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Förord  
Med denna c-uppsats är vår treåriga utbildning till grundskolelärare med inriktning mot fritidshem till 

ända. Under dessa tre år har vi fyllt våra ryggsäckar med pedagogiska och didaktiska kunskaper, vi har 

också i denna ryggsäck gjort plats för nya vänner. Vi vill i detta förord tacka alla inblandade i denna 

studie. Tack till vår handledare Lasse, tack till våra respondenter och slutligen ett tack till varandra. 

 

Vi som skrivit denna uppsats har sedan vår första gruppuppgift på universitetet haft för avsikt att göra 

detta arbete tillsammans, då vi redan i det första arbetet hittade ett lyckat gemensamt arbetssätt, där vi 

kände att vi båda bidrog likvärdigt. Detta resulterade i att vi, när vi stod inför denna slutliga uppgift, 

hade en god kännedom dels om vår individuella kompetens men även om den andres kompetens, samt 

våra svaga respektive starka sidor som lyckligtvis i detta fall är olika. Vi har i detta arbete båda bidragit 

till att leta artiklar, avhandlingar och böcker både tillsammans och på varsitt håll, sedan har vi båda läst 

detta material och genom det skapat oss en gemensam grund inför studien. Därefter har vi i ett 

gemensamt dokument där vi använt oss av kommentars- och chattfunktionen skrivit de flesta delar 

tillsammans. De delar i arbetet som vi valt att låta den ena styra mer än den andre, är bakgrunden och 

metod delen. I dessa delar har dock vi båda fört fram våra individuella åsikter till varandra och därmed 

speglar hela detta arbete vår gemensamma författarröst. 

 



 

 

1 

Abstrakt  
Rektorers arbete har idag blivit mer knutet än tidigare till den pedagogiska verksamheten, enligt 

skollagen (2010:800) ska en rektor leda och samordna skolenhetens pedagogiska arbete. Forskning visar 

dock att det finns uppfattningar om att rektorer behöver prioritera sin fysiska närvaro i verksamheten 

för att kunna förstå den och för att kunna bekräfta lärarna och att detta är något rektorer uttrycker ett 

dåligt samvete för att de inte prioriterar (Leo, 2010).  Syftet med denna studie har varit att tolka hur 

yrkesverksamma lärare uppfattar rektorns pedagogiska ledarskap. Studien har en kvalitativ tolkande 

ansats, inspirerad av hermeneutiken. Undersökningen har genomförts med hjälp av ett bekvämlighets 

och tillgänglighetsurval, och i form av semistrukturerade intervjuer med sju utbildade lärare som i 

dagsläget arbetar i skolans verksamhet.  Resultatet har växt fram med hjälp av studiens frågeställningar 

som teman. Dessa teman är: Uppfattningar om rektorns pedagogiska ledarskap- Det finns bland annat 

uppfattningar om att rektorer stöttar när det gäller elever och dess vårdnadshavare,  Möjligheter och 

hinder för rektorers pedagogiska ledarskap- uppfattningar finns bland annat om att rektorers stora 

uppdrag kan vara ett hinder för det pedagogiska ledarskapet och bland annat uppfattas 

medarbetarsamtalen som en möjlighet för rektorer att vara en pedagogisk ledare, Önskvärt av rektorers 

pedagogiska ledarskap- det är av lärarna bland annat önskvärt att ha en rektor som är mer närvarande 

i verksamheten. 
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Inledning  
Rektorers arbete har blivit allt mer knutet till den pedagogiska verksamheten inom skolan än tidigare. 

Enligt Skollagen (2010:800) ska rektorn leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skolenhet 

och i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2016) betonas rektorns 

pedagogiska ledarskap där hen har det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas mot de 

nationella målen som helhet. Begreppet ”pedagogiskt ledarskap” verkar dock inte vara helt enkelt att 

förtydliga. Johansson (2015) beskriver hur begreppet pedagogiskt ledarskap tycks uppfattas olika av de 

som arbetar inom skolan och menar därför att begreppet, för skola och utbildning skulle behöva ha en 

mer tydlig innebörd. 

 

Skolverket har i artikeln Pedagogiskt ledarskap - ett begrepp som består och förändras försökt beskriva 

innebörden av begreppet ur ett politiskt styrningsperspektiv, sammanfattningsvis menar de att 

begreppet då kan beskrivas som att en rektor ansvarar för skolutveckling och det systematiska 

kvalitetsarbetet (Skott & Nordzell, 2018). Ur ett forskarperspektiv delas begreppet många gånger in i ett 

direkt och ett indirekt pedagogiskt ledarskap. Där syftar det direkta ledarskapet på att en rektor 

befinner sig nära eleverna och lärarna i undervisningen, med fokus på handlingar för att förbättra 

verksamhetens pedagogiska process och resultat.  Det indirekta syftar på att rektorer, likt det politiska 

styrningsperspektivet ska skapa förutsättningarna för skolans pedagogiska verksamhet, då med fokus 

på organisationen och strukturen av den pedagogiska verksamheten (Johansson, 2015). 

 

Förändringar i skolan inriktas ofta mot att skapa nya arbetsformer för skolans organisation, såsom hur 

personal och ledare ska agera, och numera är en av rektors viktigaste uppgifter att utveckla och leda 

skolan så att uppgifter och uppdrag samverkar med personalens uppfattningar och grundläggande 

värderingar (Höög & Johansson, 2015). För att en rektor ska kunna bekräfta lärarna och förstå hur 

verksamheten verkligen ser ut, finns ett starkt förväntanstryck på att rektorer bör vara fysiskt 

närvarande bland elever och lärare. Rektorer idag uttrycker ett dåligt samvete för att detta inte är 

prioriterat (Leo, 2010). Vi som har valt detta forskningsområde har båda arbetat och haft VFU på olika 

skolor, genom detta så har även vi uppmärksammat att en rektors pedagogiska ledarskap kan uppfattas 

olika och även se väldigt olika ut. Vissa rektorer tycks vara mer närvarande i lärarnas dagliga arbete, 

medan andra knappt syns till och är svåra att få tag på.  

 

Inom forskning har man som nämnt valt att dela in begreppet i ett direkt respektive indirekt 

pedagogiskt ledarskap för att skapa en tydligare innebörd för begreppet och för vad som ingår i en 

rektors uppdrag och roll som pedagogisk ledare. Detta kan möjligtvis även ge rektorerna en tydligare 

definition och uppfattning av begreppet, samt vad som ingår i hens roll som pedagogisk ledare. Dock 

visar forskningen ovan att rektorer uttrycker ett dåligt samvete för att de inte prioriterar det direkta 

pedagogiska ledarskapet och att det finns uppfattningar om att rektorer behöver vara mer fysiskt 

närvarande i verksamheten för att förstå den och för att kunna bekräfta lärarna (Leo, 2010). Därför finner 

vi det intressant att undersöka vad yrkesverksamma lärare har för uppfattningar om rektorers 

pedagogiska ledarskap.  
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av hur begreppet pedagogiskt ledarskap kan förstås. Därefter 

en beskrivning av vad som idag tycks förväntas av en rektor. Vidare vad som tidigare forskats inom 

området kultur och kommunikation mellan rektorer och lärare. 

 

Begreppet pedagogiskt ledarskap 

När Jarl (2013) försöker beskriva innebörden av begreppet rektorns pedagogiska ledarskap, menar hon 

att begreppet tycks användas som ett slags samlingsbegrepp över vad rektorer ansvarar för. Likt 

Johansson (2015) anser även hon att begreppet behöver ha en tydligare definition och att tidigare 

forskning inte kunnat enats om någon sådan. 

  

Johansson (2015) beskriver hur begreppet av rektorer ofta tycks tolkas som en uppmaning att arbeta 

mer klassrumsnära. Vidare menar han att även om begreppet ofta delas in i ett direkt och indirekt 

pedagogiskt ledarskap, ska man inte fastna vid dessa indelningar av begreppet då det hela handlar om 

att man som rektor måste ha en pedagogisk insikt för att det pedagogiska ledarskapet ska vara 

framgångsrikt, att en rektor oavsett definitionen indirekt eller direkt pedagogiskt ledarskap ska leda 

skolans kärnprocesser samt lärandet i skolan. Leo (2015) anser att en framgångsrik rektor använder sig 

av båda dessa definitioner. 

  

Även Berg (2018) menar att begreppet är språkligt svajigt och att flera försök har gjorts sedan långt 

tillbaka, och görs även idag, att förklara innebörden av pedagogiskt ledarskap. Han hävdar att 

begreppet har en allmänt positiv laddning då det framstår som okontroversiellt och framåtsiktande att 

peka på vikten av att tillämpa ett pedagogiskt ledarskap, och att detta då kan vara en orsak till att 

begreppet har ett sådant fast inslag inom skolorganisationen trots att det tycks vara svårt att enas om 

vad begreppet innebär. Eftersom pedagogiskt ledarskap nu även förknippas med lärares ledarskap, och 

inte bara är en beteckning för skolledares arbete och uppdrag, menar Berg att det medför att begreppet 

tappar ytterligare kärna som benämning för skolledares yrkesutövande.  

 

Skolinspektionen (2012) har dock genomfört granskningar av rektorers ledarskap och väljer att definiera 

begreppet enligt följande:  

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

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

för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt 

lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och 

kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra 

lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats 

och resultat. (s.5) 

 

Törnsen och Ärlestig (2014) ger en liknande definition av begreppet. Kortfattat beskriver de att 

pedagogiskt ledarskap består av tre delar - att skapa förutsättningar för undervisning och lärande, att 

leda undervisning och lärprocesser samt att koppla ihop skolans och elevers resultat med det vardagliga 

arbetet. De menar även att det pedagogiska ledarskapet ska förutsätta ett lärande även för rektor och 

lärare som ska kunna förbättra arbetet för både skolan och de enskilda eleverna.  
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Ovanstående beskrivningar visar på att begreppet pedagogiskt ledarskap är komplext och därmed 

behöver en tydligare definition (Jarl, 2013 & Johansson, 2015). Även om tidigare forskning inte kunnat 

enats om någon definition (Johansson, 2015), tycks det vanligt att man inom forskning, delar in 

begreppet i ett direkt (klassrumsnära) respektive indirekt (mer fokus på organisation och det 

administrativa) pedagogiskt ledarskap. Dessa indelningar kan, trots olika uppfattningar kring detta, 

ändå summeras i Törnsen och Ärlestigs (2014) samt skolinspektionens (2012) definitioner av begreppet.  

 

Rektorsyrket idag 

Jarl (2013) beskriver hur styrningsreformerna som infördes för drygt två decennier sedan successivt har 

bidragit till att rektorsyrket har särskilts från läraryrket genom en professionalisering av rektorskåren. 

En professionalisering som enligt Jarl (2013) även tydliggjort att rektorer idag är lärarnas chefer. 

Lundström, Holm och Erixon Arreman (2017) menar att en rektor bär ett stort ansvar för sin skolas 

resultat, samt att man som rektor förväntas kunna kombinera marknadsmål och likvärdighetsmål. 

Vidare hur forskning visar att många rektorer i och med denna professionalisering tycks uppleva en 

förändring i sin yrkesroll, som innebär att fokus idag ligger på marknadsföring, ekonomi och 

uppföljning, det akademiska arbetet (Holm & Erixon Arreman, 2017). Jarl (2013) och Lundström et al. 

(2017) menar att denna förändring tycks påverka rektorns roll som pedagogisk ledare och de anser likt 

Liljenberg (2016) att rektorers ökade arbetsbelastning gör att rektorer nu tycks välja att begränsa sitt 

uppdrag till de administrativa uppgifterna. Leo (2015) menar likt ovanstående att det pedagogiska 

ledarskapet har av rektorer idag valts bort eller åtminstone lagts i bakgrunden på grund av den ökade 

arbetsbelastningen. Leo (2015) menar dock att rektorer idag kanske bör prioritera annorlunda då hans 

studie visar att rektorer tycks ha en längtan om att få jobba närmare elever och lärare. 

  

Berg (2018) beskriver skolorganisationen över tid som tre spelplaner, vilka innefattar olika regler och 

anvisningar, och ställer därav också olika sorters krav på rektorers ledarskap. Var och en av dessa 

spelplaner innehåller även ett så kallat frirum där de yrkesverksammas (spelarnas) professionella 

överväganden om hur arbetet ska utformas kan ta plats. Han menar att rektorers arbete och 

arbetsvillkor styrs i hög grad av hur mycket frirum som ges inom de olika spelplanerna. 

  

Berg (2018) benämner det första spelrummet som slipsen, där ses rektorn som en förste handläggare som 

förväntas förvalta skolorganisationen till det gällande regelsystemet. Det innebär till exempel 

administrativt arbete som schemaläggning, ekonomi, tjänstefördelning mm. Här menar han att 

frirummet är snävt då det ger begränsade möjligheter för spelarna till inflytande över arbetet. Det andra 

spelrummet benämns som molnet, där ses rektorn som verksamhetsansvarig och förväntas att leda och 

agera framåtsiktande med utgångspunkt från de möjligheter som spelplanen öppnar för. Berg menar 

här att frirummet är desto större och ger spelarna relativt stora möjligheter att påverka hur arbetet ska 

se ut. Den sista spelplanen, vilken anses som den dagsaktuella, benämner han som ellipsen. Där ses 

rektorn som resultat- och verksamhetsansvarig där rektorn förväntas att både leda och ledas i 

förhållande till både regelstyrning och resultatstyrning. Här ses frirummet som snävt, men kan ändå 

påverkas till viss del av spelarna. 

  

Idag måste rektorer förhålla sig till de många spelregler som uppdraget ger, vilket innebär mycket 

administrativt arbete som därefter bestämmer frirummets storlek. Vidare menar Berg att andra faktorer 
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även spelar in hur en rektor agerar inom frirummets ramar. Utöver till exempel skolarbetsmarknadens 

parter och aktörer i civilsamhället ses skolkulturen som det osynliga regelverk som i många situationer 

kan styra skolors vardagsarbete. En undersökning av Olofsson (2015) visar till exempel att lärares 

inställning till samarbete och ledning varierar. Han menar att lärarna, från alla 11 skolor som ingick i 

undersökningen, tycks uppleva att skolan genomgår en förändring från ett ämnesbaserat samarbete 

med en administrativ ledning, till ett mer pedagogiskt ledarskap där samarbetet istället består av 

arbetslag med gemensamma kunskapsmål samt sociala mål. Dock tycks möjligheterna för rektorn att 

bedriva förändringar antingen begränsas eller underlättas av lärares inställning till ledningen. Olofsson 

(2015) hävdar att rektorerna behöver strukturellt organisera lärares yrkesuppgifter i arbetslag för att ge 

lärarna så goda förutsättningar som möjligt. Många lärare i undersökningen önskar en öppen ledning 

där diskussioner får äga rum men också en tydlig riktning för förändringar, flera lärare understryker 

dock att alla behöver få möjlighet till att anpassa sig till nya krav och förväntningar.   

 

Ovanstående forskning visar att rektorernas roll har förändrats med professionaliseringen av 

rektorsyrket, att denna förändring under åren som gått har skapat en större glipa mellan lärare och 

rektorer Jarl (2013). Forskningen visar även att denna professionalisering tycks ha påverkat rektorers 

pedagogiska ledarskap negativt då professionaliseringen bidragit till en ökad arbetsbelastning för 

rektorer, där en rektor behöver prioritera delar av sitt uppdrag som utmynnat i att rektorer tycks välja 

att prioritera det administrativa uppgifterna, d.v.s. det indirekta pedagogiska ledarskapet (Jarl, 2013; 

Leo, 2015; Liljenberg, 2016 & Lundström et al.,2017).  

 

Med tanke på Bergs (2018) beskrivning av hur spelplanerna har förändrats för rektorer och de flera 

faktorer som påverkar hens arbete samt hur Olofssons (2015) undersökning visat att även lärare tycks 

uppleva skolans pågående förändring med varierande inställningar där de önskar en mer öppen 

ledning med tydligare riktlinjer, kan frågan ställas hur rektorers pedagogiska ledarskap av lärare 

upplevs att utfalla i vardagen.   

 

Kultur och kommunikation 

Forskning visar att det ofta saknas ett direkt pedagogiskt ledarskap från rektorer. Ärlestig (2008) visar 

i sin avhandling att den mesta kommunikationen mellan lärare och rektorer handlar om vardagliga 

aktiviteter, information och individuella elever. Lärare tycks vara nöjda med deras dagliga 

kommunikation med rektorerna, samtidigt som samtal om deras arbete i klassrummet saknas. Ärlestig 

(2008) menar att en organisatorisk kultur och struktur gör att möten och dialoger mellan rektorer och 

lärare stannar i ett visst mönster som har en negativ effekt på kommunikationsprocessen. I hennes 

undersökning visar det sig att lärarna vill ha mer bekräftelse och feedback från rektorerna om deras 

arbete, och fåtal rektorer besöker klassrummen. Det visar sig även att rektorers kommunikation med 

lärare är ojämnt fördelad, vissa får mer tid att samtala med rektorn än andra.  

 

Leo (2013) menar att en rektors förmåga att kommunicera och kunna föra en dialog med lärare och 

personal kan vara avgörande för skolutvecklingen och en framgångsrik undervisning. Likt Ärlestig 

(2008) menar han att rutinerna och kulturen som styr skolans möten behöver ses över, så att innehållet 

i dessa möten kan bidra till en ökad förståelse av uppdraget och därmed utmana lärarna och deras 

föreställningar om undervisningen i relation till att utmana elevernas lärande. Vidare betonar Leo (2013) 
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vikten av att båda parter ska ha möjlighet att komma förberedd till ett möte, och inte endast den som 

leder mötet.  

 

Nihlfors och Johansson (2013) menar att syftet med att rektorer ska vara aktiva och deltagande i lärarnas 

yrkesutövande, är att de då kan kommunicera med lärarna kring deras utveckling inom professionen i 

förhållande till deras arbetsuppgifter, och att detta är något som rektorer behöver utveckla. De menar 

på att resultatet av deras studie visar att det finns ett behov av att tydliggöra vem i hela styrkedjan som 

bär vilket ansvar, samt vilka som har befogenheter att göra vad. Vidare hur detta visar att det finns ett 

behov av en kommunikation som är mer kvalificerad. 

 

Skolor idag består ofta av arbetslag där en specifik lärare får en främre position, som till exempel 

arbetslagsledare eller förstelärare, som har mer ansvar för utveckling av verksamheten och fungerar 

som en länk mellan lärare och rektor. Liljenberg (2014) menar att dessa positioner ges med både mer 

och mindre arbetsinstruktioner. I hennes studie har hon undersökt tre skolor i Sverige där det 

förekommer tydliga strukturer med arbetslag och ledare, men med olika sorters organiseringar. Här 

menar vissa ledare att de endast får stöd av rektorn gällande organisationsfrågor och mindre om 

utvecklingsfrågor, medan andra får mer aktivt stöd av rektorn till utveckling för lärare.  

 

Vissa lärare i studien upplever till exempel att fokus mest ligger på det administrativa arbetet och att 

väldigt lite tid läggs till pedagogiska diskussioner. I en verksamhet där det finns schemalagd tid till 

möte för utvecklingsfrågor tycks lärare uppleva att rektorn inte är närvarande och att ansvaret då läggs 

mest på dem själva tillsammans med ledaren för arbetslaget. Att jobba med utvecklingsfrågor 

upplevdes dock som positivt av lärare i studien då de uppfattar både rektorn och lärare som öppna för 

att testa nya idéer. Andra lärare tycks inte vara bekväma med att gemensamma beslut ska ge direktiv 

hur de ska jobba i klassrummet och ser helst deras undervisning som deras eget ansvar som de inte 

diskuterar med alla. Trots en viss ansvarsfördelning från rektorn ses ändå rektors närvaro som viktig 

och drivande av lärare, och studien visar att stöd från rektorerna är grundläggande för att kunna 

bedriva en utvecklande och lärande skolverksamhet (Liljenberg, 2014).  

 

Ovanstående forskning visar att lärare tycks vara nöjda med den dagliga kommunikationen de har med 

sina rektorer, men att ett direkt ledarskap i form av samtal om vad som sker i klassrummen och feedback 

från rektorer till lärare tycks saknas (Ärlestig, 2008). Forskningen visar även att rektorernas förmåga att 

kommunicera med lärarna i frågor rörande skolutveckling och undervisning kan vara avgörande (Leo, 

2013), och att det i denna kommunikation, likt kommunikationen i hela styrkedjan, finns ett behov av 

en mer kvalificerad kommunikation (Nihlfors & Johansson, 2013), samt att kommunikationen rektorer 

har med lärare tycks vara ojämnt fördelad (Ärlestig, 2008). Det är även viktigt att rektorer ger lärare 

möjligheten att förbereda sig inför samtal med sin rektor, så att samtalet blir givande för båda parter 

och i slutändan kan bidra till elevers lärande (Leo, 2013 & Ärlestig, 2008).  Ovan beskrivs också hur 

många skolor idag använder sig av en arbetslagsledare eller förstelärare som länk mellan rektor och 

övriga lärare med tanken att denna ska ha ett större ansvar för skolutvecklingen med stöd av rektorn, 

forskningen visar dock att kommunikationen i denna länk kan kritiseras då många av dessa lärare 

upplever att de endast får stöd i frågor rörande organisationen (Liljenberg, 2014). Lärare tycks uppleva 

att det läggs mest fokus på det administrativa arbetet (indirekta ledarskapet) och att det då inte finns 

tid över till pedagogiska diskussioner (direkta ledarskapet), och att de trots denna möjlighet att kunna 

vända sig till en arbetslagsledare eller förstelärare, vill ha en mer närvarande rektor (Liljenberg, 2014).  
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Framgångsrikt ledarskap 

Törnsen (2015) menar att rektorer förväntas att vara framgångsrika trots att det finns en vetskap om att 

rektorer leder en mångfasetterad verksamhet med ett brett uppdrag. Hon hävdar dock att man vet en 

del om framgångsrikt ledarskap i skolan och andra organisationer, vad en framgångsrik rektor gör och 

om rektors betydelse för en skolas resultat. En framgångsrik rektor tar ansvar för att verksamheten 

inriktas mot verksamhetens mål och visioner, samt tar ansvar för medarbetares utveckling. Genom att 

utöva ledarskap i relation till elevers fostran och lärande bör rektor utveckla undervisningen. Rektorn 

kan påverka lärarnas arbete genom närhet till dem, inverkan på och interaktion. En framgångsrik rektor 

arbetar även med att göra kultur- och strukturförändringar i verksamheten. Törnsen (2015) tar även 

upp internationell forskning i relation till framgångsrikt ledarskap, som benämns ”instructional 

leadership”, vilket anses ha likheter med pedagogiskt ledarskap. Instructional leadership kan 

identifieras av att sätta upp mål och ha höga förväntningar, strategisk resursallokering kopplat till 

pedagogiska syften, att planera, koordinera samt utvärdera undervisning, att säkerställa en välordnad 

och stödjande omgivning genom sociala förväntningar och regler, att aktivt stödja och delta i lärares 

lärande och utveckling.  

 

Ett mångsidigt ledarskap med fokus på uppdrag, relationer och förändring anses ge möjlighet till ett 

framgångsrikt ledarskap i komplexa situationer och organisationer (Törnsen, 2015).  

 

 

 

 

Syfte 

Syftet är att tolka hur yrkesverksamma lärare uppfattar rektorns pedagogiska ledarskap. I studien har 

följande frågeställningar varit utgångspunkt: 

 

- Vad har lärare för uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap? 

- Vad ser lärare för möjligheter och hinder för rektors pedagogiska ledarskap? 

- Vad är för lärare önskvärt av rektorers pedagogiska ledarskap? 
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Metod  
I detta kapitel, inleder vi med att beskriva vårt val av metod och varför vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod, inspirerad av hermeneutiken. Därefter beskriver vi studiens genomförande och urval, 

vidare vårt val av analysmetod. Därefter visar vi vilka forskningsetiska överväganden vi behövt göra. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion som kan hjälpa läsaren att bedöma studiens reliabilitet och 

validitet. 

 

Metodval 

Då vårt syfte är att tolka hur lärare uppfattar rektorns pedagogiska ledarskap fann vi det mest lämpligt 

att med en kvalitativ tolkande ansats, inspirerad av hermeneutiken undersöka detta.  

 

En kvalitativ metod kan ses som ett samlat begrepp för analys av texter, observationer eller 

intervjuer.  (Ahrne & Svensson, 2015). Kvalitativa metoder bygger så också på tolkningar där förståelsen 

och innebörden är viktigare än antal och kvantitet (Rienecker & Stray Jorgensen, 2017). Hermeneutik 

innebär att man som forskare vill försöka tolka något, att man genom hermeneutiken kan gå bakom ett 

fenomen och på så sätt blottlägga och rekonstruera vår förståelse av fenomenet (Brinkkjaer & Hoyen, 

2013). Inom hermeneutiken söker man efter betydelsen i människors olika uttryck (Hyldgaard, 2008). 

Vi har valt att inspireras av en hermeneutisk teoretisk utgångspunkt, då vi anser att denna tolkande 

ansats bäst fångar upp vårt syfte. I vår studie innebär detta att vi genom denna kvalitativa 

forskningsstrategi vill försöka tolka lärarnas uppfattningar om rektorns pedagogiska ledarskap, genom 

vad de uttrycker i tal. 

 

Vi har med en semistrukturerad intervjuguide genomfört individuella samtal med yrkesverksamma 

lärare om deras uppfattningar om rektorns pedagogiska ledarskap. En semistrukturerad intervju ger 

intervjuaren möjligheten att nå djupare och få en bredare bild av området (Ahrne & Svensson, 2015). 

Semistrukturerade intervjuer är ofta uppbyggda med teman eller ämnen som hjälper intervjuaren att 

täcka in sitt ämnesområde. Vi har i vår intervjuguide (Bilaga 1) valt att använda oss av våra 

frågeställningar som teman och har med hjälp av dessa utformat intervjufrågor för att kunna besvara 

vårt syfte. Även om metoden är anpassningsbar, då intervjuaren kan välja att ändra följden eller 

formuleringen av sina frågor för att få dem att passa individen, kräver denna metod att intervjuaren är 

lyhörd, ställer följdfrågor, samt nyttjar samspelet med den som intervjuas (Stukát, 2011).   

 

Genomförande och urval 

För att kunna besvara vårt syfte behövde vi kontakta yrkesverksamma lärare. Med begreppet 

yrkesverksamma, menar vi lärare som är utbildade och i dagsläget anställda samt undervisar i skolans 

verksamhet. Det gjordes genom att vi båda, enskilt besökte fyra olika skolor i våra olika närområden. 

Vi båda bor i glesbygd och ansåg att längre resor än sju mil enkel väg ej kändes försvarbart varken 

ekonomiskt eller tidsmässigt, därav valde vi att tillämpa ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att vi tagit del av de uppfattningar vi enklast kunnat få tag på utan att lägga någon större vikt vid att 

urvalet kan bli skevt (Stukát, 2011). Genom att intervjua yrkesverksamma lärare från olika skolor ansåg 

vi oss ha en större chans att få en variation i vårt resultat. Detta resulterade i ett besök på åtta olika 

skolor, på skolorna presenterade vi oss själva, vårt syfte med studien och delade ut vårt missiv (Bilaga 



 

 

10 

2).  Innan vi besökte dessa skolor valde vi att via telefon kontakta skolornas rektorer, dels för att 

muntligt få rektorernas godkännande, men även för att kunna ta hjälp av rektorn att hitta en tid där 

många lärare var samlade i exempelvis ett personalrum. Vi ville också försäkra oss om att det var olika 

rektorer på de skolor vi valt att ta kontakt med, detta för att få ytterligare variation och mer bredd i 

studien. Därefter gav vi lärarna tid att fundera över sitt deltagande i vår studie genom att vänta en 

vecka, för att sedan återvända eller via telefon kontakta dessa skolor och då upprätta en mer personlig 

kontakt med den eventuellt frivilliga respondenten. 

 

Resultatet av detta blev sju individuella intervjuer med yrkesverksamma lärare, som alla har olika 

rektorer. Samtliga intervjuer genomfördes i miljöer där inget kunde störa intervjun. Intervjuerna var 

planerade att pågå i ungefär 40 minuter och alla visade sig vara i cirka 30–40 minuter. Alla intervjuer 

spelades in med våra mobiltelefoner och transkriberades direkt efter.    

 

Vi var dock osäkra på hur många intervjuer vi skulle behöva genomföra, om vi med vårt 

bekvämlighetsurval skulle behöva genomföra fler än dessa sju intervjuer för att uppnå någon form av 

mättnad av empiri. Därför valde vi att varva våra intervjuer med analys, vilket anses som en bra strategi 

för att kunna avgöra hur många intervjuer man behöver göra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Efter att vi båda genomfört och transkriberat en enskild intervju, analyserade vi dessa två intervjuer 

tillsammans med hjälp av inspelningarna och våra transkriberingar. Efter reduceringen av materialet 

i vår sjunde intervju ansåg vi att vi inte behövde genomföra fler intervjuer eftersom vi då ansåg att vi 

uppnått en mättnad som gav oss förutsättning att besvara vårt syfte, kunna argumentera vårt insamlade 

material självständigt i förhållande till vår bakgrund och därmed bidra till den befintliga litteraturen 

och forskningen inom ämnesområdet (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

 

Analysmetod 

När man ska analysera sitt empiriska material behöver man skapa sig en överskådlighet och en ordning 

av det insamlade. Detta kan enligt Rennstam och Wästerfors (2015) göras genom ett tematiskt arbetssätt 

där man använder sig av tre handlingar för att kunna bemöta de problem som vanligtvis uppstår 

(oöverskådlighet och oordning) då man ska börja analysera sitt insamlade material. Vi har i vårt 

analysarbete tagit inspiration från dessa tre handlingar och den hermeneutiska cirkeln, som innebär att 

man i sitt insamlade material letar efter mönster och sammanhang, arbetar med dessa och sedan går 

tillbaka för att kanske hitta fler mönster och sammanhang och på så sätt låta dessa tillsammans skapa 

en helhet (Brinkkjaer & Hoyen, 2013). Vi har sorterat och reducerat vårt empiriska material, letat efter 

mönster och sammanhang i det insamlade materialet flera gånger, och på så vis har vi skapat oss den 

överskådlighet och ordning vi behövt i vårt analysarbete för att sedan kunna argumentera för det. 

Genom denna analysmetod har vi även kunnat hitta en variation i resultatet. 

 

Vi har efter varje enskild intervju valt att skicka våra enskilda inspelningar till varandra, detta då vi 

båda ansåg att materialet från en intervju man ej genomfört själv kunde ge mer genom att båda tog del 

av det. Därefter har vi transkriberat våra egna inspelningar och sedan klistra in dessa i ett gemensamt 

Google dokument. I detta dokument har vi sedan tillsammans, med hjälp av chatten i dokumentet 

påbörjat vår sortering av materialet genom att färgmarkera mönster och sammanhang utifrån syfte och 

frågeställningar, med detta skapade vi oss en ordning för vår analys (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Därefter skapade vi ett ytterligare dokument för att i det kunna reducera materialet och därmed skapa 
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en tydligare koncentration och skärpa av det sorterade materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). I detta 

dokument skapade vi kategorier under våra frågeställningar och klistrade även in de färgmarkerade 

citaten som vi ansåg bäst svarade på vårt syfte och våra frågeställningar. Här hade vi fokus på att hitta 

ytterligare mönster och olika uppfattningar i respondenternas svar. Vi ansåg att vi med denna 

analysmetod skapade oss goda förutsättningar att verkligen bli förtrogen med vårt insamlade material 

samt att vi genom detta relativt tidigt kunde se tydliga mönster, olika uppfattningar och plocka bort 

vad som ej kändes relevant. Detta gjordes som nämnt genom att varva våra enskilda intervjuer med 

gemensam analys av dessa.        

 

Av de sju intervjuerna framträdde efter reduceringen av materialet, dessa kategorier under våra 

frågeställningar:   

 

Vad har lärare för uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap? 

• Lärare kopplar begreppet till sin undervisning  

• Rektorer stöttar när det gäller elever och vårdnadshavare 

• Rektorers inblick i undervisningen 

• Rektorer erbjuder fortbildning 

 

Vad ser lärare för hinder och möjligheter för rektors pedagogiska ledarskap? 

• Rektorer har för stort uppdrag 

• Rektorer tar inte hjälp 

• Rektorer prioriterar inte det pedagogiska uppdraget 

• Pedagogiska ledarskapet kan påverkas av andra 

• Rektorer är lätta att nå 

• Medarbetarsamtal 

 

Vad är för lärare önskvärt av rektorers pedagogiska ledarskap?  

• Mer feedback (uppskattning) på sitt arbete 

• En närvarande rektor 

• En rektor som stöttar 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det grundläggande individskyddskravet beskrivas genom fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som forskare ska 

informera deltagarna om deras uppgift och vilka villkor som gäller. Deltagarna ska även upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och att vi måste ha deras samtycke för att delta i studien, enligt 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare ska behandla alla uppgifter vi 

samlar in med största möjliga konfidentialitet så att ingen utomstående ska kunna komma åt dem, eller 

kunna identifiera enskilda personer i studien. Nyttjandekravet innebär att vi som forskare kan lova att 

vi endast ska använda de uppgifter vi samlar in till forskningsändamål. 

 

Under vårt uppsatsarbete har vi följt dessa krav genom att vi som forskare har tydligt informerat våra 

respondenter vad studien handlar om, och deras roll i den, i det missiv vi delat ut. Respondenterna har 
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därefter själva fått bestämma om de vill medverka i studien. Vi har även önskat att få använda oss av 

ljudinspelning vid intervjuerna, men endast med godkännande av respondenten. Vi har även varit 

tydliga med att de när som helst kan avbryta sin medverkan om de ångrar sig. Vi har tagit hänsyn till 

att avidentifiera individerna som ingått i vår undersökning genom att utelämna deras riktiga namn, vi 

har istället valt att numrera dem. Vi som forskare har även lovat att allt rådata-material vi samlar in 

enbart kommer att användas till syfte för vårt examensarbete och inte spridas till någon obehörig, och 

det kommer även att förstöras eller raderas efter ett godkännande av uppsatsen. 

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur valet av metod, analysmetod och urval påverkar studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet (validitet och reliabilitet). För att en kvalitativ studie ska ha ett vetenskapligt värde 

behöver forskaren övertyga om de grunder som resultatet bygger på. Detta görs genom att diskutera 

studiens tillförlitlighet samt synliggöra sitt tänkande och tydligt motivera de val man gjort (Stukát, 

2011). 

 

Vår studie bygger semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma lärare. Studien har en kvalitativ 

tolkande ansats och är inspirerad av en hermeneutisk teoretisk utgångspunkt, vilket innebär att vi har 

sökt efter betydelsen i lärarnas uttryck (Hyldgaard, 2008) och genom detta försökt tolka 

yrkesverksamma lärares uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap. Vi var alltså inte 

intresserade av att undersöka hur någonting är utan hur respondenterna uppfattar något. 

 

Semistrukturerade intervjuer är en bra metod för att komma längre och nå djupare vid intervjutillfället, 

genom att till exempel ställa frågorna i den ordning som situationen inbjuder till och ställa olika 

följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Det kritiska med denna metod kan då vara att vi som forskare 

ställer fel eller ledande följdfrågor som kan påverka respondenternas svar (Stukát, 2011). Vi har dock 

tagit hänsyn till denna aspekt när vi genomfört intervjuerna och har under intervjuerna förhållit oss så 

neutrala som möjligt, vi har till respondenterna varit noga med att säga att det är deras synpunkter och 

erfarenheter vi är ute efter (Zetterqvist & Ahrne, 2015). Vi ansåg oss båda tillräckligt trygga med 

intervjuer samt pålästa inom området för att kunna hantera denna typ av metod. Genom att använda 

oss av våra frågeställningar som teman i vår intervjuguide anser vi oss fått med de mest relevanta 

frågorna för att besvara vårt syfte och att vi därmed givit studien en ökad validitet, att vi har mätt de vi 

ville mäta.  Vi valde även att under vårt första möte med de möjliga respondenterna endast presentera 

syftet med studien och inte delge dem frågorna från vår intervjuguide, detta med motiveringen att vi 

ansåg att respondenternas spontana svar bättre skulle spegla deras uppfattningar. 

 

För att göra vår studie tillförlitlig, ge den reliabilitet har vi spelat in alla våra intervjuer med hjälp av 

våra mobiltelefoner, dessa inspelningar har vi sedan skickat till varandra. Tanken med detta var att vi 

båda skulle få en annan bild än bara transkriberingen av den andres intervju, och att vi i och med detta 

skulle kunna upptäcka saker man annars inte upptäcker själv i sin egen intervju. Därefter transkriberade 

vi våra enskilda intervjuer ordagrant i ett gemensamt Googledokument och påbörjade redan efter de 

två första transkriberingarna vårt analysarbete. Genom att läsa igenom transkriberingarna många 

gånger med analytiska ögon kunde vi sortera materialet tidigt och skapade då ett väl fungerande 

samarbete där vi blev förtrogna med materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi var båda överens om 

att vi genom denna sortering snabbt kunde hitta stabila mönster och olika uppfattningar som svarade 
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på våra frågeställningar. När vi sedan reducerade materialet i det ytterligare dokumentet var vi mer 

noggranna i vår analys och valde då att skapa kategorier under våra frågeställningar. Vi tillät 

analysarbetet att ta tid och hade under denna del av vårt analysarbete stort fokus på att plocka ut de 

uppfattningar och citat från intervjuerna som vi ansåg skapade en god representation av vårt insamlade 

material och för att kunna besvara vårt syfte på ett selektivt och ändå rättvisande sätt (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Citaten från intervjuerna med lärarna har vi konsekvent infogat i resultatet för att ge 

stöd till våra tolkningar av lärarnas uppfattningar och därmed ytterligare ökat tillförlitligheten i 

studien. Vi anser att vi genom att varva intervjuer med analys sparade tid, dels på intervjuer men även 

mer tid till vårt analysarbete. Genom detta upplägg försäkrade vi oss om att inte samla in för mycket 

och därmed få ett alldeles för rikt material som skulle bli svårt att få en överblick över, det var för oss 

viktigare att i materialet söka efter variation och innebörd för att sedan kunna argumentera för det 

(Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 

Vårt urval kan anses klassificeras som ett bekvämlighets- och frivilligt urval, detta då vi i brist på tid 

och av ekonomiska skäl valt att besöka de verksamheter som geografiskt sett låg oss närmast samt att 

vi i de verksamheter vi valt att besöka har sökt frivilliga deltagare till vår studie. Vi är medvetna om att 

denna typ av urval i en kvantitativ studie skulle kritiseras. Vi vill därför förtydliga att denna studie är 

kvalitativ och att detta urval inte ska påverka studiens reliabilitet. Varför vi tar upp detta är för att vi 

själva har valt att ha ett kritiskt öga gällande vårt urval, genom detta har vi varit noggranna med andra 

delar i vårt urval för att ge studien förutsättningar. Vi har valt att endast intervjuat utbildade lärare som 

i dagsläget är anställda och undervisar i skolans verksamhet samt försäkrat oss om att våra 

respondenter haft olika rektorer, detta för att få en variation i vårt resultat. Vi ber dock läsaren att inte 

göra några generaliseringar, då vi finner det mer lämpligt att i vår studie använda oss av ordet 

relaterbarhet framför generaliserbarhet (Stukát, 2011). Detta då det vi presenterar i vårt resultat endast 

gäller den studerade gruppen, vilken möjligtvis kan relateras till och inte gäller populationen 

yrkesverksamma lärare som helhet (Stukát, 2011). 
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Resultat  
Syftet med denna studie är att tolka lärares uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap. I denna 

del redogör vi för de uppfattningar som vi fått fram genom våra intervjuer i förhållande till våra 

forskningsfrågor. Vi har i vårt analysarbete fokuserat på att hitta olika mönster eller variationer bland 

lärarnas uppfattningar, eftersom denna typ av undersökningsgrupp inte är generaliserbar eller 

representativ (Stukát, 2011). Resultatet presenteras under de olika kategorier som vuxit fram under vår 

analys. 

 

Vad har lärare för uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap?  

Utifrån uppfattningarna om rektorers pedagogiska ledarskap har vi uttolkat följande kategorier:  

 

Lärare kopplar begreppet till sin undervisning  

Rektorer stöttar när det gäller elever och vårdnadshavare 

Rektorers inblick i undervisningen 

Rektorer erbjuder fortbildning 

 

- Lärare kopplar begreppet till sin undervisning 

När lärarna ombeds berätta vad begreppet pedagogiskt ledarskap säger dem, kopplar lärarna genast 

begreppet till sig själva och till sin undervisning. 

oj, jaa. Pedagogiskt innebär ju att man jobbar på ett sätt som passar den enskilde 

eleven eller elevgruppen, för att den ska lära sig det man vill att de ska lära. Att 

man fångar upp alla eller en på det sätt som för den eller dom är mest givande...så 

pedagogiskt ledarskap innebär ju att man ska behärska det som ledare. Man är en 

pedagogisk ledare om man behärskar att hjälpa elever att lyckas på sitt sätt och på 

sina villkor. (I4 s. 14). 

En annan lärare säger: 

åhh vad de säger mig, ehh… de ingår väl i mitt uppdrag tänk jag lixom, jag är ju 

en ledare i gruppen och jag utför ju pedagogik, kan man ju säga. eeehh de handla 

väl om å se lixom vad lixom hur barna kan...asså hur man kan fånga upp barna på 

deras olika nivåer och utveckla sitt arbete...å kunna delge å, asså jag tänker i det 

kollegiala med sina kollegor lite grann också, att man kan dela med sig av 

erfarenheter å sådär. Typ nå sånt. (I2 s. 6). 

Ytterligare en lärare säger 

eeehh…. Pedagogiskt ledarskap….. alltså hur man undervisar……. Vafan svara 

man på de…… nämen typ nån högre som styr de pedagogiska… pedagogiskt är ju 

liksom hur man undervisar…ledaren är ju den som liksom styr på nå vis… ja men 

att man typ styr och samtidigt tänker pedagogiskt. (I6 s. 22). 

Citaten ovan visar att begreppet pedagogiskt ledarskap, av lärarna uppfattas handla om att de ska vara 

en god lärare för barnen. Lärarna tycks uppfatta just ordet ledare som någon som styr, samt ordet 

pedagogisk som någon som visar vägen och fångar upp. De två nedersta citaten visar hur begreppet av 
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lärarna kan uppfattas som lite klurigt att beskriva, medan det första citatet visar det motsatta. Lärarna 

kopplar dock inte begreppet till rektorn. 

 

-Rektorer stöttar när det gäller elever och vårdnadshavare 

Uppfattningar uttrycks om att en rektor, som en pedagogisk ledare, finns som stöd vid jobbiga 

situationer. En lärare säger till exempel: 

Hon är med när det gäller elevfrågor och oroligheter, där ha vi henne… det är ju 

dock inte hon som kommer med tips, de är mer speciallärarna…. Men då ser hon 

till att träffar med dom liksom blir av, och då är hon också med. Hon är som bra på 

att stötta när det gäller elever, föräldrar och oroligheter. (I6 s. 22). 

En annan lärare säger: 

Hon är väldigt hjälpsam… en gång behövde jag t.ex. hjälp med ett samtal med ett 

elev- och föräldrasamtal där föräldern var otroligt missnöjd och jag kände att det 

skulle bli ett jobbigt samtal, då var hon med och stöttade mig och det var 

jätteskönt. Det vill man verkligen att en rektor ska göra. ( I7 s. 26). 

Citaten visar att lärarna uppfattar att rektorer på olika vis ser till så att lärare får det stöd som de anser 

att de behöver, då det gäller jobbiga situationer som rör elever och dess vårdnadshavare. 

Läraren i det andra citatet uttrycker hur hen upplever ett samtal med elev och förälder som jobbigt och 

fick då stöd vid samtalet av rektorn. Att rektorn stöttar när det behövs uppfattas som en del av rektorns 

pedagogiska ledarskap. 

 

-Rektorers inblick i undervisningen  

Lärarna uttrycker uppfattningar om att rektors pedagogiska ledarskap handlar om huruvida hen är 

involverad i lärarnas undervisning i klassrummet.  

Ja hon har ju inget med undervisningen å göra i alla fall, hon har ju ingen aning 

om vad vi gör på lektioner å så… men hon liksom ja.. hon förväntar sig att vi ska 

göra det vi ska göra, följa läroplanerna osv.. men hon vet ju inte vad vi gör. (I6 s 

22. )        

En annan lärare säger: 

Därför att hon kanske inte riktigt,riktigt är medveten om hur man undervisar 

direkt, om de inte ha vare...alltså man kan få en feedback om de ha vare precis en 

klassrumsobservation å i den, den lektionen. kan man ju få, få precis, å hur 

undervisningen å hur man bemötte den eleven å den andra, å varför man gjorde si 

å så. Men rent lixom i det stora hela så, så ha hon nog inte riktigt koll, hur 

undervisar vi i matten direkt, å gör alltså, de tror jag inte hon ha, eller de ha hon 

inte koll på. Mer än att hon ser hur resultaten är, så att säga. (I1 s. 3). 

Läraren fortsätter: 

Å en rektor va också på den förra skolan ja va, å hon va väldigt drivande i 

pedagogiken...eller pedagogiskt ledarskap...hon va alltså, ja….hon gjorde 

klassrumsbesök å observerade med diskussioner efteråt, å de va liksom inte, ja…. 
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man upplevde inte att det va för å kolla utan det va av verkligt intresse och av en 

vilja att föra en dialog och liksom driva… (I1 s. 1 ). 

Även om rektorers involvering i lärarnas undervisning tycks se väldigt olika ut, visar dessa citat på att 

lärarna uppfattar rektorns pedagogiska ledarskap som en roll där rektorn på ett eller annat sätt ska veta 

och vara intresserade av vad som sker i klassrummen.    

 

-Rektorer erbjuder fortbildning  

Det uttrycks uppfattningar om att en viktig del i rektorns pedagogiska ledarskap är att ge möjlighet till 

fortbildningar. 

Ehh, rektorns pedagogiska ledarskap... Jag skulle se det som att hon..eee, hon 

jobba ju med att...alltså jag tänker ju att de bli lite mer sådär fortbildning på nått 

vis, att lyfta hela arbetslaget i olika...ja kurser och sånt där som vi gör, å ha gått 

tillsammans. (I2 s. 6). 

En annan lärare säger: 

att dom skickar oss på utbildningar, eller dom lyssnar till oss vilken fortbildning vi 

vill ha och sen försöker de fixa till oss. Det är aldrig bra att skicka oss som vi inte 

ha nåt intresse av, det är bättre det kommer önskemål från oss. Rektorn har blivit 

duktig på att försöka ta hit föreläsare istället för att vi ska behöva åka så långt... så 

det är bra! (I5 s. 21).  

Här uttrycks uppfattningar om att en del av rektorns roll som pedagogisk ledare är att se till så att lärare 

utvecklas genom fortbildning. Det sista citatet visar att det finns uppfattningar om att det är viktigt att 

rektorer ska lyssna till vad lärarna vill ha och att rektorer genom det ska försöka tillgodose lärarnas 

önskemål.  

 

Vad ser lärare för hinder och möjligheter för rektorers pedagogiska ledarskap?  

Utifrån uppfattningar om vad lärare ser för hinder och möjligheter för rektors pedagogiska ledarskap 

har vi uttolkat följande kategorier:  

 

Rektorer har för stort uppdrag 

Rektorer tar inte hjälp 

Rektorer prioriterar inte det pedagogiska uppdraget 

Pedagogiska ledarskapet kan påverkas av andra 

Rektorer är lätta att nå 

Medarbetarsamtal 

 

-Rektorer har för stort uppdrag     

Lärarna uttrycker att rektorerna har för stort arbetsuppdrag och inte tid för allt de ska göra, samt att de 

därför även är borta mycket från verksamheten. Detta uppfattas då som ett hinder för rektorernas 

pedagogiska ledarskap, vilket citaten nedan tyder på: 
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För att de är för stort! De är det som gör att en rektor idag inte har tid att bedriva 

pedagogisk verksamhet och att vi lärare får kliva in, något osäkra på vad som 

förväntas av oss ...och liksom halv styra upp de, nä så borde de inte va...en rektor 

borde leja bort det andra och satsa på pedagogiken. (I4 s. 16 ). 

Ytterligare en lärare säger: 

...nä men jag vet ju att rektorn ha fått en större roll som pedagogisk ledare på 

senare tid, men ja tro att rektorer ha så mycket att göra så det kanske blir svårt att 

hinna med.. våran rektor är ju t.ex. rektor för en till skola också så hon kan ju inte 

ägna all tid till oss heller. (I7 s. 25). 

Lärarna här menar att rektorn inte har tid att vara en pedagogisk ledare p.g.a. alla andra uppgifter de 

har att göra. Att till exempel en rektor är ansvarig för fler skolor gör att hen måste fördela sin arbetstid 

mellan skolorna, och enligt det första citatet finns uppfattningar om att lärare får styra upp det som 

egentligen rektor borde göra som pedagogisk ledare. 

 

-Rektorer tar inte hjälp 

Trots att rektorers uppdrag uppfattas som “för stort” och att de har möjligheten att dela sitt uppdrag 

med arbetslaget, en lärarlagsledare eller en förstelärare finns uppfattningar om att rektorer väljer att 

inte ta denna hjälp eller att detta ändå inte tycks fungera. 

 

Nej här är vi som ett och samma arbetslag allihop, vi är ju inte så supermånga som 

jobba här så… å sen ha vi ju då en förstelärare som ha lite med ansvar… 

J:  Vad har den mer ansvar för? 

(skratt) alltså ja, det där har varit lite luddigt tyck vi… men det är som att den ha 

mer ansvar för utvecklingsfrågor… om vi i arbetslaget känn att vi vill åka på nån 

kurs eller så då är det typ dens asvar å ta det med rektor…. Fast oftast så pratar vi 

ju allihop med rektorn ändå… men sen kan de bli så att den ensam kan fara på 

någon kurs eller så och sen utbilda oss andra i arbetslaget, det har också hänt…. 

Men ja, om vi säg att det är nåt som ska rapporteras till rektorn så blir det hennes 

ansvar, om ingen annan hinn före (skratt) (I7 s. 25). 

En annan lärare säger: 

Alltså jag tror…. Ja är fan int helt säker, men ja tror att dom ha mer ansvar för 

fortbildning å så… dom kan ju t.ex. fara på en kurs å sen kom dom å typ lär oss 

andra va dom lärt sig, eller va man ska säg…. Den bli väl som nån sorts ledare för 

arbetslaget då (I6 s. 23) 

Ytterligare en lärare säger: 

Svårt att säga, asså vi har ju egentligen ingen utsedd person till de, de ha vi ju 

inte…men många som har jobbat med den här rektorn ganska länge och som vet 

hur hon funkar, å hur hon vill ha det, så då kan de bli som att när hon inte är på 

plats så jobbar man ändå utifrån de (I3 s. 12) 
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Citaten visar att uppfattningar finns om att det kan se olika ut gällande arbetslag och lärarlagsledare 

eller förstelärare. Trots att vissa har arbetslag där en viss person är utsedd att ha lite mer ansvar tycks 

uppfattningar finnas om att det är oklart vilka arbetsuppgifter denna lärare har. Det nedersta citatet 

visar hur ett arbetslag som inte tycks ha någon utsedd person till att hjälpa rektorn med det pedagogiska 

ledarskapet, uppfattar det som underförstått att om rektorn behöver stöd när hen inte är på plats så kan 

de fatta egna beslut genom att de anser sig veta hur rektorn vill ha det.     

 

-Rektorer prioriterar inte det pedagogiska uppdraget   

Även om lärarna i citatet ovan uttrycker en förståelse för varför det är som det är, tycks det ändå finnas 

uppfattningar om att rektorer borde prioritera annorlunda. Tankar uppstår om att det möjligtvis 

behöver finnas mer än bara en person till det stora uppdrag som en rektor har, för att en rektor ska 

kunna vara mer närvarande som en pedagogisk ledare och kunna prioritera det först.  

Dom måste checka av så mycket, å jag tror inte att de är, de är liksom lite fel 

prioriterat, de borde egentligen vara så att det skulle vara överst å sen så skulle 

dom här andra bitarna komma nedanför, men nu är det liksom omvänt på nå vis. 

Så fram med mer administrativ personal så kan rektorn vara den pedagogiska 

ledare den ska vara. (I1 s. 5). 

En annan lärare säger: 

...de kanske skulle behövas två rektorer på alla skolor. Två rektorer med skilda 

uppdrag.. en för pedagogik å en för administrativt. (I4 s. 17). 

Ytterligare en lärare säger: 

...så hur mycket rektorer är inblandad i det pedagogiska ledarskapet det vet jag 

inte riktigt.. dom har ju fullt upp med organisation, överallt och ingenstans. 

Rektorn springer ju ibland från det ena till det andra, och dom får ju fortbilda sig 

också. Det är väl nån rektorsutbildning dom måste genomföra. Hon är ju ansvarig 

för förskola, fritids och förskoleklass. Och sen för en byskola till. Jag tror att dom 

har mer fokus på att hålla upp hela organisationen. Mot alla..ja, skolverket och 

politikerna å allting…  (I5 s. 18). 

I citaten uttrycks uppfattningar som kan anses spegla ett missnöje över att rektorer inte prioriterar det 

pedagogiska uppdraget framför det administrativa. Det sista citatet visar också att uppfattningar finns 

om att rektorns pedagogiska ledarskap tycks prioriteras bort på grund av andra delar av rektorns 

uppdrag. 

 

-Pedagogiska ledarskapet kan påverkas av andra 

Uppfattningar gavs även om att rektorns pedagogiska ledarskap troligtvis kan påverkas av andra 

människor, till exempel lärare som inte vill lyssna enligt citatet nedan. 

Ja jag tror att vissa kan få ett klokt uppdrag från rektorn.. men att dom kan ändå 

sura vidare i samma hjulspår, typ som att de har ju funkat förut och att de va 

bättre förr. Dom hör vad rektorn säger men dom lyssnar inte å då påverkar det 

ledarskapet. (I4 s. 16).  
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Även en annan lärare säger: 

Det är nog hur mycket som helst faktiskt, jag tror ju att visionen finns hos alla 

rektorer, alla vill ju såklart göra ett bra jobb och så mycket som möjligt. Men sen är 

det ju såklart mycket negativt också, negativa saker att jobba med inom skolan 

som drar ner ens humör och energi och ork..alltså har man mycke besvärliga 

föräldrar som det faktiskt är idag, det ska man inte sticka under stolen med…då 

tror jag nog att..alltså dom vill få tag på rektorn hela tiden, det ska gnällas, det ska 

krävas och det ska begäras. Då gå ju energin åt till de istället för fortbildning eller 

utbildning inom ledarskap. (I3 s. 13). 

 

Lärarna uppfattar alltså andra människors påverkan som ett möjligt hinder för rektorers pedagogiska 

ledarskap. Lärare som inte är öppna för förslag till förändring eller föräldrar som kräver och begär 

mycket uppfattas ha en negativ påverkan för det pedagogiska ledarskapet.       

 

-Rektorer är lätta att nå 

Även fast flera av lärarna uppfattade rektorerna som icke närvarande i verksamheten så tycks det ändå 

vara lätt att få tag på rektorerna. Detta ses då som väldigt positivt eftersom rektorn då kan stötta dem 

även då de inte är på plats, vilket citaten nedan visar. 

Hon är som sagt inte här varje dag, men när hon väl är här så är det lätt att få tag 

på henne...även när hon inte är här så gå det alltid att ringa och om hon inte kan 

svara så ring hon alltid upp. (I7 s. 27).  

Ytterligare en lärare uttryckte: 

...behöver ja henne så ha ja ju lätt å antingen maila eller ringa så få ja ju kontakt 

med henne. Jag kan ju söka utan att de ä nå större problem å få tag på henne, även 

om hon inte...hon sitter inte i den lokal som vi ha skolan i och klasserna i…(I1 s. 3). 

-Medarbetarsamtal 

Lärarna tycks uppfatta medarbetarsamtalen som positiva och som en möjlighet för rektorerna att vara 

en pedagogisk ledare där rektorn till exempel kan ge feedback till läraren:  

ee dels ger dom ju mig, alltså att jag äger tiden på nått vis, ee å sen så, de ger då 

mig tid att spegla hur min arbetssituation ser ut å att man få lyfta saker, alltså de är 

skönt att känna att det är avsatt tid nu å jag får sitta här å säga exakt vad jag känn 

å vad jag tycker å vad jag skulle vilja typ, litegrann så. Å man kan också, då kan 

jag också känna att under dom två så får man ändå feedback på de man gör också. 

(I2 s. 7-8). 

En annan lärare säger: 

Först tänker jag bara att det är jobbigt att fara dit, men det positiva är ju att jag kan 

lyfta det jag faktiskt är bra på. Allt arbete som inte annars...dom kan ju inte, dom 

är ju inte så ofta inne i verksamheten eller ser aktiviteter eller vet kanske inte vad 

man gör, då har man ju möjlighet att lyfta sin egen svans, skryta på sig själv.. (I5 s. 

20).  
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Ytterligare en lärare säger: 

 Ja men kanske int ostört, men att...ofta kan de ju vara att då är de ju lixom..ja men 

som i andra möten handlar de ju inte om mig, utan då är de ju större skolfråger, då 

kan de ju vara, då ska vi ha studiedag där eller vem gör de, hur löser vi de här då 

den personen är borta. Då är de ju mest lixom akuta saker som ska lösas. Å när 

man sitter och har ett medarbetarsamtal då är de ju bara mig de handlar om inte 

nå större skolfrågor. (I1 s.4). 

Citaten ovan visar emellertid på komplexiteten vid ett sådant samtal då lärarna uppfattar rektorer som 

frånvarande från verksamheten och att de inte vet vad lärarna gör i arbetet, därmed uppfattas det även 

som svårt att få feedback av rektorn. Citaten visar dock att medarbetarsamtalen kan uppfattas som 

positiva då de genom dessa får en chans att lyfta sig själva. 

 

Vad är för lärare önskvärt av rektorers pedagogiska ledarskap? 

Utifrån uppfattningar om vad som är önskvärt av rektorers pedagogiska ledarskap har vi uttolkat 

följande kategorier:  

 

Mer feedback (uppskattning) på sitt arbete 

En närvarande rektor 

En rektor som stöttar 

 

-Mer feedback (uppskattning) på sitt arbete 

Uppfattningar finns om att mer feedback på sitt arbete skulle vara önskvärt, lärarna uttrycker att de vill 

ha mer uppskattning för vad de gör. 

ja om man få nån feedback på de man gjort eller gör då känns de ju bra, så man 

känner lixom att...jaa att man gjort ett bra jobb, de skulle ju inte göra ont att man få 

höra de, lite mer. De tycker jag inte. (I1 s. 3). 

En annan lärare säger: 

Jo nog skulle väl det va bra kanske…. Men ja vet inte riktigt hur det ska gå till, hon 

kan ju inte stå och titta på allas undervisning för att kunna ge feedback, det går ju 

bara inte.... (I7 s. 26).  

Ytterligare en lärare säger: 

Annars så känn ju jag mig ju nöjd me, jag behöv ju liksom inte återkoppling på de 

jag gör för jag känn mig väl ganska trygg i de ja gör liksom, men just att i sånna 

fall att hon skulle kunna kika in lite oftare.. (I2 s. 7).  

Citaten ovan visar att lärarna skulle uppskatta att få mer feedback på sitt arbete, att det skulle kännas 

bra. Även om det sista citatet tycks visa det motsatta, uttrycker hen ändå det önskvärt att rektorn ska 

visa att de ser läraren. Det andra citatet visar att det även finns uppfattningar om att den önskvärda 

feedbacken från rektorer i praktiken inte är genomförbar. 

 

-En närvarande rektor 
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Lärarna uttrycker att en närvarande rektor är önskvärt som en del av rektorns pedagogiska ledarskap. 

...Å att hon kanske är mer närvarande, att man liksom ser hon…. Kanske inte i 

klassrummet när jag undervisar, men att hon typ sväng förbi och säg hej eller nå å 

fråg om de är nå… men de förstå ja väl är svårt när hon ha sjuttioelva saker å göra 

på en dag (I6 s. 24 ). 

En annan lärare säger: 

de är väl att hon ska finnas när jag behöv na, å gärna att hon få söka upp mig 

ibland också. att en rektor ska vara mer närvarande...bland oss alla andra i 

verksamheten...eee att hon ska ha mer tid till att se hur verksamheten faktiskt ser 

ut! (I4 s. 17). 

Citaten visar att lärarna uppfattar rektorer som frånvarande och att det finns en önskan om att rektorer 

gärna får göra spontana “artighetsbesök” i verksamheten. Det senare citatet visar även att det finns 

uppfattningar om att dessa besök skulle gynna rektorers uppdrag som pedagogisk ledare. 

 

-En rektor som stöttar 

Lärarna uttrycker en önskan om en rektor som stöttar när man som lärare behöver hjälp med något. 

Hon ska ju kunna hjälpa mig om jag tycker att jag har nå problem eller bekymmer 

med nåt… t.ex. med föräldrar eller elever…. Sen ska hon också hjälpa mig att 

kunna utvecklas, som vår rektor gör… typ med kurser å sånt… ja och hon ska 

liksom stötta en och stå vid våran sida som en sorts stöttepelare… eller som ett 

bollplank som man kan bolla idéer med… (I7 s. 27). 

 

En annan lärare säger: 

Jaha, nu försöker jag tänka här.. alltså att bara finnas där och att man ska kunna ha 

en dialog och liksom inte vara rädd för sin chef, å det tror jag att visa är faktiskt, 

kanske inte just här men (skrattar). Nu pratar jag i stort.. nä men jag tänker nån 

som finns där som stöd då man behöver hjälp och så ska man ju såklart våga be 

om den. (I3 s. 14). 

Citaten visar att lärarna har uppfattningar om att rektorn som pedagogisk ledare ska kunna hjälpa när 

det behövs. Det innebär till exempel med föräldrar och elever, men också med sin personliga utveckling 

som lärare. Det andra citatet visar emellertid på att uppfattningar finns om att lärare kanske inte alltid 

vågar be om stöd. 

 

Resultatet visar att lärarna i vår studie uppfattar begreppet pedagogiskt ledarskap och rektorns roll som 

pedagogisk ledare som svårdefinierat och komplext, med olika uppfattningar om vad det faktiskt 

innebär. Dessa uppfattningar består i att rektorn som pedagogisk ledare ska stötta lärare i jobbiga 

situationer, men även med deras utveckling inom deras yrke. Uppfattningar finns även om att rektorn 

ska ha en inblick i lärarnas vardagliga arbete, där önskemål uttrycks om att rektorn ska vara mer 

närvarande och ge mer feedback till lärare. Vidare uttrycker lärarna en förståelse för att rektorn har ett 

stort och krävande uppdrag, men samtidigt uttrycks ett missnöje över att andra arbetsuppgifter tycks 

prioriteras före arbetet med det direkta pedagogiska ledarskapet. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi till en början att lyfta det som framkommit i resultatet och ställa det mot 

tidigare forskning. Här diskuteras lärarnas uppfattningar om rektorns pedagogiska ledarskap i relation 

till vad forskningen säger som vi redogjort för i bakgrunden.  Därefter följer vi upp detta genom att 

presentera våra slutsatser och förslag på framtida studier som vi anser kunna vara intressanta och 

relevant att forska vidare om utifrån vår studie. 

 

Lärares uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap  

Studien synliggör först och främst att begreppet “pedagogiskt ledarskap” av lärarna inte direkt kopplas 

till rektorer. När de ombads beskriva vad begreppet innebär för dem beskrev de mer sin syn på sitt eget 

pedagogiska ledarskap i deras egen yrkesroll som lärare. Berg (2018) menar att eftersom begreppet 

pedagogiskt ledarskap även är starkt förknippat med lärares ledarskap så faller inte tanken direkt på 

rektorer när man talar om det, vilket visades tydligt i vår studie. Likt tidigare forskning hade dock 

lärarna svårt för att förklara innebörden av begreppet. Det uppstod dock kopplingar till att kunna hjälpa 

varje enskild elev att utvecklas, vilket definieras som en del av det pedagogiska ledarskapet enligt 

Skolinspektionen (2012), Törnsen och Ärling (2014).  

 

I studien uppstod dock uppfattningar om att en del av rektorns pedagogiska ledarskap är att stötta dem 

i situationer de anses behöva hjälp med, till exempel med elever och föräldrar, men även att stötta 

lärarna i deras personliga utveckling genom att t.ex. erbjuda fortbildning. Detta kan ses som att skapa 

förutsättningar för undervisning och lärande, vilket även det beskrivs som ett uppdrag i rollen som 

pedagogisk ledare, enligt Törnsen och Ärling (2014). 

 

Uppfattningar gavs även om att rektorn som pedagogisk ledare ska veta och vara intresserad av vad 

som sker i klassrummen. Skolinspektionen (2012) menar att rektorn som pedagogisk ledare måste ha 

kunskap om och kompetens att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning samt att leda och styra 

lärprocesser. Det kan tolkas som att rektorn på något vis ska ha inblick i undervisningen, dock finns 

inga riktiga styrlinjer på hur det ska gå till. Det visades även i vår studie där det framkom att rektorns 

involvering i undervisningen såg väldigt olika ut där vissa till exempel gör klassrumsbesök och andra 

visar sig inte alls. 

 

Faktorer som anses påverka rektorers roll som pedagogiska ledare 

Att rektorer har ett för stort uppdrag var något alla lärare i studien var eniga om. Forskning visar även 

att rektorers pedagogiska ledarskap ofta prioriteras bort p.g.a. de många andra arbetsuppgifter de har 

idag (Leo, 2015 & Liljenberg, 2016). Lärarna i vår studie uttrycker uppfattningar av att rektorerna inte 

har tid till sitt uppdrag som pedagogisk ledare, likt Liljenbergs (2014) studie. Rektorer som dessutom 

är ansvariga för flera skolor måste även fördela sin arbetstid, vilket lärarna i studien ser som ett stort 

hinder för rektorns pedagogiska ledarskap.  

 

Vidare menade flera av lärarna att deras rektorer är lätta att ta kontakt med och ser positivt på sin 

kommunikation med rektorn. De anser även att till exempel medarbetarsamtal är ett tillfälle där de kan 

få feedback av rektorn, men eftersom rektorn inte tycks veta vad lärarna gör i verksamheten uttrycks 
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en förståelse av lärarna för hur svårt det blir för rektorn att ge feedback, och att det då snarare blir ett 

tillfälle för lärarna att få tala om sig själva. Detta kan liknas med Ärlestigs (2008) undersökning som 

visar att de flesta lärare är nöjda med sin kommunikation med rektorn, även fast det finns en avsaknad 

av mer pedagogiska samtal.  

 

Skolor består ofta av arbetslag där en specifik lärare får i uppdrag att vara en arbetslagsledare eller 

förstelärare och enligt Liljenberg (2014) ges dessa positioner med mer eller mindre tydliga 

arbetsinstruktioner. I vår studie framkom uppfattningar om att dessa utsedda lärare har mer ansvar 

men att det ändå var otydligt vilka arbetsuppgifter denna har. Olofsson (2015) menar att rektorn 

behöver organisera lärares yrkesuppgifter i arbetslag för att ge lärare så goda förutsättningar som 

möjligt. Även fast de flesta i vår studie hade en arbetslagsledare eller förstelärare tycktes detta inte vara 

organiserat för att gynna rektorns pedagogiska ledarskap. 

 

Några lärare i studien gav uppfattningar om att även andra människor kan påverka hur rektorns 

pedagogiska ledarskap utfaller, detta kan jämföras med tidigare forskning som visar att till exempel 

lärares inställning till samarbete och ledning är varierande och kan tillsammans med övriga aktörer 

inom organisationen eller samhället påverka hur en rektor agerar (Olofsson, 2015 & Berg, 2018). Berg 

(2018) hävdar att både människor runt omkring rektorn och den skolkultur som råder kan skapa ett 

sorts osynligt regelverk. Några lärare i vår studie uttryckte uppfattningar om att till exempel lärare som 

inte lyssnar eller föräldrar som kräver eller begär mycket troligtvis har en negativ påverkan på rektorns 

pedagogiska ledarskap och kan utgöra ett hinder.  

 

Om man kopplar till Bergs (2018) beskrivning av skolorganisationen som spelplan ellipsen har lärarna i 

denna studie uppfattningar om att rektorn har för många spelregler att förhålla sig till, spelregler vilka 

kan kopplas till det indirekta ledarskapet, som gör att frirummet blir relativt litet för rektorn. Dessutom 

tycks frirummet bli ännu mindre p.g.a. faktorer som lärare och vårdnadshavare, vilket ses som ett 

hinder för rektors pedagogiska ledarskap.  

 

Vad lärare önskar av rektorer som pedagogiska ledare  

Alla lärare var eniga om att de önskar en rektor som är mer närvarande verksamheten. Tidigare 

forskning visar att det ofta finns en stark förväntan att rektorer ska vara närvarande bland elever och 

lärare, men rektorer medger att det inte är prioriterat och att de har dåligt samvete för det (Leo, 2010). 

Även Nihlfors och Johansson (2013) menar att detta är något som rektorer behöver utveckla, då syftet 

med att rektorer ska vara närvarande i lärarnas yrkesutövning är att de sedan kan ha en dialog med 

lärarna kring deras utveckling inom professionen i förhållande till deras arbetsuppgifter.  

 

Likt Ärlestigs (2008) undersökning visar även denna studie att lärarna vill ha mer bekräftelse och 

feedback på sitt arbete. Även fast vissa av lärarna anser att de inte behöver någon återkoppling på deras 

arbete så önskar de ändå någon sorts uppskattning för deras arbete och att de känner sig sedda av 

rektorn. Leo (2013) och Ärlestig (2008) menar att rutiner och den rådande kultur som styr möten i skolan 

kan behöva ses över, för att möten ska kunna bidra till utveckling och därmed kunna utmana lärare och 

deras undervisning i relation till att kunna utmana elevernas lärande. Bristande rutiner eller kulturen 

som råder skulle kunna vara en orsak till att lärare antingen vill ha mer bekräftelse eller feedback, eller 
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inte anser sig behöva det. Lärare som inte anser sig behöva återkoppling på sitt arbete kanske inte är 

vana att utmanas p.g.a. att de inte blivit det tidigare.  

 

Att stötta lärare, vara närvarande och intresserad av undervisningen samt att ge bekräftelse och 

feedback kan sägas ingå i det direkta ledarskapet, enligt Johansson (2015). Han menar att det direkta 

ledarskapet syftar till att rektor har fokus på handlingar för att förbättra skolans pedagogiska process 

och resultat. Enligt vår studie är det ett direkt ledarskap som lärarna anser som önskvärt i och med 

rektorns rolls som pedagogisk ledare.   

 

Slutsatser och framtida studier 

Genom tidigare forskning, egna erfarenheter och resultatet av denna studie vågar vi dra slutsatsen att 

begreppet pedagogiskt ledarskap, samt dess innebörd, tycks vara komplext och uppfattas olika. När 

begreppet delas in i ett direkt respektive indirekt ledarskap visar vår studie och tidigare forskning att 

det är det direkta ledarskapet som, av lärarna, uppfattas som bortprioriterat. Ett framgångsrikt 

ledarskap kan ge inverkan på skolans resultat, enligt tidigare forskning bör dock en rektor då lägga mer 

fokus på bland annat undervisningen och kultur- och strukturförändringar i verksamheten, vilket kan 

förknippas med det direkta ledarskapet. Både tidigare forsning och vår studie visar på uppfattningar 

om att rektorers uppdrag är för stort och därför uttrycks även en förståelse för att det direkta ledarskapet 

inte prioriteras. I och med att det direkta ledarskapet uttrycks som önskvärt av lärarna i denna studie, 

samt försök till att stötta rektorer med en förstelärare eller arbetslagsledare inte har upplevts fungera, 

kanske det finns ett behov av att fördela rektorns arbetsuppgifter på ett annat sätt. Kanske skulle det 

behöva finnas två rektorer med skilda uppdrag, vilket även uttrycktes av lärare i vår studie. 

 

Genom denna kvalitativa studie har vi, med inspiration från hermeneutiken, tolkat sju lärares 

uppfattningar. Då vi använt våra frågeställningar som stöd i hela detta arbete kanske resultatet har 

påverkats till viss del av detta. Kategorierna i vår analys kanske hade blivit annorlunda med en annan 

analysmetod, men i och med att vårt resultat kan liknas med tidigare forskning tror vi ändå att vi hade 

fått ett liknande resultat. 

 

Under denna studies gång har tankar väckts hos oss om indelningarna av begreppet. Med stöd 

i Johanssons (2015) åsikt om att man inte ska fastna vid dessa indelningar, då rektorns uppdrag 

oavsett definitionen indirekt eller direkt pedagogiskt ledarskap är att leda skolans kärnprocesser och 

lärandet i skolan, har vi funderat på om det kanske kan vara indelningarna av begreppet som gör att en 

rektor, eller gör det enklare för en rektor att prioritera det ena framför det andra. Prioriteras det 

indirekta ledarskapet för att rektorer känner att de vill visa att de sköter sitt jobb för de ovan i 

styrkedjan? Bortprioriteras de direkta ledarskapet för att detta endast märks neråt i styrkedjan? 

Framtida studier kan därför vara att studera vad dessa indelningar gör eller varför dessa indelningar 

ens görs. I vår studie valde vi också att enbart intervjua lärare då vi inte hade så mycket tid till arbetet 

och inte ville göra det för stort. Därför skulle det också vara intressant att gå vidare utifrån denna studie 

och även intervjua rektorer för att se vad de har för uppfattningar om deras uppdrag som pedagogisk 

ledare, och då jämföra det med lärares uppfattningar. 

 

 

 



 

 

25 

 

Referensförteckning  
 

Ahrne, G., & Svennson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I G, Ahrne & P, Svensson. 

(red.). Handbok i kvalitativa metoder. (s. 34-54). Stockholm: Liber.  

 

Berg, G. (2018). Skolledarskap och skolans frirum. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brinkkjaer, U., & Hoyen, M. (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G, Ahrne & P, Svensson. (red.). Handbok i 

kvalitativa metoder. (s. 34-54). Stockholm: Liber.  

 

Hyldgaard, K. (2008). Vetenskapsteori: en grundbok till de pedagogiska ämnena. Stockholm: Liber. 

 

Höög, J., & Johansson, O. (red.) (2015). Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Jarl, M. (2013). Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans managementreformer. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 18(3-4), 198-215. Hämtad från 

https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1367/1211 

 

Johansson, O. (2015). Rektorn och styrkedjan: Betänkande av Utredningen om rektorernas arbetssituation inom 

skolväsendet. 2015:22. Stockholm: Statens offentliga utredningar. Hämtad från 

https://www.regeringen.se/49b715/contentassets/648eb1cdb67c400f865605f8d6f531ca/rektorn-och-

styrkedjan-sou-201522 

 

Leo, U. (2010). Rektorer bör och rektorer gör – En rättssociologisk studie om att identifiera, analysera 

och förstå professionella normer. Lund Studies in Sociology of Law 34  Hämtad från 

https://portal.research.lu.se/portal/files/3584819/1599714.pdf 

 

Leo, U. (2013). Rektors pedagogiska ledarskap. Forskning i korthet 2013:4, Kommunförbundet. Lund. 

Hämtad från 

https://kvutis.se/wp-content/uploads/2015/02/FIK-Rektors-ped.pdf    

 

Leo, U. (2015). Professional norms guiding school principals’ pedagogical leadership, International 

Journal of Educational Management, 29 (4), 461-476. Hämtad från https://www-emeraldinsight-

com.proxybib.miun.se/doi/pdfplus/10.1108/IJEM-08-2014-0121  

 

https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1367/1211
https://www.regeringen.se/49b715/contentassets/648eb1cdb67c400f865605f8d6f531ca/rektorn-och-styrkedjan-sou-201522
https://www.regeringen.se/49b715/contentassets/648eb1cdb67c400f865605f8d6f531ca/rektorn-och-styrkedjan-sou-201522
https://portal.research.lu.se/portal/files/3584819/1599714.pdf
https://kvutis.se/wp-content/uploads/2015/02/FIK-Rektors-ped.pdf
https://www-emeraldinsight-com.proxybib.miun.se/doi/pdfplus/10.1108/IJEM-08-2014-0121
https://www-emeraldinsight-com.proxybib.miun.se/doi/pdfplus/10.1108/IJEM-08-2014-0121


 

 

26 

Liljenberg, M. (2014). Distributing leadership to establish developing and learning school organisations 

in the Swedish context. Educational Management Administration & Leadership, 43(1), 152–170. Hämtad 

från  https://doi.org/10.1177/1741143213513187     

 

Liljenberg, M. (2016) Teacher leadership modes and practices in a Swedish context - a case study. School 

Leadership & Management, 36 (1), 21-40. Hämtad från 

https://www-tandfonline-com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1080/13632434.2016.1160209?nee- 

dAccess=true   

 

Lundstro ̈m, U. Holm, A.S & Erixon Arreman , I (2017) Rektor i skärningspunkten mellan likvärdighet 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Uppvärmningsfrågor 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Hur länge har du arbetat här? 

 

Vad har lärare för uppfattningar av rektorers pedagogiska ledarskap? 

• Vad säger begreppet “pedagogiskt ledarskap” dig? 

• Hur skulle du beskriva rektorns pedagogiska ledarskap på din skola? 

• Finns ett samarbete mellan dig och rektorn på din skola som du kan koppla till rektorns 

pedagogiska ledarskap?    

• Hur ser kommunikationen ut mellan dig och din rektor? (när, hur?)  

• Får du av rektorn någon feedback på din undervisning/ditt arbete? 

              ...om ja, - hur/när? 

              ...om nej, -varför tror du att det är så? Skulle du vilja ha det? 

• När är er rektor närvarande för er/dig och vad gör hen då? 

• Har du haft något/några medarbetarsamtal med din rektor? .. och vad ger dessa samtal dig? 

• Delar rektorn på något vis ansvaret med någon/några lärare inom verksamheten? 

• Hur har det sett ut på eventuella tidigare arbetsplatser? 

               … -finns likheter/skillnader? 

 

   Vad ser lärare för möjligheter/hinder för rektors pedagogiska ledarskap? 

• Är det lätt/svårt att få tag på er rektor? 

• Din rektor, är denne endast rektor för din skola eller för fler? (isf hur många) 

• Vad tror du kan påverka en rektorns pedagogiska ledarskap? (positivt och negativt) 

• Varför tror du att det ser ut som det gör? 

 

 Vad är önskvärt av rektorers pedagogiska ledarskap? 

• Hur skulle du beskriva vad som är en rektors pedagogiska ledarskap? 

• Vilka förväntningar har du på en rektor som pedagogisk ledare?  

• Vad anser du att en rektor som god pedagogisk ledare bör göra för dig? 
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Bilaga 2 

 

Missiv  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet som läser Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Vi är nu inne på vår sista termin och är då även i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vi har 

valt att undersöka lärares uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap och har fördjupat oss i 

forskning/litteratur som rör detta ämne. 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka olika uppfattningar/erfarenheter som finns gällande 

rektorers pedagogiska ledarskap och vad som är önskvärt utifrån lärares perspektiv. Vår studie 

kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med yrkesverksamma lärare från olika skolor.  

 

Med detta brev frågar vi om du som har kunskap och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt 

arbete, vill och har möjlighet att delta i vår studie? 

 

Intervjun kommer att handla om din uppfattning och dina erfarenheter av rektorers pedagogiska 

ledarskap och uppskattas att ta ungefär 40 min. Vi kommer, med ditt godkännande, att spela in 

intervjun (endast ljud) för att sedan transkribera materialet. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Det material vi samlar in kommer enbart att användas till vårt examensarbete. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Om så önskas får du 

ta del av examensarbetet genom att få en kopia. 

 

Vi kommer inom kort att kontakta dig igen, för att få bekräftat om du vill delta i vår studie. 

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. Hoppas vi ses! 

  

Med Vänliga Hälsningar 

 

Jenny Håkansson  073-8261282   jehk1600@student.miun.se 

Malin Lidén             070-3212967   mali1628@student.miun.se  

 

Handledare:  

Lars Sandin    lars.sandin@miun.se        
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