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Förord  
 

Detta kandidatexamensarbete har utförts som en avslutning på vår tre år långa beteendevetenskapliga 

utbildning med huvudinriktning mot pedagogik. På grund av utbildningens inriktning valdes ett 

ämnesområde inom den pedagogiska arenan.  

Vi har utfört detta kandidatexamensarbete med stort engagemang men inte alltid helt problemfritt. Vi 

vill passa på att tacka de som medverkat i denna studie vilket är huvudsakligen våra fem 

respondenter som vi har intervjuat som har bidragit med kunskap och erfarenhet. Vilket har gjort 

detta kandidatexamensarbete möjligt. Vi vill även tacka vår huvudsakliga handledare Charlotta Rön 

men likaså Marcia Håkansson för vägledning och akademisk behjälplighet under processen.  

 

Mittuniversitetet Sundsvall, 5 juni 2019 

 

Oliwer Edberg          Nellie Fors Vilminko  
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Abstrakt  

 

Denna studie handlar om svenska grundskolerektorer och deras pedagogiska ledarskap. Syftet är att 

bringa klarhet till begreppet pedagogiskt ledarskap samt undersöka hur rektorer upplever utövandet 

av det pedagogiska ledarskapet i realiteten. Tidigare forskning visar på att det existerar en 

problematik inom området som härstammar från begreppets svårförståeliga karaktär. Vår teoretiska 

utgångspunkt för denna studie är ramfaktorteorin och studien har genomförts enligt en kvalitativ 

design med en induktiv synvinkel. Vi har använt oss av ett inspirerat förhållningssätt till den 

grundade teorin för att skapa resultatet. Resultatet visar att begreppet pedagogiskt ledarskap är 

besvärligt och därför svårt att definiera vilket leder till individuella tolkningar, där tiden är en rektors 

främsta förutsättning för att utöva det pedagogiska ledarskapet. Studiens resultat visar även att 

rektorn upptas av väldigt mycket administrativt arbete samt att rektorerna delger även att de 

upplever att det finns ett korstryck som påverkar deras arbete. Vi kan tyda att det pedagogiska 

ledarskapet begränsar rektorns arbete eftersom begreppet upplevs som diffust och därför skapas en 

missuppfattning hos användarna hur det pedagogiska ledarskapet skall praktiseras 

 

Nyckelord: Grundskolerektor, ledarskap, pedagogiskt ledarskap, ramfaktorteorin, styrdokument, 

utbildningschef 
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Abstract 

 

This study is about Swedish principals working within the primary school and their pedagogical 

leadership. The purpose is to bring clarity to the concept surrounding pedagogical leadership, at the 

same time explore how principals experience this concept in reality. Previous research shows that it 

exists confusion surrounding principals pedagogical leadership. The theoretical framework we used is 

the frame factor theory and regarding our methodological choices, we used a qualitative design with a 

inductive point of view. We were also inspired by grounded theory when we analyzed our results. 

Results show that the term pedagogical leadership is troublesome and hard to define which leads to 

individual interpretations. The results also showed that time has the biggest influence regarding a 

principals pedagogical leadership. The principals also expressed a feeling of doing too much 

administrative work and experiencing pressure coming from the society surrounding them. In 

conclusion, we can see that the pedagogical leadership limits the principals work since the term is 

perceived as diffuse and therefore creates a misconception regarding how the pedagogical leadership 

should be practiced. 

 

Keywords: associate professor, control document, frame factor theory, leadership, pedagogical 

leadership, primary school principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Innehållsförteckning  

Introduktion                                                                                                                                            6                                                                

Inledning                                                                                                                                                    6 

   Problemformulering                                                                                                                               7 

  Disposition                                                                                                                                                7 

Syfte                                                                                                                                                             7 

  Frågeställningar                                                                                                                                       7 

Bakgrund                                                                                                                                                    8 

Begreppsförståelse                                                                                                                                                  8 

Ledarskap                                                                                                                                                                   8 

Pedagogiskt ledarskap                                                                                                                                                         8 

Rektor                                                                                                                                                                                               9 

Rektorsutbildning                                                                                                                                                                   9 

Rektorns utövande av det pedagogiska ledarskapet                                                                          10                                                                                                                                           

Dokumentstudie                                                                                                                                      10 

Läroplanen                                                                                                                                                 10 

Skollagen                                                                                                                                                    11                                                                                                                                       

Tidigare forskning                                                                                                                                   12 

Teoretisk ansats                                                                                                                                         14 

Ramfaktorteorin                                                                                                                                        14 

Hur vi har blivit inspirerad av ramfaktorteorin                                                                                             15 

Metod                                                                                                                                                        15 

Ansats                                                                                                                                                           15 

Urval                                                                                                                                                             16 

Datainsamlingsmetod                                                                                                                                16 

Instrument                                                                                                                                                    17 

Procedur                                                                                                                                                       17 

Analysmetod                                                                                                                                               18 

Etiskt ställningstagande                                                                                                                             19 

Kvalitetskriterier                                                                                                                                         20 

Metoddiskussion                                                                                                                                         21 

Resultat                                                                                                                                                    23 

Utbildningschef                                                                                                                                         23 

Pedagogiskt ledarskap inom rektorsprogrammet                                                                                 23 

Problem med det pedagogiska ledarskapet                                                                                           24 

Grundskolerektorer                                                                                                                                  25 

Förståelsen för det pedagogiska ledarskapet                                                                                         25 

Det pedagogiska ledarskapets praktiska utövande                                                                              26 

Förutsättningar för pedagogisk ledarskap                                                                                             27 

Erfarenhet i relation till pedagogiskt ledarskap                                                                                    28 



 

 

5 

Diskussion                                                                                                                                              29 

    Slutsatser                                                                                                                                                     32 

    Framtida studier                                                                                                                                         32 

 

Referenser  

Bilagor  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Introduktion  

Inledning  

 

Redan år 1946 identifierade skolkommissionen en av skolledarens viktigaste uppgift, nämligen att 

leda det pedagogiska arbetet (Skott & Nordzell, 2018). Denna syn på skolledarens pedagogiska 

ledarskap har sedan blivit ett återkommande begrepp för de stora skol- utredningarna som format 

den svenska skolan. Vid den tidpunkten ansågs skolledarens utövande av det pedagogiska 

ledarskapet att vara deltagande vid lektioner (Nestor, 2006). 15 år senare fattade riksdagen beslut i och 

med den skoladministrativa utredningen om att införa grundskolan som vi idag känner till den. I 

samband med den nämnda utredningen togs åtgärder fram för att minska skolledares arbete av 

administrativ karaktär och öka skolledares arbete med det pedagogiska ledarskapet (Skott & 

Nordzell, 2018; Nestor, 2006). Den då kallade skolledaren, senare benämnd som rektorn, tillgavs en 

speciell utbildning. Avsikten med denna fortbildning var att bli skickligare på att planera och leda 

skolans arbete samt stödja lärarkåren. Under 1974 genomfördes ännu en utredning om skolans inre 

arbete, den så kallade SIA - utredningen som resulterade i ett ökat intresse för rektorns betydelse som 

pedagogiskt ledare. Detta är på grund av att skolan bygger på att vara en pedagogisk verksamhet. 

Därför ansågs det av vikt att skolans ledare skall kunna leda denna verksamhet som är av pedagogisk 

karaktär (Stållhammar, 1984). 

             Senare under 90-talet skedde en övergång gällande synen på hur skolan skulle styras. 

Huvudmålet blev att decentralisera skolan då Sveriges stat släppte på kontrollen. Rektorns ansvar 

blev viktigare i och med att varje enskild skola fick ett större inflytande över sin egen skola 

jämförelsevis med den tidigare detaljreglerade regelstyrningen. I samband med rektorns utökade 

ansvar lades även ett större fokus på mål- och resultatstyrning i skolan vilket satte ytterligare press på 

rektorns pedagogiska ledarskap (Skott & Nordzell, 2018). 

             Vi kan med stöd av Nestor (2006) samt Skott och Nordzell (2018) se att begreppet pedagogiskt 

ledarskap har genomgått intressanta utvecklingslinjer från att begreppet började synas till i samband 

med skolan. Det har sedan tidigt existerat en förväntan på skolledaren/rektorns legitimitet att utöva 

ett pedagogiskt ledarskap. Samtidigt har det konstaterats att rektorns övriga arbetsuppgifter har 

kommit att blivit alltmer dominerande i förhållande till det pedagogiska ledarskapet. Detta menar 

Nestor (2006) att det kan förklaras utifrån en möjlig hypotes till att det råder en otydlighet om vad 

som är distinktionen mellan pedagogiska arbetsuppgifter och övriga arbetsuppgifter. 

             Nu på senare år påpekar Skott och Nordzell (2018) att rektorns pedagogiska ledarskap har 

fortsatt att stärkas. 2010- års skollag berättar för oss att rektorns pedagogiska ledarskap har växt sig 

starkare eftersom rektorn nu innehar ansvaret för att skolans mål- och resultat uppfylls. Rektorn ses 

som ytterst ansvarig för att skolans pedagogiska arbete uppfylls och följs. I och med att mål- och 

resultatstyrningen har vuxit till sig en stor roll i en rektors vardag ges allt mindre tid till att utöva det 

pedagogiska ledarskapet. 

             Samtidigt har det har uppmärksammats i återkommande observationer att det pedagogiska 

ledarskapet inte prioriteras i den utsträckning som önskats av den anledningen att andra delar i 

rektorns huvudansvar skymmer undan det pedagogiska ledarskapet. Det har konstaterats utifrån 

granskningar utförda inom grundskolan att var tredje rektor inte är tillräckligt förtrogen med 
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utövandet av det pedagogiska ledarskapet och att det råder en bristfällig kompetensbeskrivning över 

det pedagogiska ledarskapet (Skolverket, 2011). 

 

Problemformulering  

Utifrån det som ovan nämnts så väcktes ett intresse för att undersöka hur det pedagogiska 

ledarskapet ser ut hos rektorer. I denna studie har vi bedrivit en undersökning som vill till att ta reda 

på vad det pedagogiska ledarskapet innebär och hur rektorer utövar det pedagogiska ledarskapet. Vi 

förväntades i samband med denna studie erhålla kunskap om grundskolerektorers uppfattning för 

ledarskapet inom den pedagogiska sfären. Historien visar nämligen enligt Nestor (2006) samt Skott 

och Nordzell (2018) att begreppet genomgått stora förändringar från inträdet under 40-talet fram tills 

idag. Historien belyser att begreppet inte har varit osynligt, snarare tvärtom. Trots detta, är det 

konstaterat enligt Skolverket (2011) att det existerar en viss problematik i att tillämpa denna form av 

ledarskap och att det beskrivs som att inte vara allt för enkelt på grund av begreppets karaktär. 

 
Disposition  

 

Studiens disposition ser ut på följande sätt. Studien introducerades med en övergripande historisk 

inledning till studiens ämne, vilket följs av en problemformulering samt studiens syfte och fyra 

frågeställningar.  I bakgrunden redogörs det för olika begreppsförståelse, en dokumentstudie, tidigare 

forskning och en teoretisk ansats. Följaktligen av metod med vilken ansats studien kännetecknas av, 

urval, datainsamlingsmetod, instrument, procedur, analysmetod, etiska ställningstagande, 

kvalitetskriterier och en metoddiskussion. Sedan kommer resultatet att presenteras och slutligen 

kommer vi föra en diskussion tillsammans med ett avsnitt som berör våra egna slutsatser och framtida 

studier. 

 

Syfte 

 

Syftet med vår studie är att klargöra vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär samt  

undersöka hur rektorer utövar det pedagogiska ledarskapet i praktiken inom grundskolan. 

För att undersöka detta syfte så kommer följande frågeställningar att ställas: 

Frågeställningar  

 

 Vilken förståelse har rektorerna för begreppet pedagogiskt ledarskap?  

 Hur beskriver rektorn sitt utövande av det pedagogiska ledarskapet?  

 Vilka problem och möjligheter ser rektorn i utövandet av det pedagogiska ledarskapet i relation 

till övriga arbetsuppgifter? 

 Hur ser rektorn på sin erfarenhet kring det pedagogiska ledarskapet? 
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Bakgrund 

 

I detta kapitel redovisas en bakgrund till vår aktuella undersökning genom en begreppsförståelse som 

omfattar de centrala begrepp som vår studie omfattar, en dokumentstudie som ger en inblick i 

centrala styrdokument, tidigare forskning och en teoretisk ansats.  

Begreppsförståelse 

 

Ledarskap   

 

Northouses (2016) definition av ledarskap lyder på det sättet att ledarskap är en process där en 

enskild individ influerar en grupp med andra individer för att uppnå ett gemensamt mål. Denna 

definition är applicerbar för den kontext som rektorns ledarskap befinner sig inom. Definitionen 

erkänner förhållandet mellan ledare och följare som en process, det är ett givande och tagande 

parterna emellan. Denna definition bygger på fyra huvudkomponenter. Process är ett 

beroendeförhållande mellan ledaren och följaren där makten åker fram och tillbaka mellan dem. Den 

andra komponenten är påverkan eftersom ledaren måste påverka sin grupp för annars finns det inte 

något ledarskap. Den tredje huvudkomponenten är att ledarskapet är beroende av att det existerar en 

grupp. Den sista komponenten är att alla individer skall ha samma mål. 

Pedagogiskt ledarskap 

 

Det pedagogiska ledarskapet har ingen tydlig och klar definition (Skott & Nordzell, 2018). Av den 

anledning kommer vi att presentera ramar som avgränsar och gör begreppet mer snävt och därmed 

förståeligt. Det pedagogiska ledarskapet skall ses som en typ av ledarskap, se tidigare 

begreppsdefinition. Skott och Nordzell förklarar vidare att det pedagogiska ledarskapet handlar om 

att rektorn skall tolka skolans mål och därifrån förbättra skolans och den enskilda elevens resultat. 

Detta visar på att det pedagogiska ledarskapet ligger hos rektorn och inte läraren. Detta slås även fast 

via skollagen (2010;800) där rektorn beskrivs till att vara ansvarig som pedagogisk ledare. Alltså skiljs 

det pedagogiska ledarskapet från ledarskapet i och med att det pedagogiska ledarskapet befinner sig 

inom en utbildningskontext samt att man får det pedagogiska ledarskapet via sin position i 

verksamheten. Ett bekymmer med detta försök till definition är att rektorn skall tolka och förbättra. 

Dessa två ord är diffusa och kan därför uppfattas olika vilket resulterar i att rektorns pedagogiska 

ledarskap kan se olika ut. Det man dock kan fastslå är att syftet med definitionen är att något positivt 

eftersträvas och att det är rektorns uppgift att uppnå detta. Det pedagogiska ledarskapet kan ses 

utifrån ett brett och ett snävt perspektiv. Med det breda perspektivet menas att det pedagogiska 

ledarskapet handlar om allt som en rektor gör, allt från att sköta ekonomin till att följa skolans mål. 

Det snävare perspektivet säger att det pedagogiska ledarskapet tillhör endast undervisningens 

kvalitéer och metoder som handlar om lärande, vilket rektorn är ytterst ansvarig för (Ståhlkrantz, 

2019). Det pedagogiska ledarskapet bygger på tre kompetenser, vilket är yrkeskompetens, personlig 

och strategisk kompetens. Den pedagogiska ledaren bör äga en förmåga att hantera och främja 

relationer till kollegor och arbetsuppgifter. Detta kan ses som ett steg mot arbetet för att förbättra 

skolans prestationer. En annan aspekt som skiljer det pedagogiska ledarskapet gentemot ledarskap är 

att den pedagogiska ledaren vill utveckla olika former av det mänskliga kapitalet. Den pedagogiska 
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ledaren arbetar ständigt mot att utveckla läraren och eleven, medan en chef inom den byråkratiska 

världen ständigt arbetar mot att utveckla sitt ekonomiska kapital. Som en pedagogisk ledare har man 

därför ett större ansvar att verka som en moralisk ledare jämförande mot andra typer av ledare 

(Ståhlkrantz, 2019).  

             En ytterligare aspekt av det pedagogiska ledarskapet är att det är beroende av samhället runt 

om. Som en pedagogisk ledare måste du hantera de samhälleliga förändringarna och anpassa 

undervisningskontexten. Relationen för det pedagogiska ledarskapet kan ses som en triangel där 

styrdokument, den praktiska verkligheten och samhället möts och är beroende av varandra (Male & 

Palaiologou, 2015). 

 

Rektor 

 

Det finns olika benämningar på den aktör som leder och styr skolverksamheten. Den benämning som 

kommer att användas i denna studie är rektor. Rektorns uppdrag beskrivs som mångfacetterat av den 

anledningen att rektorn skall inneha kompetens till att utöva sin roll utifrån flera kontexter. 

Sammanfattningsvis kan rektorns uppdrag beskrivas till att huvudsakligen utgå från skollagen och 

skolförordningen i kombination med läroplanen. Dessa tre dokument beskrivs som rektorns tre 

grunddokument för utövande av rektorsfunktionen (Nihlfors, 2014).  

             Viktiga beståndsdelar enligt Nihlfors (2014) i rektorsfunktionen sammanfattas även till att vara 

tid och kunskap vilket ökar möjligheten att verkställa skolans uppdrag. Rektorn skall ha förmåga att 

designa skolverksamheten utifrån både dagens och framtidens behov och genom detta utveckla en 

lärmiljö som bidrar med kunskap och genererar resultat. Rektorn skall systematiskt och kontinuerligt 

planera, utvärdera och utveckla utbildningen i relation till de nämnda grunddokumenten. Rektorn 

skall också systematiskt dokumentera och årligen redovisa i en kvalitetsredovisning med syfte av att 

mäta skolans kvalité utifrån de centrala nationella beslut som skolan lokalt skall agera utifrån. Vikten 

är att inte enbart förverkliga dessa beslut utan rektorn skall också genom egen förmåga applicera detta 

i skolans praxis. 

 

Rektorsutbildningen 

 

I samband med ambitionen med skollagen (2010;800) så eftersträvas det att öka kvalitén, 

likvärdigheten och rättssäkerheten i svensk skola. Därför har det införts i samband med 2010 års 

skollag att samtliga som tillträder en rektorstjänst eller motsvarande med ledningsfunktion inom det 

offentliga skolväsendet men likaså vid privatägda friskolor skall genomföra en obligatorisk 

befattningsutbildning. Den statliga befattningsutbildningen som avses är Rektorsprogrammet, som 

innefattar tre års studier. Den statliga befattningsutbildning kännetecknas av att innehålla tre delar 

vilket är skolledarskap, skoljuridik- och myndighetsutövning samt mål- och resultatstyrning. 

Avsikten med att utbildningen skall genomföras vid tillträde vid rektorstjänst eller motsvarande med 

ledningsfunktion är av den anledningen att studierna skall kombineras med arbetet. Önskan är att 

denna befattningsutbildning skall stärka skolledarens kompetens till att leda och styra 

skolverksamheten (Edqvist, 2018).  Denna befattningsutbildning för rektorer eller motsvarande med 

ledningsfunktion inkluderar även ett syfte av rektorer skall vidareutveckla sitt pedagogiska ledarskap 

(SFS 2015:405). 
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Rektors utövande av det pedagogiska ledarskapet 

 

Enligt Törnsen och Ärlestig (2018) är den viktigaste delen i rektorns arbete det pedagogiska 

ledarskapet. Vilket är ett begrepp som har lyfts inom flertal policydokument fram tills idag. Trots 

detta, verkar begreppet sakna en entydig definition (Nestor, 2006; Vetenskapsrådet, 2011). En 

konsekvens till detta enligt Tönsen och Ärlestig (2018) är på grund av problematiseringen i att 

beskriva detta ledarskap som ett singulärt uppdrag, en roll, en förmåga eller en stil. För att lyckas med 

det pedagogiska ledarskapet så ställs det krav på den pedagogiska ledaren, i detta fall rektorn. Detta 

beskrivs att vara inte alltför enkelt.  

             Enligt Rapp (2012) definieras rektorns pedagogiska ledarskap till att handla om att främst 

hävda läroplanernas mål och riktlinjer. För att förverkliga detta i praktiken bör rektorn ha god 

kunskap om vad målen innebär och inneha en genuin vilja att förverkliga dem och samtidigt stödja, 

stimulera, engagera, entusiasmera och korrigera sina medarbetare så att samtliga medverkar till att 

utveckla verksamheten i relation till styrdokumentens riktlinjer.  Förutsättningen till att tillämpa det 

pedagogiska ledarskapet i praktiken är att rektorn bör inneha god kunskap om vad ledarskapet 

innebär, vilket kommer att spegla tolkningen av att praktisera detta. 

             En annan liknande definition enligt Leo (2018) är att begreppet kan sammanfattas i tre delar, 

vilket är att skapa förutsättning för lärande och undervisning, att leda lärande och undervisning samt 

koppla ihop det vardagliga arbetet med lärande och undervisning med organisationens mål och 

resultat. Dessa utgör en helhet i rektorns pedagogiska ledarskap. Utifrån kartläggning över 

rektorernas pedagogiska ledarskap framkommer det att de bör i sitt pedagogiska uppdrag närvara i 

verksamheten, utföra kvalitetsarbete, bedöma elever, samtala med personal och ge dem möjlighet till 

lärande, arbeta med organisationsutveckling, ge särskilt stöd till elever med behov, visa inflytande 

och delaktighet, medverka till trygghet och studiero, utveckla ett ledarskap i klassrummen samt förstå 

verksamhetens värdegrund. Gemensamt belyser dessa definitioner med stöd av Leo (2018) samt 

Törnsen och Ärlestig (2018) att det är genom kunskap, förmåga, genomförande, tolkning och egen 

inställning till det pedagogiska ledarskapet skapa förutsättning till sitt egna pedagogiska ledarskap. 

 

Dokumentstudie 

 

Läroplanen 

 

Läroplanen för den svenska grundskolan består av fem delar, värdegrund/uppdrag, mål/riktlinjer, 

förskolan, fritids och kursplaner. I denna text kommer vi att redovisa och analysera de två första 

delarna, värdegrund/uppdrag och mål/riktlinjer. Vi har valt att genomföra denna dokumentanalys av 

läroplanen för att den ger oss information och kunskap för vilka ramar rektorn arbetar inom samt en 

inblick i hur styrningen av skolan fungerar.  

            Till att börja med belyser Skolverket (2018) att skolan är en demokratisk verksamhet som skall 

utveckla elevernas kunskaper och värden. Eleverna skall inte enbart få utvecklade kunskaper inom 

olika ämnen utan ett stort fokus ägnas åt att skapa bra medborgare till den svenska demokratin. 

Eleverna ska förstå alla likas värde. Skolan arbetar med att motverka diskriminering samtidigt som 

man vill öka individens förståelse för andra. Skolan skall uppmuntra till elevernas egna uppfattningar 

och ställningstaganden. Vårdnadshavarna skall känna en säkerhet med att låta sitt barn gå till skolan 

utan att individen blir påverkad av en speciell åskådning av verkligheten. 
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Enligt Skolverket (2018) skall undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov så 

att utvecklingen av individen skall kunna fortlöpa. Skolan vill motverka könsmönster som begränsar 

eleven och dess val. Utbildningen skall vara likvärdig vart man än är i landet, detta innebär inte att 

undervisningen skall vara exakt likadan överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Detta är 

för att alla inte har samma behov. Skolan skall vara tydlig vid förmedling gällande mål, innehåll och 

arbetsformer till både elev och vårdnadshavare. Skolan skall ha en miljö som uppmuntrar lusten att 

lära och skapa en känsla av trygghet hos eleven. Kommunen beskriver att Skolverket (2018) skall se 

till så att verksamheten utvecklas och når målen i samklang med skolans personal och elever samt 

hemmen och samhället som skolan finns inom. 

            Fortsättningsvis handlar skolans uppdrag om att främja utbildning och fostran för eleven och 

att eleven utvecklar sina ämnesförmågor samt tar del av det kulturarv som finns. Skolan skall vara en 

verksamhet där eleven lär sig att leva i samhället och hantera all den utveckling som sker inom olika 

områden. Eleven skall kunna granska sin verklighet och förstå att allt man gör har konsekvenser. 

Eleverna skall ingå i en gemenskap så att man lär sig att samarbeta och kommunicera (Skolverket, 

2018). Skolan tillsammans med elevens vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för lärande. Rektorn är skolans pedagogiska ledare och har därför det 

övergripande ansvaret för skolan samt att de nationella målen efterföljs och utvärderas. Rektorn är 

sedan ansvarig för att det som tidigare redovisats i texten efterföljs och uppfylls (Skolverket, 2018). 

 

Skollagen 

 

Skollagen (2010;800) är till för att reglera vilka bestämmelser som existerar kring skolväsendet. 

Skollagen definieras att vara en av Sveriges allra största lagar. Den motsvarar hela 30 kapitel över hur 

skolan bör styras och handla om. Skollagen innehåller regler som skall gälla för alla skolor och alla 

dem som ansvarar för skolorna. Enligt skollagen så finns det bestämmelser om att skolorna ska 

undersöka deras egen verksamhet, vilka resultat som skolan får, hur de arbetar med planering och 

hur de skall arbeta med att göra skolan bättre. Det intressanta i förhållande till vår studie är att 

skollagen nämns som ett av de tre viktigaste grunddokumenten för rektorns ledarskap, vår avsikt har 

varit att granska avsnittet skolväsendet, synnerligt sektionen om rektorn och dess ansvar. 

            Skollagen (2010;800) presenterar vidare skolverksamhetens linje och nämner rektorn enligt 

allmän bemärkelse inom skolväsendet. Skollagen tar exempelvis upp att det pedagogiska arbetet vid 

respektive skola skall ledas av en rektor eller motsvarande. Dessa aktörer skall synnerligt verka för att 

utbildningen skall ha förutsättning till att utvecklas. Det är även rektorn eller motsvarande som fattar 

beslut om deras egen skola och som ansvarar för att fördela de resurser som finns efter barnens behov 

och förutsättningar. 

            För varje skolform så skall det råda en läroplan som motsvarar de bestämmelser som 

identifieras inom skollagen. Vilket har som avsikt att ange värdegrunden och uppdraget för 

utbildningen. Likaså utbildningens mål och riktlinjer. Skollagen menar att syftet med utbildningen i 

Sverige är till för att barn och elever skall inhämta kunskap och utveckla den, främja till utveckling 

och till det livslånga lärandet. Ett annat syfte med skollagen är att den skall fungera som ett verktyg åt 

Skolinspektionen som skall genom denna lag delges större rätt och förmåga att kontrollera skolor, så 

att skolorna faktiskt följer Sveriges största lag. Vidare har rektorn ansvar för att följa föreskrifterna 

som innefattas i denna lag d.v.s. skollagen och andra författningar som exempelvis skolförordningen 

(Skollagen, 2010;800).  
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Tidigare forskning 

 

Nestor (2006) har genomfört en analys av de statliga styrdokumenten som var gällande under åren 

1946 - 2006 för den svenska grundskolan. Dessa dokument redogör att det finns en hög förväntan på 

att rektorerna skall utöva det pedagogiska ledarskapet. Detta nämner Ärlestig, Johansson och Nihlfors 

(2016) likaså. Nestor (2006) och Vetenskapsrådet (2011) menar också att det inte finns någon entydig 

definition på vad det pedagogiska ledarskapet är och att forskare påpekar en bristfällig konsensus 

kring begreppet. Trots att det råder bristfälliga försök till att definiera det pedagogiska ledarskapet 

som begrepp så har Törnsten och Ärlestig (2014) utformat en modell som försöker att beskriva detta. 

 

 

                   
Figur 1. Törnsten och Ärlestigs modell för definitionen av det pedagogiska ledarskapet (Törnsten & Ärlestig, 

2014,s.858)  

 

Törnsten och Ärlestig (2014) menar att det pedagogiska ledarskapet kan definieras utifrån tre delar. 

De redogör för målstyrning där rektorn skall ge förutsättningar för utbildningen och lärande till både 

elev och personal. Den andra delen är resultatstyrning vilket tar sitt fokus på eleven och dess resultat 

för att undersöka ifall man kan utveckla organisationen gällande arbetet med utbildning och lärande. 

Slutligen, så handlar processtyrning om att leda utbildningsprocesserna framåt och kvalitetssäkra 

dessa.  

            Under årens gång har det pedagogiska ledarskapet som begrepp vuxit sig allt starkare och det 

ses som den primära uppgiften för rektorn. Det framkommer även att det pedagogiska ledarskapet 

krockar med rektorns övriga uppgifter, såsom det administrativa och ekonomiska. I samband med 

den nya skolledarprofessionen i en mål- och resultatstyrd skola så är det av vikt att formulera den 

pedagogiska ledarskapsinriktningen till att handla om att stödja, motivera och utveckla grupper och 

individer samt att utvärdera skolverksamheten. Det pedagogiska ledarskapet beskrivs som att vara ett 

ledarskap för en pedagogisk verksamhet. Det pedagogiska ledarskapet har stort fokus på utveckling 

och har två huvudinriktningar, rektorn har ett statligt uppdrag samt leda den enskilda skolans 

pedagogiska utbildning på skol- och klassrumsnivå (Nestor, 2006). 
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 Ärlestig et al. (2016) skriver att det är en ständig debatt kring hur mycket det pedagogiska 

ledarskapet skall praktiseras. Denna studie bygger på 30 fall där rektorns utövande av det 

pedagogiska ledarskapet har studerats. Den största utmaningen för många rektorer handlar om 

prioriteringen av tid. Många av rektorer är av den uppfattningen att den administrativa delen tar för 

lång tid. Studien framhäver även den komplexitet som finns inom rektorsyrket, men visar även att de 

som kan hantera denna roll och det pedagogiska ledarskapet på ett bra sätt blir ofta belönade med att 

bedriva en framgångsrik skola. Ärlestig et al. menar vidare att i samband med den nya statliga 

befattningsutbildningen har ett ökat intresse för att studera det pedagogiska ledarskapet vuxit fram. 

Enligt Norberg (2018) har den nya statliga befattningsutbildningen också medfört att rektorns 

ledarskap ständigt är under en pågående debatt gällande förhållningen till läroplanen, prioritering av 

arbetsuppgifter samt utövandet av det pedagogiska ledarskapet. 

            I en jämförelsestudie av Rapp (2010) presenteras rektorer i Sverige och England i deras sätt att 

vara pedagogiska ledare. Det pedagogiska ledarskapet beskrivs som ett av rektorns 

nyckeluppdrag.  Detta framträds i läroplanen framförallt. Det framkom att inom Sverige så bör 

rektorn ha en bakgrund av lärande natur i form av en tidigare lärarutbildning eller erfarenheter av att 

lära. Studien belyser också att Sveriges stat har redogjort för detta uppdrag i både 2010 års skollag 

men likaså läroplanen, där detta nyckeluppdrag enligt Sveriges stat skall beskrivits tydligt utifrån 

rektorns profession och vilken förväntan som existerar. Samtidigt menar Törnsen och Ärlestig (2014) 

att rektorns förståelse för det pedagogiska ledarskapet som begrepp och utövande inte bör tas för 

given. Enligt Rapps (2010) jämförelsestudie påpekas det att några av de intervjuade rektorerna inte 

förstod innebörden. Rapp beskriver att intervjuade rektorer ifrågasatte sig själva”…what does it 

actually mean to be a pedagogical leader? Maybe it is something else than I think it is” (Rapp, 2010, 

s.340).  Många rektorer menar att de inte har egenskaper eller förmåga att praktisera detta i praktiken. 

Resultatet visar att många rektorer i Sverige menar att de inte fullgör deras uppdrag som det är 

beskrivet i de statliga dokumenten. Istället menar Rapp (2010) att rektorns fokus ligger på processen, 

vad de gör och varför de gör på det här sättet med fokus på klassrumsundervisning istället för att 

analysera utfallet av detta. Det beskrivs till att finnas en kultur inom den svenska skolan som menar 

på att rektorn utför de administrativa uppdragen medan läraren utför det pedagogiska lärandet i sina 

respektive klassrum (Rapp, 2010). Törnsen och Ärlestig (2014) visar på att rektorerna inte är tillräckligt 

mycket i klassrummen och jobbar därför inte så nära sina lärare. Detta kan bero på att det existerar ett 

osynligt kontrakt mellan rektorn och lärarkollegiet som menar att rektorn inte skall störa lärarens 

undervisning. En annan aspekt belyser Vetenskapsrådet (2011) vilket är att rektorns pedagogiska 

ledarskap kan verka begränsas av de värdenormer som råder inom skolan vilket är att enligt 

rektorernas ansatser så verkar lärarna för det pedagogiska och därför inte rektorn. 
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Teoretisk ansats  

 

Vi kommer i detta avsnitt presentera den teoretiska ansats som vi har valt i relation till vår studie 

vilket är ramfaktorteorin. Vi kommer att redogöra för ramfaktorteorins innebörd utifrån tre olika 

synsätt samt hur vi har inspirerats av ramfaktorteorin. 

 

Ramfaktorteorin  

 

Dagens skola förknippas med ett flertal ramar av olika slag, vilket är bland annat statliga 

styrdokument, tid, finansiella resurser, skollokaler och beslutande mål av verksamheter. Dessa olika 

ramar påverkar den enskilda skolan då den skall förhålla sig till dessa och anpassa sin verksamhet 

därefter. Detta leder till att skolans olika aktörer måste adaptera verksamhetens ramar och därigenom 

förstå vilka olika alternativ de har att välja mellan. De nyss nämnda ramarna ligger till grund för olika 

typer av synsätt på skolan och utbildning som brukar sammanfattas under ramfaktorteorin. De allra 

tidigaste tankarna kring ramfaktorteorin härleds till Dahlöf (refererad Persson, 2014) som studerade så 

kallade variabler som senare kom att kallas ramfaktorer. Fokus lades på undervisningen och dess 

kunskapsresultat. Intresset bottnar i vad som möjliggjorde ett visst resultat. Sambandet mellan 

undervisningen och dess kunskapsresultat finnas i de olika variablerna. De olika variablerna var tid, 

möjlighet till läromedel och konstruktion av olika skolklasser. Dessa variabler användes som verktyg 

för att erhålla en förståelse för hur man kan uppnå ett visst resultat (Persson, 2014). 

             Ur detta föds Lundgrens (refererad Persson, 2014) vidareutvecklade perspektiv på dessa 

variabler. Dock ansågs det att dessa faktorer inte skulle benämnas som variabler utan han valde att 

översätta dessa till ramar i sin forskning. Detta är på grund av att Lundgren (refererad Persson, 2014) 

valde att studera frågan varför olika resultat uppnås medan Dahlöf (refererad Persson, 2014) till en 

början, studerade hur olika resultat nås. Lundgren (1999) har utformat en mer preciserad definition av 

ramfaktorer vilket är att de bestäms av förhållanden utanför undervisningsprocessen och dessa 

ramfaktorer är bortom lärarnas och elevernas kontroll. Ramfaktorteorin används främst som ett 

verktyg för förståelse kring planering av utbildning. Ramfaktorteorin bygger på synen av att ramarna 

ger möjligheter till en viss process. Om ett mål existerar, så beskrivs ramarna som en resurs till att 

göra denna process till det eftersträvade målet möjligt. Lundgren beskriver vidare att han valde att 

använda dessa så kallade ramar i relation processbegreppet. Dessa ramar ses som resurser till hur den 

pedagogiska verksamheten skall nå de planerade och önskade resultaten. Varför Lundgren menade 

att han lade fokus på att studera mål beror dels på att den svenska skolan övergick till en mål- och 

resultatstyrd skola och därigenom uppkom ett intresse av att studera varför man nådde de mål som 

man gjorde. 

             Ett ytterligare perspektiv på ramfaktorteorin är det så kallade frame-perspektivet som 

härstammar från Goffman (refererad Persson, 2014). Även detta perspektiv bygger på skolväsendets 

ramar, däremot är fokus hos individerna som existerar inuti dessa ramar. Till skillnad från de 

ovannämnda ramfaktorperspektiven där fokus ligger utanför individen och mer på ramarna runt om. 

Frame-perspektivet bygger på individens erfarenhet, relationen mellan de olika individerna samt den 

kontextbundna situationen (Persson, 2014). 

 



 

 

15 

 

 

Hur vi har inspirerats av ramfaktorteorin 

 

För vår studie som dels vill undersöka rektorns utövande av det pedagogiska ledarskapet så ansåg vi 

att vissa förklaringar kan hittas med stöd av ramfaktorteorin. Detta synsätt ger förklaringar till vilka 

faktorer som påverkar skolans arbete och därmed även rektorn. Vid användningen av ramfaktorteorin 

i vår studie hoppades vi på att denna teoretiska ansats ger svar på vilka ramar som kan associeras till 

rektorns utövande av det pedagogiska ledarskapet. Vi finner intresse i att se om det existerar ramar 

som i sin tur begränsar eller likaså möjliggör rektorns praktiserande av det pedagogiska ledarskapet. 

Genom att använda ramfaktorteorin anser vi att vi erhåller en uppfattning om hur dessa olika ramar 

kan begränsa eller möjliggöra det pedagogiska ledarskapet. Detta synsätt bidrar även med att förklara 

varför samma sak eller händelse kan tolkas olika av individer. 

             Därav har vi blivit inspirerade av Lundgren (1999) som hjälper oss att förstå de ramarna som 

påverkar rektorns arbete och det pedagogiska ledarskapet och Goffman (refererad Persson, 2014) ger 

oss en förklaring i hur frame-perspektivet har fokus på individens säregna referensram. Ramarna 

tolkas olika på grund av individernas erfarenheter och kommer därför i sin tur påverka individens 

handlande. Dahlöfs (refererad Persson, 2014) perspektiv på ramfaktorteorin har valts bort av den 

anledningen att detta perspektiv fokuserar på undervisningskontexten och kunskapsresultat, vilket vi 

inte syftar till att undersöka. 

 

Metod  

 
Ansats  
 

Syftet med vår studie är att vi vill ta reda på vad det pedagogiska ledarskapet innebär samt undersöka 

hur rektorer upplever sitt utövande av det pedagogiska ledarskapet. Med tanke på vår utformning, 

har vi valt att tillämpa en kvalitativ forskningsdesign för vårt kandidatexamensarbete.  Vi har valt 

denna forskningsdesign av den anledning att vi ansåg att den är mest lämplig utifrån hur vi valde att 

utforma vårt syfte och vad vi är intresserad av att undersöka. En del av vår undersökning handlar om 

upplevelser. Enligt Bryman (2016) är det lämpligaste tillvägagångssättet ett kvalitativt synsätt när det 

kommer till en studie som är upplevelsebaserad. Hartman (2004) citerar ”kvalitativa undersökningar 

karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

individer” (s. 273). Enligt Bryman (2016) och Hartman (2004) råder det en distinktion mellan den 

kvantitativa och den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa forskningsdesignen är betonad på ord 

och upplevelser vid datainsamling jämförelsevis med en kvantitativ forskningsdesign. Där 

utgångspunkten för datainsamlingen är att systematiskt samla in empiriska och kvantifierbara data, 

som ofta är av numerisk karaktär och frågan om mängden av något ofta eftersträvas. 

            Enligt Bryman (2016) präglas den kvalitativa forskningsdesignen av en induktiv syn, 

kunskapsteoretisk samt en ontologisk ståndpunkt. Vi valde bort den kvantitativa forskningsdesignen 

på grund av att denna designtyp kännetecknas av ett deduktivt synsätt (Bryman, 2016). Vid 

jämförande av det deduktiva och induktiva synsättet anser vi att den induktiva angreppsvinkeln har 

högre relevans för vår studie, betoningen föreligger i hur en grupp av individer uppfattar och tolkar 

sin sociala livsvärld. Detta beskrivs som den kunskapsteoretiska ståndpunkten för den induktiva 
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synen. Vi anser också att den induktiva synen är mest lämpad av den anledning, med stöd av Bryman, 

att den kännetecknas av att utgå från en ontologisk ståndpunkt som bygger på konstruktivismen 

vilket beskrivs som att denna ståndpunkt anser att världen uppfattas som en social konstruktion där 

individen är ständigt föränderlig. 

 

Urval 

 

Hartman (2004) menar att precis som inom den kvantitativa undersökningen så skall det även inom 

den kvalitativa undersökningen göras ett urval utifrån vem som skall undersökas. Skillnad mot den 

kvantitativa undersökningen så kännetecknas den kvalitativa undersökningen till att bestå av ett 

mindre urval. Anledningen till detta är på grund av att man vill studera den utvalda gruppen av 

individer på djupet i dess egen föreställningsvärld. 

            I vår studie har vi att intervjua fyra grundskolerektorer och en utbildningschef för 

rektorsprogrammet inom ett svenskt lärosäte. Samtliga grundskolerektorer som kommer att intervjuas 

finns i vårt geografiska närområde. Detta urval är ett så kallat bekvämlighetsurval vilket bygger på att 

respondenterna finns mest tillgängliga för forskaren (Bryman, 2016; Hartman, 2004). Vi är medvetna 

om att i vårt geografiska närområde finns både kommunala men likaså privatägda grundskolor 

tillgängliga. Trots denna medvetenhet gjordes ett aktivt val att välja bort privatägda grundskolor och 

därmed fokusera på kommunala grundskolor. Vilket är av den anledningen att vi vill minimera risken 

av att studien får en jämförande karaktär. Studiens omfång har bestämt antalet respondenter. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Bryman (2016) och Hartman (2004) beskriver att intervju är den mest vanliga förekommande 

datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning. Det finns ett flertal termer som syftar till att 

beskriva kvalitativa intervjuer och att det finns en differens mellan intervjuerna inom den kvalitativa 

forskningen. Till vår studie kommer vi använda oss av en semistrukturerad intervjuform för att samla 

empiri. Enligt Bryman (2016) och Patton (2015) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att 

forskaren arbetar utifrån en intervjuguide. Denna guide menar (Bryman, 2016; Hartman, 2004; Patton, 

2015) innehåller olika typer av frågor som tillåter följdfrågor och det råder inte någon nödvändighet i 

att frågorna skall ställas utifrån en särskild rangordning. Intervjuprocessen beskriver Bryman (2016) 

som flexibel, vilket är viktigt när det är en kvalitativ studie. Varför denna studie kommer att ta sin 

utgångspunkt i en semistrukturerad intervju är av den anledning att vi syftar till att undersöka en 

annan individs sociala livsvärld, vi kan med stöd av Bryman (2016) och Patton (2015) se att en 

kvalitativ studie bygger på respondentens upplevelser och tankar vilket leder till att intervjuprocessen 

bör vara av öppen och föränderlig natur. Detta tillåter respondenten att uppleva en ökad frihet. 

Avsikten med att använda en semistrukturerad intervjuform beskrivs till att vara på grund av att 

intervjun skall upplevas som ett samtal där båda parter till att uppmuntras kommunicera med 

varandra. 
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Instrument 

 

I vår studie har vi använt oss av en semistrukturerad intervju för datainsamling av det empiriska 

materialet. Den semistrukturerade intervjuformen kännetecknas av att innehålla en strukturerad 

intervjuguide vid genomförande av en intervju (Bryman, 2016; Hartman, 2004). I denna studie har vi 

arbetat fram och använt oss av två intervjuguider. En härleds till respondent utbildningschef och den 

andra intervjuguiden härleds till respondenterna grundskolerektorer som vi har intervjuat. Det är via 

dessa två intervjuguider som vårt empiriska datainsamlingsmaterial har framtagits. 

 

Procedur 

 

Inledningsvis bearbetade vi fram ett syfte samt kompletterande forskningsfrågor till vår studie. 

Därefter undersökte vi vårt valda ämnesområde i relevant litteratur samt utifrån relevanta 

vetenskapliga skrifter. Vi valde att söka vetenskapliga skrifter inom databaserna: Academic Search 

Elite, Eric, Google Scholar, Swepub samt det sekundära digitala vetenskapliga arkivet DIVA. Dessa 

kompletterande material har kommit till användning inom sektionerna introduktion och bakgrund 

med tillhörande underrubriker. Den övervägande delen i denna studie bygger på de praktiska 

forskningsresultaten som vi har fått fram utifrån vårt valda instrument vilket är en semistrukturerad 

intervju där respondenternas utsagor ligger till grund för forskningsresultaten (Bryman, 2016). Vår 

första kontakt med utvalda respondenter var via ett informationsbrev som mottogs via e- post. Enligt 

Kvale (2009) och Bryman (2016) är syftet med informationsbrevet att respondenterna skall ge 

samtycke till att medverka. 

              Vi valde att skicka e-post till 12 stycken rektorer och en utbildningschef. På grund av 

tidsperspektivet och bristande svarsfrekvens valde vi att ta kontakt via mobiltelefon för att undersöka 

ifall våra potentiella respondenter önskade att delta i studien. Vår slutgiltiga svarsfrekvens blev fyra 

rektorer och en utbildningschef. Via e- post och telefonsamtal bestämdes sedan tid och plats för 

intervjun. Likaså erhöll respondenterna en planerad intervjuguide. Respondenterna blev även 

informerade gällande att intervjun kommer spelas in via mobiltelefon eftersom materialet sedan 

kommer att transkriberas (Bryman, 2016).  Förslag gavs till respondenterna när intervjun skulle äga 

rum samt att det togs ett gemensamt beslut för vilken plats intervjun skulle genomföras på. Enligt 

Bryman (2016) skall intervjun ske på en lugn och ostörd miljö vilket vi valde att ta hänsyn till. 

Intervjuerna ägde rum över en två veckors tidsperiod under april-2019 där vi besökte 

respondenternas arbetsplats. Detta är eftersom Bryman (2016) menar att det är bra att bekanta sig med 

respondentens hemmiljö. 

             Vi förväntade oss en tidsintervall på 30 till 45 minuter per vardera intervju med rektorerna 

samt en intervju på 20 minuter med utbildningschefen. Det resulterade i att samtliga intervjuer tog 

olika lång tid. Vilket även Bryman (2016) påpekar gällande kvalitativa intervjuer och menar att det 

finns en variationsbredd i hur lång tid intervjuerna tar. Under intervjuns gång så valde vi även att föra 

anteckningar för att komplettera det inspelade materialet. Efter vardera genomförd intervju erbjöds 

respondenterna att ta del av vår studie för att säkerhetsställa svarens äkthet. Det är någonting som 

Bryman (2016) efterlyser. 

             Efter att intervjuerna ägt rum påbörjade vi skapandet av vårt empiriska datamaterial och detta 

genomfördes genom transkribering av samtliga intervjuer. För att säkerhetsställa respondenternas 

konfidentialitet så transkriberades materialet i ensamhet med hörlurar så att ingen annan skulle 
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kunna ta del av inspelningen. Vi bearbetade materialet genom att lyssna på inspelningen och sedan 

dokumentera detta på så ett sådant ordagrant och objektivt sätt som möjligt vilket Bryman (2016) och 

Kvale (2009) förespråkar. Efter transkriberingen så började vi med att analysera vårt empiriska 

material genom den öppna kodningstrategin (s. 18-19). I och med analyseringen så kategoriserade vi 

respondenternas svar och matade in dessa i två separata Excel- filer. Den ena härleds till rektorernas 

intervjuer och den andra filen härleds till den intervjuade utbildningschefen. I våra Excel - filer så 

kategoriserade vi vårt insamlade material utifrån olika variabler som vi sorterade materialet utifrån. 

Dessa variabler har som avsikt att användas i studiens resultat för att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi skapade variablerna utifrån vilka frågeställningar vi hade. Variablerna till vår 

kodning blev därför förståelse, utövande, förutsättningar och erfarenhet. Detta gäller utfallet av 

grundskolerektorerna. Gällande utbildningschefen så valde vi att kategorisera materialet utifrån två 

variabler vilket var problem och begreppshantering. För att behålla respondenternas konfidentialitet 

så valde vi att namnge rektorerna till Anton, Björn, Carin och Diana. Gällande utbildningschefen som 

även kommer att få en fiktiv benämning och kommer gå under beteckningen Urban. Vi kommer även 

att använda vårt empiriska material som grund till vår diskussion i relation till studiens syfte, vår 

teoretiska ansats och tidigare forskning. Vi har som avsikt att förstöra det empiriska datamaterialet 

vid avslutad utbildning samt godkännande av respondenterna. 

 

Analysmetod 

 

Enligt Bryman (2016) är det vanligaste synsättet att analysera kvalitativ data genom grundad teori. 

Grundad teori beskrivs som omfattande och handlar om att analysera utifrån olika strategier eller 

tekniker. Enligt Bryman resulterar grundad teori ofta i nya begrepp, hypoteser eller teorier. Vi vill inte 

arbeta fram ett nytt begrepp eller en teori så kommer vi att arbeta utifrån ett inspirerat förhållningssätt 

och den del som vi blivit inspirerad att använda oss av är arbetssättet kodning. Enligt Bryman (2016) 

så beskrivs kodning som en av de viktigaste processerna inom grundad teori och betyder att 

utskrifter/fältanteckningar sorteras och att genom namn eller motsvarande beteckningar väljer ut de 

som är av relevans. Det rör sig om möjligheten att organisera data. Bryman nämner vidare att det 

finns tre huvudsakliga varianter vilket är öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. Öppen 

kodning kännetecknas till att handla om att kategorisera data genom att bryta ner till mindre 

beståndsdelar för att sedan jämföra dessa med varandra och se skillnader och likheter. Axial kodning 

innebär att man arbetar utifrån den öppna kodningen och med hjälp av kategorierna man arbetat fram 

utifrån i samband med den öppna kodningen så arbetar man fram nya relationer mellan kategorierna. 

Slutligen, innebär selektiv kodning att man gör ett urval av kategorierna och arbetar utifrån en vald 

och undersöker hur den fungerar ihop med andra underkategorier. Bryman redogör vidare för att 

kodningen är ett första stadium till en senare teorigenerering. Detta kommer dock inte vi att beröra 

eftersom att vi inte kommer ta del av den delen av grundad teori. 

             Det kodningsformat som vi kommer att arbeta utifrån är den öppna kodningen. När vi har 

jämfört dessa tre så anser vi att denna process är den vi blivit mest inspirerad av och vi anser att detta 

kodningsformat med stöd av Bryman (2016) är den vi upplever som minst abstrakt av dem alla och 

därav att vi anser att den upplevs som enklast och minst tidskrävande att arbeta utifrån. Vårt syfte är 

inte att arbeta utifrån underliggande fragment och genom tolkningar arbeta fram ett resultat som de 

andra formerna av kodning kännetecknas av. Faktum är att Bryman vidare påpekar att den axiala 

kodningen har blivit mer kontroversiell för att den slutför kodningen alltför snabbt och mister sin 

utforskande och öppna karaktär. 
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Vi har funderat på vilket sätt som vi skall arbeta utifrån den öppna kodningen utifrån våra 

intervjuutskrifter. Kodning av intervjuutskrifter beskrivs att genom att koda dessa skrifter så formar 

man fragment och framställa dessa skrifter till koder för att sedan separera dessa utifrån olika rubriker 

eller etiketter (Bryman 2016; Hartman, 2004). Vi valde att placera det empiriska datamaterialet inom 

kategorier som vi har kommit fram till, får vi något som kan efterlikna ett schema, med 

rubriker/kategorier/etiketter som olika variabler för att sedan applicera lämplig nedbruten 

intervjuutskrift till den som det stämmer bäst överens med. Enligt Bryman (2016) kan det vara 

betydelsefullt att kombinera flera koder med varandra så att man får mer konkreta och övergripande 

koder så att koderna inte blir alltför många. 

             Den kritik som Bryman (2016) belyser till att finnas i samband när man arbetar utifrån dessa 

kodningsstrategier är att forskaren inte alltid upplevs att vara teorineutral och med detta menas det 

att forskaren redan har förkunskaper för tidigare existerande teorier vilket gör att denna förkunskap 

kan spegla tolkandet. Praktiska svårigheter med denna dataanalysmetod är att det är tidskrävande 

och det finns en risk i samband med att sammanfatta något som till exempel en respondent har delgett 

forskaren i en intervju så tolkas detta resultat och viktiga delar kan falla bort som forskaren gör ett 

urval utifrån. Med detta sagt, så anser vi att det är av vikt att vi som forskare kommer att arbeta 

utifrån respektive intervjumaterial med noggrannhet och stor försiktighet. 

 

 

Etiskt ställningstagande 

 

Enligt Mittuniversitetet Forskningsetiska kommitté (2019) så skall alla forskare i dess forskning göra 

sig skyldig till att bedriva sin egen forskning enligt god forskningsetik. CODEX (2019) och 

Vetenskapsrådet (2017) menar att forskarens arbete är reglerad utifrån regler och föreskrifter. 

Forskaren beskrivs till att tillhanda det yttersta ansvaret till att forskningen är av en god kvalité samt 

av moralisk natur. CODEX (2019) beskriver att varje enskild forskare skall förfoga över sin egen 

förståelse för de etiska dimensionerna som forskaren möter i sin egen forskning. Kvale (2009) 

poängterar även att forskarens roll är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalité och hur 

forskaren ställer sig till de etiska principerna. På grund av detta har vi tagit hänsyn till de fyra etiska 

ställningstagande. Vi har valt att använda oss av Bryman (2016) samt Kvales (2009) beskrivningar. 

Informationskravet handlar om att berörda individer skall känna till studiens syfte och vilka 

rättigheter de har. Några av dessa rättigheter behandlar rätten till att hoppa av studien när man vill, 

att deltagandet är frivilligt samt rätten till att veta vilka moment som ingår i studien. Det andra kravet 

är kravet till samtycke. Detta gör att de medverkande har rätt till att bestämma själva ifall de vill delta 

eller inte. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och behandlar rätten till att få sin identitet 

skyddad samt att personuppgifter skall skyddas. Det fjärde och sista kravet handlar om nyttjande. All 

information som erhålls får enbart användas i studiens syfte. 

             Innan intervjun ägde rum tog vi kontakt med våra utvalda respondenter via ett så kallad 

informationsbrev, där respondenterna blev informerade och fick delge samtycke till att delta. Detta 

menar Kvale (2009) samt Bryman (2016) sker genom ett informerat samtycke. Vi kommer även 

ansvara för respondenternas konfidentialitet och förvara deras uppgifter så enbart vi kommer åt 

dessa. Samt enbart att använda det erhållna materialet i samklang med studiens syfte. 
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Kvalitetskriterier   

 

Enligt Bryman (2016) används inte begreppen reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. 

Dessa två begrepp uppfattas till att inte alltid vara tillämpningsbara för kvalitativ forskning utan 

andra termer används. Kvale (2009) menar att det råder delade åsikter gällande användandet av 

begreppen validitet och reliabilitet. En del kvalitativa forskare avstår från att använda dessa begrepp i 

deras forskning och även med stöd av Bryman (2016) påpekas det att det finns andra mer vardagliga 

termer inom den kvalitativa forskningen som syftar till att beskriva sanningsvärdet i studieresultatet 

vilket beskrivs motsvarar de traditionella begreppen. Detta är enligt Bryman (2016) på grund av att 

begreppen reliabilitet och validitet ofta härleds till kvantitativ forskning. De begrepp som Bryman 

menar skall motsvara reliabilitet och validitet inom den kvalitativa forskningen är begreppen 

tillförlitlighet och äkthet. Samtidigt menar Kvale (2009) att de traditionella begreppen kan vidbehållas 

vilket bottnar i både metodologiska och moraliska aspekter. 

             I vår studie har vi valt att använda oss av de begrepp som Bryman (2016) beskriver härleds till 

den kvalitativa forskningen. Bryman sammanfattar tillförlitlighet genom fyra delkriterier vilket är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och bekräfta. Trovärdighet 

innebär att man försöker säkerhetsställa det utfall som resultatet genererat utifrån att bekräfta med 

studieobjektet att man förstått deras verklighet på ett rätt sätt. Bryman nämner vidare begreppet 

överförbarhet innebär att man ska skapa noggranna resultat så att dessa sedan skall kunna appliceras 

på andra inom andra kontexter. Begreppet pålitlighet beskrivs som motsvarigheten till det 

kvantitativa begreppet reliabilitet. För att forskningsresultatet skall vara tillförlitlig så skall forskaren 

redogöra för hela forskningsprocessen och tillvägagångssättet. 

             I vår studie har vi tagit hänsyn till dessa två huvudsakliga principer. Gällande 

tillförlitligshetsprincipen anser vi att vår studie uppfylla alla de fyra delkriterier. Vi anser att studiens 

resultat kan vara applicerbart för rektorer inom andra grundskolor i Sverige. Dessutom har vi 

redogjort för tillvägagångssättet för vår insamling av empiri där den kommer att ge klarhet i vår 

arbetsprocess. För att säkerställa resultatet återkopplade vi till våra respondenter så att de fick 

möjligheten till att konfirmera att vi har förstått det som de delgivit på rätt sätt. Genom hela studiens 

gång har vi valt att vara så objektiva som möjligt eftersom vi inte vill spegla egna idéer och tankar. 

             Bryman (2016) sammanfattar också begreppet äkthet i fem begrepp vilket är rättvist 

beskrivande, ontologiskt förstående, pedagogiskt autencitet, katalytisk autencitet och taktiskt 

autencitet. Begreppet rättvist beskrivande innefattar att studien skall belysa en rättvis bild över de 

som blivit studerade. Ontologisk förståelse innebär att studien skall hjälpa de medverkande i att förstå 

sin kontext som de verkar i. Pedagogiskt autencitet handlar om att erhålla deltagarna en bättre bild 

över de andras deltagares situation. Katalytisk autencitet innebär att i samband med sin medverkan i 

studien skall de ges en möjlighet till att förändra deras verksamma kontext. Taktiskt autencitet 

innebär att de medverkande skall få förutsättning att se över sin egen situation och ges förslag på hur 

den skall förbättras. 

             Gällande äkthet kommer vi vilja att förmedla en sådan rättvis och tydlig bild för vår empiri. Vi 

presenterade det våra respondenter har berättat för oss utan att förvränga. I och med detta hade vi en 

förhoppning om att deltagarna skulle vilja ta del av det resultat vi kom fram till och därigenom få en 

bättre förståelse kring ämnet och skapa en diskussion. Resultatet bygger på intervjuer med flera olika 

rektorer samt en utbildningschef vill vi att de skall ges möjlighet till att lära av varandra och sträva 

efter att ständigt söka utveckling inom ämnet. 
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Det råder däremot en tveksamhet i att tillämpa dessa principer på kvalitativ forskning jämförelsevis 

med kvantitativ forskning. Bryman (2016) hänvisar till begreppet realism och menar att det finns en 

osäkerhet gällande att begreppen validitet och reliabilitet som har översatts till motsvarigheter inom 

kvalitativ forskning speglar en enda social sanning om en verklighet. Bryman menar att det kan finnas 

flera sanningar om en social verklighet. Detta kan vi hålla med om, samtidigt anser vi att det är av 

intresse att få möjlighet att erhålla vetskap om hur situationen ser ut inom ett minimalt avgränsat 

område, vilket är det område vi har valt att utföra vår studie inom.  

 

Metoddiskussion 

 

Med anledning hur vi valde att utforma vårt syfte ansåg vi att det var mest lämpligt att använda oss 

av en semistrukturerad intervju. Vi anser att vald intervjuform har varit ett stöd till att besvara vårt 

syfte samt frågeställningar och gällande strukturen i vår intervju så anser vi att inte någon annan 

intervjuform hade gett oss svar på ett lika effektivt och djupt sätt. Vi har även tidigare varit bekant 

med att använda en semistrukturerad intervjuform vilket också utgör en anledning till varför vi valde 

att använda oss av denna. Vi kände oss obekväm med att använda den ostrukturerade intervjuformen 

som också föreslås till en kvalitativ studie. Detta är eftersom ingen av oss har arbetat med den 

intervjuformen tidigare. Vi är medvetna om att det finns andra instrument inom den kvalitativa 

forskningen att tillgå såsom enkäter. Vi valde bort enkäter av den anledning att vår studie syftar till 

att undersöka upplevelser, vilket är svårt att få svar på i enkäter. Vi önskade en personlig träff med 

respondenten för att möjliggöra en djupare diskussion kring ämnet, vilket inte uppnås via en 

enkätstudie.  

              Som ovan nämnt så valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer där vi använde oss 

av två intervjuguider. Vi valde att delge våra respondenter den tilltänkta intervjuguiden av den 

anledning att vi ville förbereda våra respondenter inför de frågor som vi hade tänkt ställa. En risk med 

detta kunde vara att respondenterna fick en möjlighet att göra sig mer bekant med ämnet än vad de 

egentligen är. Vi upplevde att respondenterna inte hade lagt för mycket vikt i att göra sig alltför 

bekant med de delgivna intervjufrågorna. Dock är detta inget vi kan garantera. Vid ett första utkast 

upptäcktes tydliga brister gällande denna intervjuguide för att den inte ansågs vara tillräckligt 

objektiv. Denna reviderades vilket ledde till att respondenter rektorerna erhöll två intervjuguider 

eftersom vi redan delgett det första utkastet. Detta blev riskfyllt ifall respondenterna redan hunnit 

bekanta sig med det första utkastet. Dock upplevde respondenterna att detta inte var något problem. 

En ytterligare brist vi ser för vårt arbete är att vi tog kontakt med potentiella respondenter för nära 

den tid vi egentligen tänkt genomföra våra intervjuer. I samband med låg svarsfrekvens blev detta ett 

problem. Lösningen för detta problem skulle ha varit att kontakta tilltänkta respondenter i ett tidigare 

skeende av studien. Anledningen till att vi anser att vi inte kunde bearbeta intervjuguiden på ett 

önskvärt sätt och att intervjuerna blev bokade senare än planerat var på grund av tidsaspekten, vilket 

är den aspekt som vi anser har varit mest påtaglig under arbetets gång och har upplevts som en 

fallgrop. Gällande urval var vår begynnande tanke att intervjua fem rektorer och en utbildningschef. 

Dock så resulterade svarsfrekvensen i fyra rektorer och en utbildningschef. Detta utfall skulle kunna 

blivit annorlunda ifall de tilltänkta respondenterna hade blivit förfrågad tidigare. Gällande bortfallet 

av möjliga respondenter anser vi att det inte har påverkat studiens utfall negativt. Däremot är vi 

medvetna om fler respondenter hade deltagit hade möjligheten till en större spridning mellan 

respondenternas utsago varit möjlig. 
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Gällande storleken på skolorna har vi försökt att blanda både stora och små skolor. Vi har även 

undvikit att enbart använda oss av respondenter av samma kön. Detta blev dock problematiskt på 

grund av den låga svarsfrekvensen när vi valde att boka in intervju med de som delgav ett positivt 

svar först. Detta resulterade i att utfall med blandat kön. Gällande storleken på skolorna har vi 

medvetet blandat skolor med olika stora elevgrupper men att gemensamt för alla skolorna har varit 

att de inkluderar förskolan till årskurs sex. Trots den svaga svarsfrekvensen för potentiella 

respondenter blev detta inget bekymmer. Vi nämnde (s.16) att vi kommer att utgå från ett 

bekvämlighetsurval och i och med det ta kontakt med potentiella respondenter som låg oss närmast 

geografiskt. Dock är vi medvetna om att vi hade kunnat bredda vår geografiska utgångspunkt vilket i 

sin tur hade kunnat generera en större urvalspopulation. Dock valde vi att medvetet avgränsa oss på 

grund av att vi ansåg att de som låg oss geografiskt närmast var det som var av mest intresse. Vi hade 

kunnat använda oss av ett annat urval gällande våra respondenter vilket skulle kunna vara ett 

slumpmässigt urval där vi antingen skulle kunna avgränsa populationen till de närliggande länen 

eller norra Sverige. Vi ansåg att detta skulle bli alltför tidskrävande samt att möjligheten till ett 

personligt möte skulle minska. Vi tyckte att den avsatta tiden fungerade bra, ingen respondent fann 

den varken för kort eller för lång. Det enda vi skulle göra om är att avsätta en längre tid för 

utbildningschefen för att den tidsramen blev något för kort på grund av en längre konversation innan 

intervjun påbörjades. 

Inför vår studie så samlades relevant litteratur samt vetenskapliga skrifter in. Gällande 

litteraturen så anser vi att vi har funnit litteratur som är av hög relevans och som har varit i en 

relevant mängd. Dock vad gällande de vetenskapliga skrifterna, ansåg vi att vi hade kunnat hitta fler 

än vad vi gjorde. Samtidigt så anser vi att de som vi fann var informationsrika. Vi fann vetenskapliga 

skrifter som låg inom ett legitimt åldersspann förutom en vetenskaplig artikel, som vi dock ansåg av 

relevans på grund av att den härleds till tidigare forskning inom ämnet. 

             Vi anser att vårt inspirerande förhållningssätt av analysmetoden grundad teori har hjälpt oss 

att skapa ett resultat av den insamlade empirin. Detta har vi gjort via den öppna kodningstrategin. Vi 

anser även att denna kodningstrategi har varit lämplig, vi anser att den har i vårt fall kompletterat 

studiens teoretiska ansats. Vilket är ramfaktorteorin. Detta är på grund av att vi anser att denna 

teoretiska ansats har varit till stöd för att identifiera vilka ramar som finns inom skolan och som kan 

göra sig synliga inom våra valda variabler. På grund av hur vi har valde att koda våra två grupper av 

respondenter så ledde det till att vi fick överväga hur vi önskade att presentera vårt resultat. Vi 

övervägde att presentera dessa i anslutning till varandra men kom fram till att vi ansåg att det var 

mest lämpligt att redogöra för utbildningschefen samt rektorerna i två skilda teman. En anledning till 

det är för att de två respondentgrupperna speglar två olika perspektiv vilket vi vill belysa i vår 

resultatsektion. Gällande analysmetod av det empiriska materialet så hade vi även kunnat arbeta 

utifrån analytisk induktion som innebär att arbetet bygger på en hypotes om ett visst antagande om 

ett särskilt fenomen. Studien syftar till att undersöka ifall hypotesen är bekräftad eller inte. I vårt fall 

så hade vi kunnat formulera en hypotes om att ingen grundskolerektor förstår innebörden av det 

pedagogiska ledarskapet. Detta hade förändrat vårt syfte samt frågeställningar i en oönskad riktning. 
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Resultat 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt empiriska datainsamlingsmaterial. Detta avsnitt 

kommer att vara organiserad utifrån två huvudteman som speglar två olika perspektiv. Det inledande 

temat bygger på vår empiri som rektorsprogrammets utbildningschef delgett. Därefter presenteras 

materialet som härstammar från våra fyra intervjuer med olika grundskolerektorer. 

Utbildningschef   

 

Pedagogiskt ledarskap inom rektorsprogrammet   

 

Den bild av begreppet pedagogiskt ledarskap som rektorsprogrammet vill förmedla till 

rektorsstudenterna är enligt Urban av nyanserad karaktär. Denna bild beskrivs som inte alltför enkel 

att redogöra för, därför presenterar respondenten en tresidig bild över hur man kan förklara det 

pedagogiska ledarskapet. Den första bilden som respondenten redogör för är de klassiska traditionella 

ledarskapsformerna inom organisationsforskningen och med det menas att rektorn som likaså andra 

ledare bör se sitt ledarskap som en utgångspunkt i antingen ett demokratisk, auktoritärt eller i ett låt - 

gå ledarskap. Den traditionella ledarskapsform som rektorsprogrammet vill förmedla är att rektorerna 

bör använda ett demokratiskt ledarskap. Urban redogör för det demokratiska ledarskapets framgång i 

för rektorsämbetet i följande citat 

 

Vi tror på att ledarskapet måste bygga på former av samling kring verksamhetsidén, i undervisning och 

i pedagogisk tanke och utifrån det utveckla en form utav relationen mellan den som bär det yttersta 

ansvaret och de som är medarbetare i organisationen, för då når man de bästa resultaten. (Urban) 

 

Enligt Urbans utsago beskrivs det demokratiska ledarskapet som att rektorn skall styra 

skolverksamheten i samråd med övriga yrkesprofessioner, leda skolans händelseförlopp och 

undervisning utifrån de normer och utgångspunkter som speglar skolverksamhetens samarbete. 

Urban förklarar vidare för den andra bilden av det pedagogiska ledarskapet som är det mer formella 

chefskapet. Att via sin titel som rektor så skapas det förväntningar och krav från verksamhetens alla 

olika delar. Detta är något respondenten benämner som korstryck där impulser kommer från 

samhället, vårdnadshavare, barn, skolan i stort och allt däremellan. Alla dessa aktörer har nämligen 

en åsikt kring hur skolan skall skötas och därmed en åsikt för hur rektorn skall utföra sitt yrke. I och 

med detta måste man som rektor sätta tydliga gränser och kunna förmå att peka med hela handen, 

man måste kliva in i den formella chefsrollen. En ytterligare aspekt som tillkommer med den formella 

chefsrollen är att man innehar ett ansvar över verksamheten. Dels skall det administrativa och 

juridiska skötas samtidigt som man har ett ansvar över gruppen. Man skall vara den “främsta av 

likar” (Urban). Det Urban menar med detta är att man skall föregå att verka som ett gott föredöme och 

verka respektfull för att förtjäna titeln som gruppens ledare. Respondenten menar att 

rektorsstudenterna blir väl förberedda i att hantera denna form av ledarskap eftersom att det 

genomsyrar hela utbildningen. Rektorsprogrammet är utformat så att alla olika delar i rektorns 

utövande berörs. Fokus ligger desto mer på själva ledarskapet än det formella chefskapet. 

Rektorsprogrammet lyfter som sagt inte det pedagogiska ledarskapet utan använder sig snarare utav 

begreppet skolledarskap vilket är det begrepp som är ständigt återkommande under utbildningen. 
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Problem med det pedagogiska ledarskapet 

Något som Urban även lyfter fram i och med den bild av det pedagogiska ledarskapet som de önskar 

förmedla är att de ifrågasätter det pedagogiska ledarskapet som begrepp som vi kan se i 

nedanstående citat. 

 

Ledarskapet perse har dimensionen av ett pedagogiskt förhållningssätt och då kan man undra om det 

finns något särskilt i pedagogik för ledarskap eller om ledarskap är universellt, om man säger att 

ledarskapets innehåll är universella, så när vi pratar om det här så brukar vi säga att, vi pratar hellre om 

ledarskap i pedagogiska miljöer. (Urban) 

 

Enligt Urbans utsago så skiljer sig ledarskapet utifrån vilken kontext och miljö som ledarskapet utövas 

inom. Det är kontexten som ses som det unika och som specialiserar ledarskapet. Men att ledarskap i 

grunden är detsamma oavsett var ledaren verkar. Vilket vi kan se i detta sammanhang, att det 

översätts till ett pedagogiskt ledarskap i och med att ledarskapet utövas inom en pedagogisk kontext 

så benämns det som ett pedagogiskt ledarskap. På grund av denna frågesättning gällande det 

pedagogiska ledarskapet så menar respondenten att begreppet skolledarskap används som ett 

kompletterande begrepp. Även fast Urban inte vidhåller det pedagogiska ledarskapet som begrepp 

anses innebörden för begreppet vara av relevans inom rektorns utövande. Respondenten är av åsikten 

att rektorn upptas alltför mycket av administrativa uppgifter. Detta resulterar i att rektorn inte kan 

vara den ledare den behöver vara, de pedagogiska och de didaktiska uppgifterna hamnar i 

skymundan. På grund av mängden av administrativa uppgifter så lämnas också läraren ensam i sin 

profession. Respondenten menar att vi bör komma ifrån skolan som arbetsplats där läraren blir ensam 

i klassrummet. Urban anser att syftet med skolans verksamhet är att hjälpa eleverna att lära sig vilket 

uppnås på bästa sätt om rektorn arbetar i ett nära samarbete tillsammans med lärarkåren. 

Respondenten är av åsikt att det kollegiala lärandet skall förespråkas. Med det kollegiala lärandet 

menas att processen för lärarnas lärande inte är något individuellt utan fokus bör ligga på att utveckla 

skolverksamheten och där ingår hur man lämpligast lär sig. Urban lyfter ett problem med detta vilket 

är att tiden är begränsad för det kollegiala lärandet. Detta är bekymmersamt eftersom rektorerna 

strävar efter det kollegiala lärandet men att tiden hindrar detta. Fortsättningsvis adresserar 

respondenten en lösning på problemet gällande tiden vilket är att organisera skolan så att rektorerna 

får avlastning av de uppgifter som är av administrativ natur. På så sätt kan de bli en bättre utövare av 

det pedagogiska ledarskapet. 

 

Sammanfattningsvis speglar Urbans resonemang den komplexitet som finns inom begreppet 

pedagogiskt ledarskap. Detta leder till att just detta lärosäte har valt att inte använda sig av begreppet 

pedagogiskt ledarskap utan har valt att använda ett kompletterande begreppet istället vilket är 

skolledarskap. Urban menar vidare att rektorsprogrammets uppgift är att utveckla bra ledare som 

skall verka som förebilder för sin verksamhet. Avslutningsvis menar Urban att ledarskapet skall ses 

som något universellt och att det är kontexten som är skillnaden.  
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Grundskolerektorer 

  

Förståelsen för det pedagogiska ledarskapet 

  

Det utfall som våra fyra respondenter gav oss gällande förståelsen för det pedagogiska ledarskapet 

var delvis blandat. Något gemensamt våra respondenter tycker är att de inte har upplevt att det 

funnits någon entydig definition samt att de existerar en skepsis till begreppet och dess innebörd. 

Björn ifrågasätter i följande citat “Hur kan man från huvudmannen eller från lagstiftning använda sig 

av begreppet när man inte har enats om en definition” (Björn). Enligt Björns upplevelse kan en 

problematik urskiljas för att samtliga grundskolerektorer har fått bilda sin egen uppfattning om vad 

det pedagogiska ledarskapet handlar om. Dock vidhåller samtliga respondenter att det pedagogiska 

ledarskapet är en form av ett ledarskap men att differensen mellan ett så kallat vanligt ledarskap och 

ett pedagogiskt ledarskap är otydlig. Något som särskiljer respondenterna åt är deras egen tolkning av 

det pedagogiska ledarskapet. Anton väljer att benämna det pedagogiska ledarskapet som rektorns 

ansvar. Björn har valt att översätta det pedagogiska ledarskapet till en så kallad 80- 20 modell. Björn 

förklarar att 80 % motsvarar ett universellt ledarskap medan 20 % är bunden till den kontext som 

ledarskapet verkar i. Björn drar sedan paralleller till sina tidigare chefsroller inom andra verksamheter 

och menar att det är kontexten som skiljer ledarskapet åt med 20 %. Carin har valt att se det 

pedagogiska ledarskapet som ett utvecklande ledarskap. Carin har en bakgrund inom 

Försvarsmakten och har därför valt att anamma det ledarskap som används där och anpassat det till 

sin skola och därav valt bort det pedagogiska ledarskapet som är det önskvärda. Slutligen har Diana 

valt att använda benämningen ledarskap när definitionen för det pedagogiska ledarskapet upplevs 

otydligt vilket följande citat redogör anledningen till. 

 

....det är samma med pedagogiskt ledarskap. De har inte lyckats komma med en konkret beskrivning 

om vad det egentligen innebär. Då är det inte så underligt att människor finner sig egna tolkningar och 

kanske till och med undviker det. För i de flesta fall tror jag inte människor vill hålla på att slänga sig 

med begrepp som de inte vet vad de betyder. (Diana) 

 

Detta betyder enligt Diana att begreppet pedagogiskt ledarskap inte är en benämning att föredra. 

Något som också skiljer respondenternas förståelse från varandra är vem som äger det pedagogiska 

ledarskapet. Björn och Carin är av åsikten att det är läraren som egentligen utövar det pedagogiska 

ledarskapet. Deras uppgift som rektor blir att utveckla och möjliggöra för läraren att utöva det 

pedagogiska ledarskapet i klassrumsundervisningen. Till viss del håller Diana med om detta men 

förklarar samtidigt att det pedagogiska ledarskapet börjar hos henne och mynnar sedan ut till lärarna 

och deras klassrumsundervisning. Avslutningsvis är Anton av åsikten att det pedagogiska 

ledarskapet enbart finns hos rektorn på grund av att det är hans uppgift att organisera och leda 

undervisningen. 

 

 

 

 

 

  



 

 

26 

Det pedagogiska ledarskapets praktiska utövande 

  

När det kommer till rektorernas utövande i den praktiska verksamheten finns det en tydlig skillnad 

gällande vad rektorerna väljer att fokusera på. Det existerar liknande drag för resonemangen mellan 

Anton och Diana som menar att deras utövande fokuserar till att organisera skolan. Målet enligt 

Anton är att varje elev skall nå så långt som möjligt vilket sker genom en organisering av 

undervisningen, elevhälsan och personalen. Diana har en liknande uppfattning då hon vill organisera 

verksamheten så att undervisningen blir så bra som möjligt. Detta anser Diana sker via nära kontakt 

med lärarna och ett arbete enligt styrdokumenten så att förståelsen för de pedagogiska processerna 

fungerar så bra som möjligt. Samtidigt har de andra respondenterna, Björn och Carin, en tydligare 

fokusering gentemot lärarna. Björn tror på ett tydligt ledarskap gentemot lärarna och det är genom 

läraren som han verkar som en pedagogisk ledare. Björn sammanfattar sitt pedagogiska ledarskap till 

att vara produkt - nära och att detta produktnära arbete sker genom läraren. Fortsättningsvis menar 

Björn att det är hans ansvar för att ombesörja och kvalitetssäkra lärarens undervisning. Carin vill 

verka som en förebild till sina lärare. Detta sker via positiv feedback och att skapa en trygghetskänsla 

hos läraren. Målet med detta är att utveckla sina lärare till att bli så bra som möjligt. Rent praktiskt 

uppnås detta via ständiga summeringar och uppföljningar men framförallt lektionsobservationer. 

Carin inte har några administrativa arbetsuppgifter som rör skolverksamheten så leder det till 

ständiga lektionsbesök när tid finns till detta. Det dock Carin upplever är att rektorsämbetet blir 

alltmer komplext ju närmare eleven man kommer. En annan orsak till Carins återkommande 

lektionsbesök beror just på att hon vill verka som en förebild som tidigare nämndes. Carin är av den 

åsikt att ifall inte rektorn själv kan vara en del av den praktiska undervisningen så kan inte detta 

krävas av lärarna samt att via lektionsbesök kan kvalitén av undervisningen säkerhetsställas, vilket 

visas i underliggande citat. 

  

Läraryrket har alltid varit ensamt ute i klassen, dock har detta blivit bättre. För när det var som förut 

kunde läraren stänga dörren och göra på sitt sätt. Detta blev en risk då man ej kunde garantera en 

likvärdig undervisning, och där ligger även det pedagogiska ledarskapet. Det är mitt ansvar att 

kvalitetssäkra och se till att alla får en likvärdig undervisning. Detta är eftersom alla har rätt till detta 

och då kan det inte vara fritt fram för läraren att göra som den vill i klassrummet. (Carin) 

 

Enligt Carins utsago så kan man tyda vikten av lektionsobservationer. Gällande lektionsbesök ser vi 

att det finns en spridning i hur man väljer att göra dessa. Diana arbetar utifrån Skolverkets 

observationsmall och gör dessa observationer regelbundet. De är antingen planerade eller spontana 

lektionsbesök. Detta är för att utveckla undervisningen. Gällande Björn och Anton så uttryckte det en 

önskan om att delta mer vid klassrumsundervisning än vad dessa gör i nuläget. Samtliga av våra 

respondenter beskriver att det pedagogiska ledarskapet likaså innehåller en stor del av 

personalansvar och att rekrytera personal utifrån skolans behov. Samtliga rektorer bedriver 

lönesamtal och medarbetarsamtal. Däremot så skiljer sig de administrativa uppgifterna sig åt. 

Samtliga förutom Carin genomför vardagliga administrativa sysslor. Detta på grund av att Carin har 

en egen administratör till sitt befogande. Detta påpekar Björn är något som påverkar det pedagogiska 

ledarskapet eftersom man ofta fastnar i det administrativa chefskapet och att det utgör en stor del av 

vardagen vilket leder till att det pedagogiska ledarskapet inte får den fokus som önskas. Björn 

förklarar även att mycket av vardagen går åt till att lösa vardagliga problem, som sällan har att göra 

med det pedagogiska ledarskapet att göra. Detta menar likaså Carin. Det kan ofta handla om saker 
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som kommer i vägen vilket tränger bort det pedagogiska ledarskapet när det kan handla om att lösa 

akuta situationer såsom sjukskrivningar eller olyckor. Carin menar att “Man kan säga att det är 

väldigt få dagar som blir som man tänkt. Det är mycket som händer när man har att göra med 

vårdnadshavare, barn så är det mycket som poppar upp” (Carin). Som tidigare menat så handlar 

rektorns pedagogiska ledarskap till viss del om att sätta styrdokumenten i sin kontext. Detta menar 

Björn blir problematiskt, han menar att det är svårt att applicera de olika styrdokumenten gentemot 

varandra och att arbeta utifrån styrdokumentens förväntningar och krav i praktiken. Arbetet handlar 

om att konkretisera exempelvis skollagen, läroplanen men likaså kursplaner och verkställa detta. 

Samtidigt menar Diana att vissa delar i läroplanen är mer tydliga än andra. Ett exempel som beskrivs 

på ett tydligt sätt är hur arbetet kring elevernas rättssäkerhet skall ske. Medan det systematiska 

kvalitetsarbetet är desto mindre tydligt (Diana). Två av våra respondenter arbetar på två olika 

grundskolor men i samma kommun. Inom denna kommun så har man kommit fram till att 

kommunens grundskolor skall arbeta utifrån något som kallas “Välskött skola”. Vilket är en plattform 

för ledning och styrning där politiker förenklat och tydliggjort rollfördelningen inom skolan. Detta är 

något som Carin samt Anton upplever som gynnsamt. Anton beskriver plattformen vidare följande 

citat “Här i kommunen arbetar vi jättemycket med processer och då är det mitt ansvar att försöka 

beskriva dem, implementera dem, se till att personalen följer dem” (Anton). 

             Samtliga rektorer arbetar till en viss grad med att höja lärarnas kompetens. Det som är 

gemensamt för Anton, Carin samt Diana är att de utför dessa lärarlyft i samband med 

klassrumsobservationer. De vill se lärarnas förbättringsområden i realiteten och erhålla vad lärarna är 

bra och mindre bra på för att ge dem en möjlighet till utveckling. Björn arbetar utifrån ett annorlunda 

sätt jämförelsevis med övriga rektorer eftersom han har konferens-möte med tre av skolans 

förstelärare. Där diskuteras skolans pedagogiska frågor och lärarna uppmuntras till att skapa och 

förändra undervisningen. 

  

Förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap 

  

En förutsättning som påverkar samtliga respondenter är tiden. Samtliga respondenter upplever att 

tiden inte räcker till och begränsar därmed kvaliteten på övriga arbetsuppgifter. Anton förklarar detta 

genom att tiden inte är tillräcklig och förklarar en orsak till det är på grund av splittrade 

arbetsuppgifter. Anton menar att han verkar som både en pedagogisk ledare och en arbetsgivare. 

Vidare menar Anton att det systematiska kvalitetsarbetet tar mycket tid och begränsad därför Anton 

möjlighet till att vara mer ute i klassrummen vilket är något som han önskar. Detta är något både 

Björn och Diana känner igen sig, de delar båda med sig av liknande resonemang. Det är framförallt 

det administrativa arbetet som aldrig verkar ta slut enligt dem. Carin upplever att arbetstiden är den 

största förutsättningen, dock upplever Carin att hon har möjlighet till att delta i klassrumsmiljön på 

grund av en administratör är anställd av skolan. Detta frigör tid för Carin och möjliggör en större 

fokusering på det pedagogiska ledarskapet. Gällande tillgång till administratör och en biträdande 

rektor så är det enbart Carin som har detta. En administratör är något som majoriteten av samtliga 

respondenter önskar att tillgå i deras verksamhet just av den anledningen att det administrativa 

arbetet tar för mycket plats. Gällande en biträdande rektor är det något som Carin skulle se som en 

tillgång då hon menar att man skulle kunna arbeta mer operativt och strategiskt medan Diana menar 

att i hennes verksamhet är inte en biträdande rektor motiverat. 

             Något som Björn och Carin också upplever ta en stor del av dess arbete är att hantera elever 

med stora behov. Björn menar att när man har elever som inte vill delta i skolan eller lära sig så kan 
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det ta tid till att få dessa elever att förstå varför man går i skolan. Carin upplever också att dessa elever 

utgör stor plats i hennes arbetsvardag. Detta är dels på grund av att det rubbar Carins planering samt 

skapar ökade administrativa arbetsuppgifter. En annan förutsättning som begränsar det pedagogiska 

ledarskapet är det så kallade korstrycket vilket innebär att allt från elever, vårdnadshavare, personal,  

massmedia ger sina åsikter och tankar kring hur rektorn skall utöva sitt yrke. Detta leder till att det är 

ett flertal förväntningar och krav som rektorn behöver förhålla sig till. Björn visualiserar detta i 

följande citat. 

 

...det är massa intressenter runt skolan som huvudmannen, närområdet, massmedia, massa människor 

och alla tycker att deras input i skolan är viktigast. Skolverket tycker att svara på en enkät från dem är 

mycket viktigare för skolverket än att vi svarar på en enkät i kommunen och kommunen tycker tvärtom 

[...] Det är ju alltid en utmaning, som chef att jag måste då vikta alla de som tycker att de är viktigast och 

bedöma ifall de är viktigast för mig eller för min verksamhet. Det är ju det som man behöver lite 

fingertoppskänsla och kunna balansera det här. För mig är inte alla de andra lika viktiga. Några är 

faktiskt viktigare än andra. (Björn) 

Enligt Björns utsago så påpekas det att man behöver vara medveten om samtliga korstryck som 

påverkar ens vardag och beslut. Detta är något som vi också känner igen i Anton resonemang. Anton 

menar att han har förutsättningar som man bör förhålla sig till och det är inte alltid elever, 

vårdnadshavare eller personal som har koll på dessa. Carin hanterar detta korstryck via att försöka att 

skapa en öppen och tydlig dialog till vårdnadshavarna. Diana har stor erfarenhet av rektorsyrket så 

upplever hon att hantering av detta korstryck har blivit lättare med åren men upplever fortfarande att 

man är i en utsatt situation som rektor på grund av att det är ett ensamt yrke. Diana poängterar att det 

råder bristfällig stöttning och support i arbetet. Detta är något som skiljer från övriga respondenter för 

att dessa upplever en tydligare ledning och styrning. Björn förklarar att det sker regelbundna träffar 

tillsammans med andra rektorer en gång i månaden där man diskuterar verksamheten. Björn noterar 

även att han har en god kommunikation till sin arbetsgivare och förklarar att vid begynnelsen av ett 

problem så erhålls han råd och stöd av sin arbetsgivare.  

  

Erfarenhet i relation till det pedagogiska ledarskapet 

  

Respondenternas bakgrunder ser olika ut. Anton innehar ingen rektorsutbildning utan är utbildad 

lärare. Anton har arbetat som rektor i drygt ett år och har planerat att genomföra den statliga 

rektorsutbildningen inom snar framtid. Dock har Anton genomfört den kommunala 

ledarskapsutbildningen som finns tillgänglig. Björn går i nuläget den statliga rektorsutbildningen och 

har tidigare erfarenhet av ledarskapspositioner inom andra verksamheter. Björn är av den uppfattning 

att det pedagogiska ledarskapet inte används som begrepp inom utbildningen, däremot används 

begreppets kontenta. Vilket vi får förklarat i nästkommande citat. 

 

Vi pratar om innehållet i begreppet, även om det inte är definierat så finns det. Det är inte så att det är 

svårt att förstå när man talar om saker som man idag menar är det pedagogiska ledarskapet, så jag 

tycker inte att det är finns någon konflikt i det egentligen. (Björn) 

 

Björns förklaring visar på förståelse för det pedagogiska ledarskapet även om begreppet inte används. 

Carin förklarar att hon har genomfört stora delar av rektorsutbildningen men har sedan något år 

tillbaka valt att pausa dessa studier. Upplevelsen av denna utbildning beskriver Carin som alltför 
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teoretisk och inte så ledarskapsbaserad. Carin har lärarerfarenhet från Försvarsmakten och beskriver 

deras ledarskapsutbildningar som mer praktiska och därför att föredra. Carin anser även att det 

pedagogiska ledarskapet är en del av det utvecklande ledarskapet som hon föredrar att praktisera, 

Carin ifrågasätter därför existensen av det pedagogiska ledarskapet “Det utvecklande ledarskapet 

bygger på att man utvecklas tillsammans, som för mitt fall tillsammans med mina lärare. Man skall 

ställa krav. Var är det som är så speciellt med det pedagogiska ledarskapet?” (Carin). Diana har 

arbetat som rektor i drygt 20 år och under år 2005 genomförde hon den äldre versionen av den statliga 

rektorsutbildningen. Diana förklarar att under denna utbildning så pratades det inte om det 

pedagogiska ledarskapet. Diana har på senare år genomfört en kompletterande utbildning vilket var 

rektorslyftet som inte erhöll ett centralt innehåll om det pedagogiska ledarskapet. Enligt Diana så har 

dessa utbildningar varit gynnsamma och efterlyser att fler akademiska utbildningar skall ske mer 

regelbundet. Diana förklarar vidare att hon inte har enbart arbetat som ensam rektor utan har även 

erfarenhet av att arbeta i rektors-lag. Diana har arbetat som rektor tillsammans med 13 andra rektorer 

inom en gymnasieskola. Dock ändrades idén för rektors-lag i och med gymnasiereformen- 2011 och 

2010- års skollag och försvann därmed. 

 

För att sammanfatta rektorernas utsagor råder det en genomgående skepsis till innebörden av det 

pedagogiska ledarskapet. Detta leder till att samtliga rektorer har fått tagit stöd av sina erfarenheter 

för att förstå begreppet vilket har lett till en individuell tolkning och praktik. Rektorsyrket upplevs 

som mångfacetterat där den administrativa delen överskuggar resterande arbetsuppgifter. 

Avslutningsvis upplever rektorerna förutsättningarna till att utöva det pedagogiska ledarskapet som 

bristfälliga där tiden beskrivs som den största faktorn.  

 

Diskussion 

 
Syftet med vår studie var att undersöka vad det pedagogiska ledarskapet innebär samt hur 

grundskolerektorer utövar det pedagogiska ledarskapet i praktiken. För att besvara detta valde vi att 

undersöka syftet utifrån frågeställningarna; vilken förståelse har rektorerna för begreppet pedagogiskt 

ledarskap, hur beskriver rektorn sitt utövande av det pedagogiska ledarskapet, vilka problem och 

möjligheter ser rektorn i utövandet av det pedagogiska ledarskapet samt hur ser rektorn på sin 

erfarenhet kring det pedagogiska ledarskapet.          

            Studiens resultat visar att rektorernas förståelse för det pedagogiska ledarskapet är att de 

förstår vad begreppet innebär på ett övergripande plan. Det som dock problematiserar förståelsen är 

att samtliga rektorer uppger är att det inte råder en gemensam begreppsdefinition vilket enligt 

rektorernas ansatser leder till att de behöver skapa sin egen tolkning av begreppet. Detta kan vi se i 

Nestor (2006) och Vetenskapsrådet (2011) om att det inte finns en entydig gemensam definition. 

Törnsen & Ärlestig (2018) menar att ett stort problem med det pedagogiska ledarskapet är 

svårigheterna att förstå begreppet som ett uppdrag, en roll, en förmåga eller en stil. Denna otydlighet 

är något vi också kan se i studiens resultat eftersom hälften av rektorerna anser att det är läraren som 

är den egentliga utövaren av det pedagogiska ledarskapet. Fastän det nämns i Skolverkets läroplan 

(2018) och i Skollagen (2010;800) att det är rektorn som är skolverksamhetens pedagogiska ledare. Att 

denna missuppfattning har skett kan härledas till begreppets otydliga definition och därför blir det 

pedagogiska ledarskapet svårhanterligt. Studiens resultat visar även att rektorerna är införstådda i att 

det kallas för ett pedagogiskt ledarskap av den anledningen att ledarskapet verkar inom en 
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pedagogisk miljö och därav benämningen. Samtliga rektorer förklarar att de använder sig av andra 

benämningar som ska motsvara det pedagogiska ledarskapet. Detta kan vi även finna i 

Utbildningschefen Urbans resonemang kring hur de har valt att använda det pedagogiska ledarskapet 

inom rektorsprogrammet. Resultatet visar på att samtliga rektorer inklusive Urban uttrycker en 

missnöjsamhet till det pedagogiska ledarskapet vilket avslöjas när ingen av respondenterna vill 

använda denna typ av ledarskap. Vi ser i studiens resultat är att vi tycks se ett samband med 

rektorernas tidigare erfarenhet av ledarskap och deras förståelse för begreppet. Samtliga rektorer har 

olika arbetslivserfarenheter och enligt en studie som Rapp (2010) genomfört så kan vi se att Sverige 

har en tradition om att anställa rektorer med en pedagogisk bakgrund. Antingen en bakgrund som 

lärare eller ett liknande pedagogiskt uppdrag inom en annan kontext. Vi kan tydligt se att rektorernas 

erfarenheter har influerat deras tolkning och förståelse för det pedagogiska ledarskapet. 

             En intressant aspekt är att rektorerna har använt deras tidigare förståelse för begreppet 

ledarskap och slagit samman detta med det pedagogiska ledarskapet vilket har resulterat i 

individuella tolkningar. Vi tror att detta beror på att det pedagogiska ledarskapet upplevs som diffust 

och därför vill användarna av detta begrepp komplettera det med ett liknande ledarskapsbegrepp 

som de förstår. Detta är något vi även kan se hos rektorsprogrammet som har valt att använda 

skolledarskap och det demokratiska ledarskapet för att förklara och förstå innebörden hos det 

pedagogiska ledarskapet. 

             Studiens resultat visar att samtliga rektorer är införstådda för yrkets arbetsuppgifter. Dock så 

kan vi konstatera att det finns en skillnad i vad rektorerna väljer att lägga fokus på, vilket härleds till 

förståelsen för begreppet. Rapp (2010) menar att tolkningen av det pedagogiska ledarskapet kommer 

att avgöra hur det pedagogiska ledarskapet utövas. Detta kan vi se i studiens resultat där rektorerna 

tolkar det pedagogiska ledarskapet olika vilket leder till en differens i vad de anser är viktigt att arbeta 

mest med inom det pedagogiska ledarskapet vilket Ståhlkrantz (2019) styrker. Enligt 

sammanfattningen av Leo (2018) så kännetecknas praktiserandet av det pedagogiska ledarskapet av 

tre olika delar. Det handlar om att skapa förutsättning för lärande och undervisning, leda denna 

process samt att sammanfläta det vardagliga arbetet med organisationens mål och resultat. Enligt 

rektorernas personliga preferenser så har de valt att fokusera mer på en av Leos (2018) tre delar. Av 

det presenterade empiriska resultatet så kan vi tyda att samtliga respondenter är av vetskap om hur 

de skall praktisera det pedagogiska ledarskapet men att det fortfarande existerar en förvirring kring 

vad begreppet egentligen betyder. En positiv iakttagelse i studiens resultat är att samtliga rektorer har 

förmågan att tillämpa det pedagogiska ledarskapet i praktiken. Därför kan vi inte se att Skolverkets 

(2011) konstaterande att var tredje grundskolerektor inte har förmåga till att praktisera det 

pedagogiska ledarskapet stämmer i förhållande till vår studie. I studiens resultat kan vi tyda en 

förmåga och önskan hos våra rektorer att praktisera det pedagogiska ledarskapet, samtliga är 

införstådda för vad rektorsämbetet syftar till att åstadkomma. Detta bekräftas av Skolverket (2011) 

som menar att det existerar en bristfällig kompetensbeskrivning över det pedagogiska ledarskapet.  

              Majoriteten av våra respondenter önskar att arbeta mer mot den praktiska elevundervisningen 

ute i klassrummen vilket också kan kopplas till Urbans utsago där han anser att rektorn och läraren 

skall ha ett nära samspel. Rektorerna anser att de administrativa uppgifterna får alltför stort plats i 

dess vardag och skymmer undan andra viktiga delar inom det pedagogiska ledarskapet vilket Nestor 

(2006) bekräftar. Rektorerna upplever att de arbetar mest med det pedagogiska ledarskapet när de är 

ute i klassrummen eller arbetar på något annat sätt med förbättring av undervisning. En annan 

intressant iakttagelse är att det enligt Nestor (2006) finns en teori om att det finns en otydlighet i vad 

som skiljer pedagogiska arbetsuppgifter åt från övriga arbetsuppgifter. I vår studies resultat ser vi att 
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samtliga av rektorernas arbetsuppgifter bedöms till att tillhöra det pedagogiska ledarskapet men att 

det existerar arbetsuppgifter som upplevs ligga närmare det pedagogiska ledarskapet än andra. Detta 

bekräftar Urban som är av den åsikten att rektorn inte kan vara den ledare den behöver vara för att de 

administrativa uppgifterna överskuggar den pedagogiska ledarrollen. 

Enligt Rapp (2012) så förklaras det att en viktig del av rektorns pedagogiska ledarskap handlar om att 

tillämpa rektorns styrdokument i praktiken. För att möjliggöra detta bör rektorn ha god kunskap om 

de olika styrdokumenten och dess praktiserande. I studiens resultat kan vi konstatera att rektorerna 

upplever styrdokumenten som otydliga i relation till hur de ska praktiseras och att det upplevs en 

problematik i att riktlinjerna motsäger varandra. Ett fynd i studiens resultat är att hälften av 

respondenterna delgav att de uppfattade arbetet enligt kommunens egen utformade plattform för 

ledning och styrning som positiv. Denna plattform upplevdes av dessa respondenter som tydlig och 

verksamhetsnära.          

Vi hade som avsikt att använda oss av den teoretiska ansatsen ramfaktorteorin i vår studie. 

Vid användning av ramfaktorteorin hoppades vi att vi skulle delges stöd till att se vilka ramar och 

faktorer som associeras till rektorns utövande av det pedagogiska ledarskapet. Med ramfaktorteorin 

önskade vi få svar på vad som begränsar och möjliggör rektorns pedagogiska ledarskap. Av studiens 

resultat kan vi se att tiden är något som samtliga respondenter uppfattar begränsar deras möjlighet till 

det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna upplever att deras arbetsuppgifter är splittrade vilket leder 

till att det blir svårt att hinna med att få alla arbetsuppgifter gjorda. Detta är något som Nihlfors (2014) 

beskriver som övermäktigt för att rektorn skall ansvarar för en mängd olika arbetsuppgifter och verka 

i flera kontexter. Det inkluderar allt från administrativa uppgifter, rekrytering, 

klassrumsobservationer till elevuppföljningar ingår i rektorernas vardag. Samtliga respondenter 

uppger att den administrativa delen är mer tidskrävande än vad som är önskvärt. Därifrån skapas en 

känsla av att den pedagogiska delen knuffas undan även om rektorerna inte vill se att den 

pedagogiska delen blir bortprioriterat. Detta är något som Ärlestig et al. (2016) styrker genom att 

poängtera i samband med dess studie att det kan konstateras att den största utmaningen för rektorer 

är prioriteringen av tid. Vilket vi också anser speglar respondenternas synpunkter i denna studie. 

Detta håller Urban med om eftersom han är av åsikten att tiden begränsar det pedagogiska 

ledarskapet. Urban lyfter också fram att rektorn har en strävan mot att utöva det pedagogiska 

ledarskapet i en större utsträckning.  

Urban adresserar en lösning på problemet gällande tidsaspekten vilket är att organisera 

skolan så att rektorerna får avlastning av de uppgifter som är av administrativ natur. Vilket Urban 

menar kommer leda till att rektorn blir en mer framgångsrik utövare av det pedagogiska ledarskapet. 

Vi anser att en lösning på tidsbegränsningen är att rektorn får avlastning av sina administrativa 

arbetsuppgifter genom en administratör eller en biträdande rektor. Gällande att tillgå en 

administratör så var det enbart en grundskolerektor som uppger att de har en administratör att tillgå i 

deras verksamhet. Av detta så kan vi se att rektorerna får bristfälliga resurser i förhållande till 

avlastning av de administrativa uppgifterna. Rektorns huvudsakliga uppgift är att arbeta med det 

pedagogiska ledarskapet (Törnsen & Ärlestig, 2018) anser vi att rektorn bör erhållas bättre möjligheter 

till detta. Vilket möjliggörs av en lättnad av de administrativa arbetsuppgifterna. 

En annan del av rektorernas vardag som begränsar det pedagogiska ledarskapet är det så 

kallade korstrycket. Samtliga rektorer uppger att de har upplevt detta korstryck på ett eller annat sätt. 

Det kräver ett arbete av balans av rektorerna. Vilket vi även kan koppla till rektorernas prioritering av 

tid i relation till rektorns överlappande arbetsuppgifter. Detta är något som vi kan koppla till Urbans 

resonemang kring att via sin titel som rektor så leder det till att rektorn måste ständigt förhålla sig till 
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yttre förväntningar och krav från verksamheten. Av detta korstryck blir rektorn ständigt ifrågasatt 

med åsikter om hur rektorn skall utföra sitt rektorsämbete. Vilket Male & Palaiologou (2015) bekräftar 

där de menar att rektorn måste förmå att hantera samhället och dess förändringar samtidigt som 

eleverna och skolan skall må bra. Enligt Urban hanteras korstrycket bäst via att man är säker i sin 

rektorsroll och att arbetet är tydligt. Detta är något som vi kan känna igen utifrån rektorernas resultat 

att de känner sig mer bekväm i sin rektorsroll när arbetet är tydligt. Sammanfattningsvis kan vi se att 

de ramar som tydligast begränsar rektorns utövande av det pedagogiska ledarskapet är tid, bristfälligt 

stöd av administratör eller biträdande rektor samt rektorns hantering av korstrycket. 

 

Slutsatser 

 

Vi anser att genom vår genomförda studie så har vi erhållit både en empirisk samt en teoretisk 

förståelse för vad det pedagogiska ledarskapet innebär och hur detta kan appliceras i sin 

verklighetsbundna kontext. De slutsatser som vi kan tydliggöra från vår studie är att det existerar en 

problematik gällande definitionshanteringen av det pedagogiska ledarskapet. Begreppet upplevs som 

diffust och måste därför ges en individuell tolkning av brukaren. Trots detta så kan vi förstå att 

rektorsämbetet ter sig någorlunda lika praktiskt i relation till varandra. En annan slutsats är att det 

pedagogiska ledarskapet inte tillåts bli framgångsrikt på grund av de begränsningar som begreppet 

tillför. Av det kan vi konstatera att det råder små möjligheter för möjliggörandet av det pedagogiska 

ledarskapet. 

 

Framtida studier 

 

Det pedagogiska ledarskapet genomsyrar hela rektorsämbetet och i relation till studiens utfall anser vi 

att begreppsdefinitionen behöver konkretiseras och bli mer verksamhetsnära. Därför är vi av åsikt att 

begreppet skulle behöva omarbetas på grund av att definitionen i nuläget inte verkar fylla den 

funktion som önskas. Vi tror att en tydligare och en stabilare begreppsdefinition skulle verka positivt 

för både brukarna och den svenska skolmyndigheten. Vår studie visar att det existerar en stor 

komplexitet för det pedagogiska ledarskapet vilket mynnar ut i olika tolkningar vilket i sin tur 

resulterar i att rektorsyrket praktiseras olika. 

             En stor del av en rektors vardag syftar till att verka som den pedagogiska ledaren anser vi att 

mer tid behöver frigöras för detta. Rektorsrollen innefattar för många olika typer av arbetsuppgifter 

finns det inte tillräckligt med utrymme för att verka som en pedagogisk ledare. 

             Avslutningsvis hade vi önskat att få ta del av den svenska skolmyndighetens tankar och idéer 

för att visa på vad de tycker om det pedagogiska ledarskapet. Detta är en begränsning i vår studie 

eftersom den enbart visar användarnas tankar och erfarenheter kring det pedagogiska ledarskapet. 
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Informationsbrev - grundskolerektor 

 

                       

 
 

Studiens titel: Rektorns pedagogiska ledarskap – en kvalitativ studie inom grundskolan 

 

Studenter: Oliwer Edberg & Nellie Fors Vilminko 

Mailadress: Oled1501@student.miun.se     Telefonnummer: 072- 541 11 01 

                      Nevi1400@student.miun.se                                     072- 717 19 07    

                      

Hej, vi heter Oliwer Edberg & Nellie Fors Vilminko och vi studerar beteendevetenskap på 

Mittuniversitetet Sundsvall. Nu under vår sista termin kommer vi att skriva vår C-uppsats där vi valt 

att göra en empirisk studie. 

  

I vår studie vill vi intervjua dig som rektor med erfarenhet gällande det pedagogiska ledarskapet 

inom grundskolan. Syftet med vår studie är att klargöra vad rektorns pedagogiska ledarskap innebär 

samt att undersöka hur rektorer upplever utövandet av det pedagogiska ledarskapet i praktiken inom 

grundskolan. 

  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 30- 45 minuter. Vi kommer att spela in intervjun via 

mobiltelefon för att sedan skriva ut den i sin helhet. Det bearbetade resultatet av intervjuerna kommer 

sedan att redovisas i en uppsats. Under hela arbetet med studien samt i uppsatsen är du som 

deltagare garanterad konfidentialitet. Det innebär att ingen annan än vi som författare har tillgång till 

materialet och att det inte kommer att gå att identifiera dig som deltagare i studien. Inspelad intervju 

samt transkriberat material kommer förstöras efter det att uppsatsen blivit godkänd. 

  

Avslutningsvis vill vi även berätta att det är frivilligt att delta samt att när som helst under intervjuns 

gång finns möjlighet till att avbryta. Övrigt tycker vi att det skall bli spännande att få ta del av dina 

tankar och hoppas därför på att ni vill ställa upp. Tack på förhand! 

 

Härmed tillfrågas du som deltagande i studien 

 

Handledare: Charlotta Rönn  

Mailadress: Charlotta.ronn@miun.se   

Telefonnummer: 010- 142 86 42

mailto:Oled1501@student.miun.se
mailto:Nevi1400@student.miun.se
mailto:Charlotta.ronn@miun.se
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Informationsbrev – utbildningschef  

                  

             
Studiens titel: Rektorns pedagogiska ledarskap – en kvalitativ studie inom grundskolan 

 

Studenter: Oliwer Edberg & Nellie Fors Vilminko 

Mailadress: Oled1501@student.miun.se     Telefonnummer: 072- 541 11 01 

                      Nevi1400@student.miun.se                                     072- 717 19 07    

                      

Hej, vi heter Oliwer Edberg & Nellie Fors Vilminko och vi studerar beteendevetenskap på 

Mittuniversitetet Sundsvall. Nu under vår sista termin kommer vi att skriva vår C-uppsats där vi valt 

att göra en empirisk studie. 

  

I vår studie vill vi intervjua dig som utbildningschef vid Mittuniversitetet med erfarenhet gällande det 

pedagogiska ledarskapet som begrepp. Syftet med vår studie är att klargöra vad rektorns pedagogiska 

ledarskap innebär samt att undersöka hur rektorer upplever utövandet av det pedagogiska 

ledarskapet i praktiken inom grundskolan. Vi vill därför intervjua dig då vi tror att du kan bidra med 

kunskap om hur utbildningen för rektorer går till, vilket syfte utbildningen innehar samt hur man 

arbetar mot rektorns pedagogiska ledarskap. 

  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 20 minuter. Vi kommer att spela in intervjun via 

mobiltelefon för att sedan skriva ut den i sin helhet. Det bearbetade resultatet av intervjuerna kommer 

sedan att redovisas i en uppsats. Under hela arbetet med studien samt i uppsatsen är du som 

deltagare garanterad konfidentialitet. Det innebär att ingen annan än vi som författare har tillgång till 

materialet och att det inte kommer att gå att identifiera dig som deltagare i studien. Inspelad intervju 

samt transkriberat material kommer förstöras efter det att uppsatsen blivit godkänd. 

  

Avslutningsvis vill vi även berätta att det är frivilligt att delta samt att när som helst under intervjuns 

gång finns möjlighet till att avbryta. Övrigt tycker vi att det skall bli spännande att få ta del av dina 

tankar och hoppas därför på att ni vill ställa upp. Tack på förhand! 

 

Härmed tillfrågas du som deltagande i studien 

 

Handledare: Charlotta Rönn 

Mailadress: Charlotta.ronn@miun.se   

Telefonnummer: 010- 142 86 42

mailto:Oled1501@student.miun.se
mailto:Nevi1400@student.miun.se
mailto:Charlotta.ronn@miun.se
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Intervjuguide - grundskolerektor 

 

 

 Beskriv din generella förståelse för det pedagogiska ledarskapet? 

 Hur skulle du definiera pedagogiskt ledarskap utifrån din roll som rektor? 

 Hur utövar du ditt pedagogiska ledarskap? 

            -  Kan du ge några konkreta exempel?  

 Kan du beskriva vilka typer av arbetsuppgifter du har som rektor? 

      -  Finns det arbetsuppgifter som är mer i fokus än andra? 

 På vilket sätt känner du att du arbetar med det pedagogiska ledarskapet? 

 Vilka förväntningar har du på det pedagogiska ledarskapet? 

 Vilka förutsättningar upplever du att du har för att utöva det pedagogiska ledarskapet? 

 Hur upplever du målen och ramarna för det pedagogiska ledarskapet som finns i 

styrdokumenten? 

 Vilka svårigheter upplever du att det finns med det pedagogiska ledarskapet? 

 

Utbildning 

 Hur upplever/upplevde du den statliga rektorsutbildningen i relation till det pedagogiska 

ledarskapet
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Intervjuguide - utbildningschef 
 
 

 Vilken typ av bild av det pedagogiska ledarskapet vill ni förmedla till blivande rektorer? 

 Hur skulle du vilja beskriva den roll det pedagogiska ledarskapet har i rektors utövandet? 

 I vilken utsträckning får studenterna för rektorsprogrammet arbeta med det pedagogiska 

ledarskapet i er utbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


