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Stärkt pedagogiskt ledarskap
Rektorer granskar sin egen praktik

Förord
- Å plötsligt var den klar - efter flera år med näsan i böcker, många
forskarkurser och otaliga timmar framför datorn. Men trots allt slit och
gnet så har tiden med avhandlingen mestadels varit fantastisk. Jag
skulle kunna göra om alltsammans och känner mig priviligierad som
fått möjligheten att skriva en avhandling.
I min forskning har jag kommit till insikt om hur betydande
arrangemangen, det vill säga de förutsättningar vi har, är för hur väl vi
lyckas i de projekt vi tar oss an. Detta har i högsta grad varit giltigt i
mitt avhandlingsarbete. Runt mig har det funnits flera stödjande
arrangemang, i form av individer, som i olika grad bidragit till att
avhandlingen faktiskt blivit klar. Först och främst vill jag rikta mig till
mina båda handledare, Anders Arnqvist och Åsa Söderström. Ett stort
och innerligt tack för ert engagemang och genuina intresse. Ni har
bidragit till att processen blivit en positiv och lärande upplevelse. Jag
är övertygad om att erfarenheten varit en helt annan utan er. Ni har
gett mig stor frihet och uppmuntrat mig att gå vidare, trots att det då
och då höjts ett och annat varningens finger. Ett varmt tack också till
Mats Ekholm som outtröttligt läst mina texter, bidragit med sitt stora
kunnande och gett goda råd. Du har varit en trygghet i arbetet, Mats.
Andra som förtjänar att lyftas fram är Anette Olin, Lars Svedberg,
Karin Rönnerman, Ulf Buskqvist och Maria Hjalmarsson. Med ert
noggranna och kritiska läsande har ni bidragit till nya insikter och
lärdomar. Med en ängels tålamod har Elisabeth Nyberg hjälpt mig få
ordning på tempus, kommateringar och ändelser. Få har läst texten så
nogsamt som du, Elisabeth. Även Inger Olsson och Elisabet Olsson har
gett värdefull återkoppling på avhandlingens språkliga kvalitet. Stort
tack till er allesammans. Anne Lindblom, du har varit en förebild i hur
man möter och hanterar motgångar. Dessutom har du, tillsammans
med Ann Scott, hjälpt mig med det engelska språket. Till Anna
Karlefjärd, Anna Öhman, Eva Andersson och övriga doktorander och
licentiander som delat min doktorandtid vill jag också rikta ett tack.
Det har känts bra att kunna dela erfarenheter och upplevelser med er.
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Till Cathrine Andersson Bush, Ann Dyrman och Åsa Möller vill jag bara
säga; fortsätt göra det ni gör. Era insatser betyder ofantligt mycket.
Tack också till samtliga kollegor inom rektorsutbildningen i Karlstad
vars intresse och engagemang fyllt mig med energi och kraft. Extra tack
till Birgitta Johansson – Hidén för att du fanns med under hela
datainsamlingsperioden. Fantastiskt roligt att du, Lena Karlberg,
kommit att intressera dig för praktikteorier. Våra samtal har varit, och
är fortsatt, ovärderliga.
Självfallet vill jag också tacka er som deltog i avhandlingsarbetet: Anna,
Anders, Jan, Susanna, Jan-Erik, Jenny-Anne, Agnetha, Anja, Helene,
Thea, Anneli och Ellinor. Ni har stor del i att arbetet blev inspirerande
och roligt. Utan er hade denna bok inte funnits.
Avslutningsvis vill jag vända blicken till alla goda vänner som orubbligt
stått kvar vid min sida. Den senaste tiden har jag varit sämre än vanligt
på att träffas. Så tack till alla er som, med ett outsinligt tålamod, bjuder
in mig i er gemenskap även i stunder då jag är tråkig som gatan.
Med detta bokslut kan jag således konstatera att det fanns flera
förklaringar till att processen med avhandlingen blev en positiv
upplevelse. Som grädde på moset har jag min familj. Jonathan, Erik,
David och Jonas, ni har enträget försökt begripa er på vad jag gjort på
jobbet de senaste åren. Nu vet ni – jag skrev en bok! Den tillägnar jag
er och min bäste vän och livskamrat, Peter. Ni är viktigast i mitt liv och
tillsammans med er har jag aldrig tråkigt.
Varmt tack allesammans!
Anette Forssten Seiser
Uddeholm den 29 september 2017
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1. Inledning och bakgrund
Den studie som presenteras här är tänkt som ett bidrag till
utbildningsvetenskaplig forskning med särskilt fokus på rektors
pedagogiska
ledarskap,
rektors
professionsutveckling
och
skolförbättring. Olika begrepp får olika innebörd beroende på vilken
diskurs och vilken vetenskaplig tradition som intas. Skolförbättring är
dessutom ett värdeladdat begrepp som är förtjänt av en närmare
precisering; bättre än vad, utifrån vad då, bättre för vem eller vilka?
Begreppet diskuteras vidare i avhandlingens tredje kapitel. I den studie
som rapporteras här ses en god utbildning som ett fundament i ett
ständigt pågående arbetet med att skapa (eller bibehålla) en värld värd
att leva i (Mahon, Francisco, & Kemmis, 2017) och ett samhälle som
vilar på värden som solidaritet och demokrati. Det är en förklaring som
även inbegriper skolförbättringsarbetens övergripande syfte.
Idag dominerar sådan forskning som strävar efter att identifiera
nyckelfaktorer inom ett framgångsrikt skolledarskap eller som syftar
till att urskilja strategier som snabbt ger effekt på elevers resultat och
skolors måluppfyllelse. En kritiskt emancipatorisk aktionsforskningsansats riktar ljuset mot ett annat håll. Målet inom denna inriktning är
att de som omfattas av forskningen utvecklar ett kritiskt
förhållningssätt till sin profession och till dess sammanhang för att på
så sätt bidra till förbättringar i praktiken. Detta motiverar studiens
aktionsforskande ansats. Aktionsforskning bygger på samarbete,
delaktighet, engagemang och partnerskap mellan forskare och
praktiker. Kärnan i aktionsforskning är att förstå och förbättra
praktiken utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Det handlar om att
utveckla och förstå en praktik men också om att skaffa sig kunskap om
hur en sådan förbättring går till och vad som händer under arbetets
gång (Rönnerman, 2012). Aktionsforskning möjliggör på det sättet
vetenskapligt kunskapande samtidigt som en praktik kan förbättras. I
studien fokuseras rektors pedagogiska ledarskapspraktik och den
gemensamma aktionsforskningspraktiken.
För att främja skolförbättring inom det svenska skolsystemet behöver
rektorers möjlighet att verka som pedagogiska ledare förbättras, enligt

7

flera aktuella skolutredningar (SOU 2015:22; SOU 2017:35). Det
innebär att rektorer behöver stärkas i sin roll som pedagogiska ledare
och i sin professionella praktik. I studien granskar rektorer sin egen
praktik med syftet att främja elevernas lärmiljö genom att stärka
skolans pedagogiska ledarskap.

Skolans utmaningar
Skola och skolans ledarskap avhandlas allt som oftast på de mest skilda
arenor, vilket kan ses som att skolan är en verksamhet som väcker
intresse och engagerar många. En aktör med särskilt stor
påverkanskraft är media. Den bild som media väljer att presentera har
betydande inflytande över hur allmänheten uppfattar skolan och det
arbete som sker där. Även om bilden inte varit entydig har de
framträdande beskrivningarna ändå varit tämligen dystra och
nedslående de senaste decennierna, med ett litet undantag för 2015 års
PISA- och TIMSS-undersökningar (Skolverket, 2016a, 2016b) som
visar på en förbättring av svenska elevers resultat inom
naturvetenskap, matematik och läsförståelse.
Inte heller Skolverkets texter är alltid upplyftande. I en rapport från
2012 (Auer & Sandqvist) kan man ta del av resultat som visar på ökade
skillnader mellan hög- och lågpresterande skolor, vilket är oroande då
detta indikerar en kvalitetsskillnad inom olika delar av det svenska
skolsystemet. Enligt Skolverkets redovisning har skillnaderna mellan
skolors genomsnittliga resultat fördubblats de senaste 20 åren. Samma
utvecklingstrend åskådliggörs i 2015 års PISA-mätningar (Skolverket,
2016a), där fem av sju likvärdighetsindikatorer visar på en försämring
av likvärdigheten inom det svenska skolsystemet. Som en konsekvens
av denna utveckling tillsattes år 2015 en skolkommission (SOU
2017:35) som fick i uppdrag att föreslå åtgärder för ”att stärka
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten i skolsystemet så att skolan
bidrar till ett samhälle kännetecknat av likvärdiga möjligheter och
social sammanhållning” (sid 83). I skolkommissionens slutbetänkande
lyfts skolans ledarskap fram som en nyckelfunktion i
förbättringsarbetet. Kommissionen föreslår ett nationellt professions-
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program med syftet ”att främja skolledares och lärares professionella
utveckling” (sid 19) då båda yrkesgrupperna ses som avgörande i
arbetet. Vidare anser skolkommissionen att rektorer och lärare ska ha
framstående ställning i arbetet med att förbättra svenska skolans
kvalitet.
Att skolkommissionen betonar att rektorer och lärare är avgörande i
arbetet med att höja kvaliteten i den svenska skolan och argumenterar
för att båda gruppernas ställning måste stärkas, kan förstås som ett
resultat av att allmänhetens förtroende för skolan har försämrats.
Detta är en utveckling som uppmärksammats av bland andra Säljö
(2016). En förklaring till det minskade förtroendet kan vara de
sjunkande elevresultaten och de ökade klyftorna i skolsystemet. En
annan tänkbar förklaring kan vara det faktum att andra har erövrat det
frirum och ansvar som tidigare varit förbehållet rektorer och lärare.
Många aktörer vill vara med och påverka skolans utveckling. Några
som verkligen tagit sig an uppgiften är politikerna vilket har resulterat
i en utveckling som lett fram till en betoning av det enkelt mätbara i
skolan. Det är en utveckling mot mer kontroll och styrning som
förstärkts av styrningsideologier som New Public Management (Säljö,
2016) och man talar om ”högeffektiva utbildningssystem” (Jarl,
Blossing, & Andersson, 2017).
Att andra aktörer fått alltmer inflytande över skolans utveckling kan
således vara en grund till att 2015 års skolkommission (SOU 2017:35)
understryker rektorers och lärares inflytande i arbetet med att
förbättra skolan. Vidare förespråkar kommissionen (SOU 2017:35,
2017) en generellt förstärkt forskningskapacitet med en långsiktig
satsning på uppbyggnad av praktiknära forskning. Även inom detta
område förespråkas rektorer och lärares delaktighet. Redan 2011 lyfte
Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund,
Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv fram forskningens
viktiga roll för att nå bättre resultat i svensk skola (SKL, 2011). På
liknande sätt som skolkommissionen argumenterar de för att rektorer
och lärare behöver vara delaktiga i uppbyggandet av skolrelevant
forskning. De anser att avståndet mellan forskningsresultat och det
arbete som sker i klassrummet är för långt, vilket de menar beror på att
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den utbildningsvetenskapliga forskningen i allt för låg grad baseras på
rektorers och lärares behov i verksamheten.

Statliga satsningar och juridisk styrning
Lärares yrkesskicklighet anses vara den faktor, av de direkt knutna till
skolans verksamhet, som har störst inverkan på elevers lärande och
utveckling (se t. ex. Barber & Mourshed, 2007; Hattie, 2012). Som en
trolig konsekvens av detta forskningsresultat har svenska staten valt
att satsa resurser på lärarprofessionen. Olika lärarlyft, lärarlegitimation samt införandet av lektorstjänster och förstelärartjänster
är några exempel. Andra statliga insatser riktas mot skolors ledning då
ledningens betydelse tillskrivs, näst efter lärares undervisning, störst
inverkan på elevers lärande och utveckling (se t. ex. Day, Sammons,
Hopkins, Leithwood, & Kington, 2008; Harris & Lambert, 2003;
Johansson, 2011; The Wallace Foundation, 2013). Sedan 2010 är den
treåriga befattningsutbildningen (Rektorsprogrammet) obligatoriskt
för nyanställda rektorer. I programmet betonas rektors ansvar för
samtliga barns och elevers möjligheter att utvecklas optimalt.
Juridiken är ett kunskapsområde som under senare tid fått en allt
större inverkan på rektorers yrkesutövande (Colnerud, 2014, februari)
samt ett större utrymme inom rektorsutbildningen. I den nya skollagen
(SFS 2010:800) finns rektor framskriven som en juridisk person på ett
helt annat sätt än i den föregående (SFS 1985:100). Nya lagen skriver
fram rektor som ansvarig för att leda och samordna det pedagogiska
arbetet på den lokala skolan. Vidare föreskriver lagen att rektor särskilt
ska verka för att skolan utvecklas (2 kap. 9 §).

Inledande kartläggning
Inom ramen för föreliggande studie, som initierades som ett
samarbetsprojekt mellan Region Värmland och Karlstads universitet,
gjordes under hösten 2012 en förberedande kartläggning (Forssten
Seiser & Karlefärd, 2014) av ett antal grund- och gymnasieskolors
förbättringsarbeten. I arbetets inledning angav regionens skolchefer
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samstämt formativ bedömning och bedömning för lärande (BFL) som
skolornas mest angelägna och aktuella förbättringsarbeten. BFL kan
kortfattat beskrivas som ett förhållningssätt för att stödja eleverna i
deras lärprocesser och för att utveckla lärares undervisning (Lundahl,
2014).
Ett tydligt mönster som framträdde i den inledande kartläggningen var
hur rektorers och lärares uppfattningar och erfarenheter skilde sig åt
då de berättade om skolans förbättringsarbete med BFL. De strategier
som, enligt rektorerna, hade använts på ett systematiskt och medvetet
sätt, försvann i lärarnas beskrivningar om vad som faktiskt hände i
praktiken. Kartläggningen uppvisade ett mönster där rektorerna
fokuserade på att starta förbättringsarbetet för att sedan lämna över
ansvaret till lärarna att fortsätta på egen hand. Mönstret är bekant från
andra skolförbättringsarbeten (se t. ex. Olin, 2009; Tyrén, 2013) och
visar att rektors agerande oftast resulterar i att skolförbättringsarbeten
tappar fart eller avstannar helt.
Vidare framträdde hur det fanns en tydlig skillnad mellan BFL:s
teoretiska grundantaganden och det sätt lärarna faktiskt praktiserade
bedömning för lärande i klassrummet. Bedömning för lärande bygger
på dialog, där återkoppling och förändring av undervisningen är
central (Lundahl, 2014). Kartläggningen visade emellertid att i
praktiken blev detta sätt att arbeta en metod där läraren, i inledningen
av ett arbetsområde eller en lektion, informerade eleverna om vad de
skulle få lära sig. Sedan användes inte bedömningar förrän i slutet av
arbetet och då med syftet att upplysa eleverna om hur väl de lyckats i
sitt lärande. Dialog och återkoppling saknades helt i lärarnas
beskrivningar. Kartläggningen visade således att det blev en
instrumentell och teknisk användning av BFL snarare än en förändrad
förståelse av hur bedömning kan användas för att utveckla elevernas
lärande och lärarens undervisning. En liknande undersökning
genomfördes 2012 i Skottland (Crossouard & Pryor) och mönstren som
där framträdde är snarlika de mönster som syntes i vår värmländska
kartläggning (Forssten Seiser & Karlefärd, 2014). Även den skotska
undersökningen visar hur lärarna intog ett instrumentellt
förhållningssätt och fokuserade på särskilda undervisningstekniker i
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stället för att stödja sig på bakomliggande teorier vid implementering
av BFL i klassrummet.
I analysen av studiens inledande kartläggning kopplades några
framträdande mönster samman med den utveckling som skett i
kölvattnet av politikers krav på mer mätbara och jämförbara resultat i
skolan. De rektorer och lärare som intervjuades i kartläggningen,
beskrev hur de upplevde en stress och en jakt på ”rätta” eller ”bästa”
metoden för att höja skolans måluppfyllelse och elevernas resultat
(Forssten Seiser & Karlefärd, 2014). Timperley (2011) beskriver det
som en utveckling mot ett antagande om att det går att påverka lärares
undervisning och därmed elevers resultat genom att låta experter
beskriva hur lärare på bästa sätt bör bedriva sin undervisning. Det är
en utveckling som uppmuntrar rektorer och lärare att ta efter modeller
och metoder som används på skolor som är framgångsrika vad gäller
elevresultat och måluppfyllelse. Forskare som studerar skolreformer,
skolans styrning och skolans utveckling lyfter ofta fram att det finns
motsättningar mellan olika intressegrupper och politiska
ställningstaganden (Levinsson, 2013; Åstrand, 2009).
Omvärldens krav på förbättringar i skolan samt omfattande
policyförändringar kan vara en tänkbar förklaring till varför de
rektorer och lärare som deltog i vår värmländska kartläggning 2014
(Forssten Seiser & Karlefjärd) intog ett tekniskt och instrumentellt
förhållningssätt till skolornas aktuella förbättringsarbeten. Det var ett
förhållningssätt som omfattade både arbetets innehåll och
förbättringsprocess. En annan tänkbar förklaring kan vara att lärarna
inte varit delaktiga i framtagandet av skolans förbättringsområde.
Skolorna saknade kartläggningar där lärare fått ange vilka områden de
ansåg som mest angelägna att förbättra. Timperley (2011) menar att
det är en orsak till varför vissa idéer tas emot på ett mer ytligt plan. Om
skolans professionella inte fullt förstått varför och hur de ska arbeta
med de nya idéerna sker förändringen endast på ytan. Timperley
förklarar mönstret med att de professionella tolkar de nya idéerna
inom ramen för sin befintliga förståelse, vilket ofta resulterar i endast
en finjustering i stället för att en djupgående förändring inträffar.
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De slutsatser som drogs i kartläggningen har bidragit till att jag
intresserat mig för praktiknära forskningsinriktningar generellt och
mer specifikt för den kritiska aktionsforskningen (Carr & Kemmis,
1986). Studiens inledande kartläggning visade, precis som tidigare
studier visat (se t. ex. Olin, 2009; Timperley, 2011), att en instrumentell
syn på skolförbättring riskerar att reducera skolans professionella till
passiva mottagare av färdiga modeller och metoder.
I dag talas det ofta om vikten av att det ordnas förutsättningar för
lärares kollegiala lärande, men sällan handlar talet om rektorers
kollegiala lärande. Studier har visat att rektorer ofta saknar formella
arenor, där de kan mötas och ha utbyten om angelägna frågor och
ämnen (Aas & Vavik, 2015; Hallerström, 2006). Rektorers bristande
möjligheter för att möta andra rektorer är ytterligare en motivering till
studiens metodologiska design. Genom att arrangera regelbundna och
fysiska möten konstruerades kommunikativa arenor, där rektorerna
gavs möjlighet att diskutera, reflektera och utreda angelägna frågor och
ämnen.

Forskningsintresse
Mitt forskningsintresse handlar om rektors pedagogiska ledarskap och
skolors förbättringsarbeten. Intresset härstammar från min egen
erfarenhet av att under många år arbetat med att initiera och
implementera förbättringar inom skolans verksamhetsområde.
Skolförbättring är ett kunskapsområde, som berikar och stärker
rektorer och lärare i sina professioner och det är ett kunskapsområde
som är nödvändigt för att lyckas med arbetet att realisera hållbara
förändringar inom skolorganisationen. En annan viktig fråga, som
intresserar mig, gäller vem som ska ha makten att styra över skolans
praktik och utveckling. Enligt Tyrén (2013) kan maktförhållandet
förändras till de professionellas fördel, genom att rektorer och lärare
själva deltar och bidrar till kunskapsproduktionen inom det
utbildningsvetenskapliga fältet. I dag är det många aktörer, förutom
rektorer och lärare, som fattar beslut som direkt påverkar arbetet på
den lokala skolan. Denna maktförskjutning har visat sig vara något
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problematisk. En tänkbar förklaring kan vara att det finns en viss
diskrepans mellan sättet som exempelvis media och politik beskriver
svenska skolan och det sätt som lärare och rektorer uppfattar
densamma. Lärares och rektorers bild är ofta mer positiv, även om
också de upplever dilemman och utmaningar som behöver hanteras.
Problemet uppstår då dessa utmaningar inte överensstämmer med de
reformer och krav på förändringar som kommer från annat håll, vilket
resulterar i att rektorer och lärare behöver lägga stor del av sin tid på
att arbeta med annat än de frågor och dilemman som de anser vara
angelägna på den lokala skolan.

Studiens avgränsningar
I studien kommer två specifika praktiker vara i fokus: rektors
pedagogiska ledarskapspraktik och den gemensamma aktionsforskningspraktiken. Jag kommer att studera hur praktikerna kan
förstås och förklaras utifrån talet i och om praktiken, göranden och
aktioner samt hur individer interagerar och relaterar till andra inom
och utanför praktiken samt till de artefakter som omger den (Kemmis,
2009). Ett viktigt område i studien har varit att kartlägga hur rektors
pedagogiska ledarskap definieras i forskningslitteratur samt i
myndighetstexter, eftersom det påverkar hur rektorer förstår, talar om
samt praktiserar ledarskapet i de verksamheter de är satta att leda.

Studiens syfte och frågeställningar
Rektors pedagogiska ledarskap är centralt i min studie. Det är ett
ledarskap som i dag ofta beskrivs som något positivt och nödvändigt
men också som otydligt och svårgripbart. I föreliggande studie förstås
rektors pedagogiska ledarskap som ett ledarskap med en
viljeinriktning mot elevers lärande och utveckling, utifrån att detta var
den förståelse som deltagande rektorer delade. Studiens syfte är att
bidra med kunskap om rektors pedagogiska ledarskapspraktik och om
vad som händer i en gemensam aktionsforskningspraktik då ett sådant
ledarskap undersöks.
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Det är särskilt fyra frågeställningar som behandlas i studien.
1. Hur beskriver rektorer att de praktiserar ett pedagogiskt
ledarskap?
2. Vad möjliggör och begränsar rektors pedagogiska ledarskapspraktik?
3. Vilka förändringar sker inom den gemensamma aktionsforskningspraktiken då rektors pedagogiska ledarskap
undersöks?
4. Vad möjliggör och begränsar arbetet med att, inom ramen för en
aktionsforskningsstudie, undersöka rektors pedagogiska
ledarskap?

Avhandlingens disposition
I avhandlingens första kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte och
frågeställningar. Kapitel 2 och 3 innehåller områden som utgör
avhandlingens centrala kunskapsfält och kapitel 4 omfattas av det
teoretiska ramverk som använts vid design, genomförande och analys
av studien. I kapitlet 5 redogörs för den konkreta aktionsforskningsprocessen. Studiens resultat presenteras i kapitel 6 och 7.
Avhandlingen avslutas med en diskussion i kapitel 8.
Kapitel 2, 3, 4 och 5 avslutas med konklusioner där ambitionen är att
föra ett resonemang utifrån det som tagits upp i kapitlen. I kapitel 6
och 7 har jag istället valt att avsluta med sammanfattningar för att på
så sätt förtydliga framtagna resultat.
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2. Aktionsforskning
I detta kapitel beskrivs aktionsforskning som en forskningsansats med
ett antal inriktningar och traditioner. Kapitlet gör inga anspråk på att
täcka all aktionsforskning. Det inleds med en kort historisk bakgrund
samt en översiktlig presentation. De traditioner och inriktningar som
presenteras har relevans för studien. Delar av den kritik som riktas mot
aktionsforskningen, samt hur aktionsforskning kommit att användas,
belyses i kapitlet.
Aktionsforskning visar ett särskilt intresse för praktiken. Den utmärks
av ett demokratiskt samspel mellan forskare och praktiker.
Aktionsforskning kan beskrivas som en process som utvecklas efter
hand utifrån deltagarnas egna frågeställningar (Hansson, 2003). Det
är ingen enhetlig inriktning utan har flera olika förgreningar, men med
det gemensamma att handling och förbättring fokuseras (se t. ex.
Reason & Bradbury, 2001). Det finns således inte någon färdig modell
för hur aktionsforskning ska bedrivas.

Kännetecken
Aktionsforskningen har en praktisk inriktning då den griper sig an
verkliga problem (Moksnes Furu, 2007). Förändring ses därför som en
integrerad del i forskningen, både som ett medel för att lösa problem
och som ett medel för att få ny och fördjupad kunskap. Utöver dessa
karaktärsdrag redogör Hansson (2003) för ytterligare några
kännetecken. Aktionsforskning karakteriseras av en cyklisk process
där forskningen rymmer återkopplingsmekanismer som ger möjlighet
till förändring. Inom aktionsforskning är deltagande en kärnkomponent och deltagarna centrala. Deras aktiva deltagande bygger på
samarbete, ömsesidigt lärande och gemensam kunskapsutveckling.
Hansson framhåller att aktionsforskning har sin grund i ett
emancipatoriskt kunskapsideal som praktikerna och forskaren
behöver omfatta.
Aktionsforskning syftar till att skapa delaktighet, engagemang och
förändring. Förändringar sker på olika nivåer: deltagarnas praktik,
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deras förståelse av sin praktik och de villkor under vilka de verkar
(Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014; Rönnerman, 2004).
Aktionsforskarens roll skiljer sig från mycken annan forskning, i vilken
forskaren förväntas ställa sig vid sidan av eller utanför det som sker,
för att uppnå en hög grad av objektivitet. I aktionsforskning ska
forskaren i stället aktivt vara med och påverka så att forskningen kan
leda till förbättringar (Moksnes Furu, 2007). Kärnan i
aktionsforskningen är att förstå och förbättra praktiken (Hopkins,
2008) utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där kombinationer av
aktioner och undersökningar är den systematiska grunden. Cohen,
Manion och Morrison (2011) definierar aktionsforskning som en
småskalig intervention i det verkliga livet, följd av en noggrann
undersökning av effekterna av denna intervention. Aktionsforskning
inkluderar en relation mellan tänkandet om praktiken och handlandet
(Rönnerman, 2012). Centrala moment är att ställa frågor till praktiken,
iscensätta handlingar, följa processen och reflektera över vad som sker.

Historisk tillbakablick
Skillnaderna mellan olika aktionsforskningstraditioner är ibland
otydliga, vilket kan vara förbryllande, då snarlika forskningsprocesser
benämns på olika sätt av skilda författare (Hansson, 2003). Det kan
även vara svårt att se vilka skiljelinjer som finns mellan olika
inriktningar, eftersom dessa har influerat varandra och många gånger
delvis överlappar varandra. De har en gemensam historia och till stora
delar också gemensamma värderingar. Trots den sammanvävda
bakgrunden och släktskapet går det att finna skillnader i tankesätt,
kunskapsproduktion och praktiska lösningarna mellan aktionsforskningens olika traditioner och inriktningar. Hanssons erfarenhet
är att det i första hand är vilken roll forskarna respektive praktikerna
har i forskningsprocessen, som skiljer dem åt.
Kurt Lewin är en av den moderna aktionsforskningens grundare. Han
var en tysk socialpsykolog som kom att arbeta i USA under 1930-och
1940-talet. Lewin utvecklade fältteorin, som legat till grund för de
humanekologiska teorier vilka hans efterföljare utformat
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(Bronfenbrenner, 1979). Inom svensk skolforskning har Ekholm (1971)
varit en av de forskare som arbetat vidare utifrån Lewins
socialpsykologiska perspektiv, genom att intressera sig för den lokala
skolans inre liv och hur socialpsykologiska krafter påverkar skolans
förbättringsarbete.
Lewins mål med forskning var att förbättra livet för de individer som
inte hade det lika priviligierat som övriga i samhället. Det handlade då
i första hand om sociala förutsättningar men han kom även att
intressera sig för gruppers handlingar och relationer (Rönnerman,
2012). I det forskningscenter som han grundade vid Massachusetts
Institute of Technology ville han undersöka hur individer påverkades i
olika typer av grupper och klargöra gruppdynamikens inverkan på
människor. Kombinationen mellan forskning och aktioner utgjorde
grundstenarna i hans arbete vid institutet. I arbetet framkom att social
förändring är lättare att åstadkomma när en hel grupp är fokuserad på
en gemensam uppgift, än när endast några enskilda individer leder och
ansvarar för arbetet. Ytterligare ett resultat var att deltagares
engagemang och samarbete är viktiga beståndsdelar i ett
förändringsarbete. För att skapa detta engagemang presenterade
forskarna regelbundet sina data för deltagarna och lät dem delta i
analysen. Samarbetet mellan forskare och deltagare visade sig vara ett
viktigt inslag i forskningsarbetet (Rönnerman, 2012).
Lewins arbete brukar återges som en cyklisk process där forskare och
deltagare planerar en aktion, genomför den, följer upp, analyserar och
utvärderar. Arbetet går sedan vidare in i en ny planering, eller en ny
aktion, i något som kan beskrivas som en kunskapande aktionsspiral
(Rönnerman, 2012).

Kunskapsformer
Carr (2009) menar att det är klokt att välja aktionsforskning som
metod när man har till syfte att utforska och förbättra en praktik. Han
bygger sin argumentation på den aristoteliska uppdelningen i
teoretiska, tekniska och praktiska kunskapsformer. Platon var den
förste att ställa upp huvudkriterier för vad som skulle betecknas som
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sann kunskap (till skillnad från ett ha en tro eller att tycka något).
Enligt Platon är vetenskaplig kunskap en säker och objektiv kunskap
(Gustavsson, 2002). Aristoteles vidgar diskussionen genom att tala om
kunskap kopplad till olika verksamheter. Enligt Aristoteles kan olika
mänskliga aktiviteter begripliggöras genom att de särskiljs som
teoretiska, tekniska eller praktiska samt genom att de hålls isär utifrån
aktiviteternas olika mål (Carr, 2009).
Tabell 1. Aristotelisk klassifikation av mänsklig aktivitet. Fritt utifrån Carr (2009,
s 60)
Disposition

Episteme

Techné

Phronesis

Mål (telos)

Att söka
sanningen

Att producera något

Att göra det
moraliskt rätta

Typ av
aktion

Theoria
(kontemplativ
aktion)

Poesis
(instrumentell
aktion)

Praxis
(moraliskt
förpliktad
aktion)

Tillämpad/
praktisk kunskap/
vetenskap

Praktisk
filosofi

Ingenjörskunskap,
hantverkskunskap

Politik,
utbildning

Vetenskapsform
Exempel
från i dag

Teoretisk filosofi

Matematik,
teologi,
metafysik

Aristoteles betraktar inte teori och praktik som en uppdelning mellan
att ”tänka och agera” eller att ”veta och göra”. I stället ser han det som
olika kunskapsformer: teoretiska (episteme), tekniska (techné) och
praktiska (phronesis), som i sin tur resulterar i olika mänskliga
aktiviteter (Carr, 2009; Gustavsson, 2002; Nicolini, 2012). Vidare
menar han att varje aktivitet har utvecklats utifrån den kunskap som
producerats inom sin specifika vetenskapsform.
Kunskapsformen phronesis associerar Aristoteles med den mänskliga
aktiviteten praxis. Praxis är en moralisk förpliktigad aktion där
individers värderingar kommer till praktiskt uttryck. Aristoteles såg
den praktiska filosofin som phronesis vetenskapliga källa. Carr (2009)
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argumenterar för att aktionsforskning är en vetenskapsform som kan
göra anspråk på att ha de nödvändiga förutsättningarna som krävs för
att utveckla praxis, eftersom det är en forskning vars fundament är
praktisk filosofi.

Kunskapsintressen
Carr och Kemmis (1986) har granskat olika inriktningar inom
aktionsforskning och upptäckt att det förekommer tre olika
vetenskapliga förhållningssätt inom denna: empiriskt-analytiskt (eller
positivistiskt), hermeneutiskt (eller tolkande) och kritiskt (eller
emancipatoriskt). Upptäckten förvånande de båda forskarna som
endast hade förväntat sig att finna aktionsforskning inom den kritiska
inriktningen. Carr och Kemmis gruppering av aktionsforskning utifrån
tre vetenskapliga inriktningar bygger på Habermas (1972) tänkande
om olika kunskapsintressen och hur dessa motiveras. Enligt Habermas
konstitueras kunskap i kraft av tre särskilda intressen: teknisk,
praktisk och emancipatorisk.
Tekniskt intresse är det intresse människan har för att åstadkomma ett
kunnande som får till stånd tekniska lösningar för att kontrollera och
behärska naturliga fenomen. Det kan till exempel handla om att skapa
och tillhandahålla resurser för människans överlevnad samt att lösa
olika specifika problem. I sociala sammanhang handlar det om att
effektivt påverka individer och institutioner, så att önskvärda tillstånd
och resultat skapas (Alvesson, 2013; Alvesson & Spicer, 2012). I fråga
om skolor kan det tekniska kunskapsintresset till exempel handla om
att med hjälp av pedagogiska tekniker få till stånd bättre kunskaper i
matematik eller engelska. Effektivitetsfrågor står ofta i centrum, då
mål ska nås med väl utnyttjade resurser. Detta är en form av kunskap
som banar väg för tekniska appliceringar med produktivitet,
effektivitet, tillväxt och social kontroll som riktmärken.
Aktionsforskning som utförs utifrån ett praktiskt intresse skapar
kunskap i form av tolkande förståelse, vilken kan informera och
vägleda individer i etiska och moraliska dilemman. Här riktas intresse
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mot att försöka fånga en djupare förståelse av sådana fenomen som
inte låter sig mätas eller avläsas på ytan, utan som behöver tolkas.
Genom en god inblick i praktiken, genom att förstå förhållanden som
praktiken lever under och genom att tyda skeenden bygger forskaren
upp en förståelse av det som sker. Utifrån ett praktiskt
kunskapsintresse är det viktigt att känna till fenomenets bakgrund och
historiska sammanhang. Det handlar om att göra det svårbegripliga
tydligare; att söka förstå, snarare än att försöka tillhandahålla en
bruksanvisning för att lösa problem (Alvesson & Spicer, 2012). Inom
skolor handlar denna form av kunskapsintresse om att etablera ett
ändamålsenligt handlande utifrån en situationsspecifik förståelse.
Habermas (1972) tredje kunskapsintresse är det emancipatoriska,
vilket är ett intresse som syftar till att uppnå en frigörande kunskap
utifrån ett socialt och samhälleligt perspektiv. Syftet i detta
kunskapsintresse är att ge inspiration till kritisk reflektion och
frigörelse från olika slags låsningar och begränsningar. Detta
kunskapsintresse skiljer sig från övriga två genom dess strävan efter att
identifiera källor till missförhållanden och ideologiska föreställningar
som motverkar självständighet och moraliskt tänkande. Tanken är att
individens kritiska reflektion ska leda till bättre möjligheter att göra
kloka ställningstaganden och därmed ökad autonomi i tillvaron.
Erfarenheter visar att individens benägenhet att följa andra är stor och
att detta är något som ibland resulterar i problem. Inom detta
kunskapsintresse är självständighet och kritisk reflektion själva
poängen, inte effektivitet och vinst som inom det tekniska
kunskapsintresset. Ibland kan det sammanfalla men det är då en
bieffekt och inte huvudsyftet.
De tre olika kunskapsintressena är sprungna ur tre olika typer av
kunskapsdiscipliner: naturvetenskap, humaniora och kritisk
samhällsvetenskap (Habermas, 1972). Habermas avvisar ingen av
dessa vetenskapliga inriktningar, men han menar att det finns en
uppenbar risk att just naturvetenskapen upphöjs till den ”sanna”
vetenskapen eftersom det tekniska naturvetenskapliga kunnandet har
en mycket stark position i samhället. Han kritiserar även humaniora
för dess universalistiska anspråk, det vill säga att också de ser sig själva
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som den enda berättigande kunskapsformen. Habermas menar att ett
mer fruktbart förhållningssätt är att inkludera de delar av de olika
traditioner och kunskapsformer som anses berikande, vilket han
menar sker inom den kritiska samhällsteorin.
Carr och Kemmis (1986) som har grupperat aktionsforskning i tre olika
inriktningar har utgått från Habermas (1972) uppfattning om
vetenskapers olika inriktning, när de skildrat hur olika
kunskapsintressen medför skilda syften och mål, samt leder till olika
syn på forskarens roll liksom på relationen mellan forskare och
deltagare.

Teknisk aktionsforskning
Inom empirisk-analytisk aktionsforskning handlar det i första hand
om att förbättra områden inom verksamheten så att individers
agerande blir mer effektivt och verkningsfullt (Carr & Kemmis, 1986).
Praktiken betraktas som ett medel att nå mål och som något som kan
effektiviseras för högre måluppfyllelse, exempelvis att förbättra
elevernas kunskapsresultat i en klass eller förbättra en arbetsgrupps
resultat på hälsokontrollen. Inom teknisk aktionsforskning återfinns
ofta förväntade resultat och förutbestämda mål som sällan ifrågasätts.
Praktikorienterad forskning utifrån ett sådant synsätt riskerar att ses
som ”the new silver bullet of school reform” (Anderson & Herr, 1999,
s. 14 ), det vill säga som en snabb och enkel lösning på skolans problem.
Forskningen betraktas som lyckad om forskningsresultaten motsvarar
de förväntningar som ligger till grund för arbetet, vilket ofta är en
förhoppning om direkta lösningar på ett eller flera dilemman. Inom
den tekniska inriktningen är det ofta forskaren som definierar
problemet och som planerar och ansvarar för forskningsprocessen,
vilket innebär att det är någon ”utifrån” som bestämmer
frågeställningar och disposition av arbetet. Med en extern aktör inom
skolans område ökar risken för att lärare och rektorer blir
osjälvständiga efterföljare som underkastar sig forskarens tolkningar
och avstår från att själva ta tag i problemet (Kemmis, McTaggart, et al.,
2014; Tydén, 1995). Inom den tekniska aktionsforskningen är den
kritiska självreflektionen svag eller till och med helt frånvarande
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(Tiller, 1999). I de studier där aktionsforskning reducerats till en
metod, som inte innefattar hela dess förhållningssätt, finns ofta ett
underliggande tekniskt kunskapsintresse.

Praktisk aktionsforskning
Även det hermeneutiska förhållningssättet inom aktionsforskning har
en teknisk fallenhet, men då i kombination med målet att de
professionella utvecklar en förståelse av sin praktik så att beslut kan
fattas på kloka och genomtänkta grunder. Som grund för denna
forskning ligger det kunskapsintresse som Habermas (1972) beskriver
som ett praktiskt kunskapsintresse. Inom denna inriktning är syftet
inte endast verksamhetsutveckling utan även den enskilde individens
professionella förbättring i form av större självkännedom, ökad
medvetenhet och ny förståelse. Inom den praktiska aktionsforskningen
är samarbetet mellan forskare och skolans professionella större än
inom den tekniska (Kemmis, McTaggart, et al., 2014). Forskarens
ansvar är att stötta och hjälpa deltagarna så att de själva utformar en
problemformulering och tar ansvar för planerandet av den lokala
skolans förbättringsprocess. Eftersom aktionsforskarens uppgift, inom
den hermeneutiska inriktningen, är att uppmuntra och utmana
deltagarna till kontinuerligt begrundande i förändringsprocessen
innebär det, i den praktiska aktionsforskningen, att kritisk
självreflektion ses som ett självklart verktyg (Tiller, 1999).
Handledning uppfattas som nödvändig i denna inriktning men till
skillnad från den tekniska aktionsforskningen så behöver den
nödvändigtvis inte komma utifrån. Någon av lärarna eller rektor kan
vara den som tar på sig handledarrollen.

Kritisk aktionsforskning
Om den empirisk-analytiska aktionsforskningen i första hand syftar till
att förbättra praktiken, och det hermeneutiska kompletterar med ett
fokus på individens förståelse och utveckling, så skiljer sig den kritiska
aktionsforskningens från övriga två inriktningar genom dess
övergripande mål, det emancipatoriska. Målet inom denna inriktning
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är att deltagarna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till sin
profession och dess sammanhang. Syftet med kritisk aktionsforskning
är att bidra till att deltagarna utvecklar en förståelse av hur de själva
påverkas (och påverkar) och formas (och formar) utifrån vanor,
anpassningar, ideologier och traditioner (Kemmis, McTaggart, et al.,
2014). Syftet är också att komma till insikt om vilka sociala handlingar
som kan leda till ett frigörande från tvång och förgivettaganden, vilket
kan leda till förbättringar i praktiken. I denna inriktning har praktiker
och forskare ett gemensamt ansvar för utveckling av praktiken,
förståelsen och situationen (Tiller, 1999). Tillsammans relateras
observationer och händelser på mikronivå till en mer övergripande
makronivå. Även inom denna inriktning anses handledning
nödvändig, men precis som inom den praktiska aktionsforskningen
behöver den nödvändigtvis inte vara extern. Forskarens uppgift blir
snarare att arbeta bort sig själv genom att successivt dela
forskningsprocessen med de interna deltagarna (Kemmis, McTaggart,
et al., 2014).
Arbetet på den gemensamma aktionsforskningspraktiken kan i vissa
delar beskrivas som en teknisk aktionsforskning, i andra delar som en
praktisk även om ambitionen hela tiden varit den kritiska
aktionsforskningen med samtalsformer och övningar som syftat till att
deltagarna ska få syn på sin och andras förståelse av rektors
pedagogiska ledarskap. Min roll har koncentrerats till att handleda och
utmana rektorerna i den undersökande och kunskapande processen.
Idealet har varit jämbördiga deltagare i en gemensam
aktionsforskningspraktik, där det förvisso funnits olika roller och
ansvarsområden, men utan någon hierarki. Detta är ett
förhållningssätt som överensstämmer med den kritiska aktionsforskningen, vilken utgjort en central utgångspunkt i studien.
Zuber-Skeritt (1992) gör vissa invändningar mot Carrs och Kemmis
(1986) uppdelning i teknisk, praktisk och kritisk aktionsforskning och
menar att aktionsforskningsinriktningarna snarare bör betraktas som
sammanhängande beroende på studiers utvecklingsstadium. Utifrån
Zuber-Skeritts tolkning av aktionsforskningens olika utvecklingsstadier omfattar denna studie samtliga ovanstående inriktningar men
med en strävan mot det emancipatoriska och kritiska kunskapsidealet.
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Jag tolkar det som att Zuber-Skeritt urskilt en hierarkisk ordning i
Kemmis och Carrs indelning, vilket i sin tur kan förstås som en linjär
progression. Jag uppfattar aktionsforskningsprocessen som dynamisk
och oförutsägbar, vilket inneburit att forskningsinsatserna rört sig
fram och tillbaka inom samtliga ovanstående aktionsforskningsinriktningar men med en strävan mot den kritiska.

Skilda tankegods
Utbildningspolitiken ser ofta den tekniska aktionsforskningen som en
metod för att förbättra verksamheten vilket också bidragit till att
intresset för evidens ökat (Levinsson, 2013). Inom evidensrörelsen är
gärna framgångsrik skolförbättring detsamma som effektiviserad
undervisning och förbättrade elevprestationer och på samma sätt som
inom den tekniska aktionsforskningen är målen många gånger
förutbestämda. Det handlar ofta om generella och tekniska lösningar
som kan tillämpas oavsett kontext, vilket går helt emot grunderna inom
den kritiska aktionsforskningen.
Randomiserade kontrollförsök (RCTs) och metaanalyser är två
vetenskapliga tekniker som används inom det medicinska fältet för att
realisera en evidensbaserad praktik. Erfarenheten inom utbildningsområdet visar emellertid att RCTs fungerar dåligt inom skolans
verksamheter (Flygare et al., 2011). Däremot har metaanalyser fått ett
stort genomslag i strävan att realisera en evidensbaserad skolpraktik.
Inom metaanalyser jämförs olika studier genom att varje enskild
studies resultat omvandlas till ett enhetligt mått, en så kallad
effektstorlek (Levinsson, 2013). Metaanalyser ligger till grund för
utvecklingen av systematiska översikter, vilka i dag huvudsakligen
genomförs av särskilda organisationer, så kallade mäklarorganisationer. Ett exempel på en mäklarorganisation är Skolforskningsinstitutet som bildades 2015 och som har som uppdrag att
sammanställa och sprida forskningsresultat inom skolområdet.
Inom utbildningsområdet har internationella tester som PISA och
TIMSS bidragit till att en evidensbaserad utbildning ses som ett
krislösningspaket med kapacitet att förbättra olika testresultat. Inom
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utbildningsområdet är evidensrörelsen nära sammankopplad med
New Public Management (NPM) vilket lett till att de systematiska
forskningsöversikterna alltmer fått till uppgift att tillhandahålla
information om hur saker fungerar så effektivt som möjligt. Kraven på
evidens har primärt inte vuxit fram inifrån professionen utan kommer
snarare från politiskt håll (Harris & Jones, 2017; Levinsson, 2013).
Diskussionen om skolans vetenskaplighet har aktualiserats och flera
aktörer är engagerade i frågan om hur skolan ska leva upp till kravet på
en utbildning som vilar på vetenskaplig grund. Levinsson (2013) har
urskilt två huvudsakliga argumentationslinjer i debatten. En linje
förespråkar en evidensbaserad praktik utifrån vetenskapliga
forskningsöversikter. Det är en linje som flera anser marginalisera de
yrkesverksamma i skolan genom att skolledare och lärare reduceras till
okritiska forskningsanvändare. Den andra argumentationslinjen
hävdar att den vetenskapliga grunden måste byggas upp inifrån skolan
och att skolledare och lärare är de som är bäst lämpade för att avgöra
vilka frågor och problem som är mest angelägna. Det är en linje som
överensstämmer med de argument som framförs av Carr och Kemmis
(1986) där skolledares och lärares medverkan i forskningen ses som ett
villkor för att resultaten ska kunna bidra till en hållbar skolförbättring
(se även SOU 2017:35; Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).
Där evidensrörelsens karaktär domineras av ett tekniskt
kunskapsintresse, präglas den kritiska aktionsforskningen av ett
emancipatoriskt intresse. Detta medför helt skilda uppfattningar om
de övergripande målen med skolförbättring (Levinsson, 2013). Inom
den kritiska aktionsforskningen finns ingen given syn på skolans mål
och de kan heller inte påtvingas utifrån. Även om avsikterna från både
evidensrörelsen och den kritiska aktionsforskningen är goda, menar
Levinsson att de ställer skilda, och ibland motstridiga krav på vilka mål
som ska uppnås. Evidensrörelsen har i första hand fokus på att skolans
professionella ska förses med evidens för eller emot undervisningens
verkan i klassrummet så att i synnerhet de elever som är mest utsatta
ska få ta del av en utbildning av hög kvalitet. Den kritiska aktionsforskningen syftar däremot till att öka självbestämmandet inom
skolan, genom att de professionella i skolan forskar på sina egna frågor
och dilemman i verksamheten. Carr och Kemmis (1986) beskriver
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aktionsforskning som ett kritiskt förhållningssätt till sin profession.
Med det menar de att de professionella behöver frigöra sig från vanor
och rutiner som framstår som ologiska. Det innebär en forskning som
inte bara leder till ny praktisk kunskap utan också till nya förmågor att
skapa kunskap. De hävdar att de frågeställningar som pedagogisk
forskning ställer bör ägas av de professionella i verksamheten utifrån
ett emancipatoriskt perspektiv. Därför handlar det mer om att utarbeta
strategier som är lämpliga utifrån verksamhetens egna undringar och
problem snarare än att införa nya ramverk. Det innebär att det utifrån
ett skolförbättringsperspektiv finns väsentliga skillnader mellan den
kritiska aktionsforskningstraditionen och idén om en evidensbaserad
praktik.
Det finns forskare (Kvernbekk, 2013; Tydén, 1995) som argumenterar
för att evidens kan och också bör användas inom skolan men att
användningen ska vara av indirekt art. Med det menas att rektorer och
lärare bör använda sig av evidensbaserade studier när de stöter på
problem och dilemman som behöver hanteras. Studierna ska då
användas för att analysera och bedöma vilka möjliga åtgärder eller
aktioner det finns för att lösa problemet eller komma runt dilemmat.
Utifrån ett sådant resonemang är inte målet med en evidensbaserad
praktik att lärare och rektorer slaviskt ska följa evidensbaserade
modeller, utan evidens är något som nyttjas för att förbättra de
professionellas val av handlingar och bedömningar. En evidensbaserad
praktik är, utifrån detta resonemang, en praktik där de professionella
tillförsäkrat sig att de åtgärder som är tänkta att prövas är både
befogade och tillförlitliga.
Ovanstående resonemang om ett aktivt förhållningssätt till forskningsresultat, överensstämmer med det som inom evidensrörelsen går
under benämningen critical appraisal. Inom den linjen förespråkas en
kritisk granskning av tidigare studier (Levinsson, 2013). Critical
appraisal kan beskrivas som en form av professionellt utvecklingsarbete där man utgår från ett problem och via eftersökning i
forskningslitteratur och granskning av det vetenskapliga underlaget,
tillämpar åtgärder och därefter utvärderar effekterna i praktiken, vilket
i viss grad överensstämmer med arbetet i föreliggande studie.
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Critical Participatory Action Research
Critical Participatory Action Research (CPAR) är en inriktning inom
den kritiska aktionsforskningen (Kemmis, McTaggart, et al., 2014),
vilken denna studie tar sin grund i. Inom CPAR ses en praktik som
något som hålls på plats av omgivande arrangemang eller
förutsättningar, i form av praktikarkitekturer (Kemmis & Grootenboer,
2008). Ett övergripande syfte är att få syn på praktikarkitekturernas
olika element som är kulturella och diskursiva, materiella och
ekonomiska samt sociala och politiska arrangemang.
Inom CPAR ses dialogen som ett viktigt verktyg i arbetet med att
förbättra en praktik. Att upprätta en kommunikativ arena bedöms vara
en betydelsefull strategi för att starta ett förbättringsarbete med
utgångspunkt i ett kommunikativt handlande.
Communicative action is that kind of action we take when we engage
one another in genuine, open dialogue or (better) conversations. Put
it more precisely – and this will serve as a definition of communicative
action – people engage in communicative action when they make a
conscious and deliberate effort to reach (a) intersubjective agreement
about the ideas and language they use among participants as a basic
for (b) mutual understanding of one another´s point of view in order
to reach (c) unforced consensus about what to do in their particular
situation (Kemmis et al., 2014, s 35).

Kemmis och hans medarbetare framhåller vikten av intersubjektiva
överenskommelser om begrepp och uttryck, gemensam förståelse av
fenomen samt en otvungen konsensus om vad som behöver göras.
Otvungen konsensus tolkas i föreliggande studie som en enighet som
inte är forcerad eller påtvingad utan en samsyn som uppnås naturligt i
dialog och över tid.
Begrepp som förbättring och utveckling tas inte förgivet utan
problematiseras inom CPAR. Det som den ena uppfattar som
förbättring eller utveckling, kan av andra uppfattas som en försämring.
Därav behöver deltagarna vara uppmärksamma på denna
dubbeltydighet. CPAR syftar till att identifiera förhållanden som är
irrationella, ohållbara eller orättvisa (Kemmis, McTaggart, et al., 2014)
för att möjliggöra utvecklingen mot en rationell, hållbar och rättvis
praktik. För att förbättra en praktik i denna riktning krävs att de
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omgivande arrangemangen förändras så att den nya praktiken
möjliggörs.
För att kunna bedöma om forskningen varit framgångsrik måste data
och bevis kontinuerligt samlas in före, under och efter
förbättringsarbetet. Inom CPAR samlas data in över tid och
dokumentationen analyseras sedan utifrån det som sägs, det som görs
samt hur man relaterar till andra och annat inom och utanför den
undersökta praktiken (Kemmis et al., 2014).
Att forskare ska förhålla sig objektiva tillbakavisas inom CPAR och i
stället förespråkas att forskaren bör inta rollen som en aktiv deltagare
som interagerar och uppmuntrar ett kritiskt och granskande
förhållningssätt.
Critical participatory action research therefore rejects the notion of
objectivity of the researcher in favour of a very active and proactive
notion of critical self-reflection – individual and collective selfreflection that actively interrogates the conduct and consequences of
participants’ practices, their understanding of their practices, and the
conditions under which they practice, in order to discover whether
their practice are, in fact irrational, unstainable or unjust (Kemmis,
McTaggart, et al., 2014, s. 6).

Fokus är inte att minska klyftan mellan teori och praktik utan att
minska klyftan mellan praktiker och teoretiker. Det görs bland annat
genom att teoretiker betraktas som praktiker och praktiker som
teoretiker. Målsättningen är att samtliga deltagare betraktas och
känner sig som experter på den undersökta praktiken (Tyrén, 2013).
Tanken om en värld uppdelad i individer med rätten att tala om vad
som fungerar bäst och andra som får det berättat för sig avvisas helt
inom CPAR. Man är således kritisk till den typ av aktionsforskning där
forskaren intar en roll som akademisk outsider som är separerad från
den praktik som ska undersökas. Däremot menar man att forskare kan
bli engagerade deltagare som tillsammans med praktiker undersöker
en praktik. Med det menas att forskaren inte behöver vara en ordinarie
deltagare i den sociala gemenskapen som ska studeras men med
nödvändighet vara är en fullvärdig deltagare i den gemensamma
aktionsforskningspraktiken, på det sätt som skett i föreliggande studie.
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They need not to ordinarily be members of a community undertaking
an action research initiative, or employees of an organisation in which
an action research initiative happens, but they can be full participants
in the life of the research (Kemmis, McTaggart, et al., 2014, ss. 189190).

Det finns några specifika förhållningsätt inom CPAR som forskare och
praktiker bör förhålla sig till (Kemmis et al., 2014). De behöver
undersöka den egna praktiken, hur den kan förstås och under vilka
villkor den bedrivs. Kritiska frågor behöver ställas kring praktiken och
de konsekvenser den leder till. Forskaren och de praktiskt verksamma
behöver gemensamt ge sig in i demokratiska dialoger med varandra för
att finna konsensuslösningar om vad som behöver göras. Förändringar
av praktiken, dess villkor och förståelse av den behöver genomföras
samtidigt som beskrivningar görs av aktioner och utfall.
I den studie som rapporteras här har CPAR:s principer lagts till grund
för det arbete som skett på de gemensamma träffarna. Principerna
ingår även i gruppernas skriftliga förväntningar på det gemensamma
arbetet (se bilaga 1 och 2).

Nordisk aktionsforskning
Inom CPAR och den nordiska aktionsforskningen finns stora likheter
och många gemensamma värderingar. Inom den nordiska
aktionsforskningstraditionen ses partnerskapet mellan universitet och
praktiska verksamheter som viktiga arenor för professionell
utveckling. Syftet med samarbetet är att öka deltagarnas förståelse av
sin situation och att bidra med sådan kunskap som krävs för att kunna
förbättra den. På samma sätt som inom CPAR ses deltagarna som
jämlikar i forskningsprocessen där forskare, i rollen som outsider,
interagerar med praktiker, som insiders, i ett gemensamt kunskapande
(se Hansson, 2003, ss. 62-63). Forskarnas uppgift, förutom att aktivt
delta i förändringsprocessen, är att bidra med verktyg i form av
undersöknings- och analysmetoder så att nytt tänkande kan genereras
i processen parallellt med att praktiken utvecklas. Rönnerman & Salo
(2014b) ”ser forskaren som en organisk del i mötet med praktiker som
präglas av ett jämlikt förhållande som arrangeras för att man
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tillsammans ska kunna utveckla och skapa kunskap i en tät dialog” (s.
57).
Den nordiska aktionsforskningstraditionen vilar på ett bildningsideal
som tidigt realiserades i de nordiska länderna, bland annat genom
folkbildningsrörelsens studiecirklar. Genom nykterhetsrörelsen och
arbetarrörelsen kom utbildning och kunskap att bli tillgängligt för alla
i samhället (Rönnerman & Salo, 2014b). Lärandet betraktades som ett
verktyg för att minska sociala ojämlikheter, vilket berättigar att den
nordiska aktionsforskningen används som exempel på en
emanciperande och demokratisk aktionsforskning (Rönnerman &
Salo, 2012).
När den nordiska aktionsforskningen växte fram på 1960-talet var det
som en reaktion på den dåliga arbetsmiljö och det auktoritära
ledarskap som då kännetecknade många arbetsplatser och som
bidragit till att det fanns ett utbrett missnöje bland många arbetstagare
(Hansson, 2003). Inom de nordiska länderna fanns en gemensam
kritik mot att arbetslivsforskare helt okritiskt tagit arbetsgivarnas
perspektiv på styrning och effektivitet. Det fanns även kritiker som
ifrågasatte att forskare på avstånd studerade den praktik som
beslutsfattarna behövde få kunskap om. Kritiken resulterade i en
motrörelse där forskningens bidrag blev att stödja praktikerna i
formulerandet av forsknings- och förbättringsområden. Deltagande
och direkta metoder, som relaterade till praktikernas yrkesvardag, blev
ett nytt ideal. Lokala utvecklingsgrupper organiserades utifrån
föreställningen att arbetstagarna själva var de som bäst kunde finna
lösningar på yrkeslivets problem. Detta var ett nytt sätt att se på
relationen mellan forskning och praktik, där aktionsforskning blev ett
viktigt bidrag (Hansson, 2003).
Den nordiska aktionsforskningen har med sitt emancipatoriska
innehåll bidragit till att praktiker fått inflytande över sin arbetsmiljö.
Sedan början av 1970-talet finns flera goda exempel på
aktionsforskningsprojekt där beslut tagits och förbättringar skett i
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Aktionsforskningsprojektet LOM (Ledning, organisation och medbestämmande) är ett
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exempel (Hansson, 2003). Inom LOM-projektet beskrevs forskarrollen på följande sätt:
The researcher role in Karlstad LOM group involved taking a certain
scientific approach. The researcher participated in the development
work by providing knowledge about development work and dialogue
complementary to that of practitioners. The knowledge of the
researcher was by no means superior the practitioner, but a
contribution to the discussion about the organizational development
(Johansson-Hidén, 1998, s. 8).

Aktionsforskningsprojekt genererar både praktisk och vetenskaplig
kunskap men av olika anledningar har forskare haft problem med att
nå ut med de nya kunskaperna. En förklaring anses ligga i
aktionsforskares dilemma att hantera balansen mellan noggrannhet
och relevans (Hansson, 2003; Kemmis, McTaggart, et al., 2014)
Aktionsforskare som viker sig för forskarsamhällets validitets- och
reliabilitetskrav äventyrar resultatens praktiska relevans, medan de
aktionsforskare som går praktikerna till mötes riskerar att komma till
korta när det gäller akademins krav på vetenskaplighet.
Inom coaching är det vanligt att forskare använder sig av modeller och
koncept från andra sektorer än utbildning för att utveckla skolans
professionella. Grupp-coaching har framgångsrikt använts i en norsk
aktionsforskningsstudie där resultatet visade att coaching bidragit till
att deltagande rektorerna blev effektivare och mer innovativa (Aas &
Vavik, 2015). Det finns likheter mellan den norska aktionsforskningsstudien och föreliggande studie. I den norska studien agerade
forskarna som externa coacher eller projekt/processledare. Forskarna
arrangerande en typ av kommunikativa arenor, som de benämnde
coaching-sessions där de mötte grupper med skolledare. På samma sätt
som i föreliggande studie tillämpades särskilda samtalsmetoder på de
kommunikativa arenorna och även i den norska studien prövades olika
aktioner i skolledarnas verksamheter (Aas & Vavik, 2015).

Kritik mot aktionsforskning
Allt sedan 1940-talet, då aktionsforskning först uppträdde på den
vetenskapliga arenan, har den utsatts för kritik (Hansson, 2003). Inom
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mer traditionell forskning har kritik framförts mot bristen på
objektivitet och den har anklagats för att vara ovetenskaplig då den inte
distanserat sig från påverkan från verkligheten i tillräcklig hög grad.
Detta är en kritik som grundar sig i det faktum att aktionsforskare
deltar aktivt i arbetet och också påverkar det, vilket leder till att
tolkningar och resultat påverkas av forskarens subjektivitet. Ett annat
argument är att aktionsforskning ger få generaliserbara resultat,
eftersom det är en kontextberoende forskning. Traditionell forskning
brukar beskrivas i termer av opartiskhet, förmåga till distans och
kritisk reflektion (Schaffar, 2015). Enligt detta ideal ska inte
forskningsresultaten påverkas av utomstående och forskaren ska göra
sina bedömningar och dra sina slutsatser baserat på insamlade data.
En stor del av kritiken mot aktionsforskning grundas i en kunskapssyn,
där kunskap förstås som objektiv och värderingsfri, vilket inte är den
kunskapssyn
som
genomsyrar
exempelvis
den
nordiska
aktionsforskningstraditionen och CPAR.
Ytterligare en kritik som riktas mot aktionsforskningen är att det är en
forskning där forskningens intressen underordnas praktikens och där
tilltron till forskningens förmåga att lösa problem är allt för stor
(Hansson, 2003). Kritiken pekar på att aktionsforskningen riskerar att
få en serviceroll och att forskningsarbetet reduceras till ett
utvecklingsarbete. En annan kritik handlar om faran med att forskare
och praktiker inte etablerar ett jämlikt partnerskap, utan att forskarna
får tolkningsföreträde framför praktikerna i fråga om problemformulering och förståelse av förbättringsprocessen. En del kritiker
menar att praktikernas betydelse ofta blir begränsade när det kommer
till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen.
Det finns även en intern kritik som kommer från aktionsforskare själva
och som riktas mot hur aktionsforskningen sätts i bruk. I dag har stora
delar av den aktionsforskning som finns inom utbildningsvetenskap
utvecklats till att ha en teknisk inriktning med intresse att förbättra
specifika områden inom skolors verksamhet (Carr, 2009; Kemmis,
2001). En förklaring till den tekniska aktionsforskningens popularitet
och omfattning kan vara dess problemlösande karaktär, medan till
exempel Carr (2009) framhåller att det är en kritisk aktionsforskning
som behövs för att få till stånd förbättringar inom skolan. Kritisk
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aktionsforskning är den inriktning som präglas av ett
samhällsengagemang och ett emancipatoriskt förhållningssätt men,
enligt Kemmis (2001), är det den inriktning som är minst
förekommande av de tre inriktningarna: teknisk, praktisk och kritisk.
Kanske hittas förklaringen i den kritiska aktionsforskningens
övergripande syfte, vilket är att hjälpa individer att utforska den egna
situationen för att kunna förbättra den. Forskning och utveckling
genom empowering (Moksnes Furu, 2007) fordrar en inte helt
konventionell relation mellan forskare och praktiker, vilket kan
upplevas som utmanande och energikrävande.
Kemmis (2006) ser den ovan beskrivna utvecklingen av aktionsforskning som att stora delar av dagens studier har blivit en inadekvat
aktionsforskning. Den forskning som Kemmis syftar på återfinns till
exempel inom forskningsområden som fokuserar på att förbättra
undervisningstekniker men som saknar kopplingar till elever och deras
erfarenheter. Andra områden är studier som har som huvudintresse att
förbättra de professionellas praktik men utan att se kritiskt på
åtgärderna utifrån ett socialt, kulturellt, etiskt, diskursivt och
ekonomiskt perspektiv. Kemmis menar att den inadekvata forskningen
också återfinns inom områden som riktar in sig på att implementera
statliga reformer och som tar dem för självklara utan någon kritisk
granskning. Vidare menar han att den forskning som ur ett
förbättringsperspektiv ensidigt fokuserar på de professionellas praktik,
och utesluter andra som ingår i praktiken, är olämplig ur ett
emancipatoriskt förhållningssätt. Kemmis understryker att det
emancipatoriska perspektivet är det som särskiljer den kritiska
aktionsforskningen från annan aktionsforskning och att detta är ett
perspektiv som tenderar att försvinna om aktionsforskningen
reduceras till en metod för kompetensutveckling.

Konklusion
I dag är många rektorer bekymrade över den utveckling som sker i
skolan och att villkoren för att praktisera ett pedagogiskt ledarskap inte
är de bästa. Det finns problem i skolan som kan vara orsakade av
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omgivningens krav eller de professionellas förutsättningar, men
många av problemen bottnar också i de förhållningssätt som de
professionella intar till sin praktik. Om rektorer och lärare inte själva
ser några möjligheter till att påverka den utveckling som oroar, finns
en risk att de förskjuter skolans utvecklingsansvar till andra utanför
skolans organisation. Kravet på hög måluppfyllelse vilar tungt på
skolans rektor och i dag förekommer att politiker uppdrar åt skolledare
att ordna så att lärarna tillämpar särskilda undervisningsmetoder som
utlovar bättre elevresultat och som leder till högre måluppfyllelse. Ofta
handlar det om metoder som ligger i tiden och är på modet. Problemet
med sådana direktiv är att de sällan utgår från den lokala skolans behov
utan bygger på en tanketradition som utgår från att det finns optimala
metoder och modeller som gynnar alla, något som blir problematiskt
eftersom denna tankemodells anspråk på universell giltighet och
överförbarhet visat sig fungera dåligt inom skolans område (se t. ex.
Hirsh & Lindberg, 2015). För att åstadkomma förbättringar i skolan
behöver de som omfattas av arbetet uppleva förändringen som
angelägen och att de själva har möjlighet att påverka arbetet och
utfallet av det (Thelin, 2013; Tyrén, 2013).
Inom skolan kan denna utveckling ses som ett utslag av ett
dominerande tekniskt kunskapsintresse, inte minst inom den rådande
utbildningspolitiken. I studiens inledande kartläggning (Forssten
Seiser & Karlefjärd, 2014) beskrivs utvecklingen som en jakt efter bästa
metoden eller modellen. Det är en utveckling som kan leda till en
benägenhet att tillämpa den undervisningsmodell, skolledarskapsmodell eller skolutvecklingsmetod som för tillfället är mest populär
eftersom att följa modet är en drivkraft i sig inom det tekniska
kunskapsintresset (Alvesson, 2013). I den studie som rapporteras här
eftersträvas ett emancipatoriskt kunskapsintresse, vilket kan motverka
ett beteende där rektorer blint följer senaste modet. Det kritiska eller
emancipatoriska kunskapsintresset betonar självständighet och att stå
upp för väl genomtänkta åsikter till skillnad från det tekniska intresset
där effektiva lösningar och höga elevresultat är målet. Rektorer som
arbetar utifrån ett kritiskt kunskapsintresse leder skolans förbättringsarbete med en väl slipad moralisk kompass vilket innebär att de beslut

35

som fattas är utifrån det som bäst gynnar skolans elever (Forssten
Seiser, 2017).
Den forskningsdesign som har valts för den studie som rapporteras här
bygger på samarbete, delaktighet, engagemang och ett jämlikt
partnerskap mellan de rektorer och den forskare som deltagit.
Forskningsprocessen har på det sättet designats som en kritisk
aktionsforskning med utgångspunkt i en nordisk aktionsforskningstradition och utifrån de principer som finns inom den australienska
aktionsforskningstraditionen CPAR. Inom båda traditionerna
betraktas aktionsforskning som ett förhållningssätt som kan
frambringa vetenskaplig kunskap på samma gång som arbetet
genererar förbättringar i praktiken. På så vis sker forskning om
pedagogiskt ledarskap genom studiens forskningsfrågor och i den
gemensamma praktiken och för praktiken med hjälp av de
utvecklingsarbeten som det gemensamma arbetet i grupperna
genererar på rektorernas skolor. Syftet med att designa studien utifrån
nordisk aktionsforskningstradition och i kombination med den
australiensiska inriktningen CPAR, är att deltagarna ska förbättra sin
kritiska förmåga genom att förstå hur de själva formas av och formar
omgivande arrangemang. Syftet är vidare att komma till insikt om vilka
förgivettaganden som man behöver utmana och frigöra sig från i
arbetet med att leda skolans pedagogiska verksamhet.
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3. Skolledarskap och skolförbättringsarbete
Två centrala kunskapsfält för denna studie är skolledarskap och
skolförbättring med fokus på rektors uppdrag som pedagogisk ledare.
För att få en förståelse av skolledaruppdraget inleds detta kapitel med
en historisk berättelse över hur rektorsuppdraget förändrats över tid
samt en beskrivning av hur olika skolmyndigheter skriver fram rektors
uppdrag som pedagogisk ledare. Båda dessa delar har implikationer på
hur rektorer förstår och praktiserar sitt pedagogiska ledarskap. Efter
detta följer en genomgång av forskning inom fälten skolledarskap och
skolförbättring. Rektors pedagogiska ledarskap är det tema som löper
som en röd tråd genom kapitlet. Jag har valt att genomgående använda
begreppen rektor och skolledare i kapitlet. Skillnaden mellan dessa
båda begrepp är att skolledare innefattar alla ledare som kan finnas på
en lokal skolenhet, medan rektor är den befattning som innehas av den
person som är satt att leda skolenheten.
Vad innebär begrepp som förändring, utveckling och förbättring inom
skolledareskaps- och skolförbättringsforskning? Thelin (2013)
diskuterar föredömligt dessa begrepp i sin avhandling och konstaterar
att skolutveckling innebär förändring men därmed inte sagt att all
förändring leder till skolutveckling. Det motiverar begreppet
skolförbättring som emellertid är ett värdeladdat och relativt begrepp
och som kräver en närmare precisering. I föreliggande studie antas ett
kritisk emancipatoriskt aktionsforskningsperspektiv, vilken är en
ansats där intersubjektivitet och gemensam förståelse ingår som en
inordnad del i processen. I den studie som redovisas här utreds och
prövas begrepp i olika sammanhang och på olika sätt under processens
gång. Den gemensamma förståelse av begreppet skolförbättring
grundas i en förståelse av skolan som en viktig intuition i ett gott
samhällsbygge. En logisk följd av denna förståelse är att det
övergripande syftet med skolförbättringsarbete är att rektorer och
lärare stärks i sina professioner genom att de kritiskt granskar sin
praktik och gemensamt beslutar vad som behöver göras för att främja
elevers lärmiljö samt en värld värd att leva i (Wilkinson & Kemmis,
2015)
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Urvalet av texter till detta kapitel kan kopplas både till det arbete som
skett inom den gemensamma aktionsforskningspraktiken och till en
mer traditionell litteratursökning inom de båda forskningsfälten.
Resultat från flera av de studier och andra texter som återfinns i
kapitlet har presenterats för deltagarna under aktionsforskningsprocessens gång. Valet av texter kan på det sättet ses som ett resultat
av de samtal och undringar som framkommit på våra fysiska träffar,
och med nära anknytning till de val av pedagogiska handlingar, som
deltagarna redogjort för under processens gång.
Utöver att litteraturgenomgången bildar en sammanhängande enhet
med det arbete som skett tillsammans med deltagarna i studien så har
även en traditionell litteratursökning genomförts. I litteraturgenomgången har databaserna ERIC, Academic Search Elite samt
sökmotorerna OneSearch (Karlstads universitet) och Google Scholar
använts. Den senare sökmotorn har också tillämpats i syftet att granska
citeringar. I mina sökningar har jag använt frassökning, booleska
operatorer, synonymer, trunkering och tesaurs. Jag har avgränsat
artikelsökningarna till åren 1992 – 2017 som varit en tid av stora
förändring i den svenska skolan och dess ledning. Under denna
tidsperiod har skolan gått från att vara statlig till att bli
kommunaliserad och den tidigare regelstyrningen har ersatts av en
mål- och resultatstyrning. Genom att studera internationella texter har
förhoppningen varit att kunna spegla hur rörelser i omvärlden
påverkat utvecklingen i svensk skola. Libris och SwePub har använts
för att finna forskning gjord på svenska lärosäten. Vidare ha
forskningsöversikter inom studiens centrala kunskapsfält nyttjats och
även genomförda doktorandkurser har lett fram till ytterligare relevant
litteratur. Genom snöbollsmetoden har en litteratur lett vidare till en
annan.

Rektorsuppdragets förändring över tid
Hur rektors pedagogiska ledarskap uppfattas och praktiseras har
formats av tidigare etablerade mönster. Utan ett historiskt perspektiv
riskerar konklusioner inom utbildningsvetenskapliga studier bli
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relativt ytliga och intetsägande, menar Uljens (2015). Det historiska
perspektivet skapar förutsättningar för en djupare förståelse av
uppdraget genom att det blickar bortom vår egen tid.
Titeln rector har sina tidigaste rötter i de dom- och katedralskolor som
den katolska kyrkoorganisationen byggde upp i Sverige under 1200talet (Ullman, 1997). I dag finns det mellan sju- och åttatusen
verksamma rektorer i Sverige, år 1290 fanns endast en rektor. På 1400talet hade rektorerna utökats till det blygsamma antalet sju men det
var en exklusiv yrkeskår eftersom samtliga hade akademisk utbildning.
Någon hade till och med en magistergrad från ett utländskt universitet.
Under Gustav Vasas styre ökade antalet rektorer till ett tjugotal och i
och med att Sveriges fick sin första riksgällande skolordning 1571, kom
de första skriftliga anvisningarna för rektorsuppdraget. Där stod bland
annat att rektor skulle examineras före anställande samt försäkras om
att han förde ett anständigt och nyktert leverne. Genom 1649 års
skollag reviderades och utökades de statliga instruktionerna för
uppdraget. Rektor förväntades nu även uppvisa omsorg om skolan i
dess helhet vilket innebar att rektor skulle övervaka lärarnas leverne
och flit, korrigera eventuella felsteg samt anmäla till biskop och
domkapitel om någon lärare var olämplig för sitt uppdrag. Rektor
skulle dessutom vara väl förtrogen med samtliga elevers framsteg och
uppförande, eftersom det var rektor som utfärdade alla avgångsbetyg
på skolan. Under mitten av 1600-talet fanns ett 30-tal rektorer i landet,
vilket var ett antal som höll sig tämligen konstant i ytterligare 200 år
(Ullman, 1997).
När den obligatoriska folkskolan infördes 1842, saknade stadgarna helt
anvisningar för den nya skolformens ledning. Lärarna skulle leda sig
själva och tillsammans med kyrkoherden, som var skolrådets
självskrivne ordförande, togs beslut om hur skolan skulle drivas.
Kronologiskt sett var det de kommunala inspektörerna som först
uppträdde på folkskolans ledningsarena. Under 1860-talet anställdes
de första statliga folkskoleinspektörerna och Ullman (1997) har hittat
belägg för att från slutet av 1860-talet ingick också förstelärare eller
överlärare i skolans ledning. De senare var också de som så småningom
kom att erhålla rektorstiteln i folkskolan, trots att det var de båda
inspektörsgrupperna som uppvisade de mest rektorslika dragen.
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Inspektörerna var till skillnad från förstelärarna höga akademiker
vilket under denna tid var kännetecknande för ämbetet. Begreppet
skolledare dök upp 1915 i folkskollärartidningen1 som ett
samlingsnamn för den egna skolformens varierande titelbruk
(överlärare, förstelärare, folkskoleinspektör) men det gjordes också
försiktiga försök att även inkludera läroverksrektorerna i det nya
begreppet. Skolledare blev på så vis en skolformsneutral titel.
Även om införandet av den obligatoriska folkskolan inverkade på hur
man såg på skolans ledning, var det de stora reformerna i mitten på
1900-talet, 1940 års Skolutredning, 1946 års Skolkommission och 1951
års Skolstyrelseutredning, som verkligen kom att förändra uppdraget
(Ullman, 1997). I samband med reformarbetet var det inte längre
rektors akademiska bildning som efterfrågades utan snarare en
administrativ skicklighet. Rektorstiteln, som alltsedan medeltiden
hade reserverats till ett fåtal individer inom en väl avgränsad
utbildningselit, förlorade nu sin obligatoriska koppling till en högre
akademisk utbildning. Däremot syntes fortfarande det allmänna kravet
på att rektor skulle vara den främste bland likar, primus inter pares,
inom sitt kollegium. Ullman redogör för hur rektorer under denna tid
avvisade ecklesiastikministerns förslag om att inrätta biträdande
rektorer, trots att man upplevde sig överlastade med pappersarbete.
Motiveringen var att rektor ensam bör vara den som utövar den
pedagogiska ledningen och i stället önskade man till sin hjälp en
skolsekreterare.
Från och med 1940-talet var det inte i första hand doktorsdisputerade
lektorer som tävlade om rektoraten utan administrativt intresserade
adjunkter. På 1960-talet hade rektorerna i första hand blivit
administratörer (Ullman, 1997). Från och med 1 juli 1958, skolstyrelsereformen, benämndes även de lägre skolformernas ledare rektor, vilket
ledde till en period av inneboende spänningar kring titeln, bärarna och
uppdraget. Detta innebar att antalet rektorer ökade snabbt till 1200
stycken.

1

Nr 13, på första sidan (i Ullman, 1997)
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De överlärare som den 30 juni 1958 lade sig att sova vaknade nästa
morgon som rektorer, sålunda förärade en tjänstetitel, som tidigare
förbehållits chefer för s.k. högre skolor (Marklund i Ullman, 1997, s.
172).

1970-talets skoldebatt kom helt att domineras av den statliga
utredningen om skolans inre arbete, SIA-utredningen (Beckne, 1974).
Detta var en utredning som kraftigt tog avstånd från gängse
förväntningar på den tidens skolledare och som menade att det största
inflytandet vid en lokal skolenhet snarare skulle utövas genom direktiv
från överordnade myndigheter, eftersom skolan var ett serviceorgan
till samhället och medborgarna (Ullman, 1997).
Trots att det alltså gått många år sedan rektorstiteln upphörde att vara
exklusiv och endast för de högre skolformernas ledare så finns
fortfarande en laddning kring titeln och ofta kring aspekter som rör
rektors pedagogiska ledarskap. Svedberg (2016b) hittar förklaringen i
det spänningsfält som finns mellan rektors revir och lärarnas revir.
Före kommunaliseringen 1991 var rektors främsta uppgift att uttolka,
tillämpa och övervaka den statliga styrningens detaljerade ramverk.
Rektor behövde då en kunskapsbas som utgjordes av byråkrati och
administration. Något speciellt kunnande i ledarskap behövdes inte,
eftersom lärarna av tradition hade stor autonomi att själva fatta beslut
som rörde undervisningen. I och med kommunaliseringen förändrades
rektorsrollen markant. Numera ska rektor, förutom att vara förtrogen
med författningar och förordningar, också vara en pedagogisk ledare
med förmåga att tänka och verka i nya banor. Rektor ska också erövra
legitimitet eftersom rollen har förändrats från att vara en ledare i
verksamheten till att vara ledare för verksamheten. Detta innebär att
rektor förväntas utmana en månghundraårig undervisningspraktik
samtidigt som rektor ska genomdriva omfattande förändringsarbeten.
Bilden som framträder är att rektor i dag har ett mångdimensionellt
uppdrag med motsägelsefulla förväntningar från olika intressenter,
delvis präglade av ett historiskt arv och delvis av förväntningar på
utveckling och förbättring. Vissa arbetsuppgifter handlar om att främja
förändring, andra handlar helt klart om att bevara. Att bevara och
stabilisera samtidigt som man ska utmana för att främja utveckling och
förbättring är ett komplicerat uppdrag. Man kan således anta att det
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krävs en hel del av rektors agerande för att få till ett förbättringsarbete
som utmanar skolans regelbundenheter som exempelvis rådande
undervisningsmönster.

Rektors uppdrag som pedagogisk ledare ur ett
styrningsperspektiv
Dagens skollag (SFS 2010:800) fastställer inte hur rektors pedagogiska
ledarskap ska praktiseras mer än att uppdraget beskrivs som att leda
och samordna det pedagogiska arbetet på skolenheten och att särskilt
verka för att utbildningen utvecklas (2 kap. 9§). Ur ett rättsligt
perspektiv är det rektor som hålls ansvarig för skolenhetens resultat
och måluppfyllelse. I den nuvarande skollagen har själva rektorstiteln
återuppstått genom att den föreskriver att skolenhetens ledare ska
benämnas rektor och inget annat. I dag är titeln reserverad för de som
leder en skolenhet och gäller inte för ledare inom förskolan. Förskolans
ledare ska i stället benämnas förskolechef (2 kap. 9§).
I ett antal rapporter (Skolverket, 2005, 2007, 2011d) belyser Skolverket
komplexiteten i rektors pedagogiska ledarskap samtidigt som det
konstateras att detta ledarskap är en förutsättning för skolans
pedagogiska kvalitet. I Skolverkets allmänna råd om det systematiska
kvalitetetsarbetet (2012) kan man läsa att verksamhetens resurser ska
organiseras på ett sådant sätt att rektor ska kunna fungera som en
pedagogisk ledare på skolan. Skolinspektionen har i flera rapporter
(Lindh, 2012; 2010, 2014) uppmärksammat att svenska rektorer
brister i sitt pedagogiska ledarskap bland annat genom att ett
pedagogiskt ledarskap inte ges den prioritet som är nödvändig, på
grund av att andra mer administrativa sysslor upptar huvuddelen av
rektorernas tid. Detta tolkas som att myndigheterna uppfattar en viss
konkurrens mellan ett pedagogiskt och ett administrativt ledarskap. I
Skolinspektionens rapport från 2014 betonas särskilt rektors ansvar
för att skapa en verksamhet med fokus på elevers lärande och kvalitén
i skolans undervisning. Nestor (1993) har studerat flera statliga
dokument fram till 1993 och i en sammanfattande text beskrivit hur ett
pedagogiskt ledarskap tolkas utifrån ett myndighetsperspektiv:
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Pedagogiskt ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i
förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att
påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål och
riktlinjer som anges i läroplan och skollag (s. 183).

När jag själv granskar olika skolpolitiska dokument, ser jag att Nestors
tolkning återkommer, om än något omarbetad, även i senare dokument
från olika skolmyndigheter. Så här sammanfattas det i en rapport från
Skolinspektionen:
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt
beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de
nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att
varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det
betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka
uppdraget, omsätta det i undervisning och leda och styra lärprocesser,
samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats
och resultat (Lindh, 2012, s. 31).

Även Skolverket (2011c) förefaller inspirerat av Nestors tolkning och
har således en liknande definition av rektors pedagogiska ledarskap. I
de allmänna råden om planering och genomförande av undervisning
skriver Skolverket att rektor som pedagogisk ledare bör:
Tillsammans med lärarna systematisk och kontinuerligt
•

•
•

Följa upp hur undervisningen planeras och genomförs och
analysera hur det påverkar elevernas möjligheter att utvecklas
så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen samt
använda slutsatserna som utgångspunkt för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Följa upp former för utvärdering och bedömning av elevernas
kunskaper, samt
Följa upp och utvärdera de rutiner och former för
dokumentation som används så att de är effektiva och
ändamålsenliga för ett systematiskt kvalitetsarbete (s. 30).

Genom decentraliseringen och skapandet av mindre skolenheter var
tanken att rektorerna skulle få bättre möjligheter att ta ett
helhetsansvar för skolans resultat. Skollagen och läroplanerna
tillskriver rektorerna ett betydande ansvar för skolorganisationernas
lokala förbättringsarbete och för att de särskilt ska verka för att
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och utgå från beprövad
erfarenhet. Som en del av ett pedagogiskt ledarskap ska rektorerna
hålla sig väl förtrogna med det dagliga arbetet i skolorna. Problemet
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med Skolverkets och Skolinspektionens tolkningar av rektors
pedagogiska ledarskap är att såväl svensk som internationell forskning
visar att ett sådant ledarskap som efterfrågas är svårt att omsätta i
praktiken (Hargreaves, 2007; Kruse & Louis, 2009; Leithwood &
Jantzi, 2011; Olin, 2009).

Tidigare forskning
Forskning om skolförbättring riktar sitt intresse mot skolor lokala
arbetsprocesser, ofta genom kvalitativa fallstudier. Lewins fältteori
anses av flera utgöra startpunkten för skolförbättringsforskning (Jarl
et al., 2017). Ofta lyfts just skolledarskap, i kombination med
skolförbättring, fram som viktiga faktorer för att skolor ska stå väl
rustade att möta framtidens krav och utmaningar samt för att de ska
kunna uppfylla målet med att ge alla barn och elever de förutsättningar
som behövs för att utvecklas och lära optimalt (Aas & Vavik, 2015;
Leithwood & Seashore Louis, 2012; Liljenberg, 2015). Resultat från
flera av de studier och andra texter som återfinns i kapitlet har
presenterats för deltagarna under aktionsforskningsprocessens gång.

Ledarskap
Ledarskap är ett tämligen fragmentarisk och yvigt forsknings- och
kunskapsområde (Alvesson, 2013; Alvesson & Spicer, 2012). Enligt
Yukl (2012) finns det nästan lika många definitioner av ledarskap som
det finns personer som försökt definiera begreppet. Denna vidd i
tolkningar gör att det finns forskare som ifrågasätter om ledarskap
överhuvudtaget bör betraktas som ett vetenskapligt begrepp (Alvesson,
2013). Yukl (2012) vidmakthåller att flertalet ändå är överens om att
ledarskap är ett intressant fenomen som har en avgörande inverkan på
ett arbete eller uppdrag. Själv definierar han ledarskap:
…som den process som innebär att påverka andra till att förstå och
vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet
bör ske. Ledarskap är också den process som syftar till att underlätta
individuellt och gemensamt arbete mot delade mål (s. 11).

44

Olika uppfattningar om ledarskapets betydelse visar på en stor
variation kring frågor som rör ledare och ledarprocesser. Två
dominerande inriktningar inom forskning är att undersöka ledarskap
som ett individ-fokuserat fenomen eller som en organisatorisk
funktion (Wilkinson & Kemmis, 2015). Ledarskap kan på så vis
betraktas som en specialiserad roll eller som en gemensam
påverkansprocess. Forskare som betraktar det som det senare studerar
ledarskap som en social process eller ett relationsmönster snarare än
som något kopplat till en särskild roll (Yukl, 2012). Ledarskap blir ur
detta perspektiv en form av påverkansprocess, som uppträder naturligt
inom ett socialt system. De forskare som betraktar ledarskap kopplat
till en specialiserad roll tenderar i stället att ägna sin uppmärksamhet
åt de egenskaper som gör att vissa individer utses till ledare. Åtskilliga
studier pekar på att det är svårt att påvisa något tydligt samband
mellan personliga egenskaper och framgångsrikt ledarskap (Alvesson,
2013; Yukl, 2012). Dessutom är de goda egenskaper som utmärker
duktiga ledare också giltiga för duktiga yrkesarbetare i största
allmänhet.
Alvesson (2013) menar att det finns en problematik med
ledarskapsforskning som betraktar ledarskap kopplat till en specifik
roll eller person. Ofta glorifieras ledaren genom att ledarskap beskrivs
som något positivt och ledaren som en person med uteslutande goda
egenskaper och stark karaktär. Alvesson påminner om att det trots allt
alltid kommer att finnas framgångsrika och karismatiska ledare, som
även uppvisar personlighetsdrag och beteendemönster som allmänt
uppfattas som negativa. En konsekvens med att överbetona den
individuella ledaren är antagandet om att ledaren leder och att andra
låter sig ledas och blir följare. Följarna ses då som ett slags instrument
som fungerar som en förlängning av ledaren, men samtidigt vet vi att
det i själva verket finns många arbetsplatser där alla inte är benägna
att se sig som följare (Alvesson, 2013; Larsson & Löwstedt, 2010).
Många betonar i stället sin professionalitet och självständighet och
snarare är det kollegor som är de som påverkar i fråga om värderingar
och tankesätt. Andra begränsningar i denna form av
ledarskapsforskning handlar om att forskarna väljer att förbise det
sociala sammanhang som det utövas i (Alvesson, 2013; Alvesson &
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Spicer, 2012). Vad som är ”gott” ledarskap i en organisation eller
situation kan vara det motsatta i en annan. Allmänt sett finns en
tendens till att ledarens betydelse i många sammanhang överdrivs. I en
”framgångsrik” skola kan det lika gärna vara framgången i sig som
genererat ett gott ledarskap snarare än tvärtom.
Att särskilja direkt och indirekt ledarskap är ett sätt att förklara hur en
ledare kan påverka medarbetare även om det inte förekommer en tät
interaktion mellan dem (Yukl, 2012). En form av ett indirekt ledarskap
är det sätt som rektorer försöker inverka på elevers lärande och
utveckling genom att exempelvis arbeta med lärares attityder,
värderingar och agerande i klassrummet. Ett annat exempel på
indirekt skolledarskap är arbetet med organisation, formella regler,
planer och rutiner.

Skolledarskap och skolförbättring
Blossing, Nyen, Söderström, and Hagen Tønder (2015) menar att en
följd av skolans decentralisering är att kraven på de professionella ökat
genom att nu förväntas rektorer och lärare på egen hand driva skolans
utvecklingsarbete. Krav på utveckling och förändring såväl från det
omgivande samhället som från de egna leden är mer eller mindre ett
konstant förhållande som skolans professionella har att förhålla sig till
(Tydén, 1995). I denna utveckling har det visat sig att skolan är mycket
motståndskraftig mot förändringar i kärnverksamheten (Blossing,
2013; Ekholm, 1971; Sarason, Ekholm, & Wiking, 1980; Timperley,
2011). Detta har resulterat i att undervisningsmetoder ofta förblivit
oförändrade trots att andra delar av skolan påverkas av det
förändringstryck som riktas mot den, vilket i sin tur har bidragit till att
vissa forskare (t. ex. Blossing et al., 2015; Harris & Lambert, 2003;
Timperley, 2011) arbetat fram teorier och modeller där rektorer och
andra förändringsagenter kan hitta stöd och råd i hur de kan arbeta
med förbättringar i skolan.
Enligt Olin (2009) finns ofta en förväntan på att de modeller som
förknippas med skolutveckling och skolförbättring ska kunna
överföras direkt till den lokala skolan och på så sätt påverka skolans
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praktik. Intrycket är ofta att skolförbättring är en linjär process som
kännetecknas av överensstämmelse, det vill säga samstämmighet och
enighet i arbetsgemenskapen. Detta är ett synsätt som Olin ställer sig
kritisk till. Hennes forskning visar att skolors förbättringsarbeten är
dialektiska och konfliktfyllda. I sin studie försöker Olin utveckla ett
alternativt perspektiv för att begripliggöra skolans praktik genom att
undersöka hur lärare och rektorer upplever ett och samma
förbättringsarbete. Olins studie visar att det är rektorers och lärares
tolkningsprocesser som utgör centrala aspekter i arbetet och
argumenterar därför för att skolforskare ska stödja skolans
professionella i deras skolförbättringsarbete genom att bidra med
kunskap om hur ett sådant arbete kan fungera, snarare än att
tillhandahålla färdiga modeller och metoder.
Att forskare involverar rektorer och lärare i processen är en strategi
som förespråkas av flera forskare (se t. ex. Langelotz, 2014; Scherp,
2013a; Thelin, 2013; Tydén, 1995). Syftet är att rektorer och lärare ska
vara aktiva medskapare av systematisk kunskapsbildning om lärande
och undervisning. Mellan åren 2003 och 2013 deltog cirka 900 skolor
fördelade på 50 kommuner i ett mycket omfattande skolutvecklingsarbete i Sverige, i nätverket Problembaserad skolutveckling (PBS).
Syftet med nätverket var att stödja de deltagande skolornas och
kommunernas konkreta skolutvecklingsarbeten samt att bidra till den
vetenskapliga kunskapsbildningen om skolutveckling (Scherp, 2013a).
En slutsats som drogs i skolutvecklingsarbetet var att olika perspektiv
på skolförbättring resulterar i olika sätt att organisera arbetet. Ett
instrumentellt perspektiv på skolutveckling hade inte gett samma
gynnsamma effekter som uppvisats på de skolor där ett
lärandeperspektiv genomsyrat sättet att leda och hantera lärares och
rektorers erfarenheter (Scherp, 2013a).
En forskare som ifrågasatt skolförbättring och skolutveckling som
fenomen är Holmdahl (2011). Hon menar att skolutveckling i dag är
den rådande diskursiva praktiken kring skolor, vilket framträder i de
texter som lärare och rektorer konfronteras med. I dessa texter
framstår skolutveckling som något självklart och riktigt, det vill säga
något som måste äga rum och som man som professionell förväntas
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inta en positiv inställning till. Enligt Holmdahl riskerar själva
fenomenet skolutveckling betraktas som en form av generallösning för
en skola som inte fungerar på önskvärt sätt utifrån ett slags
otillräcklighetsretorik.
Det innebär versioner om en verksamhet som egentligen aldrig
motsvarar de visioner som den konstitueras av, en skola som liksom
aldrig lever upp till bilden av sig själv. Utifrån detta scenario framställs
skolan som en verksamhet i ständig intervention och en sorts evig
revidering (Holmdahl, 2011, s. 161).

Dessutom menar Holmdahl, att det verkar finnas ett grundantagande
att det är skolans personal som måste förändra sitt sätt att arbeta. Till
det som redan tidigare förväntas av rektorer och lärare fogas därför
både uttryckliga och underförstådda krav på att de ska ägna sig åt
oavbruten självgranskning och ständig självförnyelse. Holmdahls
ifrågasättande är just den utbredda acceptansen och det ringa
ifrågasättandet av skolutveckling som en nu rådande diskursiv praktik,
föranlett och finansierat av ett samhälle som tycks förstå sig själv som
vetenskapligt och rationellt. I några av de texter som Holmdahl tolkat
upplever hon att skolutveckling beskrivs i positiva ordalag av närmast
religiös karaktär.
Skolutveckling görs i flera texter till en uppgift utan slut och utan
bortre gräns; till något större och mer utsträckt än yrkeslivet själv,
vilket kan jämföras med appellen om livslångt lärande. Det medför
också versioner av att en speciell visdom – en sorts nyckel i
skolutvecklingssammanhang – skulle vara förknippad med det
successivt internaliserade åtagandet (Holmdahl, 2011, s. 157).

I denna studie har jag valt att koppla samman ett skolförbättringsperspektiv med ett kritiskt emancipatoriskt aktionsforskningsperspektiv utifrån en förhoppning att detta kan bidra till ett
ifrågasättande av handlingar och fenomen som tas för givna. Det
praktikteoretiska perspektivet bidrar till fokus riktas mot praktiken
och dess omgivning, och avviker från sådan forskning som vill
identifiera individers beteenden och egenskaper.
Utbildning är ett fundament i ett gott samhällsbygge (Carr & Kemmis,
1986; Reeve, 2000; Rönnerman, 2012; Uljens, 2015) vilket motiverar
skolförbättringsperspektivet i denna studie. Det kommer alltid att

48

finnas destruktiva krafter som kan sätta grundläggande värderingar i
gungning.
Demokratin måste ständigt vinnas på nytt. Demokrati bygger på tillit
till varandra, till intuitioner och till vårt gemensamma samhälle.
Utbildning ger kunskap och har potential att skapa respekt och
tolerans för medmänniskor. Skolan fyller en särskild roll i detta
avseende vad gäller upprätthållandet av det gemensamma samhället
(SOU 2017:35, s. 94 ).

Goda normer kan aldrig tas för självklara utan måste aktivt arbetas
med för att vi ska behålla ett samhälle som vilar på värden som
solidaritet och demokrati. Idén om att utbildning kan göra skillnad för
det liv vi lever och hur vi lever det är mycket gammal. Aristoteles
beskriver människan som en social varelse med ett grundläggande
behov av att få ingå som en del i en större gemenskap (Reeve, 2000).
Samtidigt är han väl medveten om att individer genom alla tider haft
svårt att komma överens och att leva i fred tillsammans. Därför menar
han att individen behöver fostran och utbildning för att lyckas med det
sociala projektet att leva gott tillsammans med andra. Aristoteles
konstaterar att om människor ska kunna leva tillsammans i
välfungerade samhällen krävs utbildning. Vidare menar han att en
förutsättning för att utbildningen ska generera det goda samhälle som
önskas, behöver den anpassas till det goda samhällets styrelseform
med normer och regler som harmonierar med samhällets (Reeve,
2000).

Skolor som organisationer
Skolledarskap äger inte rum i ett vakuum, och i de flesta fall finns en
hel del organisatoriska förhållanden, som ramar in det aktuella
ledarskapet. Ibland är det snarare de organisatoriska ramarna som
bestämmer ledarskapet än tvärt om. En konsekvens av denna insikt är
att ledarskapsteorier också inkluderar relationen mellan ledarskap och
organisation (Berg, 1995; Björn, Ekman Philips, & Svensson, 2002;
Blossing, 2013). Ett sätt att förstå rektors pedagogiska ledarskap kan
på så vis handla om att ordna organisatoriska förutsättningar på den
lokala skolan.
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Skolor utgör komplexa sociala organisationer, vilket är viktig aspekt för
att förstå varför många rektorer har svårt att leva upp till omgivningens
förväntningar och krav på dem som pedagogiska ledare (Lindh, 2012;
Skolinspektionen, 2014; SOU 2015:22). Ur ett ledarcentrerat
perspektiv blir skolans organisation rektorns verktyg för att uppnå
fastställda mål (Davies & Davies, 2011). En svaghet i detta perspektiv
är att skolans organisation oftast är löst kopplad (Lortie, 1977; Weick,
1976), var med avses att organisationens många delsystem är skilda
från varandra. Detta leder till att rektors möjlighet att påverka lärarnas
arbete i klassrummet är begränsad, eftersom ledning och
administration är tydligt separerade från själva undervisningen.
Skolors infrastruktur är ett sätt att beskriva en skolas organisation eller
inre liv (Blossing, 2000; Ekholm & Fransson, 1988). En skolas
infrastruktur består av olika delsystem som har betydelse för skolans
inre liv, exempelvis kommunikationssystemet, beslutssystemet och
normsystemet. Inom skolans organisation förväntas de professionella
handla gentemot uppsatta mål, direktiv och krav. Men på samma sätt
som i andra organisationer kan mycket hända på vägen mellan
policynivån och kärnverksamheten. I den enklaste av världar har
organisationer entydiga och konsistenta mål som huvudman, ledning
och personal helt och fullt delar, vilket är en beskrivning som sällan
överensstämmer med verkligheten. Olika mål står i stället ofta i
konflikt med varandra och olika grupperingar kan ha olika ambitioner
och olika fokusområden (Alvesson, 2013). Det kan handla om att olika
grupperingar eller individer ser på organisationen ur olika perspektiv
eller intressen, vilket leder till olika föreställningar om vad som är
korrekt och angeläget att göra för att få bra resultat till stånd (Åstrand,
2009). Ur ett skolförbättringsperspektiv och ett ledningsperspektiv
handlar det då om att försöka skapa en viss samsyn och balansera
mellan grupper och individer samt att skapa en god infrastruktur på
den lokala skolan.
Organisationsforskares perspektiv på skolförbättring och skolans
ledarskap utgör en del i den större helhetsbilden då dessa forskare
fångar komplexitet i skolledaruppdraget. Organisationsteori är ett
kunskapsfält som möjliggör en fördjupad förståelse av hur det kan
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komma sig att det är så problematiskt för rektorer att praktisera
pedagogiskt ledarskap på sådant sätt att det har en positiv inverkan på
elevers utveckling och lärande. I ett antal skolförbättringsstudier, både
nationella och internationella (Fullan, 2001; Olin, 2009; Timperley,
2011) har skolforskare konstaterat att lärares beskrivningar av vad som
sker i verksamheten skiljer sig från rektors visioner och intentioner,
vilket också var den bild som framträdde i studiens inledande
kartläggning (Forssten Seiser & Karlefärd, 2014).
Några organisationsforskare, som har riktat sitt intresse mot skolan
och skolans ledning och som har fokuserat på rektors möjlighet att ta
ansvar för elevers utveckling och lärande, är Larsson och Löwstedt
(2010). De menar att förklaringen till att det tidigare varit möjligt för
rektor att ensam utgöra arbetsledningen på en eller flera skolenheter
är att rektorers, lärares och elevers ansvar och skyldigheter var
reglerade i läroplaner och avtal. Skolorna styrdes således inte i första
hand av rektor utan i princip genom centralt formulerade
styrdokument. I samband med kommunaliseringen av skolan
förändrades dess styrning. Brunsson och Sahlin-Andersson (2000)
problematiserar vad som hände i samband med denna reformering, då
skolor som institutioner skulle förändras till organisationer med starka
influenser från marknadssektorn. Eftersom organisationer är socialt
konstruerade fenomen är de inte några absoluta företeelser utan kan
variera i sin karaktär. Ju högre grad av organisering, desto högre grad
av styrbarhet. Brunsson och Sahlin-Andersson har identifierat tre
idealtyper av organiseringsgrader: aktören, agenten och arenan. Den
lägsta graden av organisering är arenan, som kännetecknas av
professioner med starka identiteter (ex sjukhus och universitet).
Arenan saknar en gemensam identitet och de värden som genomsyrar
verksamheten kommer ofta utifrån, exempelvis från en utbildning.
Ledningens möjlighet att styra verksamheten inom arenan är
begränsad eftersom professionerna sällan är särskilt intresserade av
själva organisationen (Alvesson, 2013). Intresset är i stället
professionen och fokus ligger på möjligheterna att utöva sin profession.
Motpolen till arenan är aktören som, enligt Brunsson och SahlinAndersson, (2000) är den mest fullständiga organisationen och
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representeras oftast av företaget. Inom aktören är organisationens
identitet överordnad andras intressen. Aktören är betydligt mer
styrbar än arenan, eftersom den är en sammanhållen aktör med en
stark inre identitet. En kommunal skola kan utgöra exemplet på
mellanvarianten, agenten. Agentens uppgift är att utföra de uppgifter
man blivit ålagd och identiteten spelar en marginell roll. Brunsson och
Sahlin-Andersson (2000) argumenterar för att kommunala skolor inte
kan betraktas som kompletta organisationer och motiveringen är att
skolor saknar några av de nyckelfaktorer (identitet, hierarki,
rationalitet) som kännetecknar en komplett organisation. I stället
beskriver man skolor som ofullständiga i sin karaktär och förklarar
detta med att centrala beståndsdelar i organisationen ofta förbises, när
skolor konstrueras på den kommunala nivån. Utifrån ett
ledningsperspektiv innebär detta att kommunala skolors styrbarhet är
begränsad, vilket kan vara en förklaring till att rektorer har svårt att
påverka elevers lärande. Alvesson (2013) menar att skolans rektor
representerar, administrerar och i viss mån påverkar lärarna snarare
än leder skolans pedagogiska arbete. Alvesson hävdar att rektors
förutsättningar för att leda skolors verksamhet är begränsad, eftersom
lärare inte direkt upplever något behov av att bli ledda.
Andra organisationsforskare menar att de organisatoriska egenskaper
som skolor uppvisar inte är en svaghet utan snarare en styrka i ett
förbättringsarbete. Larsson och Löwstedt (2010) håller med Brunsson
och Sahlin-Andersson (2000) om att skolor i flera avseenden skiljer sig
i karaktär från andra mer tydliga organisationer, genom att
medarbetarna i skolan har stort inflytande i kraft av sin professionella
kompetens. Utifrån Brunsson och Sahlin-Anderssons teorier innebär
detta att skolor också i viss mån kännetecknas av inslag från arenan,
idealtypen där professioners behov är överordnade organisationens
intresse. Till skillnad från Brunsson och Sahlin-Andersson ser Larsson
och Löwstedt inte detta som ett problem utan som en god förutsättning
för ett framgångsrikt skolförbättringsarbete. I sina studier har de sett
att skolor med en stark professionell och kollektiv identitet, samt med
förmåga till organisatoriskt lärande, är mer framgångsrika än andra.
Däremot hävdar Larsson och Löwstedt att skolan skulle vinna på om
den blev mer medveten om att man är en organisation, och att den

52

skiljer sig från exempelvis ett företag. Skolor är kunskapsorganisationer med sina egna särdrag och för att lyckas med olika
skolförbättringsarbeten är det den kollektiva identiteten och det
kollegiala lärandet som behöver stärkas. Larsson och Löwstedt drar
slutsatsen att det är frånvaron av en kollektiv identitet och ett
organisatoriskt lärande som begränsar arbetet med att utveckla skolan,
snarare än att skolan skiljer sig från idealet av en fullständig
organisation.
Flera forskare (Blossing, 2013; Larsson & Löwstedt, 2010; Scherp,
2013a) menar att organisera arbetet på skolan är ett uppdrag som ryms
inom rektors pedagogiska ledarskap. Blossing (2016) beskriver det
som ett ledarskap som omfattas av kunskap och förmåga att bygga en
utvecklingsorganisation på den lokala skolan, inom vilken det finns ett
fördelat ledarskap där lärare och formella ledare tar ansvar för ett
samarbete som främjar och vidareutvecklar elevernas lärande. Berg
(2011) benämner denna aspekt av pedagogiskt ledarskap som rektors
uppdrag som organisationsbyggare. Björn, Ekman Philips och
Svensson (2002) argumenterar för att en framgångsrik väg för att få
fart på en skolas utveckling, är att bygga en effektiv arbetsorganisation
på den lokala skolan. Det är balansen mellan driftsorganisationen och
utvecklingsorganisationen som är avgörande för om skolor blir
effektiva och utvecklingskraftiga snarare än dess styrbarhet.
Driftorganisationen säkerställer att verksamheten fungerar i vardagen
och omfattar det operativa arbetet. Utvecklingsorganisationens uppgift
är att förbättra och underlätta driftorganisationens arbete genom ett
strategiskt och långsiktigt arbete (Björn et al., 2002). Om den löpande
verksamheten blir alltför dominerande försvåras utveckling och
förnyelse medan ett alltför stort fokus på utveckling och förbättringar
leder till utvecklingsstress. Enligt Blossing (2013) hör pedagogiskt
ledarskap hemma i en skolas utvecklingsorganisation och inte i skolans
driftsorganisation. Pedagogiskt ledarskap handlar många gånger om
att bygga strukturer som stödjer och bidrar till effektiva arbetsformer.
Det kan handla om att bryta rådande rutiner och traditioner för att ge
utrymme för nya och mer funktionella strukturer anpassade efter nya
förutsättningar.
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Normer som styr rektors ledarskap
Hallerström (2006) har undersökt vilka betingelser som påverkar hur
rektorer agerar när det gäller ansvaret för skolans utveckling. Med
utgångspunkt i ett empiriskt material, intervjuer med rektorer samt
observationer och dokumentstudier, har hon undersökt hur rektorer
agerar, vilka prioriteringar de gör och vilka handlingsstrategier som
skapas för att de som ledare ska påverka skolans utveckling. Det
Hallerström kommer fram till i sin studie, är att rektorer inte grundar
sitt ledarskap i någon teori och att det saknas normer som säger att
rektorer bör fortbilda sig och tillägna sig ny kunskap inom sin
befattning. Hon kunde inte heller se att det var statens officiella
styrdokument som påverkade rektorers agerande. Av de rektorer som
ingick i hennes studie var det ingen som hade någon uttalad vision för
sin skola. Snarare var det så att rektorerna anpassade sig till
omgivningens förväntningar och krav, vilket kan vara en förklaring till
varför att rektorers och lärares bild av vad som sker på skolan inte är
samstämd. Hallerström sammanfattar rådande rektorsnormer som att
rektor ska vara tillgänglig och lyhörd för lärare, elever och
vårdnadshavare samt följa de direktiv som kommer från
förvaltningsledningen. Rektor bör lyssna på sina medarbetare och vara
ute i den pedagogiska verksamheten så mycket som möjligt men inte
styra över den. Rektor bör involvera lärarna i utvecklingsarbeten men
också skydda pedagogerna mot för mycket förändring utifrån. Rektor
bör vara trogen sina ideal men vara återhållsam med att uttala sin egen
vision med skolan. Rektor bör vara tillgänglig för personal och
föräldrar, veta vad som förväntas från nivån ovanför och göra det som
krävs. Rektor bör leda utan att styra. Även Leo and Wickenberg (2013)
har intresserat sig för skolledarskapsnormer och har i sin forskning
kommit fram till att rektorer behöver känna till skolans rådande
normsystem samt kunna påverka dem i sådan riktning att de främjar
skolförbättring på den lokala skolan.
De normer som Hallerström redovisar är i första hand stödjande och
stärkande. Det är inte normer som ligger till grund för ett utmanande
och utvecklande ledarskap, vilket kan vara en förklaring till varför
lärares undervisning förblir jämförelsevis oförändrad. I longitudinella
studier konstateras (Ekholm, 1971, 2012; Skolverket, 1993) att de
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undervisningsmetoder som användes i grundskolor år 1969 var i stort
sett oförändrade vid uppföljningar tio respektive tjugofem år senare
(1979 och 1994). Ekholms undersökningar bygger på enkätundersökningar där elever i årkurs 8 och deras lärare besvarat frågor
om arbetsatmosfären i skolorna. Resultatet visar att de dominerade
mönstren i undervisningen är att läraren föredrar stoff eller genom
fråga-svarsmetod lotsar eleven genom materialet. Samtidigt visar
Ekholms studier att skolan på intet sätt förblir opåverkad av det
förändringstryck som riktas mot den, men att det är just förändringar
av undervisningen som inte blir av. Trots stora ansträngningar som
görs för att reformera skolor konstaterar skolforskare världen över att
livet i klassrum förblir förbluffande socialt stabilt (Blossing, 2013;
Kemmis, Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, & Grootenboer, 2014;
Sarason et al., 1980; Timperley, 2011) vilket kan förklaras av att ett
stort antal individers förståelse och uppfattningar reproducerar det
sociala mönster som är sinnebilden för hur undervisning fungerar.
Normer som försäkrar att morgondagen förblir så som gårdagen varit.
Redan under 1970-talet konstaterade Lortie (1977) i sina studier att
skolorganisationer inte var särskilt förändringsbenägna. Han såg också
att lärarna hade en lång tradition av att vara självstyrande, vilket kan
jämföras med Bergs (1995) ”osynliga kontrakt” som handlar om en icke
uttalad överenskommelse om att rektor inte ska lägga sig i hur lärarna
sköter undervisningen. Om rektor låter bli att intervenera i lärares
undervisning så kommer lärarna låta rektor ostört sköta sitt. Kanske
har Lorties och Bergs beskrivningar av rektorers och lärares kåranda
minskat i relevans men fortfarande har traditionen effekt på relationen
mellan lärare och rektor och därigenom fortsatt inverkan på hur
rektors pedagogiska ledarskap tar sig uttryck i praktiken. I en nyligen
genomförd studie upptäcker en aktionsforskare (Nehez, 2015) hur
gymnasierektorer medvetet väljer olika strategier för att undvika
konflikt med lärarna i ett skolförbättringsarbete, trots att vissa av
strategierna motverkar förbättringsarbetets övergripande mål.
Det finns således en nedärvd och kulturell spänning i rektors
pedagogiska ledarskap. I det nu rådande talet om rektors pedagogiska
ledarskap finns inte så sällan en underton av att rektor vet bäst och kan
utifrån denna bättre kunskap tala om för lärare hur de ska undervisa,
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vilket medfört att rektors legitimitet för det pedagogiska ledarskapet
vilar på osäker grund (Svedberg, 2016b). Det är inte säkert att lärare
efterfrågar rektors pedagogiska ledarskap utifrån ett förgivettagande
om att rektor är skolans främste pedagog, eller uttryckt på annat sätt
primus inter pares.

Rektor och skolans förbättringskapacitet
Att rektorer ska vara ute i verksamheten och regelbundet besöka
klassrum har i Sverige blivit så förknippat med pedagogiskt ledarskap,
att det kan betraktas som en norm (Hallerström, 2006; Skolverket,
2014). Fullan (2014) argumenterar för att detta inte är en framgångsrik
skolförbättringsstrategi för de rektorer som vill göra skillnad för
skolans samtliga elever. I sin forskning har han sett att de rektorer som
lägger stor del av sin tid på klassrumsbesök och på att handleda skolans
lärare individuellt ofta misslyckas med att skapa en professionell
kollegial kultur på skolan. Han menar att individualistiska strategier
på mikronivå inte är rätt väg att välja om rektor vill påverka elevernas
lärmiljö. I stället förespråkar han ett ledarskap där det råder balans
mellan strategier på mikro- och makronivå. Att investera i en kollegial
förbättringskapacitet på den lokala skolan är en sådan makrostrategi.
Detta saknas på de skolor där rektor lägger all sin energi på att arbeta
mer utifrån ett individualistiskt mikroperspektiv. Vidare menar Fullan
att rektors ledarskap bör vara ett indirekt och explicit ledarskap. Med
det avser han att rektor ska fokusera på att leda och organisera lärares
lärande. Fullan får stöd av Timperley (2011) som också argumenterar
för att framgångsrika rektorer tillämpar ett indirekt pedagogiskt
ledarskap genom att de fokuserar på lärarnas lärande. Timperley
betonar vikten av att goda relationer utvecklas mellan skolans rektor
och lärare och att interaktionen behöver genomsyras av respektfulla
men utmanande samtal. Skolans lärare ska inte riskera att bli
uppläxade av rektor men samtidigt kan inte rektor acceptera att vissa
saker inte förändras utan någon analys av läget.
Att stimulera och uppmuntra en lärande kultur inom områden som
kritiskt tänkande, problemlösning och kommunikation är ytterligare
strategier som förespråkas (Fullan, 2014). Att uppmuntra ett tillåtande
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klimat där lärare delger varandra både positiva och negativa
erfarenheter från sin undervisning är ytterligare en faktor som lyfts
fram. Att skapa förutsättningar där lärarna själva är de som observerar
och analyserar kollegors undervisning, samt ger återkoppling är ett
alternativ till att det endast är rektor som gör klassrumsbesök. Fullan
(2014) tydliggör att syftet med ovanstående exempel är att de
professionella tillsammans utvecklar en professionell kultur och en god
förbättringskapacitet på den lokala skolan. Förbättringskapaciteten
utgörs av skolans kollektiva kompetens att förnya arbetsrutinerna till
att bli mer effektiva. En god infrastruktur i den lokala
skolorganisationen, kunskap om processer och funktioner i ett
förbättringsarbete samt vetskap om skolans tidigare förbättringshistoria har visat sig vara framgångsrika strategier för att bygga en god
förbättringskapacitet på den lokala skolan (Blossing et al., 2015).

Pedagogiskt ledarskap som begrepp
Liljenberg (2015) menar att vi lever i en era där ett gott ledarskap har
blivit ett mantra för framgångsrika organisationer och att inom
skolorganisationer är det i första hand rektors pedagogiska ledarskap
som hamnat i fokus. Pedagogiskt ledarskap beskrivs näst intill
uteslutande som ett gott ledarskap samtidigt som Johansson (2011)
konstaterar att det råder stora olikheter om vad som menas med denna
typ av ledarskap. Trots att rektors pedagogiska ledarskap fått stor
uppmärksamhet inom de nordiska länderna, har varken begreppet
eller hur det ska gestaltas i praktiken blivit avgränsat eller
operationaliserat (Salo, Nylund, & Stjernstrøm, 2015). I stället beskrivs
det närmast som en mirakulös kur som ska hjälpa till att förbättra
skolors resultat (Blossing, 2011). Pedagogiskt ledarskap verkar således
vara ett fenomen som låter bra för alla men som var och en tillskriver
en egen betydelse i enlighet med egna intressen. Svedberg (2016b)
beskriver begreppet som en floating signifier, det vill säga ett begrepp
med en svävande betydelse som kan laddas av olika intressen med egna
tolkningar för att tjäna olika syften.
Rektorerna själva vittnar om att de inte ägnar tillräckligt med tid till
sitt pedagogiska ledarskap (Skolverket, 2014). Svenska studier som
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innehåller beskrivningar av rektorers vardagsarbete (Brüde Sundin,
2007) visar fragmentariska arbetsdagar som karakteriseras av många
korta informella möten som dessutom ständigt blir avbrutna.
Förklaringen är att tiden äts upp av administrativa uppgifter. Samtidigt
ska man komma ihåg att gränsen mellan vad som är pedagogiskt
ledarskap och administration inte är tydlig (Svedberg, 2016b) utan
många administrativa uppgifter och beslut ofta har pedagogiska
implikationer. Vissa forskare (Scherp, 2013a) menar att det är
hanteringen av vardagsproblem som utgör grunden i rektors
pedagogiska ledarskap, vilket är en arbetsuppgift som skulle kunna
placeras inom ramen för en administrativ syssla, på samma sätt som
arbetet med att få till en flexibel och samtidigt stabil infrastruktur. I
studier konstateras det att rektorer ofta saknar stödjande strukturer för
ett utvecklingsinriktat ledarskap (Hallerström, 2006) och att i de fall
sådana har upprättats har deltagande skolledare vidgat sin förståelse
av hur ett skolledarskap kan förstås (Aas & Vavik, 2015). I föreliggande
studie förstås detta som att gemensamma mötesarenor för rektorer kan
bidra till att stärka dem, i deras pedagogiska ledarskap.

Begreppet pedagogiskt ledarskap i ett internationellt perspektiv
Att översätta det svenska begreppet pedagogiskt ledarskap till engelska
är inte helt oproblematiskt då det svenska begreppet oftast har en
vidare innebörd än vad som är vanligt i olika internationella
skolledarskapsmodeller. Enligt skollagen (SFS 2010:800) är rektors
uppdrag att leda och samordna det pedagogiska arbetet samt att
särskilt verka för att utbildningen utvecklas. I jämförelse med
internationella vetenskapliga texter kan det pedagogiska ledarskapet
utifrån skollagens skrivelse beskrivas som en kombination av ett
transformational leadership (Leithwood & Jantzi, 2011) och ett
instructional leadership (Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008).
Ett transformational leadership (Leithwood & Jantzi, 2011) fokuserar
på rektorers kompetens i att stärka skolans förmåga till organisatoriskt
lärande, genom att stimulera till en professionell och kollektiv
gemenskap i organisationen. Ur ett transformativt ledarskapsperspektiv betraktas lärarna som viktiga resurser i skolans
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organisation då målet är att bygga en förbättringskapacitet (Blossing et
al., 2015; Fullan, 2014) och att utveckla ett kollektivt lärande genom att
motivera och organisera medarbetare i lärande gemenskaper. Det är
ett ledarskap som handlar om att åstadkomma förändring genom att
medarbetare besjälas av uppdraget. Det skapar inspirerande och
visionärt engagemang, särskilt i situationer med krav på förändring
(Alvesson, 2013). Betydelsen av att kommunicera visioner framhålls
som centralt i detta ledarskap, som är ett förändringsorienterat
ledarskap som också kan beskrivas som ett karismatiskt, intellektuellt
och administrativt sådant. Det är ett ledarskap som i grunden handlar
om att inspirera och utveckla medarbetarna och ge dem egenmakt
(Yukl, 2012).

I en metastudie jämförde ett forskarteam från Nya Zealand (Robinson
et al., 2008) ett förändringsorienterat ledarskap med det mer
undervisningsorienterade ledarskapet; instructional leadership. Det
är en typ av ledarskap som kan beskrivas med egenskaper liknande den
karaktär av pedagogiskt ledarskap som bland annat efterfrågas av
svenska skolmyndigheter, det vill säga ett ledarskap med direkt och
tydlig koppling till elevers lärande och utveckling. Forskarna
redovisade i sin studie att det undervisningsorienterade ledarskapet är
effektivare än det förändringsorienterade ledarskapet utifrån dess
påverkan på elevers resultat. När forskargruppen jämförde de två
ledarskapsmodellerna såg de att ett undervisningsorienterade
(instructional) ledarskap har tre till fyra gånger större inverkan på
elevers resultat än ett förändringsorienterat (transformational)
ledarskap (effektstorlek: 0.42 respektive 0.11). Robinson, Lloyd och
Rowe (2008) förklarar detta med att i ett förändringsorienterat
ledarskap fokuseras relationen mellan ledare och medarbetare och då
kvaliteten i dessa inte kan förutsäga kvaliteten på elevers lärande så blir
effekten låg. Robinson, Lloyd och Rowe förespråkar således ett
undervisningsorienterat ledarskap. Huruvida detta är ett resultat som
kan appliceras i en svensk kontext kan och bör ifrågasättas med tanke
på skillnader i tradition och rådande normer inom nationellt skilda
skolsystem (Wilkinson, Rönnerman, Salo, & Bristol, 2017). I Sverige
har lärare en lång tradition av att vara autonoma (Berg, 1995) och
enligt Svedberg (2016b) är det på inget sätt självklart att lärare
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efterfrågar en rektor som fokuserar på lärarnas undervisning. Ur en
svensk kontext är det kanske mest passande att förstå ett
förändringsorienterat ledarskap och ett undervisningsorienterat som
två kompletterande ledarskapsmodeller som kan bidra till en
fördjupad förståelse av rektors pedagogiska ledarskap.
Flera forskare (Blossing et al., 2015; Kemmis, Wilkinson, et al., 2014)
menar att det största problemet för rektor att omsätta ett skolledarskap
som spelar roll för elevers lärande, är att det är allt för omfattande för
en ensam ledare att hantera. Detta är ett påstående som står i stark
kontrast mot ett ledarcentrerat synsätt där rektor lyfts fram som den
styrande och tongivande individen i en skolas förbättringsarbete. Som
motpol till det mer ledarcentrerade perspektivet kan ett distribuerat
ledarskap (distributed leadership) sättas, vilket är det perspektiv som
förordas av flera forskare (Gronn, 2002; Harris & Lambert, 2003;
Liljenberg, 2015; Spillane, Halverson, & Diamond, 2004).
Grundantagandet inom det distribuerade ledarskapsperspektivet är att
skolans pedagogiska ledarskap är större och mer omfattande än att det
endast ska tillskrivas en person. Detta kan vara en förklaring att ett
distribuerat ledarskap vinner mark och sägs nu vara det dominerande
ledarskapsperspektivet inom utbildningsvetenskaplig forskning
(Liljenberg, 2015). Ett distribuerat ledarskap kontrasterar perspektivet
där rektor ses som en ensam pedagogisk ledare i toppen på skolans
organisation. Utifrån ett distribuerat ledarskapsperspektiv kan skolans
pedagogiska ledarskap tolkas som ett organisatoriskt och fördelat
fenomen. Syftet med ett distribuerat ledarskap är att skapa
förutsättningar för att få till den bredd och djup som är nödvändig
inom skolan för att få en positiv inverkan på elevers resultat (Spillane
et al., 2004).
Leadership is not simply a function of what school principal, or indeed
any other individual or group of leaders, know or does. Rather, it is the
activities engaged in by leaders, in interaction with others in particular
context around specific tasks (s. 5 ).

Enligt detta synsätt kan varje aktör på den lokala skolan utöva
pedagogiskt ledarskap när som helst, och därmed finns inte någon klar
skillnad mellan skolans lärare och rektor i denna form av ledarskap.
Pedagogiska ledaruppgifter kan utföras av olika aktörer vid olika
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tillfällen. Ytterligare ett perspektiv som avviker från egenskapsorienterad
ledarskapsforskning
är
det
handlingsteoretiska
perspektivet (Uljens, 2015) som är inriktat på dynamiken mellan
ledare och följare i ett situationellt, samhälleligt och historiskt
perspektiv och är således inte begränsat till personlighet och
beteenden.

Rektors pedagogiska ledarskap i relation till elevers resultat
I föreliggande studie förstås rektors pedagogiska ledarskap som ett
utvecklingsinriktat skolledarskap med en viljeinriktning mot elevers
lärande och utveckling, det vill säga som en kombination av
transformational (Leithwood & Jantzi, 2011) och instructional
(Robinson et al., 2008) leadership. Att rektor i rollen som pedagogisk
ledare ska ha ett tydlig fokus på elevers lärande var den förståelse som
studiens deltagande rektorerna delade, och höll fast vid, studien
igenom. I samband med forskningsgenomgången upptäcker jag att det
finns få studier som undersöker denna eventuella koppling. I en
artikelsökning2 påträffar jag ett tiotal vetenskapliga artiklar som faller
inom ramen för rektors ledarskap i relation till elevers resultat.
Några forskare som har intresserat sig för detta samband är de
kanadensiska forskarna Leithwood och Seashore Louis (2012) som
under fem år undersökte om det existerar. Den slutsats som drogs i
studien var att skolans rektor har betydelse för kvaliteten på elevernas
lärprocess. Det var ett konstaterade som gjordes utifrån att samtliga
framgångsrika skolförbättringsarbeten, som ingick i studien, kunde
kopplas samman med ett gott skolledarskap. Resultatet är inte
oproblematiskt utan kan ifrågasättas utifrån Alvessons påstående
(2013) om att framgång i sig kan vara det som genererar ett gott
ledarskap. För att klassas som framgångsrik i den kanadensiska
studien behövde skolorna uppvisa goda elevresultat och hög
måluppfyllelse. Ett gott ledarskap definierades utifrån i vilken grad
ledarskapet fokuserade på elevers lärande. Andra forskare som har
2

Sökord ”school leader” AND ”Student” ”outcome”. Sökperiod 1992-2014. Strategier;
synonymer (principal, pupil, result) frassökning, trunkering och tesaurs i One Search
(Karlstads Universitet).
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intresserat sig för samma samband är Salo et al. (2015) och precis som
de kanadensiska forskarna kom även dessa forskare fram till att
sambandet existerar. De såg att rektors påverkan på elever resultat är
indirekt, men mätbart.
Majoriteten av de artiklar som jag fann i min artikelsökning kommer
från Nya Zeeland och redogör för erfarenheter från olika arbeten inom
den statliga satsningen Best Evidence Syntehesis Iteration (BES).
Satsningen beskrivs som ett evidensbaserat ramverk för en forskning
som visat sig göra skillnad för elevers lärande och utveckling.
Bakomliggande orsak till framtagandet av BES i Nya Zeeland är landets
ökade skillnader mellan låg- och högpresterande elever (Alton-Lee,
2011; Burgon, 2012) vilket är en bidragande orsak till varför det
nyazeeländska utbildningsministeriet uppmuntrat framtagande av
praktiska och konkreta skolförbättringsredskap. Syftet med redskapen
är att stödja skolorna i deras arbete med att öka likvärdigheten. I en
metastudie, som genomförts inom ramen för BES, har Robinson, Lloyd
och Rowe (2008) identifierat fem dimensioner av skolans ledarskap
vilka visat ge effekt på elevers resultat.
De rektorerna som deltog, i den studie som rapporteras, här kände väl
till de fem dimensionerna, som identifierats inom BES, eftersom dessa
skrivits fram i boken Elevnära ledarskap (Robinson, 2015), vilken
majoriteten av rektorerna hade läst. Deltagarna refererade ofta till
boken och dimensionerna, vilket är en motivering till varför studien
ägnas extra uppmärksamhet i denna forskningsgenomgång. Den
dimension som, enligt forskargruppen (Robinson et al., 2008), har den
största effekten är när skolledare främjar och deltar i lärares lärande.
Rektorer behöver vara så pass involverade i lärares lärande att de vet
vad de ska göra för att utmana och stödja dem. Effektstorleken på
denna dimension är 0,82. Effektstorlek är ett statistiskt mått på
effekten av relationen mellan två variabler. En effektstorlek under 0.40
anses som svag eller inte signifikant (Fullan, 2014). Övriga fyra
identifierade ledarskapsdimensioner är: att planera, koordinera och
utvärdera undervisningen (0,42), att sätta upp och kommunicera mål
och förväntningar (0,35), att strategiskt fördela resurser (0.34) och att
ordna en lugn och stödjande miljö för lärande (0,27). Underlaget i
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ovanstående metastudie (Robinson et al., 2008) är relativt litet då det
endast finns ett fåtal empiriska studier som fokuserar på relationen
mellan skolans ledarskap och elevers resultat. Forskarna inom BES
påträffade 27 engelskspråkiga studier, publicerade mellan 1978–2006.
18 av dessa var från USA, två från Canada och en vardera från
Australien, England, Hong Kong, Israel, Nederländerna, Nya Zeeland
och Singapore. Underlaget varierar mellan sex till åtta studier för
respektive dimension. 16 av studierna är från grundskolan, fyra från
gymnasiet och övriga sju är en mix från båda skolformerna. 15 av de 27
studierna fokuserar endast på rektor, där övriga 12 inkluderar alla med
ett ledningsansvar på skolan. Trots att Robinsons, Lloyds & Rowes
studie fokuserar på både elevers akademiska och sociala skolresultat,
är det studier som redovisar elevers akademiska resultat som
dominerar i underlaget. Endast fyra av de 27 studierna fokuserar på de
sociala målen. En studie undersöker både elevernas akademiska och
sociala resultat medan övriga 22 studier enbart granskar elevernas
kunskapsresultat.
På samma gång som Potaka (2010) framhäver betydelsen av BES
metastudie (Robinson et al., 2008) varnar han för faran med
framtagandet av ramverktyg som förväntas passa alla. Han menar att
det finns ett förgivettagande om att skolor inte redan har ett pågående
arbete och att konsekvensen kan bli att skolor inte tar till vara de
lärdomar och kunskaper man har utifrån sina egna erfarenheter.
Dessutom ställer han sig kritisk till att det endast är elevers resultat
som är av relevans i BES och gör gällande att det finns andra faktorer
för att mäta skolans kvalitet.
Enligt Johanssons (2011) forskningsöversikt saknas det svenska
undersökningar som fokuserar på relationen mellan rektors ledarskap
och elevers lärande. Däremot finns desto fler undersökningar som
beskriver rektorernas komplexa arbete och skolans komplicerade
styrsystem. I en artikelsökning bland svenska undersökningar kring
rektors ledarskap i relation till elevers resultat finner jag en studie vid
Umeå universitet. I denna studie har Ärlestig (2008b) fått syn på att
kvaliteten på den lokala skolans inre arbete, till stora delar är avhängig
kvalitén på kommunikationen inom organisationen. Hon ser
skolkultur som en viktig faktor i arbetet med att studera
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kommunikationen inom en skola. Organisatoriska strukturer så som
mötesstruktur och dagordning nämner hon som ytterligare viktiga
faktorer. Ärlestig menar att rektors pedagogiska ledarskap handlar om
att skapa förutsättningar för att öka lärarnas individuella kapacitet
samt att skapa en gemensam förståelse av skolans mål, undervisning
och lärande. Ärlestigs resultat har likheter med det resultat som
framkommer inom BES där två av de dimensioner som lyftes fram som
framgångstrategier (se Robinson et al., 2008) överensstämmer med
Ärlestigs slutsatser.
Ärlestig (2008a) har även undersökt hur rektor organiserar och
strukturerar samtal om lärande och undervisning på den lokala skolan.
Detta har hon gjort i en kvantitativ enkätstudie, utförd på 24 svenska
åk 6–9 skolor, där hon kategoriserar skolorna utifrån hur väl de lyckats
utifrån nationella mål, både vad gäller sociala mål och kunskapsmål.
Svaren jämförs för att se om det går att utifrån ett organisatoriskt
perspektiv identifiera några skillnader i kommunikationssystemen
mellan hög- och lågpresterande skolor. Det som framkommer är att det
finns en större enighet i hur rektor och personal på högpresterande
skolor uppfattar hur ofta och om vad rektor samtalar med sin personal
om. En tydlig tendens är dock att samtliga rektorer överskattade sin
egen förmåga att föra samtal om lärande och undervisning. Det
mönster som framträder i resultatet är att rektorerna uppfattade sig
själva som både tydligare och mer frekventa i sina samtal om lärande
och undervisning i jämförelse med lärarnas uppfattning. En alltför stor
skillnad i uppfattning kan vara ett tecken på ett svagt pedagogiskt
ledarskap, menar Ärlestig. Enkätresultatet visar också på att olika
lärare i olika utsträckning hade tillgång till rektor vilket indikerar att
den öppna dörren-principen gynnar främst de lärare som tar egna
initiativ. Dessutom visar resultatet att rektorer i högpresterande skolor
i högre grad, än i övriga skolor, samtalar med lärarna om undervisning
och om skolutvecklingsfrågor, vilket kan jämföras med den
ledarskapsdimension inom BES (se Robinson et al., 2008) som
handlar om att koordinera och utvärdera lärares undervisning. På
samtliga skolor vittnade både lärare och rektorer om att de deltog i
många olika möten. Men många möten är inte samma sak som hög
kvalitet på kommunikation inom organisationen. För det krävs
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tydlighet i vad man vill uppnå med de olika mötena, ett relevant
innehåll och ett upplägg som är anpassat efter mötets syfte. Dessutom
upplevde både de rektorer och lärare som deltog i Ärlestig studie att det
fanns lite tid för reflektion och metareflektion.

Kunskapstraditioner om skolledarskap
I litteraturgenomgången blir det uppenbart hur olika forskare har olika
uppfattningar om vad som menas med ett skolledarskap och
skolförbättring. Att forskare förstår fenomen på varierande sätt
resulterar i att olika forskningsresultat blir intressanta och giltiga inom
skilda vetenskapliga traditioner (Schaffar, 2015).
Vilka epistemologiska överväganden som en forskare gör för att få svar
på en fråga är internt förbunden med forskarens ontologiska
grundförståelse av vad den mänskliga världen består av och hur den
hänger ihop (sid 45).

Schaffar (2015) redogör för en av de många uppdelningar som finns
inom forskningens tankemodeller: den mellan nomotetiska och
idiografiska. Inom de nomotetiska vetenskaperna utgår forskaren från
att det finns generella lagar för mänskligt beteende, vilka existerar
avgränsat och oberoende av varandra. Inom skolans område skulle
detta kunna vara en optimal skolledarskapsmodell som passar alla,
oberoende av kontext. Inom ett idiografiskt förhållningssätt ses
däremot det sammanhang inom vilket individen existerar som
betydelsefullt. Forskare som är grundade i den senare tanketraditionen
menar att individen behöver att förstås utifrån hennes specifika
livssituation (Schaffar, 2015) och därför blir tanken om den ideala
skolledarskapsmodellen, en omöjlighet. Den tanketradition som
forskaren tillhör spelar för den skull en avgörande roll för vad som
uppfattas som ett meningsfullt och rimligt resultat.
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Gunter och Ribbins (2003) har granskat inom vilka kunskapsprovinser
skolans ledarskap har blivit undersökt (tabell 2).
Tabell 2. Kunskapsprovinser inom skolledarskapsfältet (enl Gunter och Ribbins,
2003, s.133)
Konceptuell
Intresserad av
hur skolledare
uppfattar
världen, vilken
kunskapssyn de
har och
liknande
frågeställningar
för att klargöra
olika bärande
begrepp.

Deskriptiv

Humanistisk

Engagerad i att
arbeta fram
detaljerade
beskrivningar
utifrån olika
faktorer med
fokus på
ledarskap, leda
och ledare.

Teoretiserar
begreppet
utifrån
insamlad data
från individer
som praktiserar
ett skolledarskap

Kritisk
Engagerade i
att avslöja
förhållanden
som begränsar
och möjliggör
utövandet av
skolans
ledarskap samt
att stärka
praktiker i sitt
yrkesutövande

Evaluerande

Instrumentell

Mäter
ledarskapets
inverkan och
effektivitet på
mikro-, mesooch makronivå

Arbetar fram
strategier som
skolledare kan
använda sig av
för att
effektivisera sitt
ledarskap

Inom de olika kunskapsprovinserna väcks olika forskningsfrågor som i
sin tur påverkar vilka metoder som kan användas för att samla in data.
Inom de provinser som återfinns i tabellens vänstra sida (tabell 2)
ligger betoningen på att förstå handlingen, medan ansatserna på den
högra sidan snarare undersöker olika typer av handlingar (Schaffar,
2015). Forskningsfrågorna påverkar således själva framställningen av
ny vetenskaplig kunskap. I tabell 3 har Gunter och Ribbins översikt
använts för att visa vilka forskningsfrågor som skulle kunna riktas mot
skolledarskapsfältet inom de sex aktuella forskningstraditionerna.
Tabell 3. Skolledares ledarskapspraktik (fritt efter Gunter och Ribbins, 2003, s. 135.)
Konceptuell
Vilket ansvar
och vilka
rättigheter har
skolledare?
Vad är makt och
hur fungerar
den inom
organisationen?

Deskriptiv

Humanistisk

Kritisk

Vilka olika
mönster och
beteenden
framträder när
man
observerar hur
skolledare
utövar
ledarskap?

Hur
upplever/uppfattar skolledare
ledarskap?

Vad
underlättar
och begränsar
skolledares
utövande av
ledarskap?

Evaluerande
Kan man se
effekterna av
skolledares
ledarskap?

Instrumentell

Vilka är
nyckelfaktorer i
skolledares
ledarskap?

Gunters och Ribbins (2003) genomgång av forskningsfältet visar att i
överraskande hög utsträckning har skolledarskapsforskningen hämtat
sin näring och begrepp från sådan forskning som strävar efter att ge
svar på frågor om ledarskapets effekter i verksamheten samt forskning
som försöker att identifiera nyckelfaktorer inom ett framgångsrikt
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skolledarskap. Konsekvensen av detta stora intresse och en klar
övervikt av sådan forskning har blivit att kunskapsproduktionen inom
fältet tappat sin teoretiska mångfald, till exempel finns det få studier
inom det kritiska fältet (Gunter & Ribbins, 2003). Resultatet är en
forskningsprocess som allt mer styrs av en målmedveten
kunskapsproduktion som reagerar på den ökade efterfrågan av
kunskap som direkt kan omsättas i praktiken och snabb förväntad
effekt. Denna dominans av instrumentell och evaluerande forskning är
en utveckling som förklaras med att det är den marknadsorienterade
utbildningspolitiken som har skapat ett intresse där effektivitetsfrågor
står i centrum och där mål förväntas nås med väl utnyttjade resurser
(se t. ex. Alvesson, 2013; Potaka, 2010; Säljö, 2016). Men precis som
med de flesta modeller och teorier uppstår svårigheter då dessa ska
implementeras på den lokala skolenheten. En förklaring verkar ligga i
det tekniska kunskapsintressets bristande förståelse av komplexa
fenomen (Habermas, 1972) som skolförbättring och skolledarskap
vilket motiverar studiens kritiska ansats. Inom skolförbättringsforskningen har forskare (Jarl et al., 2017) även uppmärksammat hur
forskning som önskar identifiera faktorer i ”högeffektiva
utbildningssystem” vinner mark till förmån för andra former av
skolförbättringsstudier, till exempel studier om socialt samspel och
relationer inom skolor. Samtidigt som de konstaterar att skolors
framgång (eller motgång) måste studeras utifrån den kontext skolan
verkar i, och inte endast utifrån enskilda framgångsfaktorer. Skolor ser
olika ut och därmed behöver de olika förbättringsstrategier beroende
på vilka utmaningar de står inför.

Konklusion
I studiens genomgång av forskning som på olika sätt belyser
skolledarskapet visar den historiska genomlysningen av rektorsuppdraget att tidens pendel ständigt är i rörelse och att saker som
förlorat i betydelse åter vinner mark igen. I dag finns det tydligt
föreskrivet i skollagen och i andra författningar att det endast får finnas
en rektor på en skolenhet, att rektor ska genomgå en akademisk
befattningsutbildning på avancerad nivå och att det är rektor som leder
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och samordnar skolans pedagogiska verksamhet samt ytterst är
ansvarig för elevernas lärande. Vidare finns framskrivet att rektor är en
benämning som ska förbehållas endast den som har en anställning som
rektor och lagtexter anger även ett utökat besluts- och ansvarsområde.
Dagens juridiska fokus på rektors ledarskap kan jämföras med 1649 års
skollag som betonade vikten av att skolans rektor var förtrogen med
samtliga elevers framsteg och lärande. De reaktioner som 1951 års
skolstyrelseutredning väckte då titeln rektor blev tillgänglig för fler än
tidigare kan jämföras med dagens situation. 1951 var det inte längre
rektorernas akademiska bildning som efterfrågades medan vi i dag ser
en motsatt utveckling, där vissa skolledare exkluderas från
rektorstiteln och där den akademiska kompetensen på nytt efterfrågas.
De stora reformarbetena; 1940 års Skolutredning, 1946 års
Skolkommission och 1951 års Skolstyrelseutredning, har fått sällskap
av 2015 års skolkommissionsarbete. Men till skillnad från de tidigare
arbetena utmanas inte rådande syn på rektorsuppdraget. Snarare
förstärker 2015 år skolkommission skolmyndigheternas bild av rektor
som skolans pedagogiska ledare, med ansvar för skolans kvalitet och
elevers lärande.
Litteraturgenomgången visar att rådande förutsättningar, för rektor att
omsätta ett pedagogiskt ledarskap som spelar roll för elevernas lärande
och utveckling, inte är tillräckliga. En förklaring ligger i uppdragets
komplexitet (Gronn, 2002; Harris & Lambert, 2003, Spillane et al.,
2004) och det faktum att skolor är sociala organisationer där ledning
av tradition är separerad från elevernas undervisning (Lortie, 1977;
Weick, 1976). En annan förklaring, vilka organisationsforskare bidrar
till (Alvesson & Spicer, 2012; Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000;
Larsson & Löwstedt, 2010), är att skolors styrbarhet är begränsad.
Vidare fastställs, i litteraturgenomgången, att rektors legitimitet som
pedagogisk ledare vilar på osäker grund. Ett skäl är skolans
motståndskraft mot förändringar i kärnverksamheten (Blossing, 2013;
Kemmis, Wilkinson, et al., 2014; Timperley, 2011) och lärares höga
grad av autonomi (Berg, 1995; Hallerström, 2006). Att lärare inte har
någon längtan efter att bli ledda i sitt undervisningsarbete (Alvesson,
2013; Svedberg, 2016b) begränsar rektors uppdrag att påverka skolans
rådande undervisningsmönster. Däremot kan lärares starka
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professionsidentitet förstås på olika sätt utifrån ett skolförbättringsperspektiv. Vissa forskare ser den som begränsade (Brunson & SahlinAndersson) medan andra menar att den är en god grund för att nå
framgång i arbetet (Larsson & Löwstedt, 2010).
I litteraturgenomgången framträder hur svenska skolmyndigheter
verkar vara överens om hur rektors pedagogiska ledarskap ska tolkas
medan forskningen inte alls är lika ense. Inte heller är forskningen ense
om vilket skolledarskap som bäst gynnar elevers lärande och
utveckling. Några forskare tillhandahåller modeller och tydliga
strategier (se t.ex. Robinson et al., 2008, Harris & Lambert, 2003) för
att få till stånd genomgripande förändringar i skolors kärnverksamhet
medan andra förespråkar att forskare ska agerar partner till skolans
professionella och stödja dem i deras förbättringssträvanden (se t. ex.
Olin, 2009). Vissa forskare menar att en framgångsfaktor är att rektor
arbetar nära skolans kärnverksamhet (se t. ex. Johansson, 2011;
Ärlestig, 2008a) samtidigt som andra (se t. ex. Fullan, 2014; Spillane
et al., 2004) avråder från denna typ av mikrostrategier eftersom de
menar att det är ett förhållningssätt som kommer att begränsa rektors
möjlighet att gynna (alla) elevers lärande. I stället förespråkas att
samtliga inom skolorganisationen ses som potentiella ledare. På så sätt
blir rektor en ledare som inte ensam styr den pedagogiska
verksamheten utan delar ansvaret med lärarna, vilket i sin tur skulle
leda till att rektor får en närmare anknytning till klassrumspraktiken.
Att organisera skolors inre liv är blir på så sätt ett uppdrag som hamnar
inom ramen för rektors pedagogiska ledarskap (Björn et al., 2002;
Blossing et al., 2015).
Bilden som framträder i forskningsgenomgången är att olika forskare
tolkar rektors pedagogiska ledarskap utifrån skilda perspektiv och
olika intressen, vilket överensstämmer med Gunters och Ribbins
(2003) undersökningar (se tabell 2 och 3). I pedagogiska sammanhang
får sättet att se på ledarskapet återverkningar på barns och elevers
möjligheter till lärande och utveckling, vilket Uljens (2015) menar är
skäl nog för att rikta uppmärksamheten mot hur pedagogiska ledare
omsätter ledarskapet och hanterar rådande skolledarskapstrender.
Även om forskningen inte har någon entydig definition av pedagogiskt
ledarskap, är forskare ändå tämligen överens om att uppdraget är så
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komplext och omfattande att det inte kan bäras av en ensam individ (se
t. ex. Blossing, 2015; Fullan, 2014; Hargreaves, 2007; Kemmis,
Wilkinson, et al., 2014). Hur kommer det sig då att rektor än en gång
skrivits fram i skolans styrdokument på ett sätt som känns igen från
tidigare milstolpar i uppdragets historia, som till exempel utifrån
primus inter pares-tesen?
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4. Teoretiskt ramverk
I föreliggande studie ses det teoretiska ramverket och val av
metodologisk inriktning som en samverkande helhet på det sätt som
förespråkas av Nicolini (2012).
The idea of a package of theory and methods emphasizes that, for
studying practice, one needs to employ an internally coherent
approach where ontological assumptions (the basic assumption about
how the world is) and methodological choices (how to study things so
that particular ontology materializes) work together (s. 217).

Aktionsforskning är en praktikorienterad forskning med syftet att
utveckla kunskap och fördjupad förståelse, skapa delaktighet och
engagemang samt att stärka de individer som deltar i arbetet. I
föreliggande studie delar deltagarna en strävan att utveckla kunskap
om rektors pedagogiska ledarskapspraktik. Det teoretiska ramverket
samspelar med aktionsforskningens innebörd och syften och används
för att analysera och förstå resultaten i den studie som redovisas här.

Praktikteori
Antalet praktikorienterade studier har ökat de senaste årtiondena
(Nicolini, 2012). En betydelsefull förklaring till denna ökning är att:
phenomena such as knowledge, meaning, human activity, science
power, language, social institutions and human transformation occurs
within and are aspects or components of the field of practice (Schatzki,
Knorr-Cetina, & von Savigny, 2001, s. 11).

Med det avser Schatzki et al. (2001) att en praktikorienterad
forskningsinriktnings dragningskraft framför allt utgår från dess
förmåga att svara upp mot en alltmer föränderlig och sammankopplad
omvärld. En omvärld där förbättringsarbete ofta resulterar i komplexa
sociala enheter och där enheter blir alltmer komplicerade och svåra att
särskilja från varandra. Nicolini (2012) redogör för hur det i dag saknas
en enhetlig praktikorienterad teori. Intresset för praktiken är rotat i ett
antal samtida inriktningar och traditioner som till exempel Social
praxeology (Bordieu, Giddens), Activity theory (Engeström),
Community of practise (Wenger). Inriktningarna uppvisar såväl

71

likheter som skillnader i hur de betraktar och undersöker praktiken
(Nicolini, 2012) men förenas i att de alla sätter praktiken i förgrunden.
Utifrån ett ontologiskt perspektiv beskriver Schatzki (2001) praktiker
som fenomen som alltid existerar i ett specifikt sammanhang (site).
Med det menar han att en praktik är situerade i tid och rum och finns
inom en specifik kontext. Schatzkis ontologiska perspektiv gör det
möjligt att undersöka en specifik praktik där den tar plats (unfolds).
Praktiken ses som en uppsättning göranden (doings) samt en
uppsättning diskurser (sayings) där ingen har någon högre rang än
den andra eftersom göranden och diskurser hänger samman i
komplicerade nätverk och därför bör ingen aktivitet få någon
särställning då praktiken undersöks. Caldwell (2012) anser dock att
Schatzki tenderar att själv prioritera en aktivitet, eftersom Schatzki
beskriver det som sägs som inordnat i görandeprocessen, vilket
resulterar i att det som sägs också kan uppfattas som en form av
göranden. Vidare är Caldwell tveksam till det sätt Schatzki beskriver
individens aktörskap som något som finns inbäddat i praktiken i form
av göranden och i prat, det vill säga att agentskapet blir praktik. Enligt
Caldwells förklarar inte detta relationen mellan agentskap och
förändring, vilket gör att han saknar ett tydliggörande om hur
förändring sker i en praktik. I föreliggande studie riktas en av
forskningsfrågorna mot vilka förändringar som sker inom en specifik
praktik, vilket gör Caldwells kritik intressant då Schatzkis praktikteori
utgör en viktig grund i studiens analysarbete. Caldwell stödjer
Schatzkis tolkning av världen som bestående av olika praktiker och att
dessa inte formas av några osynliga och determinerande strukturer
utan hålls samman med hjälp av olika omgivande arrangemang.
Vad gäller praktikorienterade studier så liknar Nicolini (2012) dem vid
ett rhizomatiskt mönster, det vill säga att då enskilda praktiker
studeras, framträder en slingrigt sammansatt nätstruktur. Varje
enskild knut i nätet kan expandera i flera olika riktningar. Han menar
att denna typ av studier är nödvändiga för att studera komplexa
fenomen som praktiker och tar avstånd från förenklade
förklaringsmodeller som beskriver hur man på effektivaste sätt når
bästa resultat. Ett rhizomatiskt tänkande innebär att forskaren tar en
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specifik utgångspunkt i den aktuella praktiken. Denna undersöks i en
djupstudie men samtidigt undersöker forskaren även praktikens
kopplingar till andra praktiker. Nicolini (2012) förklarar denna typ av
forskningsansats som att praktiken zoomas in på mikronivå för en
fördjupad förståelse. Sedan zoomas samma praktik ut och liknande
praktiker, historiska perspektiv, relationer eller andra aspekter utifrån
en makronivå undersöks för att forskaren, med stöd i flera olika
teoretiska inriktningar, ska kunna tillägna sig en bredare och djupare
förståelse av den aktuella praktiken. Avslutningsvis argumenterar
Nicolini för att praktikorienterade teorier är mål- och
meningsskapande, identitetsskapande och resultatskapande och att
praktiken är ett fenomen som därför bör studeras analytiskt, snarare
än deskriptivt, då praktikorienterade studier är mer än ett beskrivande
av görande.

Praktik
Praktik är ett begrepp som i obetydlig grad systematiskt teoretiserats
inom det utbildningsvetenskapliga fältet men som trots det ändå
används regelbundet utan någon entydig definition (Green, 2009).
Detta kan uppfattas som problematiskt samtidigt som det finns en viss
risk med ett utarbetande av en gemensam definition (Nicolini, 2012).
Det senare utgår från en tanke om att praktikorienterade teoriers olika
definitioner snarare är berikande än begränsande för den
praktikorienterade forskningen. Praktik kan således förstås på olika
sätt av olika forskare. I nedanstående text har jag valt att presentera ett
urval definitioner utifrån teorier som jag betraktar som berikande för
min studie. Det är också de jag använt då jag har undersökt och
analyserat de, i studien, aktuella praktikerna.
Green (2009) förespråkar phronesis, praxis och aporia som tre
vägledande principer för att förstå fenomenet praktik. Principerna ska
inte förstås som linjära utan som överlappande kategorier i arbetet
med att få fatt i vad som utmärker en praktik. Begreppen är lånade från
grekisk filosofi, där phronesis står för praktisk vishet och klokhet,
praxis är den emancipatoriska och socialt rättvisa praktiken medan
aporia representerar de paradoxer och olösbara etiska och moraliska
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problem som de professionella emellanåt måste hantera och fatta
beslut om. Utifrån Greens tre principer menar Maclin (2009) att i
realiteten innebär undersökandet av en yrkespraktik att till stora delar
fokusera på aporia, det vill säga att undersöka individers strävanden
att hantera moraliska dilemman i sin professionella vardag. De flesta
etiska dilemman är komplexa och att bestämma hur man ska agera är
sällan enkelt. Att i dessa situationer försöka tillämpa generella
lösningar, menar Maclin (2009) är som att:
…using a steel ruler to measure the distance between two points
across a pocket-market, rocky and shifting landscape (s. 91).

Att vara professionell handlar alltså inte om att implementera färdiga
modeller i en komplex yrkesvardag utan snarare att i samklang med
andra reflektera, lära och göra omdömesgilla avvägningar. Ett sådant
förhållningssätt, tillsammans med en respektfull inställning, är just det
som karakteriserar en professionell yrkespraktik, menar Higgs,
McAllister & Whiteford (2009). Phronesis gör beslutsfattandet säkert
och professionellt och även om aporia skapar ett behov av normer,
regler och modeller, är det viktigt att dessa betraktas som stöd och
hjälp snarare än färdiga lösningar.
En annan tolkning av begreppet praktik, som haft stor betydelse i
föreliggande studie, är:
A practice is a form of socially established cooperative human activity
in which characteristic arrangements of actions and activities (doings)
are comprehensible in terms of arrangements of relevant ideas in
characteristic discourses (sayings), and when the people and objects
involved are distributed in characteristic arrangements of
relationships (relatings), and when this complex of sayings, doings
and relatings ‘hangs together’ in a distinctive project (Kemmis,
McTaggart, et al., 2014, s. 7).

En praktik kan således förstås på olika sätt, beroende på vilket
perspektiv man utgår från, och jag har valt att utgå från Kemmis
(2009) teori. Enligt Kemmis konstitueras och förenas en praktik
genom dess sayings, doings och relatings vilka hänger samman på
karakteristiska sätt i tydliga projekt. Projekten omfattar avsikten eller
målet som motiverar praktiken. Kemmis bygger således vidare på
Schatzkis (2001) praktikorienterade teori. Med denna definition
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argumenterar Kemmis för att en praktik utgörs av det som sägs och
görs och hur man interagerar och relatera till andra och annat inom
och utanför den aktuella praktiken. Olika praktiker präglas av olika
diskurser eller det språk (sayings) som används för att beskriva, tolka,
förklara, orientera och berättiga en specifik praktik. Vidare
kännetecknas de av hur man interagerar och relaterar (relatings) till
varandra, till andra och till olika artefakter inom och utanför den
aktuella praktiken. På samma sätt finns karakteristiska handlingar,
aktioner och göranden (doings) kopplade till praktiken. Det är
göranden som uppträder i nuet men som är orienterade mot framtiden
och som är konsekvenser av tidigare praktiserande.
Kemmis et al. (2014) beskrivning av en praktik innefattar även
aktionsforskningsstudier som en form av praktik, på det sätt som görs
inom föreliggande studie. Inom studiens aktionsforskningspraktik
utgörs det gemensamma projektet av att undersöka rektors
pedagogiska ledarskap. I följande text kommer jag att använda mig av
de svenska begreppen: talet, görandet och relaterandet (Figur 1). En
förutsättning för att talet, görandet och relaterandet ska utgöra en
gemensam praktik är att de hänger samman på ett, för den specifika
praktiken, utmärkande sätt (Kemmis, McTaggart, et al., 2014)

PRAKTIK
Talet

Görandet

PROJEKT

Relaterandet

Figur 1. Praktik (fritt efter Kemmis, Wilkinson, et al., 2014, s. 33)

Precis som Schatzki et al. (2001) hävdar Kemmis att ingen av dessa
aktiviteter har någon högre prioritet än någon annan, då praktiken
uppstår i relationen mellan samtliga. Förståelse skapar grund för
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intentioner, men handlingar uppstår inte enbart utifrån intentioner, då
görande är mer än en intention. På samma sätt kan inte enbart en
handling leda till en djupare förståelse, eftersom individer påverkas av
hur man talar med varandra i och om en särskild praktik. Inte heller
kan man säga att en praktik endast formas av individers förståelse och
praktiserande, utan den påverkas också av dess kontext som
exempelvis dess historia.
Sammanfattningsvis konstitueras således en praktik av talet, görandet
och relaterandet som tillsammans bildar en specifik praktik. Ingen av
dem kan stå ensam, utan var och en är avhängig övriga två och de
hänger samman i ett tydligt projekt. Vidare formar och omformar
praktiken de som är involverade och engagerade i den, på samma sätt
som de formar och omformar praktiken.

Praktikarkitekturer
För att belysa studiens syfte samt för att studera och förstå de resultat
som framkommer, används en relativt nyutvecklad teori; practice
architectures (Kemmis & Grootenboer, 2008). Teorin bygger på
Schatzkis praktikteori (2001). I fortsättningen kommer jag att välja den
svenska översättningen praktikarkitekturer som används i svenska
aktionsforskningsstudier (Gyllander Torkildsen, 2016; Langelotz,
2014; Nehez, 2015; Tyrén, 2013).
Praktiken består av mer än möten mellan människor; den består också
av ting och yttre faktorer som möjliggör och begränsar förändring och
förbättring. Praktikarkitekturerna, som är de som möjliggör och
begränsar praktiken, uppträder i tre intersubjektiva dimensioner. De
tre dimensionerna är det semantiska, det fysiska och det sociala
rummet (space) (se figur 2).
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Figur 2. Praktikarkitekturer (fritt efter Kemmis, Wilkinson, et al., 2014, s. 34)

Det innebär att när individer interagerar med varandra och med
omgivningen inom en specifik praktik sker det på sätt som redan har
arrangerats och som påverkar hur samspelet ter sig inom en praktik.
Rummen där individernas intersubjektivitet realiseras är påtagliga,
handgripliga och existerande. Hur praktikens omgivande arrangemang
visar sig är beroende av de intersubjektiva dimensionerna. I det
semantiska rummet framträder arrangemangen via språket och talet. I
det fysiska rummet blir praktikarkitekturen synlig i de handlingar och
i det görande som sker inom praktiken. Slutligen framträder
praktikarkitekturen i hur personer relaterar till varandra och till det
sammanhang som omger den specifika praktiken. Det senare sker i det
sociala rummet.

77

Analytically speaking (but not in empirical reality), this is to assert
that
1. ‘the cultural-discursive’ encompasses only what appears in
semantic space – in the linguistic world in which we encounter one
another in language, enabling and constraining what we can think
and say, and what we can mean;
2. ‘the material-economic’ encompasses only what appears in
physical space- time – in the materiality of things in the physical
world in which we encounter one another, enabling and constraining
how we can move about in the world; and
3. ‘the social-political’ encompasses only what appears in social space
– in how we will form (or not) bonds of belonging and solidarity with
one another (which, by the way, is not always an unconditional
good), or be in relations of power with or over or under one another
(or be socially integrated with one another, or in conflict or harmony
with others, or resistant to or complying with others) (Mahon et al.,
2017, s. 253).

För att förändringar ska äga rum behöver praktikarkitekturerna
utformas så att individer kan interagera i förändrade intersubjektiva
dimensioner. Till exempel hänger rektors pedagogiska ledarskap
samman med skolans materiella och ekonomiska arrangemang. I det
fysiska rummet handlar det ofta om vilka resurser som finns till
förfogande för uppgiften, det vill säga vilka materiella och ekonomiska
resurser som finns (eller saknas) för rektors pedagogiska
ledarskapspraktik. Tid räknas som en kostnad inom skolans
verksamhet och vid sparkrav förekommer ofta neddragningar av
skolans personal vilket påverkar rektors förutsättningar för ett
pedagogiskt ledarskap. Ett annat exempel inom den fysiska
dimensionen är placeringen av rektors arbetsrum. Förutsättningarna
för rektors pedagogiska ledarskap på den lokala skolan skiljer sig åt om
arbetsrummet finns på skolan eller om det är placerat i en annan lokal.
Olika sociala och politiska arrangemang är faktorer som möjliggör
och begränsar hur individer relaterar till andra individer och till olika
artefakter inom solidaritetens och maktens medium. Hur rektor och
lärare relaterar till varandra i olika sammanhang formas av tidigare
etablerade mönster av sociala relationer i det sociala rummet. Beslut
som fattas på såväl makro- som på mikronivå möjliggör och begränsar
vad rektorer kan förändra och förbättra i sitt pedagogiska ledarskap.
Inom ramen för de kulturella och diskursiva arrangemangen finns i
dag en rådande samsyn om att rektor ska vara mer av pedagogisk
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ledare och denna typ av ledarskap efterfrågas och förespråkas av
många. De kulturella och diskursiva arrangemangen är faktorer som
påverkar hur olika aktörer talar om och skriver fram rektors
pedagogiska ledarskap, vilket i sin tur har stor inverkan på hur rektorer
utövar sitt ledarskap i praktiken.
Praktikarkitekturer utgör således det teoretiskt analysverktyg som
valts i arbetet med att analysera, de för studien specifika praktikerna,
genom att de olika arrangemangen som konstituerar praktikerna kan
särskiljas från varandra. I praktiken är arrangemangen sammanvävda
och insnärjda i varandra, de glider in och ut i varandra i en ömsesidig
påverkan (Langelotz, 2014).
Praktikarkitekturerna kan vara av sådan art att de möjliggör utveckling
och förbättringar, men de kan också vara av begränsande karaktär. Att
förändra en praktik kan ske genom att arrangemangen runt praktiken,
det vill säga praktikarkitekturerna, förändras. För att få till en ny
praktik med nytt tal, ett nytt görande och nya sätt att relatera till andra
och till artefakter behöver praktikarkitekturerna stödja den nya
praktiken (Kemmis, McTaggart, et al., 2014).
Praktikarkitekturer är inte determinerande, däremot bidrar de till att
forma praktiken på särskilda sätt. De kan ses som en stig, som
efterföljande kan välja att gå eller måhända avvika från. En praktik är
möjlig att förändra och förbättra genom ett planerat och systematiskt
arbete, vilket kan understödjas genom att de som är berörda får
möjlighet att delta och att samarbeta samt genom att de berörda
upplever att de har möjlighet att påverka både upplägget av arbetet och
utfallet av detsamma (Kemmis, McTaggart, et al., 2014). Att förbättra
en yrkespraktik handlar i realiteten om att förändra det som görs, hur
de professionella tänker och talar om det som görs samt hur de
relaterar till andra och till praktikens skilda sammanhang.
Konsekvensen av ovanstående blir att för att utveckla och stärka en
specifik praktik behöver den beskrivas och talas om på ett annat sätt än
tidigare. Det behöver också utformas nya arbetsformer samt nya sätt
att relatera till andra inom och utanför praktiken och till praktikens
olika sammanhang. Det innebär vidare att för att möjliggöra en
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förbättring eller en förstärkning av en praktik, är det först nödvändigt
att förstå hur den konstitueras samt vilka arrangemang som gör den
möjlig och som begränsar den. Med stöd av praktikarkitekturer blev
det möjligt att undersöka och fördjupa förståelsen av de, för studien,
aktuella praktikerna genom att ljuset riktades på praktikernas
omgivande arrangemang.

Praktikekologi
Praktikarkitekturer är ett teoretiskt försök att närma sig vad det är som
konstituerar en praktik medan ecologies of practice (Kemmis,
Wilkinson, et al., 2014) kan användas för att reda ut på vilket sätt olika
praktiker hänger samman med varandra. Ur ett praktikekologiskt
synsätt förstås praktiker som något som föds, växer och dör i en slags
praktikekologiskt relation med andra praktiker. Nicolini (2012) väljer
att zooma ut den aktuella praktiken för att uppnå samma syfte, det vill
säga att få en helhetsbild av ett specifikt fenomen. Genom att använda
ett praktikekologiskt synsätt kan forskare undersöka sambandet
mellan exempelvis rektors pedagogiska ledarskap, lärares
undervisning och elevers lärande. Då ett australiensiskt forskarteam
under fyra år undersökte hur olika utbildningspraktiker, inom ramen
för den stora och komplexa skolpraktiken, hängde samman, upptäckte
de en väv av kontakter mellan fem olika praktiker: elevers lärande,
lärares undervisning, de professionellas kompetensutveckling, ledning
och forskning (Kemmis et al., 2014). Studierna visade att dessa olika
praktiker på den lokala skolan, var inbördes beroende av och
sammankopplade med varandra i ett sorts ekologiskt förhållande, en
praktikekologi. De australienska forskarna såg det ekologiska
förhållandet mellan skolans ledning och förändrade undervisningsmönster som en process som uppstår i en lärande gemenskap, snarare
än i en hierarkisk relation mellan ledare och följare.
Olika praktiker existerar i olika sammanhang (site) och har olika
nischer (Kemmis et al., 2014). En nisch består av sådana kulturelltdiskursiva, materiellt-ekonomiska och socialt-politiska arrangemang
som främjar och möjliggör praktiken. En nisch är på så sätt en
nödvändig förutsättning för en praktiks existens och utveckling. En
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nisch kan existera redan innan en praktik uppstår i (eller koloniserar)
den. Nischerna är ofta produkter av mänskligt agentskap, som
exempelvis språk och diskurser som skapas och utvecklas i språkliga
gemenskaper. Nischer och praktiker utvecklas i samverkan med
varandra. Det räcker inte med att säkerställa en professionell praktik
genom att förändra talet, görandet och relaterandet utan det krävs även
att de omgivande arrangemangen förändras så att de stödjer praktiken
och att praktiken ingår i en befrämjande praktikekologi.
I föreliggande studie användes det praktikekologiska synsättet för att
utreda förhållandet mellan den gemensamma aktionsforskningspraktiken och rektorernas pedagogiska ledningspraktiker. Hur talet,
görandet och relaterandet i praktikerna påverkade diskurser, aktioner
och relationer i en annan praktik kunde synliggöras med hjälp av ett
praktikekologiskt perspektiv. Då rektorerna ändrade något i sina
pedagogiska ledningspraktiker, påverkade detta även det som hände
på de gemensamma sammankomsterna på universitetet. På så sätt
påverkade praktikerna varandras praktikarkitekturer.

Kommunikativt förnuft och handlande
I studien används praktikarkitekturer som ett teoretiskt ramverk för
att förstå hur en praktik är konstituerad. Dialog och kommunikation är
verktyg som används i den gemensamma aktionsforskningspraktiken.
De är verktyg som möjliggör kritisk granskning, påverkan samt
förbättring av en specifik praktik. Den tyske sociologen Habermas
(1996) betraktar dialogen som ett nödvändigt verktyg för att
människor ska kunna förstå sin omvärld. Han konstaterar att
människor som utforskar sin nära omvärld behöver sätta in sina
antaganden om omvärlden i större sammanhang för att kunna lägga ett
samhälleligt perspektiv på det som sker och inte sker. Habermas har
utvecklat en analytisk modell över det moderna samhället, där han
delat in det i två sfärer: livsvärld och systemvärld. Livsvärlden är den
värld i vilken vi har våra sociala relationer, arbetar, har familj och
vänner. Systemvärlden består av anonyma och sakliga relationer på
den ekonomiska marknaden, i statliga myndigheter, organisationer
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och liknande. Systemvärlden, som grundar sig på och som har vuxit
fram ur livsvärlden, hotar i dagens samhälle att kolonialisera
densamma då livsvärlden alltmer genomsyras av det instrumentella
förnuftet. Det instrumentella förnuftet är ett förnuft som är inriktat på
att finna de mest effektiva medlen för att uppnå vissa mål, vilket kan
jämföras med den utveckling som nu sker inom skolan (Alvesson,
2013; Säljö, 2016; Uljens, 2015). Enligt Habermas (1996) hotar detta
själva grunderna för livsvärldens sociala integration och reproduktion.
Vid sidan av att ha ett instrumentellt förnuft har människan också
tillgång till ett kommunikativt förnuft (Habermas, 1996). Till skillnad
från det instrumentella förnuftet är det kommunikativa förnuftet
inriktat på att uppnå ömsesidig förståelse, där den inbördes förståelsen
är det som utgör grunden för rationalitet. I sin teori om det
kommunikativa förnuftet försöker Habermas utveckla en helhetsteori
om det moderna samhället. I det rationella samhället ser han
möjligheterna för en demokratisering av samhället genom ett
kommunikativt handlande eftersom det kommunikativa förnuftet vilar
på ett demokratiskt fundament, vilket får Habermas att hävda att det
är det kommunikativa förnuftet och det kommunikativa handlandet
som behöver utvecklas i samhället. Det är ett handlande som sker
utifrån olika intressen och med ett brett spektrum av värderingar, i
ömsesidigt utbyte och i samspel med andra. Det kommunikativa
handlandet tar plats i den offentliga sfären, som inte ska förväxlas med
den offentliga sektorn. Den typ av offentlig sfär som Habermas avser
är den där deltagare av egen fri vilja diskuterar och ventilerar
gemensamma samhällsproblem. Det är en sfär där alla som vill har
rätten att ingå och möjlighet att uttrycka sin åsikt men även att välja
roll som deltagare, talare, lyssnare eller observatör. Alla som på något
sätt berörs behöver ha möjlighet att delta i det kommunikativa
handlandet och det utan rädsla för reprimander. Det kommunikativa
handlandet kan beskrivas som en situation då individer plötsligt
avbryter sitt görande för att i stället stanna upp och kritiskt granska det
som sker (Kemmis & McTaggart, 2005). Detta händer i synnerhet i de
fall då det uppstått en känsla av att något inte längre står rätt till. Målet
för deltagare, som engagerar sig i ett kommunikativt handlande, är att
utifrån intersubjektiva överenskommelser om begrepp och uttryck,
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uppnå en ömsesidig förståelse för varandras uppfattningar, för att
utifrån otvungen konsensus, det vill säga utifrån en enighet som inte är
forcerad eller påtvingad, bestämma vilka handlingar man vill pröva i
praktiken. Detta är också principer som används inom Critical
Participatory Action Research (Kemmis et al., 2014), vilket är den
aktionsforskningsinriktning som tillämpats i föreliggande studie.
Det räcker således inte med fina och välformulerade tal eftersom
trovärdigheten hos en person beror på hur konsistent personens
agerande är. Det betyder att orden behöver åtföljas av ett handlande
som överensstämmer med talet, på samma sätt som i en
aktionsforskningsstudie. Det vill säga att deltagare i en aktionsforskningsstudie nöjer sig inte med att prata. Deltagandet
kännetecknas snarare av systematiska undersökningar där aktioner
planeras, prövas, observeras och utvärderas i en cyklisk process (Cohen
et al., 2011; Reason & Bradbury, 2001; Rönnerman, 2012).

Kommunikativa arenor
På de kommunikativa arenor, som utformades i studien, träffades
deltagarna regelbundet. Ambitionen var att samtalen på dessa
kommunikativa arenor skulle föras utifrån det kommunikativa
handlandets principer (Habermas, 1996), vilket innebär ett samtal där
deltagare delger varandra erfarenheter och blir respekterade, även om
olika åsikter och perspektiv råder. På en kommunikativ arena lär sig
deltagare att sätta ord på och argumentera för sina val av handlingar,
men också att aktivt lyssna på andra (Kemmis, McTaggart, et al., 2014).
Enligt Habermas (1996) är offentliga och kommunikativa arenor
nödvändiga förutsättningar för att åstadkomma förändringar och
förbättringar i praktiken. Dialog och kommunikation är betydelsefulla
aktiviteter men för att komma bort från en viss godtycklighet behöver
samtalet även följas av aktioner (Kemmis, McTaggart, et al., 2014).
Kommunikativa arenor kan bidra till att förgivettaganden i praktiken
blir synliggjorda och att deltagare börjar ifrågasätta dem. På den
kommunikativa arenan finns inga hierarkier mellan deltagarna och
språkbruket är inkluderande och tydligt. Enligt Johansson-Hidén
(1994) bör de dialoger och diskussioner som Habermas talar om ses
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som idealtyper som kan tjänstgöra som inspirationskällor och mål att
sträva eftersom de sällan förekommer i verkligheten.
Genom att ta utgångspunkt i Habermas teori (1996) om det
kommunikativa handlandet, ser jag konstruerandet av kommunikativa
arenor som en möjlig strategi för skolans professionella att hantera och
påverka skolans utveckling. Grundtanken i aktionsforskning är att
människor lär sig bäst när de har kontroll över sin egen situation och
att förändringar genomförs mest verkningsfullt när de aktörer som
ingår i en verksamhet själva tar ansvar för att identifiera och
genomföra kloka förbättringar. Inom den nordiska bildnings- och
folkbildningstraditionen finns lång erfarenhet av att arbeta på
kommunikativa arenor (Rönnerman & Salo, 2012). Studiecirkeln och
folkhögskolan är typiska för den nordiska traditionen, där tanken om
välutbildade medborgare är central och viljan att skapa bättre
förhållanden även för de i samhället som har begränsade resurser. I
den nordiska aktionsforskningstraditionen tillämpas demokratiska
arbetsformer. Även inom den kritiska aktionsforskningen förordas ett
förhållningssätt som genomsyras av ett kommunikativt och
demokratiskt samarbete, då detta är ett förhållningssätt som stärker
solidaritet mellan individer och ger legitimitet till de beslut som fattas
(Kemmis & McTaggart, 2005; Rönnerman & Salo, 2014a).

Konklusion
Mina tidigare erfarenheter som utvecklingsintresserad lärare och
skolledare har fått mig intresserad av en praktiknära prövande och
emancipatorisk forskningsinriktning. Ett öppet förhållningsätt är att
föredra då det ger mig möjlighet att undersöka och analysera sociala
komplexa fenomen utifrån flera olika perspektiv, både på mikro- och
makronivå. Deltagarnas erfarenheter och förståelse av uppdraget som
pedagogiska ledare är av stor vikt men också hur uppdraget definieras
på en mer övergripande nivå i forsknings- och myndighetstexter. Med
utgångspunkt i praktikarkitekturens ramverk förstås denna typ av
texter som delar av de arrangemang som omger rektors pedagogiska
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ledarskapspraktik. Arrangemangen kan vara av både stödjande och
begränsande karaktär.
Rektors pedagogiska ledarskapskapspraktik samt den gemensamma
aktionsforskningspraktiken förstås som något som konstitueras genom
talet, görandet och relaterandet vilka hänger samman i specifika
projekt. Genom att välja praktikarkitekturer som ramverk kan rektors
pedagogiska ledarskap belysas på ett sätt som tidigare inte varit
framträdande i varken forsknings- eller och myndighetstexter. Det
finns ingen önskan om att arbeta fram ett recept på en mirakelkur som
genererar höga resultat bland skolans elever. Däremot finns
ambitionen att bidra med kunskap om rektors pedagogiska
ledarskapspraktik och om vad som sker i en gemensam aktionsforskningspraktik då ett sådant ledarskap undersöks.
I studien ses konstruerandet av kommunikativa arenor som en strategi
för att uppnå ömsesidig förståelse och otvungen konsensus (otvingad
och icke forcerad samsyn) om vilka aktioner inom ett pedagogiskt
ledarskap som upplevs som mest angelägna att pröva i praktiken. Att
tillsammans, utifrån ett systematiskt förhållningssätt, reflektera över
den egna och andras förståelse möjliggör ett mer omdömesgillt
handlande i framtiden. Det är ett förhållningssätt som kan bidra till en
omdömeskunskap (phronesis) och en förmåga att hantera aporia (se
Maclin, 2009), det vill säga moraliska dilemman där olika etiska
aspekter ställs mot varandra.
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5. Aktionsforskningsprocessen
Inom den kvalitativa forskningen finns en mosaik av inriktningar och
metodologiska val, som erbjuder rika möjligheter att skräddarsy en
kvalitativ studie (Yin, 2011). I kapitlet redovisas de metodologiska val
som gjorts i denna studie. Den gemensamma praktiken, deltagande
rektorer samt forskarens roll presenteras. Dessutom redovisas arbetet
på de gemensamma sammankomsterna med fokus på de olika
samtalsmodeller som användes för att främja intersubjektivitet och
otvungen konsensus, i enlighet med CPAR:s principer. Jag redogör för
de metoder som använts för att samla in data och för att genomföra
analys. Argument ges för studiens relevans och forskningsetiska
ställningstaganden beskrivs. Kapitlet avslutas med en konklusion.
Avsikten med aktionsforskning avgörs av de mål och etiska värderingar
som den bygger på. Aktionsforskningens kunskapsteoretiska hemvist
finns inom sådan forskning som syftar till att förse berörda aktörer
med underlag för att göra etiska och moraliska val (Carr, 2009)
Aktionsforskning genererar resultat med relevans för både
teoriutveckling och verksamhetsutveckling (Moksnes Furu, 2007; Yin,
2011). Aktionerna som genomförs syftar till att förbättra praktiken,
samtidigt som teoretiska modeller och begrepp syftar till att stödja, lära
och inspirera processen (Rönnerman & Salo, 2014a). På så sätt
kombineras forskning och utvecklingsarbete, på det sätt som skett i
föreliggande studie.

Studiens utformning
Inom teorin om praktikarkitekturer omfattas aktionsforskningsstudier
av praktikbegreppet och kan följaktligen förstås som en specifik praktik
(Kemmis et al., 2014), så som den förstås i denna studie. Det
sammanhang, eller det så kallade forskningslandskap, som omger
aktionsforskningsstudien är betydelsefullt för det som händer inom
den (Kemmis et al, 2014). Studien är förankrad i den nordiska
aktionsforskningstraditionen med dess demokratiska värderingar
(Rönnerman & Salo, 2012) och den har lagts upp med
grundantagandet att det är de deltagande rektorerna som är de som är
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bäst lämpade att finna lösningar på skolledarskapets problem och
utmaningar. Partnerskapet mellan universitet och praktiker har setts
som en viktig arena för professionell utveckling (Rönnerman & Salo,
2014a). Delaktighet, engagemang och emancipation har varit
ledstjärnor vid gruppernas sammankomster. I studien betonades att
alla kom till tals och blev lyssnade till samt att alla idéer och tankar
respekterades både i tal och skrift. Relationerna inom grupperna
värnades och utgjorde en viktig komponent i arbetet.
Utöver den nordiska traditionen har även grundprinciperna inom den
australiensiska aktionsforskningstraditionen (Kemmis, McTaggart, et
al., 2014) inverkat på studiens utformning och genomförande.
Deltagarnas egna, och andras, förståelse samt de sammanhang där
rektors pedagogiska ledarskap utövas var sådana aspekter som
uppmärksammades under sammankomsterna.
Aktionsforskning var det begrepp som används för att beskriva det
arbete som skedde på sammankomsterna. Det kan uppfattas som något
missvisande då stora delar av själva forskningsarbetet skett även
utanför gruppernas sammankomster. Det gemensamma arbetet i
grupperna handlade om att utforska hur rektors pedagogiska ledarskap
uppfattas av myndigheter, forskare och av deltagarna själva. Vidare
bestod arbetet av att planera och gemensamt analysera de pedagogiska
ledarskapshandlingar vilka ofta var baserade på vetenskapliga rön,
som rektorerna prövat i sina verksamheter. Detta var den process som
gav det gemensamma arbetet dess aktionsforskande karaktär.

Den gemensamma praktiken
Praktik är handgripligt och påtagligt och uppträder inom ett specifikt
sammanhang (Schatzki, 2001). Den gemensamma praktiken i studien
var aktionsforskningspraktiken, vilken utgjordes av gruppernas
sammankomster i ett mindre mötesrum på Karlstads Universitet. Det
var dessa som fungerade som arenor för kommunikation (Habermas,
1996) i studien. På de regelbundna sammankomsterna, de
kommunikativa arenorna, träffades rektorerna, i två åtskilda grupper,
under ett och ett halvt år för att under ordnade former undersöka
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rektors pedagogiska ledarskap. Grupperna träffades elva gånger. Nio
gånger möttes de i den egna gruppen och två gånger tillsammans med
rektorerna från den andra gruppen. Varje sammankomst varade i tre
timmar och jag deltog i samtliga.
En bild av rektors pedagogiska ledarskap mejslades fram i grupperna.
Bilden visar hur ledarskapet kan förstås och hur ett pedagogiskt
ledarskap kan utövas. Utifrån otvungen konsensus, det vill säga utifrån
en icke påtvingad eller forcerad samsyn, beslutades vad som behövde
göras (Kemmis et al., 2014) i det gemensamma arbetet. I arbetet
utvecklades ett gemensamt språk och en större gemensam förståelse av
rektors pedagogiska ledarskap. Konkreta ledarskapshandlingar
prövades individuellt i rektorernas verksamheter, för att sedan
analyseras
och
utvärderas
gemensamt
på
gruppernas
sammankomster. Några av de prövade ledarskaps-handlingarna
omarbetades och omprövades. Arbetet inom den gemensamma
praktiken har följde aktionsforskningens cykliska förlopp där de olika
stegen inte alltid hade en kronologisk ordning, utan gick in och ut i
varandra på det sätt som är vanligt förekommande inom
aktionsforskning (Hansson, 2003; Kemmis, Wilkinson, et al., 2014;
Rönnerman, 2012).

Deltagande och deltagare
Den 15 oktober 2013 skickade jag, via regionens förvaltningschefer, ett
mejl med en förfrågan till rektorerna i Värmland. Förfrågan gick till
samtliga kommunala gymnasie- och grundskolerektorer i regionen,
som vid denna tidpunkt var 90–100 till antalet3. Min undran gällde om
några rektorer var intresserade av att undersöka rektors pedagogiska
ledarskap tillsammans med mig. I mejlet berättade jag att studien
skulle läggas upp som en aktionsforskningsstudie, där vi under tre
terminer skulle undersöka rektors pedagogiska ledarskap. 22 rektorer
svarade tämligen omgående, via mejl eller telefon, att de var
intresserade av att delta i arbetet. Av dessa kom 20 rektorer på mötet,
som hölls i januari 2014. De två som inte kom hade kontaktat mig före
3

Källa Skolverkets databas http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-0
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mötet och informerat om att de inte hade möjligheter att delta i studien
på grund av att det inte längre fanns utrymme inom deras tjänster. Det
första mötet var ett informationsmöte, där jag mer ingående berättade
om ramarna för studiens upplägg och innehåll. Det fanns även gott om
tid till att ställa frågor och samtala i gruppen.
Hälften av de rektorer som kom på informationsmötet arbetade på
gymnasiet. Av övriga arbetade åtta på grundskolan och en inom
vuxenutbildningen. Utöver dessa hade en rektor blivit tillförordnad
förvaltningschef under perioden mellan förfrågan och informationsmötet. Han visste vid det aktuella tillfället inte hur länge
tillförordnandet sträckte sig i tid, men räknade med att vara tillbaka i
rektorsrollen inom en termin. Detta visade sig bli annorlunda; han
lämnade sin rektorstjänst men fortsatte ändå sitt deltagande i studien.
Könsfördelningen vid första sammankomsten var tolv kvinnor och åtta
män.
För att uppmuntra samarbete, inflytande och delaktighet delades de
tjugo rektorerna upp i två mindre grupperingar: grupp 1 och grupp 2.
För att underlätta eventuell samåkning till Karlstads universitet,
gjordes indelningen utifrån deltagarnas geografiska hemvist. Trots att
indelningen byggde på en geografisk lösning, fanns en spridning i
skolform och kön i båda grupperna. Grupp 1 kom att bestå av fyra
gymnasierektorer samt fem från grundskolan. Av gruppens nio
deltagare var sex kvinnor och tre män. Grupp 2 bestod av sex
gymnasierektorer, en från vuxenutbildningen samt fyra från
grundskolan. Av gruppens elva deltagare var åtta kvinnor och tre män.
Redan efter de två första sammankomsterna, under våren 2014,
inträffade händelser som resulterade i att åtta rektorer valde att avsluta
sitt deltagande. Det handlade om fyra rektorer i respektive grupp. Med
undantag av en som uppgav privata skäl, angav övriga sju hög
arbetsbelastning som orsak. Av de åtta rektorerna som valde att avsluta
sitt deltagande var fem män och tre kvinnor. Sju av de åtta rektorerna
arbetade på gymnasiet och en på grundskolan.
I grupp 1 var det endast kvinnor som lämnade gruppen, vilket
resulterade i att gruppen kom att bestå av två kvinnor och tre män. Tre
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av gruppens deltagare arbetade på grundskolan och två på gymnasiet.
Deltagaren som förblev förvaltningschef var tidigare rektor på
gymnasiet och redovisas därför i denna kolumn (se tabell 4). I grupp 2
var det männen, tillsammans med en kvinna, som valde att lämna
arbetet efter första eller andra sammankomsten. Detta resulterade i att
grupp 2 kom att utgöras av sju kvinnor. Fyra av dessa arbetade på
grundskolan, två på gymnasiet samt en på vuxenutbildningen.
Tabell 4. Deltagare i aktionsforskningsgrupperna

Antal

Kvinn

Män

or

Grupp

Rektor

Rektor

Rektor

Grund

Gymn

Vux

5

2

3

3

2

7

7

0

4

2

1
Grupp

1

2
På gruppernas inledande sammankomster samtalade vi om hur de
tänkte kring sitt deltagande i studien. Vad behövde vi tänka på när vi
talade med andra om studien? Var det viktigt att vara anonym? Det
senare såg ingen något värde i eftersom studien var upplagd som en
aktionsforskningsstudie där alla skulle få vara med och påverka
forskningsprocessen. I båda grupperna kom deltagarna fram till att det
var värdefullt för dem att kunna berätta för andra om sitt deltagande
och därför ville de inte vara anonyma. Jag har trots det valt att inte
namnge rektorerna i avhandlingen, däremot har jag i andra
sammanhang presenterat dem med namn och kommuntillhörighet.
Även rektorerna själva har i olika situationer berättat om sitt
deltagande.

Min roll
I vissa aktionsforskningsprojekt är det forskaren som både definierar
problemet och ansvarar för forskningsprocessen (Carr & Kemmis,
1986). Detta innebär att det är någon ”utifrån” som bestämmer
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frågeställningar och design av arbetet. Eftersom jag var den som hade
bjudit in till en aktionsforskningsstudie där jag som forskare valt
inriktning på forskningsområdet skulle detta kunna ses som ett sådant
upplägg. Skillnaden är dock att deltagarna på frivillig basis och utifrån
eget intresse valde att ingå i studien. Ambitionen var vidare att designa
aktionsforskningsprocessen utifrån ett demokratiskt och deltagande
förhållningssätt och på samma sätt som inom den nordiska
aktionsforskningstraditionen sågs inte forskaren som en expert utan
som en partner som arbetade tillsammans med praktikerna (Hansson,
2003).
I enlighet med Hanssons (2003) beskrivning var min roll en akademisk
outsider, som samarbetade med rektorer som insiders. Min uppgift var
att uppmuntra ett kritiskt och granskande förhållningssätt vilket
förutsatte ett nära samarbete där ingens deltagande var av större vikt
än någon annans (Hansson, 2003; Kemmis, McTaggart, et al., 2014).
Enligt CPAR (Kemmis, McTaggart, et al., 2014) är aktionsforskares
uppgift att arbeta bort sig själv i processen. Det skedde inte i
föreliggande studie, däremot fördelades ansvaret för det gemensamma
arbetet på det sätt som förespråkas inom CPAR. Detta möjliggjordes
genom de tillitsfulla relationer som utvecklades i båda grupperna,
vilket i sin tur spelade roll för att vissa hierarkiska arrangemang kunde
överbryggas, som exempelvis akademins kunskapsföreträde.
I studiens inledning var det vanligtvis jag som kom med korta inspel
och presentationer kring skolledarskap, skolförbättring och
aktionsforskning. Det var även jag som presenterade vetenskapliga
artiklar. Tanken med dessa inspel var att skapa förutsättningar för ett
rikare språk samt en ökad förståelse av rektors pedagogiska ledarskap
och av aktionsforskning. Allt eftersom processen utvecklades började
övriga deltagare att komma med egna bidrag och ansvarstagandet för
det gemensamma arbetet ökade.
Min roll i forskningsarbetet var också att vara processledare. Inom
gruppsykologin beskrivs processledarens viktigaste uppgift som att
verka för att alla gruppdeltagares åsikter och kunskaper kommer fram
samt att påminna om gruppen gemensamma överenskommelser
(Granström, 2006). I min roll som processledare ingick dessutom att
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utmana deltagarnas förståelse av rektors pedagogiska ledarskap samt
att påverka arbetsmönstren och normerna i grupperna så att de
befrämjade delaktighet och engagemang. Lewin använder begreppet
gruppatmosfär och menar att en processledares framgång är
avhängigt den gruppatmosfär han eller hon skapar (Svedberg, 2016a).
Min uppgift som forskare och processledare var således att vara aktiv
och påverka arbetet i de båda grupperna, vilket är ett förhållningssätt
som skiljer sig från sådan forskning där forskaren förväntas inta en
objektiv och passiv roll. Carr och Kemmis (1986) ställer sig kritiska till
en sådan mer positivistisk forskning, där idealet är en form av
objektivitet och där forskaren ses som en opartisk observatör vars
inblandning inte förväntas påverka forskningen. Carr och Kemmis
menar att precis som all annan forskning är även den positivistiska
forskningen alltid värde- och teoriladdad. Med det menar de att
forskarens eget intresse alltid spelar en substantiell roll genom hela
forskningsprocessen, från valet av forskningsfrågor, under
genomförandet samt i analysen och presentationen av resultatet.
Ett ansvar som i första hand föll på mig som forskare var att bidra med
olika metoder, teorier och analysmodeller inom fälten skolledarskap,
skolförbättring och aktionsforskning. Min uppgift var också att
analysera, tolka och skriva fram de mönster jag upptäckte i
aktionsforskningspraktiken.
Dessa
mönster
redovisade
jag
kontinuerligt för deltagarna. Ett syfte med detta var att
medvetandegöra och synliggöra aktionsforskningsprocessen men
också att utmana deltagarnas förståelse genom att exempelvis
visualisera deras tankar om rektors pedagogiska ledarskap med hjälp
av diagram och ordmoln (wordle.net). I forskning används ordmoln
allt mer frekvent för att till exempel visualisera högfrekventa ord i en
text (Heimerl, Lohmann, Lange, & Ertl, 2014, januari).
Word clouds have emerged as a straightforward and visually appealing
visualization method for text. They are used in various contexts as a
means to provide an overview by distilling text down to those words
that appear with highest frequency. Typically, this is done in a static
way as pure text summarization. We think, however, that there is a
larger potential to this simple yet powerful visualization paradigm in
text analytics (s. 1833).
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Heimerl et al. (2014) förespråkar ordmoln som utgångspunkt för en
djupare analys. De visuella ordmolnen användes i denna studien som
verktyg i processen att öka rektorernas engagemang och engagerade
dem i forskningsarbetet.
Då jag själv har erfarenhet av att arbeta som lärare, skolutvecklare och
skolledare kunde detta varit ett problem, att som forskare röra sig i en
känd praktik, eftersom det kan innebära svårigheter med att upptäcka
det som inte är uppenbart i empirin. Samtidigt är det en fördel för att
kunna urskilja detaljer och konturer, vilka kan vara svåra att upptäcka
i ett okänt sammanhang (Tyrén, 2013). Vidare var det enkelt att
komma i dialog och att skapa en god relation med deltagarna då det
redan i studiens inledning fanns en sorts ömsesidig förståelse i
grupperna. Uppdraget som rektor var väl bekant för samtliga och
eftersom alla på olika sätt arbetade inom skola så delade vi redan från
början ett gemensamt språk. Från start kunde vi använda oss av
specifika termer och förkortningar utan att några längre förklaringar
behövdes.

Arbetet på de kommunikativa arenorna
Sammankomsterna tog plats på Karlstads universitet. Att de ägde rum
på universitetet hängde i första hand samman med att Karlstad var en
geografisk mittpunkt för deltagarna. En översiktlig sammanställning
över de aktiviteter/handlingar som förekom på gruppernas
sammankomster finns i bilaga 3.
Under processens inledande skede var fokus på att synliggöra den egna
och andras förståelse av rektors pedagogiska ledarskap. Efter att ha
arbetat tillsammans under ungefär ett halvt år uppmanades deltagarna
att pröva olika pedagogiska ledarskapshandlingar (aktioner) i de
verksamheter de var satta att leda. Aktionerna skedde mellan
gruppernas sammankomster. Varje aktion redovisades sedan i
gruppen och genom en form av handledning gavs deltagarna möjlighet
att förbättra sin praktik, eftersom varje enskild handling analyserades
och utvärderades gemensamt i gruppen. Dokumentationen ansvarade
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jag för, men analysen och utvärderingen var gruppens gemensamma
ansvar. Genom att varje enskild aktion belystes och analyserades i
gruppen kunde den sedan lyftas till en mer generell nivå. På så vis
bidrog varje aktion till deltagarnas kollektiva lärande, vilket framkom
bland annat genom att deltagarna använde sig av erfarenheter och
lärdomar från andras prövanden i sin egen ledarpraktik.
För att kunna understödja de demokratiska processerna valde jag att
följa grundprinciperna inom CPAR (Kemmis et, al., 2014) vilka
presenterades (se bilaga 4) och repeterades på gruppernas sammankomster under första halvåret. På den fjärde sammankomsten
granskade vi nogsamt principerna inom CPAR och konstaterade att de
fungerade väl i arbetet.
Under första halvåret presenterades även utvalda studier inom de, för
studien, aktuella kunskapsfälten: skolförbättring och skolledarskap.
Urvalet grundades på att de var studier som behandlade skolledarskap
kopplat till elevers lärande och utveckling. Jag valde även att redovisa
tidigare aktionsforsknings-studier utifrån syftet att sätta in vår studie i
ett större sammanhang samt att ta lärdom av dem. Deltagarna
uppmanades att själva presentera forskningsresultat och studier som
de fann intressanta och angelägna. Uppmaningen fick inte något större
gensvar, däremot refererade deltagarna ofta till olika forskare i sina
samtal på de gemensamma träffarna.
Då samspel och relationer är betydelsefulla inom aktionsforskning
(Hansson, 2003; Johansson-Hidén, 1998; Rönnerman & Salo, 2014a)
formulerades gemensamma förväntningar på arbetet i grupperna. Det
gjordes under gruppernas första sammankomst (se bilaga 1 och bilaga
2). Utifrån forskningsetiska erfarenheter (Kemmis, McTaggart, et al.,
2014) kompletterades gruppernas överenskommelser med följande
text:
Varje deltagare respekterar allas rätt att avsluta sitt deltagande i
aktionsforskningen eller att avstå vissa moment i studien och har rätt att ta
bort den information de själva bidragit med från studien. Deltagarna har
kommit överens om att vara öppna med om de tror att forskningen har en
negativ inverkan på dem själva eller på gruppen.
Deltagarna bestämmer att det ska råda en öppen och respektfull
kommunikation i gruppen vilket innebär att målet är att utifrån
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intersubjektiva överenskommelser kring begrepp och idéer uppnå en
ömsesidig förståelse för varandras uppfattningar för att utifrån otvungen
konsensus bestämma vilka handlingar man vill pröva i praktiken.

Samtalsmodeller och andra verktyg
Med grund i att flera forskare uppmärksammat att rektorer behöver
verktyg och redskap i skolans komplicerade förbättringsarbete
(Blossing et al., 2015; Harris & Lambert, 2003; Timperley, 2011),
introducerades olika samtalsmetoder i gruppernas arbete på den
kommunikativa arenan. Ett syfte med att tillämpa olika
samtalsmetoder var att förmå alla deltagare att uttrycka sina åsikter.
Ett annat syfte var att uppmuntra till kritiskt tänkande om rektors
pedagogiska ledarskap. En metod som användes vid två tillfällen var
intervju med föreställningskarta (Miles & Khattri, 1995; Scherp,
2013b). Det är en samtalsmodell som används för att synliggöra och
utforska ett fenomen med hjälp av en sorts mental karta. Den som
intervjuar försöker förstå hur den intervjuade tänker och
föreställningskartan blir en produkt av dialogen och av samspelet
mellan den som blir intervjuad och den som ställer frågor och
dokumenterar. Intervju med föreställningskarta bidrog, i föreliggande
studie, till att deltagarna fick fatt i sina tankar och föreställningar om
hur de själva och övriga i gruppen förstod rektors pedagogiska
ledarskap. Större delen av den första sammankomsten ägnades åt att
deltagarna parvis intervjuade varandra med föreställningskartor som
stöd utifrån frågeställningen: Vilka är dina viktigaste lärdomar om
hur du som pedagogisk ledare kan bidra till skolans utveckling och
förbättring?
Efter mötet digitaliserades föreställningskartorna i programmet Cmap
Tools (cmap.ihmc.us) vilket gjorde det möjligt att mejla kartor till
samtliga deltagare så att alla fick ta del av samtliga kartor i sin grupp.
Den andra sammankomsten inleddes med att var och en presenterade
och förtydligade sin föreställningskarta för övriga i gruppen, vilka
under tiden ställde klargörande frågor. Presentationen avslutades med
att deltagaren godkände sin föreställningskarta, ibland efter att några
mindre korrigeringar eller förtydliganden gjorts. De muntliga
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presentationerna och efterföljande samtalen inkluderas i studiens
datamaterial, vilket inte gäller de enskilda föreställningskartorna
eftersom de endast användes som verktyg i arbetet med att leda
processen framåt.
Ytterligare ett verktyg för att hålla liv i processen var den visuella bild
på gruppernas förståelse av pedagogiskt ledarskap som konstruerades
inför andra sammankomsten. Bilden konstruerades genom att
samtliga utsagor i de individuella föreställningskartorna sammanfogades i ett gemensamt ordmoln (wordle.net). Ambitionen var att
visualisera deltagarnas (olika) förståelse av rektors pedagogiska
ledarskap. I ordmolnet representerar storleken på orden hur frekvent
ordet nämndes, vilket innebär att desto större storlek på ordet desto
fler av rektorerna såg det som en viktig faktor i ett pedagogiskt
ledarskap. Bilden som framträdde visualiserade ett omfattande, näst
intill gränslöst, och komplext uppdrag. Men trots uppdragets vidd var
det ett uppdrag som uteslutande beskrevs i positiva ordalag av
deltagarna.

Figur 3. Gruppernas sammanlagda förståelse av rektors pedagogiska ledarskap
under det etablerande skedet

De individuella föreställningskartorna analyserades vid flera tillfällen i
grupperna. Ett dominerande mönster som framträdde vid en sådan
analys var att rektors pedagogiska ledarskap i huvudsak uppfattades
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som ett ensamt ansvar (se bilaga 5). Den sammanlagda bilen av rektors
pedagogiska ledarskap dominerades av att se på uppdraget som en
specialiserad roll snarare än som en gemensam påverkansprocess på
det sätt som förespråkas av Yukl (2012) och Alvesson (2013). Av
samtliga uppdrag och innehåll som deltagarna redogjorde för, var det
knappt en fjärdedel av utsagorna som antydde att detta var ett
ledarskap som borde delas av flera på den lokala skolan (se bilaga 5).
Syftet med övningarna var att genom olika former av nulägesbeskrivningar visualisera och medvetandegöra deltagarna om deras
och andras förståelse av rektors pedagogiska ledarskap. Det var också
en strategi som användes för att utmana deltagarnas förståelse och för
att driva aktionsforskningsprocessen vidare. Under aktionsforskningsprocessens inledande skede utgjorde således ordmolnet underlag till
gemensamma analyser och reflektioner i arbetet med att undersöka
hur rektors pedagogiska ledarskap kan beskrivas och förstås.
Ytterligare ordmoln sammanställdes under processens gång. I dessa
ordmoln särskildes utsagor från de olika grupperna. Det var dessa
ordmoln som utgjorde underlaget i arbetet med att välja ett angeläget
område att undersöka och pröva. För att uppnå otvungen konsensus
användes Fettermans (2001) viktningsmodell som ett verktyg i
processen. Modellen beskrivs som en empowerment evaluation.
The steps of empowerment evaluation are simple and effective. They
help systematize the self-evaluation process, while leaving it in the
hands of program staff members and participants. The facets and
stages of empowerment evaluation help evaluators and program
participants place markers at critical stages or levels of development.
They can be used as meta-evaluation criteria when determine how
effective this emancipatory approach to evaluation is or what level it
has reached (Fetterman, 2001, s. 23).

Arbetet inleddes med att deltagarna enskilt förberedde sig inför
gruppens tredje sammankomst genom att välja två områden från
gruppens ordmoln. När vi sedan träffades fysiskt fick var och en av
deltagarna presentera, argumentera och motivera sina två val. Under
tiden lyssnade övriga aktivt. Det var tillåtet att ställa klargörande frågor
men inte att inleda en diskussion. Efter att var och en redogjort för sina
två val fick samtliga fördela 5 poäng på det eller de område/n de nu
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ansåg som mest angeläget att pröva inom ett pedagogiskt ledarskap.
Efter viktningen framkom att deltagarna i grupp 1 valt att undersöka
hur uttrycket vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet påverkar
rektors pedagogiska ledarskap. I grupp 2 fann deltagarna det mest
angeläget att undersöka hur en närvarande rektor kan stödja ett
pedagogiskt ledarskap på skolan, med utgångspunkt i den förväntan
som finns att skolans rektor ska finnas tillgänglig för de som behöver
komma i kontakt.
En annan tankemodell som användes i gruppernas arbete var Lauvås
och Handals (2015) praxistriangel. Praxistriangeln användes i första
hand som stöd i ambitionen att agera som varandras kritiska vänner.
Tanken med att agera som varandras kritiska vänner var att skapa
förutsättningar för att förstå och förändra rektors pedagogiska
ledarskapspraktik utifrån de villkor och vanor som styr den. I rollen
som kritisk vän ska öppna och nyfikna frågor ställas utifrån en strävan
att få syn på det ofta självklara. Ett mål i arbetet var att avslöja
förgivettaganden som hämmar eller begränsar rektors pedagogiska
ledarskap. Syftet med den kritiska reflektionen är en ökad
medvetenhet och kunskap om på vilket sätt man påverkas och formas
utifrån särskilda normer, ideologier och traditioner (Kemmis et al.,
2014). Timperley (2011) menar att undersökningar utan ny kunskap
riskerar att resultera i en process där individer återvänder till sådant
de redan kan och känner sig trygga med, vilket troligtvis inte kan bidra
med lösningar på komplexa problem inom undervisning och lärande.
Genom att förstå och pröva olika handlingar som bidrar till ett
frigörande från ologiska och ineffektiva handlingar kan arbetet
resultera i konkreta förbättringar i en yrkespraktik (Lauvås & Handal,
2015).
Det kritiska förhållningssättet var ambitionen i studien men något som
i flera avseenden varit svårt att uppnå. Att vara en kritisk vän och att
ställa frågor av mer utmanande karaktär visade sig vara den roll som
var svårast att inta, särskilt under studiens första skede. Betydligt
lättare var det att bekräfta och bejaka varandra i samtalen och först då
deltagarna arbetat tillsammans under ett år började de regelbundet
agera som varandras kritiska vänner. Med stöd i praxistriangeln ställde
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rektorerna frågor till varandra om vad som låg bakom val av handlingar
och prövanden (se figur 4).

Värderingar
Erfarenhet
Teori
Handling, aktioner
Figur 4. Praxistriangel (fritt efter Lauvås & Handal, 2015)

Även Habermas (1972) olika kunskapsintressen användes i gruppernas
utredande arbete. Dessa kunskapsintressen handlar om vilka intressen
som kan tänkas dominera i samhället, i en organisation, i en grupp eller
hos en individ. Ett tekniskt kunskapsintresse resulterar ofta i tekniska
och effektiva lösningar på akuta problem. Ett praktiskt kunskapsintresse genererar omdömeskunskap (phronesis) som kan vägleda i
etiska och moraliska dilemman (aporia). Det är det kritiska
kunskapsintresset som kan generera en frigörande kunskap. Habermas
tankemodell utgjorde ett stöd i arbetet med att reflektera över vilken
typ av intresse som styr våra och andras handlingar. Tankemodellen
var också ett stöd för ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i
aktionsforskningsprocessen. Habermas tankar om olika kunskapsintressen bidrog till en ökad självinsikt och en medvetenhet om de olika
intressenas logiska följder.
På den näst sista sammankomsten intervjuade deltagarna, för andra
gången, varandra med hjälp av föreställningskartor (Miles & Khattri,
1995; Scherp, 2013b). Med hjälp av den andra föreställningskartan
kunde deltagarna söka efter likheter och skillnader i den första och den
andra föreställningskartan. Det hade då förflutit ett år mellan de båda
intervjuerna. Precis som tidigare digitaliserades kartorna och mejlades
ut tillsammans med de första föreställningskartorna inför nästa
sammankomst. På det avslutande mötet fick var och en redovisa sina
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reflektioner utifrån en jämförelse mellan sina båda föreställningskartor.

Data och analys
Aktionsforskning har till avsikt att förändra och förbättra praktiken.
Det teoretiska ramverket praktikarkitekturer har möjliggjort arbetet
med att synliggöra de förbättringarna som skett i den gemensamma
aktionsforskningspraktiken. Det senare har jag saknat i några tidigare
genomförda praktik- och deltagarorienterade studier (se t. ex.
Hallerström, 2006; Wingård, 1998) som också fokuserat på rektors
ledarskap i skolan, men där resultatet är mer av deskriptiv art.

Fokusgruppsamtal och frågeformulär
Jag har valt att använda fokusgruppsamtal som huvudmetod för
studiens datainsamling. I fokusgruppsamtal framträder data i
interaktionen mellan gruppens deltagare (Yin, 2011). Fokusgruppsamtal är lämpliga exempelvis då man vill undersöka ett specifikt
fenomen och när man vill samla in kvalitativa data. Cohen et al. (2011)
rekommenderar att fokusgrupper sätts samman av individer som inte
känner varandra sedan tidigare, vilket till största delen stämmer med
studiens deltagare. Det som definierar en fokusgrupp är att de består
av individer som delar någon erfarenhet, egenskap eller intresse
(Cohen et al., 2011; Yin, 2011). I studien var den delade erfarenheten
att vara eller ha varit rektor och det gemensamma intresset var att
undersöka rektors pedagogiska ledarskap. Datainsamlingen har skett
på de kommunikativa arenorna, som utformats inom ramen för
studien, och i det undersökande arbete som utförts av två åtskilda
fokusgrupper. Varje fokusgrupp är en datainsamlingsenhet (Yin, 2011)
och redovisas separat i kapitel 6.
Arbetet på de kommunikativa arenorna, det vill säga gruppernas
sammankomster, har skett med det kommunikativa handlandet som
ideal (Habermas, 1996). Med stöd av CPAR:s principer (Kemmis et
al.,2014) har ambitionen varit att uppnå intersubjektiva
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överenskommelser om begrepp och uttryck, en gemensam förståelse av
rektors pedagogiska ledarskap samt en otvungen konsensus om vad
som behöver göras i det gemensamma arbetet.
Fokusgruppsamtal är en form av kvalitativ intervju (Yin, 2011) inom
vilka merparten av studiens data samlats in. Kvalitativa intervjuer har
ofta en låg grad av strukturering och kallas ibland ostrukturerade eller
icke-standardiserade. Det är en intervju med öppna frågor där den
mest öppna formen innebär att intervjun är ett fokuserat samtal men
utan några intervjufrågor (Kvale, 2014). Det finns ingen
standardteknik, inga regler för en intervjuteknik som bygger på icke
standardiserade kvalitativa intervjuer. Fördelen med fokusgruppssamtal jämfört med att intervjua eller samtala med en individ i taget är
vinsten i effektivitet, dock till priset av en förlust i djup eftersom varje
deltagare får tala lite mindre i grupp än ensam.
En fördel i studien är att det funnits två fokusgrupper att tillgå, en
utmaning har varit att varje fokusgrupp har sin dynamik, vilken
behövde hanteras och modereras. Vissa individer tar stort talutrymme
medan andra är tystlåtna. Som forskare behöver man ordna så att alla
i gruppen kommer till tals och får uttrycka sin åsikt. Det finns också
risk att samtalen ”glider iväg” och då behöver forskaren manövrera
gruppen så att samtalet på nytt kommer att handla om det
gemensamma ämnet som man kommit överens om, vilket även hände
i studiens fokusgruppsamtal. Frånvaron av i förväg bestämda regler
ställer höga krav på forskarens kompetens. Målet är att förmå alla
gruppmedlemmar att utrycka sin åsikt. Inom den kvalitativa
intervjumetoden är det en fördel om forskaren har förkunskaper inom
det område som ska undersökas (Kvale, 2007) vilket gjorde att min
tidigare erfarenhet som skolledare var en god utgångspunkt för den
valda datainsamlingsmetoden.
Ämnet för den kvalitativa forskningsintervjun är deltagarnas livsvärld
och deras relation till den. Målet är att erhålla nyanserade
beskrivningar av olika kvalitativa aspekter. Kvale (2014) hänvisar i sin
forskning till Habermas (1972) olika kunskapsintressen och
argumenterar för forskningsintervjuns frigörande möjlighet att
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komma längre än det sunda förnuftet förmår. En kvalitativ
forskningsintervju kan stimulera till reflektion samt återkoppla de
insikter som erhållits om de intervjuades livsvärld till de intervjuade.
Genom att förmedla en kritisk förståelse av livsvärlden, som
fortfarande ter sig som en naturlig nödvändighet för den intervjuade,
kan den kvalitativa forskningsintervjun bidra till förändringar i den
socialt konstruerade praktiken. Det är en datainsamlingsmetod som
syftar till att frambringa sådan kunskap som kan förbättra individens
situation och ge henne ett ökat värde (Kvale, 2014), vilket motiverar
metoden i föreliggande studie.
Huvuddelen av datainsamlingen utgörs av ljudinspelningar från de två
gruppernas sammankomster på Karlstads universitet. Inspelningarna
gjordes med hjälp av en mobiltelefon, vilken låg väl synlig mitt på
bordet i mötesrummet. Mobiltelefoner är i dag vanligt förekommande
föremål på våra bord så dess närvaro påverkade inte samtalen i
grupperna. Inspelningarna fördes, samma dag, över till min dator och
samtidigt raderades de på telefonen. Omfattande textmassor är vanligt
förekommande vid kvalitativ bearbetning av data (Cohen et al., 2011)
och de 60 timmars ljudupptagningarna från gruppernas sammankomster bearbetades genom att jag lyssnade igenom samtliga och
transkriberade dem till en deskriptiv text på cirka 100 sidor.
Transkriptionerna är en hybrid mellan det muntliga samspel som
utvecklades i grupperna över tid och en skriven textmassa. De är en
form av teoretiska konstruktioner. Kvale (2014) betonar att det inte
finns någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form.
Det finns heller ingen standardiserad form för transkriptioner utan
formen är avhängigt dess syfte. En grundregel är däremot att det tydligt
ska framgå hur de gjorts. I denna studie består transkriptionerna av
tidsnoteringar samt beskrivande textmassor. Tidsnoteringarna anger
när deltagarna initierade ett visst ämne och texten beskriver samtalets
innehåll. Även skratt, protester, aktivitet och engagemang har noterats
och kommenterats. Likaså antecknades namnen på de som deltagit på
sammankomsterna. Syftet med att notera tider var att underlätta
arbetet med att hitta talsekvenser för att ordagrant kunna återge citat
som kan förtydliga tolkningar och resultat. Transkriptionerna gjordes
kontinuerligt under processens gång, för det mesta inom några dagar
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efter den fysiska sammankomsten. Efter första utskriftsversionen
lyssnades inspelningen igenom minst en gång till samt kompletterades
och reviderades för att säkerställa att det som sagts blivit noterat och
korrekt uppfattat. Omlyssningen hade också som syfte att öka
förtrogenheten med de data som samlats in (Yin, 2011).
Deltagarna i respektive grupp har kodats efter en struktur där siffran
anger grupp, och bokstav anger deltagare. Jag har kodat mig själv som
deltagare 1F respektive 2H i de två grupperna (se tabell 5).
Tabell 5. Kodning av deltagarna samt forskaren i respektive grupp

Deltagare i

1A

1B

1C

1D

1E

grupp 1
Deltagare i

1F
Anette

2A

2B

2C

2D

grupp 2

2E

2F

2G

2H
Anette

Utöver inspelningarna inhämtades data från deltagarnas skriftliga svar
på de frågor som besvarades på den sista gemensamma
sammankomsten. I bearbetningen användes dessa i sin orginalform.
Frågeformuläret bestod av tre frågor som besvarades individuellt av
deltagarna: Hur ser du på det pedagogiska ledarskapet utifrån ett
närvarande/ vetenskapligt perspektiv? Vilka behov/önskemål har du
nu? Vad känns mest angeläget? Under hela processen förde jag en
egen loggbok där jag i huvudsak reflekterade över min roll i processen.
En utmaning med fokusgruppsamtal är att analysera den omfångsrika
data fokusgrupperna genererat (Cohen et al., 2011).

Faser i analysen
Bearbetning av kvalitativa data innebär att materialet bryts ner i olika
analysenheter och kategorier för att sedan sammanföras i olika teman
eller kopplingar mellan kategorierna (Cohen et al., 2011). Enligt Yin
(2011) brukar analysen av kvalitativa data genomlöpa fem faser: (1)
sammanställning, (2) demontering, (3) remontering, (4) tolkning och
(5) slutsatser. Enligt Yin är analysen icke-linjär och kan gå fram och
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tillbaka. I den studie som rapporteras här följde analysarbetet i stora
delar Yins fem beskrivna faser.
Analysarbetet initierades med att transkriptionerna samt deltagarnas
individuella svar på frågeformuläret sammanställdes och sorterades
utifrån Kemmis (2009) teori om vad som konstituera en praktik: talet,
görandet och relaterandet. Detta var ett sätt att synliggöra och
tydliggöra den gemensamma praktiken. Deltagarnas skildringar och
redogörelser av rektors pedagogiska ledarskap kodades som talet,
arbete och de handlingar som skedde på de gemensamma träffarna
kodades som göranden medan samspelet mellan varandra och andra
och annat inom och utanför den gemensamma praktiken kodades som
relateranden. I den första fasen av analysarbetet sorterades materialet
i kronologisk ordning och med hjälp av färgmarkeringar. Talet
markerades med grön färg, görandet med gul färg och relaterandet
med rosa färg.

I den andra fasen, demonteringen (Yin, 2011) reducerades och
organiserades materialet i form av matriser (se vänstra spalten i figur
5). Talet, görandet och relaterandet som identifierats i analysfas 1
splittrades upp i de tre intersubjektiva dimensioner; det semantiska
rummet, det fysiska rummet och det sociala rummet (Kemmis &
Grootenboer, 2008), vilka också fick tjänstgöra som rubriker på de
matriser som konstruerades. Den kronologiska ordningen bibehölls
utifrån syftet att kunna urskilja vad som hände vid varje enskild
sammankomst.
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Figur 5. Analysfas 2 och 3

I den tredje fasen av analysen, remonteringen, bearbetas materialet
med hjälp av praktikarkitekturteorin (Kemmis & Grootenboer, 2008).
Genom att tillämpa praktikarkitekturteorin kunde de omgivande
arrangemangen, som möjliggjorde och begränsade arbetet på de
kommunikativa arenorna, synliggöras i respektive intersubjektivt rum.
De handlingar och det görande, som hade identifierats i analysfas två,
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kopplades samman med olika materiella och ekonomiska arrangemang
som omgav den gemensamma praktiken (se högra spalten i matrisen,
figur 5). På samma sätt sammankopplades också talet med olika
diskursiva och kulturella arrangemang som omgav gruppernas
sammankomster. Slutligen förenades deltagarnas olika relateranden,
till varandra och till andra och annat inom och utanför den
gemensamma praktiken, med omgivande sociala och politiska
arrangemang.
Kvalitativa forskare arbetar ofta med så kallade tjocka beskrivningar,
(thick descriptions) (Yin, 2011), det vill säga fylliga och detaljrika
beskrivningar, för att kunna ge läsaren en god förståelse av det tolkade,
vilket är den modell jag tillämpade i analysens fjärde fas; tolkning av
remonterad data. I denna fas identifierades de förändringar som skett
inom ramen för aktionsforskningsstudien. För att kunna urskilja
förändringarna förtätades matriserna från fas 2 och 3 (se bilaga 6–11).
Tolkningen kan beskrivas som en narrativ strukturering (Cohen et al.,
2011; Kvale, 2014) med syftet att skapa en sammanhängande historia
av de många händelser som redogjorts för under datainsamlingen.
Narrativ strukturering innebär att en text organiseras tidsligt och
socialt för att avslöja sin mening. I den narrativa struktureringen ges
en mångfasetterad bild av det som undersökts och själva skrivande blir
en meningsskapande process (Bell, 2006). Narrativ eller berättelser
utgör en annorlunda och ett kraftfullt sätt att redovisa kunskap, enligt
Bell (2006). En svårighet i det narrativa angreppssättets är att det är
tidsödande eftersom underlaget oftast är omfattande. Narrativ behöver
ha en början, ett mitt och ett slut. Genom att söka efter förändringar i
materialet kunde jag dela in materialet i tre kronologiska skeden vilka
jag valt att kalla: det etablerande skedet, det prövande skedet och det
granskande skedet. Till grund för de tre skedena ligger karakteristiska
göranden och handlingar som identifierats på de kommunikativa
arenorna. Även framträdande mönster i deltagarnas samspel ligger till
grund för indelningen. Skedena används sedan som utgångspunkt för
att skapa det narrativ som beskriver vad som, under olika tidsperioder,
hände på gruppernas sammankomster. I samma narrativ beskrivs även
det som rektorerna berättade hände då de prövade det pedagogiska
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ledarskapet ute på sina skolor. De citat som finns insprängda i texten
underbygger de tolkningar som görs (se kapitel 6).
Narrativ strukturering (Cohen et al., 2011; Kvale, 2014) tillämpades
även för att synliggöra de arrangemang (praktikarkitekturer, Kemmis
& Grootenboer, 2008) som håller samman de, för studien, aktuella
praktikerna: den gemensamma aktionsforskningspraktiken och
rektors pedagogiska ledarskapspraktik. Med arrangemang avsågs de
villkor och förutsättningar som möjliggjorde och begränsade de
undersökta praktikerna. Som underlag användes matriserna från
analysens fjärde fas (se bilaga 6–11) ytterligare en gång, med skillnaden
att fokus nu, riktades mot praktikernas omgivande arrangemang (se
kapitel 7).
Den femte och sista analysfasen handlar om att dra slutsatser från
studien, relaterat till de tolkningar som gjorts under den fjärde fasen
(Yin, 2011). Studiens slutsatser presenteras i kapitel 8.

Flera praktiker
Analysprocessen pågick under flera månader och de ovan beskrivna
faserna var inte linjära utan gick fram och tillbaka. En orsak till att
analysprocessen tog lång tid var den stora mängden material som
skulle hanteras och göras begriplig. En annan utmaning var att hantera
problematiken med att separera den gemensamma praktiken från
rektorernas ledningspraktiker. Gruppernas sammankomster på
universitetet kom ganska snart att påverka rektorernas
ledningspraktiker ute på deras skolor. På samma sätt kom rektorernas
olika ledningspraktiker att påverka det som hände inom den
gemensamma aktionsforskningspraktiken. På så vis gled den
gemensamma praktiken och rektorernas olika ledningspraktiker ofta i
och ut ur varandra. Ett sätt att förstå denna glidning är att de skilda
praktikerna kom att utgöra delar av varandras praktikarkitekturer.
Utifrån ett praktikekologiskt perspektiv (Kemmis & Grootenboer,
2008) kan det förstås som att den gemensamma aktionsforskningspraktiken var sammankopplad med rektorernas ledningspraktiker i ett
slags ekologiskt förhållande. Med det menas att en specifik praktik
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alltid påverkar talet, görandet och relaterandet i andra praktiker
eftersom i realiteten är olika praktiker sammankopplade i
komplicerade nätverk (Niccolini, 2012).
I arbetet med att separera praktikerna har teorin om praktikarkitekturer varit till god hjälp. Enligt praktikarkitekturer
kännetecknas en sammanhängande praktik av dess gemensamma
projekt, vilket fungerat som ett rättesnöre i analysarbetet. Då fokus
riktades mot det gemensamma projektet, framträdde skillnaderna
mellan forskningsarbetet på de gemensamma sammankomsterna och
rektorernas olika utvecklingsarbeten. På sammankomsterna bestod
det gemensamma arbetet av att undersöka och analysera rektors
pedagogiska ledarskap. Ute på skolorna handlade det om att
deltagarna individuellt prövade sitt pedagogiska ledarskap i
verksamheterna.
Utöver den gemensamma praktiken, som utgjordes av aktionsforskningspraktiken, analyserades således det som rektorerna
berättade om när de beskrev de aktioner de prövat i sina verksamheter.
Rektorernas beskrivningar fokuserade i huvudsak på de
utvecklingsarbeten som iscensattes inom ramen för aktionsforskningen. Det är vanligt att forskning och utvecklingsarbete sker
parallellt så att kunskapsproduktionen kombineras med nyttjandet av
den i ett projekt (Moksnes Furu, 2007; Rönnerman & Salo, 2012; Yin,
2011). Gränsen mellan utvecklingsarbete och forskning är följaktligen
inte tydlig. Ett sätt att skilja dem åt är deras olika övergripande syften,
där forskningens primära syfte är att producera kunskap medan
utvecklingsarbetets är att bidra till förändring.

Studiens trovärdighet
Ett syfte inom den kritiska aktionsforskningen är att bidra till att
emancipera den praktik som studeras (Carr & Kemmis, 1986). Det är
följaktligen konsekvenserna av aktionsforskningspraktiken som ska
bedömas. För att betona att det är processen och de relationer som
uppstår i arbetet som är betydelsefulla i bedömningen används
trovärdighet synonymt med validitet och reliabilitet (jmf Olin, 2009).
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Trovärdighetsbegreppet innefattar på så vis både resultatens giltighet
och tillvägagångsättets tillförlitlighet.
För att säkerställa studiens trovärdighet har jag utgått från Andersons
och Herrs (1999) fem validitetskriterier vid planeringen och
genomförandet av forskningsprocessen. Dessa kriterier har använts i
tidigare aktionsforskningsstudier (se t. ex. Langelotz, 2014; Nehez,
2015; Olin, 2009; Tyrén, 2013). De fem validitetskriterierna är:
demokratisk validitet, processvaliditet, resultatvaliditet, katalytisk
validitet och dialogisk validitet.
Den demokratiska validiteten uppnås när alla som deltar i studien
involveras och allas synpunkter och åsikter uppmärksammas, vilket är
ett signifikant särdrag i kritisk aktionsforskning. Den måste anses
trovärdig av deltagarna själva (Kemmis, McTaggart, et al., 2014, s. 36)
och kan endast garanteras då deltagarna har friheten att bestämma vad
som är begripligt för dem och när de själva får avgöra vad som är sant
utifrån tidigare erfarenheter. Deltagarna behöver själva få avgöra vad
som är moraliskt rätt och lämpligt under rådande omständigheter,
vilket var en av grunderna till varför de dokument som handlade om
deltagarnas förväntningar på arbetet kompletterades med en skrivelse
som garanterade allas rätt att avstå vissa moment i studien och rätt att
ta bort den information de själva bidragit med om de så skulle önska
(se bilaga 1 och 2). Upprättandet av en kommunikativ arena var en
strategi som användes för att etablera fysiska möten, där deltagarna
gavs möjlighet att tänka fritt, respektfullt och kritiskt. Den
demokratiska validiteten eftersträvades genom att på olika sätt borga
för att alla fick komma till tals vid gruppernas sammankomster. Detta
gjordes genom att varva vanliga samtal i grupperna med samtal som
var styrda av samtalsmodeller. Samtalsmodellerna var utvalda för att
säkerställa att allas röster blev hörda i grupperna. Ett problem som
uppdagades under arbetes gång var att en deltagare, i en av grupperna,
oftast valde att inta en tillbakadragen roll. Att samma deltagare
dessutom inte hade möjlighet att delta på samtliga möten gjorde det
hela mer problematiskt. Utifrån CPAR:s förhållningssätt (Kemmis,
McTaggart, et al., 2014) och enligt Habermas (1996) tankar om
individers deltagande på en kommunikativ arena är det deltagarens
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rätt att välja roll i gruppen, vilket respekterades i föreliggande studie.
Däremot fick dennes bidrag särskild uppmärksamhet i analysarbetet
för att på så sätt utgöra en del i det sammanlagda resultatet.
Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det
svårt att finna entydiga regler, procedurer eller kriterier för att uppnå
god kvalitet (Cohen et al., 2011). Vad gäller själva datainsamlingen
kopplas giltigheten till om forskaren lyckats skaffa underlag för att göra
en trovärdig tolkning av den undersökta praktiken. I en kvalitativ
studie är giltighet inte endast begränsad till datainsamling utan
omfattar hela forskningsprocessen. Varje kvalitativ studie är unik och
därför är det viktigt att forskaren noga beskriver forskningsprocessen,
så att de som tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om alla
de val som forskaren gjort, vilket processvaliditeten handlar om.
Forskarens hantverksskicklighet har stor betydelse i en kvalitativ
studie. En giltig slutledning är en slutledning som är riktigt förklarad
utifrån dess förutsättningar (Kvale, 2014). Processvaliditet beskriver
hur väl forskaren lyckats med att skriva fram sina tolkningar i
forskningsprocessen och i vilken mån utomstående har möjlighet att
bedöma betydelsen av forskningsprocessen (Anderson & Herr, 1999).
Doktorandarbetet lyfts fram som ett gott exempel på processvaliditet
av både Olin (2009) och Tyrén (2013) eftersom det i denna process
finns handledare som följer och kritiskt granskar arbetet kontinuerligt.
Föreliggande studie har diskuterats på forskarseminarier och på
forskarkurser. Med tanke på processvaliditeten har jag nogsamt
försökt beskriva aktionsforskningsprocessen samt återge innehållet i
samtalen. Det senare återfinns i det narrativ som beskriver de skeden
jag kunnat urskilja i processens: det etablerande, det prövande och det
granskande skedet. Jag har även på ett översiktligt sätt, sammanställt
vad vi gjorde på våra gemensamma träffar (se bilaga 3).
Att uppnå resultatvaliditet handlar om att den cykliska processen i en
studie måste fullföljas. Det räcker inte med att enbart fastställa ett
problem eller finna en framgångsrik lösningsstrategi. Aktionsforskning bör inte leda till slutgiltiga svar utan öppna upp för nya
frågor. Därför gäller det som aktionsforskare att vara lyhörd och att
fullfölja de nya cykliska processerna som uppstår under arbetet
(Anderson & Herr, 1999). Ett framträdande mönster i föreliggande
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studie är hur deltagarnas kunskapsintresse förändrades från att i
studiens inledning dominerats av ett tekniskt kunskapsintresse till att
bli ett praktiskt och kritiskt. Detta visade sig genom att fallenheten att
söka enkla lösningar ersattes med ett intresse av att problematisera
rektors pedagogiska ledarskap samt kritiskt granska olika
förutsättningar för ledarskapet. Denna förändring hänger samman
med studiens katalytiska validitet som är viktig inom aktionsforskning,
eftersom förändring ses som en integrerad del i aktionsforskning.
The most powerful practitioner research studies are those in which the
practitioners recount a spiralling change in their own and their
participants’ understandings (Anderson & Herr, 1999, s. 16).

Den katalytiska validiteten stärks i den mån forskningsprocessen
påverkar deltagarna till att utveckla sin förståelse av den egna
praktiken samt stimulerar till att förändra och förbättra praktiken. Hur
deltagarnas förståelse av rektors pedagogiska ledarskap förändrades
har jag försökt tydliggöra med hjälp av de mönster som framträdde,
under processens olika skeden, då rektorernas redogjorde för sina
prövade pedagogiska ledarskapshandlingar samt i deras beskrivningar
av rektors pedagogiska ledarskap. I den efterföljande analysen har jag,
med hjälp av praktikarkitekturer, även kunnat fokusera på de
förändringar som noterats i den gemensamma aktionsforskningspraktiken.
Den dialogiska validiteten (Anderson & Herr, 1999; Kvale, 2014)
uppnås genom att forskning utsätts för kritisk och reflekterande dialog.
För att garantera resultatens trovärdighet fick deltagarna kontinuerligt
ta del av dessa. Samtliga deltagare fick läsa, reflektera och ge respons
på den slutliga resultatredovisningen. Responsens var ett stor
igenkännande och samtliga uttryckte att de kände sig tillfreds med hur
resultatet skrivits fram.
Generalisering upplevs ofta som problematiskt i kvalitativa studier. I
kvalitativa studier innebär generalisering att de resultat som erhållits
kan generaliseras från den studerade gruppen till en större population.
En kvalitativ studie kan också leda fram till en större förståelse av ett
fenomen och vilka variationer som detta fenomen kan uppvisa i
relation till sin kontext. Generaliseringen kan då eventuellt göras i
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relation till andra snarlika situationer. Analytisk generalisering är en
form som förespråkas av Kvale (2014) och Yin (2011). Den analytiska
generaliseringen handlar om i vilken mån forskaren, genom en väl
överlagd bedömning, ser att resultaten kan ge vägledning för vad som
kommer att hända i en annan situation utifrån en påståendelogik. Vad
gäller studiens analytiska generalisering menar jag att resultatet bör
kunna ge vägledning i frågor som inte bara rör skolors pedagogiska
ledning utan också i kollegialt lärande och i olika skolförbättringsarbeten.

Forskningsetiska överväganden

De etiska övervägandena i denna studie utgår från Vetenskapsrådets
fyra huvudkrav på forskning: informationskrav, samtyckeskrav,
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017). På
informationsmötet som hölls i januari 2014 informerades deltagarna
om aktionsforskningens syfte och om studiens upplägg. Aktionsforskningen beskrevs som forskning med praktisk inriktning (Moksnes
Furu, 2007). Tonvikten lades på deltagarnas aktiva deltagande samt
samarbetet i grupperna. Under genomgången fanns gott om
möjligheter för deltagarna att ställa förtydligande frågor om det som
var oklart. De erbjöds även individuell kontakt via mejl eller telefon,
om det skulle dyka upp ytterligare frågor vid senare tillfällen.
Samtyckeskravet beaktades då allas medverkan i aktionsforskningen
varit frivillig, vilket gjorde det möjligt för åtta rektorer att avsluta sitt
deltagande efter det inledande skedet. Ytterligare ett beaktande är att
det i gruppernas överenskommelser (se bilaga 1 och 2) fanns inskrivet
att varje deltagare kunde välja att avsluta sitt deltagande när som helst
under studiens gång eller välja att avstå från vissa moment i studien.
Alla var också i sin fulla rätt att ta bort den information de själva
bidragit med. Ingetdera av detta blev aktuellt. I samma
överenskommelse formulerades att det skulle råda en öppen och
respektfull kommunikation i gruppen med mål som intersubjektivitet
och otvungen konsensus.
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Konfidentialitetskravet respekterades genom att detta noggrant
diskuterades med de deltagande rektorerna. Dessa menade att det inte
fanns något skäl till att de skulle vara anonyma, eftersom de själva gavs
möjlighet att påverka både studiens upplägg och dess resultat. Trots
deltagarnas uppfattning på denna punkt har jag valt att inte använda
deras namn eller yrkesmässiga hemvist i avhandlingen.
Avslutningsvis informerades deltagarna om att aktionsforskningsstudien kommer att resultera i en doktorsavhandling samt att det
material som produceras i studien endast kommer att användas inom
akademiska sammanhang. Därutöver är deltagarna själva fria att
använda materialet i sina verksamheter.

Konklusion
Vad är vetenskap? Skilda traditioner inom vetenskapssamhället har
olika svar på denna fråga och forskare frambringar varierande
vetenskapliga förklaringar (Carr, 2009; Gustavsson, 2002). Inom den
kritiska aktionsforskningstraditionen är uppfattningen att ingen
forskning står utanför samhället och därför är forskning alltid relaterad
till politik och ideologi (Kemmis, McTaggart, et al., 2014). Inom samma
tradition ser man det som en risk att forskning endast reproducerar
rådande samhällsförhållanden om forskaren saknar ett kritiskt och
granskande perspektiv. Fokus inom kritisk aktionsforskning ligger på
att identifiera och ifrågasätta ologiska förgivettaganden och
företeelser, samt att göra individer medvetna om dessa, eftersom en
sådan insikt i förlängningen kan åstadkomma förändringar och
förbättringar (Kvale, 2014) vilket underbygger antagandet om att den
kritiska aktionsforskningen har en emancipatorisk funktion.
Arbetet i den gemensamma praktiken, det vill säga på de fysiska
sammankomsterna, kan sammanfattas som att det ömsesidiga
intresset var att undersöka rektors pedagogiska ledarskap. Det
undersökande arbetet realiserades genom att ta del av hur pedagogiskt
ledarskap framställdes i myndighetstexter och i forskning. För att
synliggöra deltagarnas förståelse av rektors pedagogiska ledarskap,
intervjuade deltagarna varandra två och två med stöd i
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intervjumetoden föreställningskarta (Miles & Khattri, 1995; Scherp,
2013b). Intervjuerna analyserades gemensamt i de båda grupperna och
på så sätt fick alla ta del av varandras tolkningar av rektors pedagogiska
ledarskap. Längre fram i processen tillämpades Fettermans
viktningsmodell (2001) för att utifrån otvungen konsensus välja ett
angeläget område att pröva inom rektors pedagogiska ledarskap. De
pedagogiska ledarskapshandlingarna som prövades individuellt,
analyserades och utvärderades sedan gemensamt i grupperna.
Deltagarnas prövade handlingar kom på så sätt att påverka det arbete
som skedde i den gemensamma praktiken, på samma sätt som arbetet
i den gemensamma praktiken kom att påverka rektorernas
ledningspraktiker på skolorna.
Min roll som aktionsforskare innebar ett aktivt deltagande på
gruppernas
sammankomster
men
också
i
rektorernas
utvecklingsarbeten i deras verksamheter. Delaktigheten i
utvecklingsarbetena var indirekt på så sätt att jag inte deltog eller var
fysiskt närvarande men genom att ansvara för studiens design
medverkade jag till att arbetena iscensattes.
Den gemensamma nämnaren för de praktiker som finns inom ramen
för denna avhandling är studiens syfte; att bidra med kunskap om
rektors pedagogiska ledarskapspraktik och om vad som händer i en
gemensam aktionsforskningspraktik. Arbetet som rektorerna utförde
på sina skolor och som de berättade om på de gemensamma
sammankomsterna utgör underlaget i arbetet med att bringa klarhet i
på vilket sätt rektorer praktiserar ett pedagogiskt ledarskap samt under
vilka villkor detta sker.
Genom ett synliggörande av variationer i förståelse och praktiserande
av ett pedagogiskt ledarskap var ambitionen att skapa förutsättningar
för att utveckla en förtrogenhet i hanterandet av omgivningens
förväntningar på rektor samt att minska den egna osäkerheten i
praktiserandet. I och med att normer och värderingar kunde
synliggöras skapades förutsättningar att frigöra sig från, eller förändra
olika former av tvång, tradition och vana på det sätt som beskrivs av
Carr and Kemmis (1986). Tydén (1995) argumenterar för att:
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Instead of studying how information from the world of research
reaches different professional groups in the school world and charting
obstacles to and prospect for research information and dissemination
there is a need to devise and refine methods by which they can
themselves approach research and its results and even evaluate them
critically (s. 200).

Det finns några begränsande faktorer i studiens upplägg och
genomförande. En sådan faktor är det datamaterial som används som
underlag för att analysera på vilket sätt rektorer praktiserar ett
pedagogiskt ledarskap. Underlaget består av beskrivningar från de
deltagande rektorerna och är således inte direkta observationer. En
annan faktor är det stora antalet rektorer som valde att avsluta sitt
deltagande under studiens inledande skede, vilket resulterade i att det
tog lång tid att bygga nödvändiga relationer i grupperna. Den tredje
faktorn som bör nämnas är min förmåga som forskare. Enligt (Yin,
2011) ska en forskare vara lyhörd, kunna ställa bra frågor, vara
förtrogen med ämnet, visa omsorg om data, kunna utföra flera
uppgifter parallellt samt vara ihärdig. Några av dessa förmågor tror jag
mig behärska medan andra behöver förstärkas. Att leda grupper har
jag lång erfarenhet av, även att lyssna på andra och jag upplever mig
som förtrogen med ämnet. Däremot behöver jag träna min förmåga att
ställa bra frågor och att hantera (stora mängder) insamlade data.
Övning och imitation av ansedda forskare kan vara ett sätt för att
förbättra dessa förmågor (Yin, 2011).
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6. Att undersöka rektors pedagogiska ledarskap
I kapitel sex och sju redovisas studiens resultat. Kapitel sex fokuserar
på att bidra med kunskap om rektors pedagogiska ledarskapspraktik
samt vad som hände i den gemensamma aktionsforskningspraktiken
när ett sådant ledarskap undersöktes. För att bringa klarhet i hur
rektors pedagogiska ledarskap kan praktiseras använder jag
deltagande rektorers redogörelser för hur de gestaltade ett sådant
ledarskap. De redogörelser som görs i studiens inledande skede är
beskrivningar av ledarskapshandlingar som deltagarna tidigare
genomfört. Längre fram i aktionsforskningsprocessen började
rektorerna
att
individuellt
pröva
olika
pedagogiska
ledarskapshandlingar i sina verksamheter. Gruppernas sammankomster gav på det sättet upphov till att handlingar iscensattes i
rektorernas pedagogiska ledningspraktiker för att sedan diskuteras och
analyseras på kommande möte/n.
Utöver rektorernas redogörelser har data samlats in för att undersöka
vad som hände inom den gemensamma aktionsforskningspraktiken.
Fokus är märkbara förändringar som återges i form av en narrativ
strukturering (Cohen et al., 2011; Kvale, 2014) över vad som ägde rum
under gruppernas sammankomster på Karlstads universitet. Vad det
talades om, vad som gjordes och vilka relationer som fanns (se
Kemmis, 2009) är det som ligger till grund för narrativen (se bilaga 6–
11). Berättandet sker i en kronologisk ordning. Syftet med att använda
narrativ strukturering är att återge de komplicerade och mångfacetterade processer som skedde inom ramen för den studie som
redovisas här i form av meningsskapande berättelser.
För att konstruera sammanhängande och begripliga berättelser har
förändringarna tematiserats utifrån karakteristiska göranden och
handlingar på de kommunikativa arenorna. Även framträdande
mönster i deltagarnas samspel ligger till grund för narrativens
tematisering (se tabell 6).

116

Tabell 6. Identifierade förändringar i aktionsforskningsprocessen

Skeden
Det etablerande
skedet

Det prövande
skedet

Det granskande
skedet

Exempel på
olika
handlingar,
aktioner,
(görandet)

Anette sätter i gång
mötena genom att
redogöra för olika
forskningsstudier och
presentera
aktionsforskning.
Anette iscensätter
övningar och samtal.
Rektorerna lyssnar.
Rektorerna berättar
om ”lyckade”
pedagogiska
ledarskapshandlingar.

Rektorerna redogör
för sina prövade
aktioner som
diskuteras och
analyseras gemensamt
i gruppen. Anette
presenterar studier
som både bekräftar
och utmanar
gruppernas förståelse
av rektors pedagogiska
ledarskap.

Rektorerna omprövar
sina tidigare prövade
pedagogiska
ledarskapshandlingar.
De beskriver hur de
förändrat sin syn på
pedagogiskt ledarskap.
Förändringen förstås
som en konsekvens av
arbetet i den
gemensamma
aktionsforskningspraktiken och av de
slutsatser som dragits.

Exempel på
hur rektorerna
samspelar
(relaterandet)

Trevande, lyssnande,
artiga, bekräftande
och stödjande.

Reflekterande,
utredande och
utvärderande.

Granskande,
självkritisk och
konstaterande.

Omgivningens
förväntningar
påverkar rektors
pedagogiska
ledarskap.

Rektorerna ger
varandra goda råd och
lär av sina och andras
erfarenheter.

Rektorerna tar inte
forsknings- och
myndighetstexter för
självklara längre.

Olika tolkningar, men
överens om att det är
viktigt. Osäkert hur
det ska omsättas.
Betydelsefullt och
omfattande. En
viljeinriktning mot
elevers lärande och
utveckling. Rektor ses
som skolans
pedagogiska ledare.
Klassrumsbesök
nämns som en vanlig
strategi.
Evidensbaserade
undervisningsmetoder
förespråkas.

Mer samstämda
beskrivningar. Ett
ansvar att ordna
förutsättningar för
lärares kollegiala
lärande, ett indirekt
ledarskap. Målet är att
främja elevers lärande
och utveckling.
Pedagogiskt ledarskap
ses som något som
behöver delas.
Prövanden och kritiskt
tänkande ses som
ideal.

Rektorerna är kritiska
till det dominerande
effektivitetstänkandet.
Ledarskap beskrivs
som kontextuellt och
situationsanpassat.
Det handlar om att
leda och hålla i långa
processer samt att
skapa goda relationer.

Aktionsforskningspraktiken

Exempel på
hur rektorerna
talar om och
beskriver
rektors
pedagogiska
ledarskap
(talet)
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Med utgångspunkt i de identifierade förändringarna, i görandet och
relaterandet, har texten kategoriserats i tre olika tidsskeden: det
etablerande, det prövande och det granskande skedet (se figur 6).
Även om skedena uppträder i kronologisk ordning är de inte helt
linjära utan glider mer eller mindre in i varandra. För att tydliggöra vad
som kom att hända i de olika skedena får de förändrade mönstren
tjänstgöra som underrubriker i narrativen.

Det
granskande
skedet

Det
etablerande
skedet

Det
prövande
skedet
Figur 6. Aktionsforskningspraktikens tre skeden

I narrativen framträder även deltagarnas förändrade förståelse av
rektors pedagogiska ledarskap, vilken hörs i deras beskrivningar av
ledarskapet. Rektorernas redogörelser för hur ledarskapet konkret
prövades finns inbäddat i berättelserna. Olika kopplingar mellan
göranden, relateranden och deltagarnas förståelse synliggörs i kapitlet
samt hur studiens teoretiska utgångspunkter satts i verket.

Grupp 1: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Vad som kom att hända i gruppen där deltagarna undersökte rektors
pedagogiska ledarskap utifrån vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, redogörs för utifrån aktionsforskningsprocessens tre
skeden och de karakteristiska mönster som identifierats inom
respektive skede. I texten framgår också hur deltagarnas beskrivningar
av rektors pedagogiska ledarskap förändras eller förstärks under
forskningsprocessens olika skeden.
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Det etablerande skedet
På den första sammankomsten fanns tio deltagare i gruppen, men
under det etablerande skedet kom gruppen att reduceras med fyra
rektorer. Hög arbetsbelastning angavs som orsak till varför tre av de
fyra personerna valde att hoppa av studien. Den höga
arbetsbelastningen hade sin grund i olika händelser. En av rektorerna
berättade att en nyligen genomförd skolinspektion upptog större delen
av hennes arbetstid, vilket omöjliggjorde ett fortsatt deltagande. En
annan rektor hade fått ett nytt uppdrag, som följd av att kommunen
valt att omorganisera hennes skolverksamhet, och för den tredje
rektorn grundade sig den höga arbetsbelastningen i att hon skulle byta
arbetsplats och huvudman. I det fjärde fallet angavs privata skäl vara
det som gjorde att deltagaren kände sig nödgad att hoppa av arbetet.

Inledande och igångsättande handlingar
I inledningen av det etablerande skedet saknades tydliga regler och
förhållningssätt för hur arbetet i gruppen skulle genomföras, men
deltagarna verkade bära med sig en del outtalade förväntningar.
Förväntningar, som enligt deltagarnas utsagor, bland annat präglades
av en förhoppning om att få veta vad som enligt forskningen
kännetecknar rektors pedagogiska ledarskap. En logisk förhoppning
med tanke på de höga förväntningar som i dag är utmärkande för detta
ledarskap samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring hur det kan
realiseras. Dessa förväntningar bidrog till att deltagarna intog en passiv
och lyssnande roll i studiens etablerande skede. Deltagarna var där för
att lära om pedagogiskt ledarskap och det var jag som forskare som
förväntades undervisa om ämnet. Då detta är ett förhållningssätt som
inte överensstämmer särskilt väl med det som kännetecknar aktionsforskning, blev deltagarnas förväntningar något jag kom att arbeta med
under det etablerande skedet. Att aktionsforskning, som ett
vetenskapligt förhållningssätt, var mer eller mindre nytt för de flesta av
deltagarna inverkade också på hur arbetet ordnades.
Flera av de aktioner som initierades under det etablerande skedet kan
beskrivas som ett igångsättande av en aktionsforskningspraktik på en
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kommunikativ arena (se Habermas, 1996). En sådan aktivitet var
upprättande av en skriftlig överenskommelse där deltagarna
formulerade sina förväntningar på gruppens arbete (se bilaga 1).
Överenskommelsen genomsyrades av förväntningar på ett gott
samarbete och på fördjupande samtal där de tillsammans skulle
undersöka rektors pedagogiska ledarskap. I överenskommelserna
framträder den nordiska aktionsforskningstraditionen (se Rönnerman
& Salo, 2012) i deltagarnas förståelse av vad som gynnar ett kollegialt
och professionellt lärande. Önskan om ett demokratiskt
förhållningssätt är tydligt. Att även den australiensiska aktionsforskningstraditionen (se Kemmis, McTaggart, et al., 2014) syns i
överenskommelserna kan förklaras av att jag redan under första
informationsträffen presenterade grundprinciperna i CPAR (se bilaga
4) och betonade de australiensiska aktionsforskarnas erfarenheter från
att driva ett sådant arbete.
Andra igångsättande handlingar syftade till att öka deltagarnas
engagemang och aktivitet i arbetet. En sådan aktivitet, som fick bra
respons från deltagarna, var då de intervjuade varandra med hjälp av
föreställningskartor. Föreställningskartor är en samtalsmetod som
säkerställer att allas röst blir lyssnad på och stödjer på så sätt ett
kommunikativt handlande (se Habermas, 1996). Efter att intervjuerna
var avslutade var det flera i gruppen som uttryckte en förvåning över
att tre timmar gått så snabbt och att samtalsformen bidragit till så
givande samtal. En deltagare uttalade sin uppskattning över kollegans
skicklighet att ställa fördjupande och utredande frågor.
Jag gjorde detta tillsammans med … från … kommun som hade jobbat
med det här tidigare. Hon hade använt modellen i medarbetarsamtal
och det lät ju imponerande, tyckte jag. Det skulle jag vilja göra någon
gång. Insåg bara att hon måste använt hela terminen till att
sammanställa dem. Men det var en oerhört intressant tanke att göra
det med sina pedagoger just för att de ska få syn på sig själva och sitt
eget lärande. (Deltagare 1A, träff 2, tid 29.35)
Jag fick klart för mig hur jag tänker, samlat på ett sätt och hon var
väldigt duktig på att leda den diskussionen och ställa de rätta frågorna.
Det märktes att hon gjort det innan. (Deltagare 1A, träff 2, tid 30.10)

Med stöd i föreställningskartorna fick deltagarna syn på sin egen och
den andres förståelse av ett och samma fenomen. Intervjuerna i par
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väckte i sin tur en nyfikenhet inför övriga deltagares bilder av rektors
pedagogiska ledarskap. Det var en nyfikenhet som togs till vara då den
gagnade den eftersträvansvärda intersubjektiviteten (se Kemmis et al.,
2014) och på nästkommande möte fick deltagarna lyssna till varandras
redovisningar av föreställningskartorna, vilka de fått ta del av i
digitaliserad form redan innan mötet. Som en fortsättning på arbetet
med att utveckla en gemensam förståelse av rektors pedagogiska
ledarskap användes ett ordmoln (wordle.net) som reflektionsverktyg.
Ordmolnet har använts som underlag för vidare reflektion genom att
synliggöra vilka områden som kan uppfattas som delar av rektors
pedagogiska ledarskap. Ordmolnet var sammansatt av rektorernas
utsagor på de individuella föreställningskartorna (se figur 3). I den
gemensamma reflektionen av ordmolnet blev den positiva ton som
generellt karakteriserade talet om pedagogiskt ledarskap tydlig. På
samma sätt som i det generella talet om rektors pedagogiska ledarskap
(se översikten i kapitel 3), beskrev deltagarna ledarskapet som
gynnsamt men som något de inte hann omsätta i den utsträckning de
önskade. Gruppens bild av rektors pedagogiska ledarskap var ett näst
intill oändligt uppdrag. Men trots uppdragets omfattning lades
ansvaret och utförandet på skolans rektor. Bilden av rektor som
skolans ensamma pedagogiska ledare var den dominerade i gruppen
under det etablerande skedet.
På gruppens tredje sammankomst användes Fettermans (2001)
samtalsmodell som ytterligare ett verktyg i arbetet med att främja det
kommunikativa handlandet (se Habermas, 1996) på gruppens
sammankomster. Samtalsmodellen bygger på att var och en får tid och
utrymme att uttrycka sina åsikter och tankar i en grupp. Modellen
säkerställer att även de som inte har för vana att ta plats och göra sin
röst hörd får sätta ord på sina tankar. Det är en samtalsmetod som även
bidrar till ett aktivt lyssnande genom att övriga i gruppen får ställa
frågor för att förstå men inte gå in i en argumentation med den som har
ordet. Samtalsmodellen användes som verktyg när gruppen valde ett
angeläget område, inom rektors pedagogiska ledarskap, att undersöka.
Under samtalet framkom flera tänkbara områden. Efter vars och ens
redogörelse och argumentation samt efter en gemensam reflektion och
en avslutande viktning, landade gruppen i formuleringen ”vetenskaplig
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grund och beprövad erfarenhet”. Motiveringen till valet var att det är
ett uttryck som skolans rektor behöver vara väl förtrogen med. Vidare
menade deltagarna att en rektor behöver ha kunskap om hur en
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan omsättas i
verksamheten.
I första hand var de intresserade av att få veta hur de skulle kunna
gestalta ett pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund. En
bakomliggande orsak till gruppens intresse för detta område var att de
i rollen som skolans rektor ibland blir ifrågasatta av lärare; lärare som
ställer sig undrande till om rektors ledarskapshandlingar verkligen
vilar på någon vetenskaplig grund. Andra vill veta vilken vetenskaplig
grund rektors ledarskap vilar på. Enligt deltagarna, dyker sådana
funderingar upp mestadels när handlingarna direkt påverkar lärarnas
undervisning.
Rektors pedagogiska ledarskap har lyfts i skrift men i handling blivit
ifrågasatt och då blir det den här grejen [den vetenskapliga grunden; min
anmärkning] som slängs mot en.
- Det där är ju inte på vetenskaplig grund, det är ju inte ens beprövad
erfarenhet! (Deltagare 1C, träff 4, tid 1.39.36)

Ett tekniskt kunskapsintresse (se Habermas, 1972) verkade i huvudsak
vara det som låg bakom gruppens val av område. Deltagarna vittnade
om en önskan att med hjälp av pedagogiska ledarskapstekniker få till
stånd en högre vetenskaplighet i verksamheten.
Det undersökande arbetet inleddes med att var och en av deltagarna
gav några konkreta exempel på hur ett ledarskap på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet kan praktiseras. Bilden som framträdde var
spretig och omfattade allt från att implementera evidensbaserade
undervisningsmetoder, till att bygga effektiva arbetsorganisationer
eller att skapa professionella skolkulturer på skolan. Några kopplade
den vetenskapliga grunden till lärarnas uppdrag medan andra såg det
som något som behöver ligga till grund för det egna ledarskapet. Bilden
visade på ett stort område med flera utmaningar.
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Lyssnande och stödjande hållning
Min intention med att inleda gruppens sammankomster med en
presentation av grunderna i aktionsforskning, var att deltagarna skulle
bli
förtrogna
med
forskningsinriktningens
kritiska
och
emancipatoriska normer (se Kemmis, McTaggart, et al., 2014;
Rönnerman & Salo, 2012). Tanken var vidare att genom en sådan
förtrogenhet skulle dessa normer komma att inverka på gruppens
arbete. En mer oväntad effekt var att upplägget fick som konsekvens
att rektorerna intog en lyssnande och (in)lärande roll. Mina
presentationer signalerade att detta var något de behövde lära sig.
Liknande beteende intogs även då jag redovisade forskningsresultat
och tidigare studier inom gruppens valda område. Vid sådana tillfällen
hände det dock att deltagarna själva bidrog genom att referera till
relevanta forskningsstudier, som exempelvis Hatties (2012) stora
metastudie och Robinsons bok (2015) om ett elevnära skolledarskap.
Överlag var det så att i det etablerande skedet lyssnade rektorerna på
det jag presenterade. Längre fram i processen vittnade rektorerna om
att de under det etablerande skedet, hade sett de gemensamma
träffarna som ett tillfälle att lära sig ett vetenskapligt förhållningssätt i
hur rektor leder ett kollegialt lärande. En strategi som tillämpades var
att efterlikna mitt förhållningssätt i deras pedagogiska ledarskapspraktiker. En av deltagarna valde till exempel att använda CPAR som
en skolförbättringsstrategi i den verksamhet han var satt att leda.
Under det etablerande skedet uppfattades således forskaren som en
källa till vetenskaplig kunskap och som ett föredöme för ett
vetenskapligt förhållningssätt. På så sätt omfattades jag av och bidrog
själv till gruppens tekniska kunskapsintresse.
Då deltagarna uppmanades att dela med sig av sina erfarenheter av ett
vetenskapligt pedagogiskt ledarskap var det i första hand lyckade
ledarskapshandlingar som delgavs. Deltagarna lyssnade engagerat och
ställde nyfikna frågor för att eventuellt kunna tillämpa samma
handling i den egna verksamheten. I det etablerande skedet
granskandes eller värderades sällan deltagarnas individuella
berättelser i gruppen. Det vanligaste var att deltagarna uppträdde
stödjande och bekräftande gentemot varandra och att de förstärkte
varandras upplevelser genom att anknyta till egna liknande
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erfarenheter. En av deltagarna beskrev sin skola som en skola som
präglas av en ”realskolekultur” eller en ”institutionskultur”. Med det
syftade han till att lärarna i första hand önskade att samarbeta med
andra som undervisar i samma ämne som de själva. Detta hade han
försökt bryta genom att omorganisera lärarna i arbetslag. Han
berättade att det var en omorganisation som mötts av stort motstånd.
Jag har organiserat om så nu jobbar de i arbetslag. Man [lärarna; min
anmärkning] vill verkligen inte det. Det var sånt krig om att arbeta i
arbetslag.
- Det här är inget diskussionsämne. Vi ska jobba i arbetslag, oavsett
vad ni tycker! Och vi ska inte bara sitta i arbetslag, ni ska verkligen få
jobba i arbetslag! Ni ska få arbetsuppgifter i arbetslagen! Ni kommer
att få uppdrag i arbetslagen!
- Åh, nej, sa lärarna. (Deltagare 1C, träff 3, tid 22.07)

Denna uppfattning förstärktes av flera i gruppen. De menade att det är
fortfarande vanligt att åk 7–9-lärare och gymnasielärare helst
samarbetar med ämneskollegor. Det innefattar inte yrkeslärare som,
precis som F-3- och 4–6-lärare, är vana att arbeta tillsammans, enligt
deltagarna.
När gruppen samtalade om, och jämförde, skolors olika
ledningsresurser var den gemensamma erfarenheten att, i de fall det
finns en biträdande rektor så är det ofta den som ansvarar för skolans
utvecklingsarbete. När deltagarna jämförde denna uppdelning med
uppdelningen på förvaltningsnivå var mönstret detsamma, det vill säga
att den biträdande förvaltningschefen sköter utvecklingsfrågorna
medan förvaltningschef, precis som rektor, är den som hanterar de
”formella uppdragen”. Deltagarna menade att uppdelningen bidragit
till att den dagliga driften framstår som viktigare än de långsiktiga
utvecklingsfrågorna. En förklaring till varför det blivit så var, enligt
deltagarna, att kommunala politiker prioriterar kortsiktiga och snabba
ekonomiska lösningar. Flera av deltagarna var bekymrade över hur den
kommunala styrningen inverkade direkt på rektors ledarskap. Den
statliga styrningen var de inte alls lika bekymrade över utan såg positivt
på det mandat skollagen (SFS 2010:800) gett rektor. Ett exempel på
det var när en deltagare beskrev hur han använde skollagens skrivelse
för att tydliggöra vem som har ansvaret och beslutanderätten på den
lokala skolenheten. I det aktuella fallet handlade det om en
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förvaltningschef som gett tillåtelse till ett politiskt parti att besöka
skolan. I detta fall ändrade deltagaren, med stöd i skollagen,
förvaltningschefens beslut, vilket gillades av övriga i gruppen.
De bekräftande och stödjande normerna dominerade inom gruppen
trots att stora skillnader framkom i deltagarnas beskrivningar av hur
de omsatt ett pedagogiskt ledarskap. I gruppen beskrevs
klassrumsbesök som ett självklart uppdrag för skolans rektor och då
det finns forskare som förespråkar besöken så förutsattes den
vetenskapliga grunden i strategin. När deltagarna berättade hur de
organiserat sina klassrumsbesök framträdde flera olika modeller och
upplägg. Någon använde sig av oanmälda klassrumsbesök under vilka
han observerade utifrån Skolinspektionens observationsschema4.
Någon annan fokuserade på hur lärare startar upp eller avslutar sina
lektioner. Dessa besök varade i cirka 6–10 minuter. Ytterligare en
modell som beskrevs var att observera eleverna och inte lärarna. En
deltagare berättade om hur han först låtit lärarna definiera vad som
kännetecknar god undervisning, för att sedan observera lektioner och
ge återkoppling utifrån lärarnas idealbeskrivningar. Oftast innefattade
rektors klassrumsbesök återkoppling till lärarna, men i modellen där
deltagaren valde att fokusera på eleverna saknades den helt. Trots att
de olika modellerna helt klart hade olika kunskapsteoretiska hemvister
och syften så var detta inget som problematiserades eller ifrågasattes.
Däremot kom sättet att tala om hur klassrumsbesök kan organiseras
att bli allt mera samstämmigt under tiden som gruppen arbetade
tillsammans. Längre fram i processen beskrevs klassrumsbesöken som
en del av en större ledningsstrategi för att hålla sig förtrogen med
skolans verksamhet. Klassrumsbesök sågs dock inte som tillräckligt,
utan som rektor behöver man fortlöpande tala med sina medarbetare
om hur de tänker kring god undervisning. Samtal och kommunikation
lyftes under det etablerande skedet fram som viktiga verktyg (se
Habermas, 1996) i rektors pedagogiska ledarskap.
Vad som hände på sammankomsterna och hur rektorerna samspelade
påverkade deras föreställning om rektors pedagogiska ledarskaps4

http:/www.skolinspektionnen.se/Documents/vagledning/vanligabrister/obsevationsschema-v-08.pdf
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praktik. Under det etablerande skedet fanns en förhoppning om att
studien skulle bidra till att ett effektivt och kraftfullt pedagogiskt
ledarskap definierades och åskådliggjordes så att de själva skulle kunna
tillämpa det i sitt ledarskap. Det var ett tankemönster som förändrades
redan under aktionsforskningspraktikens etablerande skede, vilket är
ett exempel på hur de olika skedena överlappade varandra under
processens gång.

En böljande aktionsforskningspraktik
Under det etablerande skedet fanns mönster som inte var lika
framträdande och påfallande som de ovan beskrivna, vilket gör att
aktionsforskningspraktikens skeden inte kan förstås som linjära utan
som en böljande aktionsforskningsprocess där olika skeden glider in i
och ut ur varandra.
Ett förhållningssätt som var mindre framträdande under det
etablerande skedet var strävan efter intersubjektivitet. Men vid några
tillfällen inträffade det att deltagarna medvetet samtalade vidare om
ett ämne för att uppnå en gemensam förståelse av ett fenomen. Det
vanliga mönstret var annars att man i det etablerande skedet stödde
varandra även då skilda uppfattningar grundades på olika kunskapssyn
eller ledarskapssyn. Ett tillfälle, då gruppen agerade utredande,
resulterade i en gemensam förståelse; att rektors pedagogiska
ledarskap är ett ledarskap med en viljeinriktning mot det arbete som
sker i klassrummen.
- Om jag tolkar er rätt så ska det finnas en tydlig riktning mot
klassrummet i ett pedagogiskt ledarskap? (Deltagare 1F, träff 2, tid
1.23.07)
- Det ska i alla fall hamna i undervisningen (Deltagare 1D).
- Det gäller våra elevers lärande i alla fall (Deltagare 1E).
- Det handlar om hur vi ska leda och att det finns en viljeinriktnings
mot klassrummet. (Deltagare 1B)

Ytterligare ett exempel på ett mindre vanligt förekommande mönster
under det etablerande skedet var när en av rektorerna initierade ett
samtalsämne:
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Varför just pedagogiskt ledarskap? Är det för att det är ett ledarskap
som finns i en organisation som handlar om lärande? I så fall borde vi
även tala om medicinskt ledarskap inom sjukvården… juridiskt
ledarskap inom andra organisationer…, men det gör vi väl inte? Eller
är det för ett ledarskap sker på ett pedagogiskt vis? (Deltagare 1 E, träff
2, tid 1.25.10)

Gruppen konstaterade att om det ska tolkas som ett ledarskap som
utövas på ett pedagogiskt sätt så borde det innebära att det
förekommer inom andra organisationer. Men eftersom ingen i gruppen
hört begreppet användas utanför skolans organisation, konstaterades
att ett pedagogiskt ledarskap är ett ledarskap som i första hand är
förbehållet utbildningsorganisationer.
Under det etablerande skedet var det dominerande tankesättet att
implementera olika undervisningsmodeller som det snabbaste eller
bästa sättet att främja en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Det var dock ett tankesätt som kom att
problematiseras under processens gång och redan under det
etablerande skedet dyker andra alternativ upp:
Kan det vara så, tänker jag lite grann, att det här med att de tankar och
idéer som man har som pedagogisk ledare, de grundar sig ju i
någonting, oftast i någon form av teori om lärande, förhoppningsvis…
Att man inte verbaliserar det, att man inte uttalar det, att man inte
tydliggör det på något sätt?
Jag kan bara gå till mig själv. Jag kan tycka att jag inte gör det
tillräckligt, utan jag framför mina tankar om hur jag vill att det ska
vara, men inte teorin eller det jag grundar det hela på. (Deltagare 1B,
träff 4, tid 1.39.54)

Efter att deltagarna upptäckt vad de sett som en brist i sitt
vetenskapliga förhållningssätt resonerade de sig fram till att det
påverkade deras pedagogiska ledarskap negativt. De ansåg att en
rektor som är föredömlig och gör kopplingar mellan sina
ledarskapshandlingar och forskning kan bidra till att lärare gör samma
koppling mellan undervisning och vetenskap och på så sätt stärks
skolans vetenskaplighet.
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En uppfattning som gick emot den dominerande uppfattningen om
rektor som skolans ensamma pedagogiska ledare, var att skolans
pedagogiska ledarskap blir starkare om man är flera som delar på det:
Man måste på något sätt skapa… det gör man på många olika sätt, sitt
nätverk kring sig på nått sätt. Dels så har man sina kollegor, kanske en
rektorsgrupp och sånt där, men även att man ser till att få med
personalen. Det är personalen man måste ha med sig på något sätt.
Kanske inte alla på en gång men man måste ändå få…, delegera ansvar
och förtroende till folk som kan vara med också. Det var så jag tänkte,
att är vi fler som drar, då tror jag vi blir starkare än om det bara är ett
lok i den här processen. (Deltagare 1E, träff 2, tid 45,18)

Samma deltagare beskrev, lite längre fram i aktionsforskningsprocessen, rektors pedagogiska ledarskap som ett ledarskap som
handlar om att få andra att växa. Ytterligare en motbild till bilden av
rektor som den ensamma pedagogiska ledaren var det organisatoriska
perspektivet. Deltagaren som hävdade det organisatoriska perspektivet
grundade sina tankar i forskning och tidigare studier (Björn et al.,
2002; Blossing, 2013). Deltagaren fick medhåll av ytterligare en i
gruppen och tillsammans beskrev de hur idealtillståndet i skolans
arbetsorganisation är när möten och frågeställningar är organiserade
utifrån en uppdelning i drift och utveckling. De menade vidare att det
behöver råda en professionell och tillåtande kultur på skolan där
auskultation är ett vanligt förekommande inslag och där lärare delar
erfarenheter, inspirerar varandra och agerar som varandras kritiska
vänner. De i gruppen som sa sig ha en tydlig arbetsorganisation
intygade att det finns en stor vinst i att skilja på möten som handlar om
den dagliga driften och på möten som behandlar långsiktiga
utvecklingsfrågor. Vidare framhölls att samtalsformerna på de olika
mötena bör anpassas utifrån deras innehåll och syfte. Inom
driftorganisationen behöver man oftast vara effektiv och komma till
beslut, men på ett utvecklingsmöte får frågorna ta längre tid och syftet
är att belysa saker utifrån olika perspektiv.

Det prövande skedet
Mellan tredje och fjärde träffen, och efter en sommarsemester,
bedömdes processen gå in i ett nytt skede, vilket benämns det prövande
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skedet. Deltagarna började under detta skede att testa olika
pedagogiska ledarskapshandlingar ute på sina skolor. Då de redogjorde
för sina prövade handlingar använde gruppen praxistriangeln (Lauvås
& Handal, 2015) för att kunna fånga in på vilket sätt den beprövade
erfarenheten och den vetenskapliga grunden inverkat på deras val av
handlingar.
Jag tycker vi [som arbetar i skolan; min anmärkning] prövar mycket. Det är
inte beprövad [erfarenheten; min anmärkning], den är prövad. Den är inte
dokumenterad eller analyserad, vi är i ett genomförandearbete hela
tiden. Så det blir lite grann av att bocka av och bocka av. (Deltagare 1C,
möte 5, tid 2.41.12)

Gemensamt ansvarstagande och ökad aktivitet
Under detta skede förändrades framträdande mönster i gruppens
handlingar och göranden. En bidragande orsak till förändringen var att
jag inte längre inledde gruppens sammankomster med en presentation
eller påminnelse om aktionsforskningens innebörd eftersom alla nu
var bekanta med studiens innehåll och upplägg. En annan förklaring
var att jag ville öka deltagarnas ansvar och engagemang i arbetet.
Sammansättningen i gruppen hade stabiliserats och från och med det
prövande skedet förblev alla deltagare kvar i gruppen. Efter att ha
träffats regelbundet under sex månader hade deltagarna lärt känna
varandra. Under det prövande skedet blev deltagarna mer aktiva och
engagerade i det gemensamma arbetet, och det märktes bland annat på
att deltagarna inte längre passivt väntade på att jag skulle initiera
samtal och ge svar på de frågor som väcktes i gruppen. Samtliga
vittnade om en hårt pressad yrkesvardag, vilket innebar att de hade
svårt att avsätta tid och tankar till det gemensamma arbetet mellan
våra träffar. De uppskattade att jag inledde träffarna med att kortfattat
återkoppla till det vi gjorde och talade om senast vi träffades. Oftast
mejlades även en sammanfattande text till deltagarna ungefär en vecka
före så att alla fick möjlighet att förbereda sig inför mötet. I mötets
inledning berättade rektorerna vad som hänt sedan sist vi sågs. Utöver
att vara forskare var min uppgift i gruppen att verka för att allas åsikter
och kunskaper kom fram (se Granström, 2006) och att skapa en god
gruppatmosfär (se Svedberg, 2016a).
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I enlighet med CPAR (se Kemmis et al., 2014) uppmanades deltagarna
att pröva olika ledarskapshandlingar i sina verksamheter. Prövandet
skulle falla inom ramen för gruppens valda område. Hur olika området
tolkades framkom då deltagarna redovisade sina prövade handlingar i
gruppen. Någon hade uppfattat det som en pedagogisk
ledarskapshandling som vilar på vetenskaplig grund, någon annan
hade tolkat det som aktioner för att få till en utbildning på vetenskaplig
grund. Nedan följer olika exempel på handlingar som deltagarna valde
att pröva och redogöra för under detta skede av aktionsforskningspraktiken.
En deltagare hade arrangerat ett antal aktiviteter för att styra
undervisningen mot en specifik undervisningsmodell vilken han själv
haft goda erfarenheter av och som framhålls vara evidensbaserad. För
att ytterligare stärka modellens trovärdighet hade han använt en skrift
från Skolinspektionen där myndigheten sammanfattat sådant som
visat sig ge bra effekt i undervisningen. Han redogjorde för hur de
punkter som Skolinspektionen betonar återfinns inom den valda
undervisningsmodellen. Deltagaren berättade att det var ett arbete
som påbörjats ungefär ett år tidigare och hur han fortsatt det inom
ramen för aktionsforskningsstudien. Han berättade vidare hur han
förvånat lagt märke till att den ännu inte realiserats i klassrummen,
trots att han kommit överens med lärarna om att de skulle arbeta
utifrån den specifika undervisningsmodellen. Detta var ett arbete som
han lett tillsammans med skolans specialpedagog och att deras mål var
att förbättringsarbetet skulle komma eleverna till godo. Han såg det
som angeläget att eleverna märkte av förändringar i klassrummet och
i lärarnas förhållningssätt. För att detta skulle kunna bli verklighet
planerades ytterligare insatser för att implementera modellen i
klassrummet.
Har tänkt en internutbildning, i vad ska vi kalla det, ledarskap i
klassrummet, med pedagogerna på skolan, som jag kör tillsammans
med våran specialpedagog, som för övrigt är en fantastisk resurs just i
skolutvecklingsfrågor och i det här att tänka…, lärmiljö i klassrummet,
anpassningar i klassrummet som en naturlig del i ett
specialpedagogiskt tänk, och som inte bara gäller elever i svårigheter
utan även andra elever. Vi [deltagaren och skolans specialpedagog; min
anmärkning] jobbar mycket med att få in ett sådant tänkande som en
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naturlig del för våra pedagoger i klassrummet. Så vi har tillsammans
planerat upp en internutbildning kan man säga, under hösten, där vi
går igenom dom här grunderna i det vägledande samspelet. (Deltagare
1A, träff 5, tid 1.07.48)

Andra exempel på rektorernas prövade handlingar var när två
deltagare, helt oberoende av varandra, redogjorde för hur de
tillsammans med sina medarbetare prövat att använda
föreställningskartor för att kartlägga verksamheternas nuläge och
mejsla fram förbättringsområden. Båda deltagarna betonade att det
var viktigt att förbättringsområdena utgick från medarbetarnas frågor
och dilemman. En av deltagarna hade avsatt en studiedag till arbetet.
Hon beskrev hur dagen inleddes med att lärarna intervjuade varandra
i par om hur de upplevde sitt arbete på skolan. Lärarna blev också
uppmanade att berätta vilka arbetsuppgifter de ansåg att de lade för
mycket tid på. Efter intervjuerna fick samtliga presentera sin
föreställningskarta för övriga på skolan. Efter genomgången
intervjuade lärarna än en gång varandra, men nu skulle de berätta om
hur de tänkte sig att arbetet fungerade på deras drömskola. Deltagaren
berättade vidare om hur dagen hade avslutats med en gemensam
mönstersökning och hur de sedan tillsammans bestämt vad som
behövde förbättras på skolan för att arbetet mer skulle kunna likna
visionen av att arbeta på en idealskola. Avslutningsvis redogjorde
deltagaren för syftet med denna aktion, vilket var att minska
diskrepansen mellan det rektor tror sig veta händer i klassrummet och
det lärarna faktiskt gör. Hon hade en hypotes om att det låter sig göras
om lärarna är delaktiga och engagerade i skolans förbättringsarbete.
När övriga i gruppen frågade om det fanns någon teori bakom hennes
val av handling hänvisade hon till Scherp som en förespråkare för ett
underifrånperspektiv. Den andra deltagaren som prövat att använda
föreställningskartor menade att eftersom modellen användes i
föreliggande studie tog han för givet att den var vetenskapligt grundad.
Dessutom hänvisade båda deltagarna till den vetenskapliga artikeln
(Scherp, 2013b) de tidigare tagit del av. I det prövande skedet innebar
förståelsen av den vetenskapliga grunden att man som pedagogisk
ledare gör hänvisningar till forskare och vetenskaplig litteratur.
Det vanligaste var att de idéer och aktioner som deltagarna prövat
utgick från egna erfarenheter och värderingar. En av deltagarna, som
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själv saknar lärarbakgrund, förvånades över att hon aldrig hört en
lärare berätta om en fantastisk lektion läraren genomfört. Hon
funderade på om det finns en norm som säger att en lärare inte ska
framhäva sig själv eller sitt arbete. Ett sätt för att försöka bryta normen
var de nya undervisningskonferenserna som hon initierat på skolan. På
konferenserna skulle lärare eller arbetslag berätta för sina kollegor om
lyckade lektioner de genomfört och tillsammans analysera vad det var
som gjorde att lektionen blev framgångsrik. Hon berättade att hennes
grundinställning är att den kompetens och kunskap som behövs finns
på den lokala skolan men att den behöver delas av flera för att samtliga
lärare på skolan ska bli skickliga lärare.
En av deltagarna berättade om hur hon upplevde att hon fått kämpa
för att få in ett vetenskapligt förhållningssätt i sin verksamhet. Hon
uppfattade motståndet som ett resultat av att lärare av gammal vana är
autonoma och att de gärna vill fortsätta att undervisa på samma sätt
som tidigare. Hon upplevde att det finns för få som är intresserade av
att förändra sin undervisning, vilket hon uppfattade som ett hinder i
arbetet med att få till en undervisning som vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
Pedagogerna vill gärna jobba som man alltid gjort och är inte så
nyfikna. När jag och övriga i skolledningen vill genomföra
förändringar finns känslan av att vi måste överbevisa vikten av
förändring och nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet genom att
visa på vad forskningen säger. Viljan och nyfikenheten är för liten,
tryggheten i det kända för stor. (Deltagare 1D, skriftligt svar på min
fråga på det avslutande mötet)

Samma deltagare menade att hon använder forskning för att
argumentera för önskade förändringar och för att motivera lärarna att
genomföra förändringarna.
Det är så uppenbart att man måste bevisa med hjälp av vetenskaplig
grund att… - Jo, men så här anser jag att vi måste vidare… innan jag
får dem med mig. Mycket viktigare i den här gruppen [hänvisar till nya
organisationen; min anmärkning] än i den tidigare. (Deltagare 1 D, träff 9,
tid 15.30)

Gruppen resonerade fortlöpande om formuleringen ”pedagogiskt
ledarskap på vetenskaplig grund” och i dessa samtal problematiserades
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och nyanserades uttrycket. De kom fram till att pedagogiskt ledarskap
på vetenskaplig grund kan ha olika betydelser. Det kan betyda att en
rektor implementerar ”evidensbaserade” undervisningsmetoder på
den lokala skolan, men det kan också betyda att vetenskapliga teorier
används för att motivera pedagogiska ledarskapshandlingar. Båda
dessa betydelser kan ses som ett uttryck för ett fortsatt tekniskt
kunskapsintresse (se Habermas, 1972), men med inslag av ett praktiskt
intresse där deltagarna vrider och vänder på begreppet och ser på det
utifrån olika perspektiv för att försöka förstå det bättre.
Ett professionellt handlande, enligt Maclin (2009), handlar inte om att
implementera färdiga modeller i en komplex yrkesvardag utan att i
samklang med andra reflektera, lära och göra kloka avvägningar, vilket
var en uppfattning som blev allt mer framträdande under det prövande
skedet. Gruppen återkom ofta till att tala om det kollegiala lärandet
som ett sätt att få till förändringar som når hela vägen ut i
klassrummet. Under detta skede blev det tydligt hur lärarna blev
alltmer involverade i de aktioner som prövades i verksamheterna.
Delaktighet och engagemang angavs ofta i gruppens reflektioner som
betydelsefulla för förändringar som förväntas nå hela vägen ut i
klassrummet. Talet om pedagogiskt ledarskap, som ett ledarskap med
syftet att gynna elevernas utveckling och lärande, framträdde allt
tydligare under detta skede.
Vi verkar vara rörande överens om det kollegiala lärandet!?
(Deltagare 1 F, träff 7, 28.26)
- Ja, det är det man ska få till på något sätt. Det är ju det som är ett
pedagogiskt ledarskap, att få i gång det kollegiala lärandet.
(Deltagare 1E, träff 7, 28.27)

Engagemanget och intresset, då deltagarna delade med sig av
erfarenheter från hur de på olika sätt ordnat förutsättningar för lärares
lärande, var stort och genuint. Auskultation för att få inspiration och
återkoppling samt workshops, där arbetslag presenterar sina
lektionsplaneringar, var två konkreta förslag som presenterades. En
deltagare argumenterade för att det kollegiala lärandet skulle kunna
användas som en strategi för att få de medarbetare som vanligtvis är
tämligen osynliga att bli synliga i organisationen. Ett medvetet arbete
med rådande normer kopplat till det kollegiala lärande sågs också som
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en viktig del i ett pedagogiskt ledarskap. Deltagarna menade att den
skolkultur som generellt dominerar dagens skola inte är en kultur som
främjar utveckling och förbättring. Lärare reducerar sitt arbete genom
att relatera såväl goda som dåliga resultat till den aktuella elevgruppen.
Hög måluppfyllelse förklaras med att elevgruppen är bra, dåliga
resultat förklaras med att elever underpresterar. Utifrån en sådan logik
blir betydelsen av lärarens egna insatser minimal, då förklaringarna
hamnar utanför lärarens påverkanssfär, menade deltagarna.
Som ett resultat av att deltagarna börjat pröva olika ledarskapshandlingar och själva fick uppleva effekten av det, betonades prövandet
som en viktig faktor i skolans pedagogiska ledarskap. Deltagarna
uttryckte att en pedagogisk ledare behöver ordna förutsättningar så att
lärare får möjlighet att testa och pröva nya undervisningsmetoder och
tankesätt i sina verksamheter. Deltagarna menade att rektorer oftast
känner till att det finns individer i verksamheten vars främsta ambition
är att förhindra förändringar. Deltagarna erfor själva under detta skede
hur lärare väljer att göra annat än det som skolans rektor förespråkar.
En erfarenhet som stämmer väl överens med de resultat som
presenterats i olika skolforskningsstudier (se t. ex. Hirsh & Lindberg,
2015; Olin, 2009). Det var ett tema som fortsatt behandlades i gruppen
och som man kontinuerligt återkom till under hela
aktionsforskningsprocessen.

Reflekterande och utredande inställning
Under det prövande skedet förändrades samspelsnormerna vilket
inverkade på gruppens arbete. Från att tidigare varit mest stödjande
och bekräftande blev deltagarna allt mer reflekterande och utredande i
sitt förhållningssätt. Till exempel resulterade samtalet om hur lärare
sällan grundar sina handlingar i någon särskild lärteori i en självkritisk
reflektion. Efter att de hade jämfört sina erfarenheter i gruppen
konstaterades att de hade identifierat ett kunskapsbehov hos rektorer.
Med det syftade gruppen på att rektor ofta är den på skolan som ordnar
förutsättningar för lärares lärande och därför är det av betydelse att en
rektor kan grunda sina handlingar i en lärteori. Det beskrevs som en
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förutsättning för att etablera en vetenskaplig grund i sitt pedagogiska
ledarskap. Efter att ha reflekterat över egna kunskaper i olika lärteorier
ansåg deltagarna att det fanns ett behov hos många att aktualisera
lärteorier.
Genom att rektorerna reflekterade över de erfarenheter som fanns i
gruppen kom man gemensamt fram till att rektor behöver arbeta nära
de pedagogiska frågorna och den pedagogiska praktiken. De var
medvetna om att det förekommer att rektorer väljer en annan strategi,
nämligen att fokusera på uppgifter av mer administrativ karaktär. Om
detta tänkte de, att förklaringen till att rektorer väljer att tillbringa
tiden inne på sitt kontor, är att det är mindre ansträngande och
utmanande att hantera administrativa uppgifter än pedagogiska
frågor. Som rektor har man stora möjligheter att styra över sin
arbetstid och kan således välja vilka sysslor man prioriterar, hävdade
rektorerna.
Under det etablerande skedet hade deltagarna varit lyssnande men
sällan undrande när någon i gruppen delade med sig av sina
erfarenheter. Under det prövande skedet förändrades denna norm och
deltagarna blev mer utredande i sina samtal. I första hand var det
analyser utifrån deltagarnas åsikter och tidigare erfarenheter som
började dyka upp i gruppen och i stället för att stanna vid att konstatera
olikheter, började deltagarna att vrida och vända på de tankemodeller
och handlingar som var och en redogjorde för. Ett exempel var när de
diskuterade om det är rektors ansvar att se till att skolans möten blir
effektiva. En av deltagarna beskrev hur hon såg möten som effektiva då
elevernas lärande och lärarnas undervisning hade behandlats och
prioriterats. Om det är en pedagogisk konferens behöver rektor se till
att inte mötestiden användes till att lösa praktiska frågor, hävdade hon.
Min grundläggande tanke är att vi inte ska göra någonting i skolan för
görandet skull, utan det vi gör, alla handlingar och dokument eller vad
det än är vi håller på med, det skall, det gör vi utifrån att elevernas
lärande. Elevernas resultat ska påverkas eller höjas på något sätt. Det
ska inte vara att vi gör det, för görandet skull. (Deltagare 1B, träff 5, tid
1.42.49)

135

I sammanhanget gled samtalet även över till arbetslagens
planeringstid, där några av deltagarna menade att rektor behöver
organisera hur arbetslagen använder sin planeringstid. Det motsades
av andra i gruppen och efter en stunds gemensamt utredande
konstaterades att ingen i gruppen kände till någon forskning som
bekräftade påståendet. I stället fastslogs att stor del av
ledarskapsforskning förespråkar att lärare är delaktiga för att väcka
deras engagemang.
På en sammankomst reflekterade deltagarna över hur beslut från
kommunpolitiker och förvaltningsledning resulterat i stora
organisationsförändringar under det senaste året. De konstaterade att
det är vanligt att kommuner förändrar sina skolorganisationer, något
som i sin tur genererar stor cirkulation bland kommunens rektorer.
När deltagarna reflekterade över utvecklingen såg de hur den hade
resulterat i många trötta och likgiltiga lärare. Som ny rektor på en skola
vill man gärna lansera sina idéer, något de själva också hade gjort. När
gruppen utredde ämnet vidare ifrågasattes varför det ofta saknas en
långsiktig planering inom skolorganisationer. Deltagarna menade att
återkommande ledningsbyten resulterar i låg delaktighet i ständigt nya
skolförbättringsprojekt. Gruppen konstaterade att som pedagogisk
ledare behöver man ta hänsyn till hela sammanhanget och skapa
organisatoriska förutsättningar som stödjer det arbete man vill ska ske
och kanske hålla tillbaka sina egna idéer i vissa lägen.
Då deltagarna utredde sin arbetssituation blev de självkritiska.
Samtliga var överens om att situationen är hårt pressad och att det är
många frågor som hamnar på rektorers bord. Trots det var deltagarnas
erfarenhet att rektorer över lag är dåliga på att delegera uppgifter inom
sin organisation. I det följande samtalet konstaterades att pedagogiskt
ledarskap faktiskt kan handla om att låta andra leda.
Så har jag gjort under hösten - man lyfter frågor i smågrupper och då
sker det jättemycket. När jag så att säga tar ett steg bakåt, eller kliver
undan på något sätt, då sker det så mycket mer. (Deltagare 1C, träff 5,
tid 27.13)

Att pedagogiskt ledarskap är något som bör delas av flera på skolan var
en uppfattning som nu delades av samtliga i gruppen. Deltagarna
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konstaterade vidare att de nog alltid har sett elevernas lärande som
kärnan i ett pedagogiskt ledarskap men att denna tanke blivit ännu
tydligare efter att de tillsammans börjat undersöka och pröva rektors
pedagogiska ledarskap.
Redan på någon av gruppens första sammankomster initierade en av
deltagarna ett reflekterande samtal kring begreppet pedagogiskt
ledarskap. Denna samtalstråd fångades även upp under det prövande
skedet. Nu blev samtalet mer nyanserat och begreppet
problematiserades. Det kan ses som ett utslag av att det praktiska
kunskapsintresset (se Habermas, 1972) hade förstärkts. Rektors
pedagogiska ledarskap är ett exempel på ett fenomen som inte låter sig
mätas eller avläsas på ytan, utan som behöver tolkas. Utifrån ett
praktiskt kunskapsintresse handlar det om att göra det svårbegripliga
tydligare, att försöka förstå snarare än att tillhandahålla en
bruksanvisning (Alvesson, 2013).
Gruppen diskuterade vad som skiljer ledarskap i en skola från
ledarskap inom exempelvis ett sjukhus. En skillnad som framkom var
att den pedagogiska ledaren förväntas utveckla kärnverksamheten
indirekt genom lärarna, vilket inte gäller för andra organisationer.
Gruppen funderade vidare på varför begreppet pedagogiskt ledarskap
skrivits in i olika styrdokument. Är det en statlig signal om att skolan
behöver en ny typ av ledarskap? Önskas en ledare som befinner sig
närmare kärnverksamheten och elevernas lärande? Någon menade att
skolmyndigheternas (se Lindh, 2012; Skolverket, 2011c) förväntningar
på rektor snarare påminner om gamla förväntningar med rötter i
medeltiden, det vill säga att rektor ska vara den skickligaste pedagogen
på skolan och refererade till den studie (Ullman, 1997) som gruppen
tagit del av under det etablerande skedet.
Annat som föranledde utredande samtal i gruppen var studier kring det
distribuerade ledarskapet. Under det etablerande skedet hade jag valt
att presentera perspektivet i syfte att utmana bilden av rektor som
ensam utövare av skolans pedagogiska ledarskap. Den dominerande
uppfattningen var att det var svårt att få till ett distribuerat ledarskap
på grund av lärarnas höga arbetsbelastning. Under det prövande
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skedet insåg deltagarna att det distribuerade ledarskapet handlar om
att fördela ansvar och delaktighet snarare än att delegera
arbetsuppgifter. Än en gång refererade gruppen till Ullmans (1997)
studie och konstaterade att problemet med att få till ett distribuerat
pedagogiskt ledarskap på skolan förmodligen grundar sig mer i
rektorers rädsla att släppa ifrån sig ansvar och mandat, än i lärares
arbetsbelastning.
Denna typ av granskande och problematiserande reflektioner återkom
allt oftare under det prövande skedet, vilket gjorde att processen
bedömdes gå över i aktionsforskningspraktikens avslutande skede; det
granskande skedet.

Det granskande skedet
Inför en av gruppens sista sammankomster hade samtliga fått ta del av
en artikel (Forssten Seiser & Karlefärd, 2014) som beskriver studiens
inledande kartläggning. Artikeln föranledde ett samtal om faran med
ett alltför ensidigt tekniskt kunskapsintresse (Habermas, 1972) och
gruppen enades om att detta intresse är en bidragande orsak till att
skolans professionella upplever en jakt på den mest effektiva
undervisningsmetoden eller det mest framgångsrika skolledarskapet.
Gruppen var också överens om att det finns ett underliggande fenomen
som driver på utarbetandet av snabba lösningar trots skolans
komplicerade problem; en önskan om lösningar paketerade som
lättbegripliga och instruktiva modeller. En av deltagarna menade att
det har fått oss att tro att om vi bara gör precis likadant så kommer
resultaten att bli lika bra oavsett den lokala skolans kontext. Gruppen
menade att jakten på den mest effektiva undervisningsmetoden är ett
slöseri med tid eftersom det i praktiken är omöjligt att få alla att agera
likadant. Rektorerna sa att deltagandet i aktionsforskningsstudien
bidragit till att de över lag blivit bättre på att fokusera på saker som de
själva kan påverka och inte ödsla energi på sådant som ligger utanför
den egna påverkanssfären.
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Att den kritiska forskningsansatsen (se Kemmis et al., 2014) påverkat
gruppens normer framträdde allt tydligare i detta skede. Gruppens
deltagare hade gått från att vara stödjande, lyssnande, bekräftande och
inlärande till att bli mer utredande, reflekterande och kritiskt
granskande. Även gruppens spretiga förståelse av pedagogiskt
ledarskap hade förändrats. I det granskande skedet fanns en ökad
samsyn kring hur rektors pedagogiska ledarskap kan förstås och
praktiseras. I talet om rektors pedagogiska ledarskap framträdde nu en
tydligare och mer avgränsad bild av ledarskapet.

Prövade och omprövade aktioner
Under det granskande skedet förändrades gruppens dominerande
mönster ytterligare en gång och det som framträdde mest var hur
omgivningens förväntningar och krav inte längre togs för självklara,
utan granskades och ifrågasattes av deltagarna.
Under det granskande skedet hände det att deltagare omprövade eller
bytte strategi som en följd av utmanande och problematiserande
frågeställningar i gruppen. Ett exempel på en sådan händelse var när
en rektor hade prövat en aktion som lett fram till en tydligare
mötesstruktur samt en ny form för kollegialt lärande på den lokala
skolan. Det var ett arbete som hade startat efter det att rektor och
lärarna tillsammans kartlagt skolans nuläge. I kartläggningen hade
mötesstrukturen och elevernas lärande identifierats som
förbättringsområden. Hon beskrev hur de gemensamt beslutat att
införa undervisningskonferenser i skolans mötesstruktur. På dessa
skulle lärarna få möjlighet att utbyta erfarenheter om hur de
organiserar och genomför lyckade lektioner, något som lärarna själva
ansåg att de saknade. Undervisningskonferensen sågs som ett forum
där lärarna tillsammans kunde mötas och analysera skolans rådande
undervisningsmönster.
Även om deltagaren var nöjd med denna aktion berättade hon att det
fanns tendenser som oroade. Trots att hon och lärarna gemensamt
kommit överens om att införa undervisningskonferenser i skolans
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mötesstruktur så visade det sig att de var svåra att verkställa i
praktiken. Hon upplevde att lärarna undvek konferenserna genom att
komma oförberedda, vilket resulterade i att konceptet förlorade energi.
Hennes målsättning var att lärarna skulle leda konferenserna och att
innehållet skulle utgå från deras behov, men hennes upplevelse var att
konferenserna hade fått liten genomslagskraft i lärarnas
undervisningspraktik. Övriga deltagare i gruppen utmanade
deltagaren genom att ifrågasätta hennes otålighet. De menade att den
pedagogiska ledarens roll i ett skolförbättringsarbete är att hålla i
processen och hålla ut i arbetet. Flera av dem var bekanta med
Blossings studier och påminde om att en skolförbättringsprocess kan
ta flera år. Efter bearbetningen i gruppen blev deltagaren självkritisk
och menade att problemet kanske varit att hon haft för stora
förhoppningar om snabba och synliga resultat. Hon insåg att
förändringsarbetet hade påbörjats, det vara bara det att
förändringarna var så små att hon behövde gruppens hjälp för att
uppmärksamma dem. I den gemensamma analysen i gruppen blev hon
medveten om hur lärarna faktiskt hade påbörjat ett arbete där de
berättade för varandra om hur de lägger upp undervisningen i svenska.
Dessutom hade lärarna börjat utmana traditionen med ensamarbetande lärare i klassrummet.
När samma deltagare lite längre fram i processen försökte introducera
undervisningskonferenser på två nya skolenheter blev resultatet
annorlunda. På dessa skolor blev lärarna frustrerade och förvirrade. I
den efterföljande analysen i aktionsforskningsgruppen blev det tydligt
hur hon försökt överföra en ganska framgångsrik lösning från en skola
till två andra skolor. Det sågs som ett utslag av hur man som ledare
försöker skynda fram förbättringar, vilket blev gruppens
sammanfattande lärdom av den prövade aktionen. Resultatet blev att
deltagaren omprövade hela processen och startade om arbetet så att
lärarna på de nya skolenheterna fick möjlighet att vara delaktiga i hela
förbättringsprocessen.
Deltagaren som arbetar som förvaltningschef och som tidigt initierade
en egen aktionsforskningsprocess tillsammans med sina rektorer,
berättade om hur han avsatt gott om tid till sitt förbättringsarbete.
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Syftet med hans aktion var att rektorerna skulle få uppleva kraften av
att ingå i en långsam process. Han vill få dem ”sluta hoppa från tuva
till tuva i sitt ledarskap”. Han tänkte att rektorerna skulle kunna lära
sig hur de leder långa processer genom att själva få vara del i en. Han
beskrev de goda och fördjupade samtal de haft tillsammans, vilket han
tidigare saknat. En lärdom han gjort i processen var att pedagogiskt
ledarskap är ett arbete som kräver långsiktighet och regelbundenhet.
Det går inte att avhandla den här typen av komplexa frågor på några
enstaka timmar då och då. Han berättade att han insett att
aktionsforskning är ett förhållningssätt som möjliggör för rektorer att
utveckla sitt pedagogiska ledarskap under strukturerade former.
Vidare menade han att han lärt sig fokusera på helheter i stället för att
stirra sig blind på enskilda detaljer. Att skapa en gemensam riktning
och kraft i förbättringsarbetet och inte ödsla energi på att hoppa runt
bland olika projekt, blev en lärdom i gruppen. Den respons han fått på
processens planering var god och han berättade att han kände sig trygg
i sitt ledarskap, tack vare att han själv fått möjligheten delta i en likadan
process. Genom att berätta om sitt deltagande i en aktionsforskningsstudie upplevde han att hans pedagogiska ledarskap fått extra
legitimitet. Att han var deras lönesättande chef upplevde han inte som
ett problem förutom att han ibland fick känslan av att rektorerna
försökte lista ut vad han som ledare ville ha ut av dem. Det försökte han
komma till rätta med genom att låta innehållet i processen styras av
rektorernas frågor.
Deltagaren som arbetade med att implementera en specifik
undervisningsmodell i sin verksamhet berättade att han bytt strategi
från att föreläsa för sina lärare till att i stället uppmana dem att pröva
olika aktioner med syftet att ändra sin undervisning. Aktionerna skulle
utgå från lärarnas gemensamma definition av en god lärmiljö för
eleverna. I sin roll som pedagogisk ledare såg han hur det arbete han
hållit fast vid under det senaste året nu börjat ge resultat. Lärarna hade
inlett samtal om hur de organiserade sin undervisning och alltfler av
dem hade nu öppnat sina klassrumsdörrar. Han hade delat in lärarna i
grupper som auskulterade hos varandra utifrån största möjliga
spridning vad gällde årskurser, skolform och kön. Utifrån egna
erfarenheter hade han satt samman ett observationsschema som
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lärarna kunde välja att använda då de auskulterade. Hans upplevelse
var att arbetet bidragit till att lärarnas medvetenhet om hur deras
undervisning påverkat elevernas lärande hade ökat. Han hade även
observerat hur eleverna blivit mer delaktiga i planeringen av
undervisningen och att dialogen i klassrummet hade förbättrats.
Däremot upplevde han att det var svårt för lärarna att agera som
varandras kritiska vänner. Han såg det som ett förhållningssätt de
behöver öva på. Hans vision var att auskultation och kollegialt lärande
skulle bli något institutionaliserat på skolan och att hans
auskultationsscheman skulle komma att bli överflödiga i framtiden.
Under det granskande skedet växte det sakta fram en bild av hur
pedagogiskt ledarskap utifrån vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet skulle kunna omsättas. Flera av deltagarna hade på olika
sätt noterat att det handlar om att vara en god processledare och
samtidigt omsätta ett systematiskt förhållningssätt. De hade även
noterat att den systematik som Skolverket (2012) förespråkar i skolans
systematiska kvalitetsarbete på många sätt liknar den cykliska process
som återfinns i ett aktionsforskningsarbete.
Satt och läste det här vi fick från Skolverket om systematiskt
kvalitetsarbete… Men det är ju samma sak som aktionsforskning
egentligen, utan att plocka in en aktion! Samma spiral! (Deltagare 1E,
träff 7, tid 44.21)

Deltagarna menade att en pedagogisk ledare med processledarkompetens kan leda förbättringsarbeten inom många områden.
Någonstans har jag blivit mer systematisk. Jag är inte längre ute [i
verksamheten; min anmärkning] bara för att vara ute. Jag är bättre på att
förklara vad jag tittar på och jag är bättre på att ha ett syfte med vad
jag tittar på. (Deltagare 1A, träff 7, tid 2.05.15)
Vi går från prövad erfarenhet, till beprövad erfarenhet då vi förklarar
bakomliggande syfte och då vi prövar igen utifrån samma
förutsättningar. (Deltagare 1C, möte 5, tid 1.04.49)
Jag tänker att får man in systematiken i det kollegiala lärandet, och
om man jobbar med sin person så får man ju nytta av det, när man gör
sin nästa process. Då gör man ju på samma sätt, på ett ungefär. Så
tänker jag. (Deltagare 1E, träff 7, tid 1.10.43)
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Gruppen återvände flera gånger under det granskande skedet till
samtalet om den pedagogiska ledaren som en viktig processledare.
Samtliga betonade vikten av att individer ges möjlighet att själva få
göra sin egen resa. Ett annat uppdrag för skolans pedagogiska ledare,
menade de, är att bidra till att omedvetna förgivettaganden blir
synliggjorda och kritiskt granskade.
Från att tidigare haft fokus på elevernas lärande hade perspektivet
utvidgats till att även innefatta lärares och rektorers lärande. En viktig
uppgift för rektor som pedagogisk ledare är att ordna förutsättningar
för lärares lärande, men deltagarna beklagade att samma intresse inte
finns för att ordna förutsättningar för rektorers lärande och de ställde
sig undrande till detta. Deltagarna menade att ny kunskap och samtal
med andra är nödvändigt för att rektor ska orka lyfta blicken och se
längre bort än till de praktiska frågorna. För att inte fastna i en statisk
roll behöver också rektorer utmanas av kritiska vänner. Att få ingå i ett
sammanhang tillsammans med andra som kämpar med samma
problematik och utmaningar sågs som betydelsefullt. De såg ett behov
av att fortsätta utveckla sitt pedagogiska ledarskap i en kollegial
gemenskap, helst under formella och strukturerade former.
Lärandet är ett viktigt perspektiv och nära sammankopplat med
skolans pedagogiska ledarskap. Lärande på djupet är något man får syn
på när man blickar tillbaka och reflekterar över sitt eget görande, enligt
deltagarna. Deltagarna konstaterade att det troligtvis inte är vid själva
målet man lär sig utan att lärandet sker på den snirkliga vägen fram till
målet. Vidare menade de att ett sådant lärande är viktig för den
förmåga som en pedagogisk ledare behöver, oavsett innehåll i
förbättringsarbetet. Dessutom fastslogs vikten av långsiktighet och att
är ständiga byten av ledare och nya omorganisationer inte är till godo
varken för organisationen eller de enskilda individerna. Det tar tid att
bygga upp förtroende och goda relationer, vilka är viktiga i ett
pedagogiskt ledarskap, enligt deltagarna.
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Granskande och självkritiskt förhållningssätt
Under det granskande skedet började deltagarna allt oftare kritiskt
granska sin tidigare förståelse av ett pedagogiskt ledarskap. En
deltagare berättade hur han under processens gång kommit till insikt
om att han tidigare varit allt för mål- och resultatfokuserad. Förut var
det han ensam som formulerade mål kring de områden han ansåg vara
angelägna för skolans utveckling. Det var även han som bestämde
vägen fram till målen. När han med självkritisk blick tittade tillbaka
insåg han att det var ett förhållningssätt som resulterat i att han inte
fått med sig alla lärare i arbetet. Han insåg också att han hade varit
otålig och ofta skyndat på arbetet.
Jag ville att man ska komma dit [till målet; min anmärkning] direkt och det
ska vara på mitt sätt. Jag kommer på mig själv att ibland är jag kanske
för ivrig, och att det [förbättringsarbetet; min anmärkning] får inte ta den
tiden det borde få ta utan jag förväntar mig att kunna gå därifrån till
dit [ritar ett rakt streck på bordet; min anmärkning] utan de där snirklarna,
men vet i praktiken att det måste vara så [ritar cirklar på bordet; min
anmärkning]. Så tänker jag i varje form av utvecklingsprojekt, att vi inte
ska behöva ta den vägen [cirklarna; min anmärkning], fast det hamnar ju
där ändå. Jag blir lite irriterad på vägen och så får jag backa lite.
(Deltagare 1A, träff 7, tid 1.05.22)

Flera av deltagarna kände igen sig i beskrivningen och när de
granskade och värderade sitt beteende sammanfattade de det som ett
problem när pedagogiska ledare i skolan vill för mycket på en och
samma gång. De vittnade om att det kan kännas arbetsamt att vänta in
andra och svårt att tålmodigt hålla i och hålla ut. I samtalet framkom
även att flera i gruppen arbetade med att utveckla ett uthålligt
förhållningssätt. De beskrev det som att de efter att själva upplevt
effekten av att få befinna sig i en långsam process numera kunde ”lita
på processen”.
… att hålla i och ha orken att hålla ut och orken att kunna skala bort
och inte tro att man ska göra allt på en gång utan fokusera på något.
Det behöver inte vara så stort område. Det kan vara något litet man
fokuserar på och arbetar med tillsammans. (Deltagare 1B, träff 7, tid
23.32)

Fler självkritiska reflektioner, kring aktioner med syftet att försöka få
lärarna att förändra sin undervisningspraktik, var att det finns en risk
med att som ensam rektor försöka implementera nya
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undervisningsmetoder och förhållningsätt i verksamheten (se Forssten
Seiser & Karlefärd, 2014; Hirsh & Lindberg, 2015). Risken handlar om
att ”det nya” reduceras till en form av undervisningsteknik som lärarna
försöker lära sig utifrån ett rationellt förhållningssätt, avskilt från de
teorier och de tankar som ligger till grund för metoden. När det handlar
om att förändra det arbete som sker i klassrummen är det nödvändigt
att lärarna känner sig delaktiga, menade deltagarna.
Under det granskande skedet framträder normer som visar att det
tidigare dominerande tekniska kunskapsintresset allt mer ersatts av ett
praktiskt och ett kritiskt kunskapsintresse (se Habermas, 1972). Från
att tidigare mest varit intresserade av lära om den bästa eller mest
effektiva metoden eller modellen, riktade gruppen i detta skede
intresset mot en ökad förståelse av olika fenomen. Vidare riktas
intresset mot att identifiera olika förgivettaganden inom skolan.
Begrepp
som
”skolförbättring”
och
”kritiska
vänner”
problematiserades. Kan det finnas en risk med ständiga krav på
förbättringar? Kan skolförbättring ibland handla om att faktiskt stanna
upp och inte förändra något alls?
Åh vad är det för resultat vi vill ha?! Ibland säger vi att vi ska höja
resultaten. Öka måluppfyllelsen. - Jaha, okey, men i förhållande till
vad? (Deltagare 1B, träff 7, tid 28.45)
Vi ska bli bättre och bättre, men bättre i vad? (Deltagare 1B, träff 8,
tid 1.19.17)

Syftet med ett förbättringsarbete handlar om att ta ansvar för sin egen
yrkesvardag, enligt gruppen. Det är inte någon skyltfönsterverksamhet
utan ett autentiskt arbete som grundas på lärarnas egna frågor och
dilemman. Det pedagogiska ledarskapet ansågs behöva grundas i en
omdömeskunskap och en klokskap (Gustavsson, 2002; Carr, 2009)
som gör att man kan hantera olika moraliska dilemman (Maclin, 2009)
som dyker upp i yrkesvardagen.
Under detta skede uppstod en hel del nya funderingar och reflektioner
i gruppen. Någon väckte en fundering om att det finns en risk att de
som pedagogiska ledare driver idén om kritiska vänner för långt. Han
berättade att han utifrån sina prövade aktioner funderat på om det inte
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är tillräckligt med att “vara vänner” som inspirerar varandra genom att
del av varandras planeringar och undervisning.
Finns det en risk med att man driver det för mycket, det här med
kritisk vän. Att det blir motsatt effekt. Man kanske ska nöja sig med
att de [lärarna; min anmärkning] är inne [i klassrummet; min anmärkning] och
bekräftar varandra och inspireras av varandra? (Deltagare 1A, träff 9,
tid 47.70)

Gruppen kom fram till att det kanske vore bättre att välja ett begrepp
som signalerar att det i första hand handlar om att stödja och främja,
vilket också tolkas som att gruppen intagit ett kritiskt granskande
perspektiv som bidragit till att de inte längre okritiskt anammar en
modell som är på modet (Alvesson, 2013). Gruppen sammanfattade att
oavsett vilket begrepp man väljer att använda så är det viktigt att alla
är införstådda med auskultationens syfte.
Ett annat område som behandlades i gruppen var skolan som fenomen.
Vad är det skolan ska vara med och påverka utifrån ett samhälleligt
perspektiv? Skolan kan vara med och reproducera samhällsordningen
eller så kan skolan vara med och förändra den, resonerade deltagarna.
Vidare menade de att detta är ett ställningstagande som rektor behöver
göra samt vara tydlig med.
Under det granskande skedet avslutades gruppens resonemang ofta i
sammanfattande och konkluderande resonemang. Till exempel då
deltagarna på gruppens sista sammankomst granskade och värderade
sina två individuella föreställningskartor. Överlag uttryckte deltagarna
att de blivit tryggare och säkrare på sin roll som pedagogiska ledare
efter att ha arbetat tillsammans under ett och ett halvt år. Några
deltagare menade att skillnaden var påtaglig, medan andra menade att
det snarare var tydligheten och medvetenheten som ökat. En deltagare
förvånades över att trots att hon i dag befann sig i en ny och mer otrygg
organisation än för ett och ett halvt år sedan, kände sig mer säker i sitt
pedagogiska ledaruppdrag nu än då.
I den första kartan var jag ganska ny [som rektor; min anmärkning] och
famlade mig mycket mer fram där än vad jag tycker att jag gör nu.
(Deltagare 1D, träff 9, tid 16.31)
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Deltagarna berättade att de även blivit tryggare inför de förväntningar
som myndigheter och forskning har på rektors pedagogiska ledarskap.
Tidigare tankar hade förstärkts, de hade blivit tydligare i sitt görande
och blivit bättre på att sätta ord på sina tankar. Förståelsen för
formuleringen ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” hade
förändrats för vissa och blivit mer nyanserad för andra. I det
granskande skedet var den dominerande uppfattningen i gruppen att
ett vetenskapligt förhållningssätt är den hållning som fungerar bäst i
ett pedagogiskt ledarskap. De underströk att det inte handlar om att
söka efter någon specifik metod eller modell och aktionsforskning
förespråkades som en forskning som har de förutsättningar som krävs
för ett vetenskapligt förhållningssätt. Flera berättade engagerat hur de
blivit medvetna om processers betydelse och vikten av att låta alla
berörda vara delaktiga. En gemensam slutsats var att det inte går att
överta eller överföra lösningar från en organisation till en annan. Då
deltagarna reflekterade över själva utformningen av arbetet i
aktionsforskningsstudien upplevde de att de pedagogiska
ledarskapshandlingar som de själva prövat i sina verksamheter och
som sedan analyserats och utvärderats i gruppen, kommit att bli
beprövade erfarenheter utifrån ett cykliskt och vetenskapligt
förhållningssätt. En lärdom utifrån detta var att inte nöja sig med att
prata om förändringar utan också göra och pröva olika handlingar.
Vidare menade de att de blivit bättre på att vara föredömliga i sitt
agerande, vilket de såg som ett resultat av aktionsforskningspraktiken.
Deltagandet hade varit utvecklande genom att de tvingats ifrågasätta
sina egna och andras tankar, teorier och handlingar.
Den statliga styrningen upplevde deltagarna som ett stöd i sitt
ledarskap eftersom de menade att det finns ett stort frirum (se Berg,
1995) inom styrningen som gör att de som pedagogiska ledare kan
använda sig strategiskt av den statliga styrningen. Däremot tyckte en
övervägande del av deltagarna att den kommunala styrningen var mer
begränsande än främjande eftersom många kommunala skolpolitiker
väljer att fatta sådana beslut som har direkt inverkan på
kärnverksamheten. Vad gäller deras eget lärande så uttryckte de ett
behov av att få fortsätta ingå i ett kollegialt lärande. I vissa kommuner
hade förvaltningschefen skapat förutsättningar för rektorernas lärande
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men fortfarande verkar det vanligaste vara att det är upp till rektorerna
själva att ordna sådana förutsättningar. Flera av deltagarna upplevde
att intresset för det arbete som skett i föreliggande studie hade varit
litet och flera i gruppen var tveksamma till om högre chefer och
politiker överhuvudtaget kände till arbetet. På samma sätt upplevde
deltagarna att intresset från övriga nivåer var generellt litet när det
kom till skolors pågående förbättringsarbeten.
Slutligen menade de att gruppens arbete gett dem trygghet, motivation
och engagemang att arbeta vidare med att utveckla sitt pedagogiska
ledarskap. Några skulle fokusera på organisationsutveckling, andra
skulle förbättra sitt ledarskap genom att arbeta med att hålla liv i
pågående skolförbättringsprocesser. De sammanfattade sitt
undersökande arbete med att de kommit fram till att ansvaret för
skolans pedagogiska ledare är att hålla i processer och tydligt rikta dess
fokus mot elevernas lärande och utveckling.

Grupp 2: Ett närvarande perspektiv
Utifrån samma struktur som användes för att redovisa arbetet i grupp
1, presenteras nu arbetet som skedde i grupp 2, där gruppen valde att
undersökta rektors pedagogiska ledarskap utifrån ett närvarande
perspektiv. Arbetet beskrivs i ett narrativ utifrån det etablerande, det
prövande och det granskande skedet.

Det etablerande skedet
På gruppens första sammankomst fanns elva deltagare. Även denna
grupp kom att reduceras med fyra deltagare under det etablerande
skedet och orsaken som angavs var också nu hög arbetsbelastning. Två
av dem som valde att sluta var kollegor på en gymnasieskola och de
beskrev hur deras arbetsbörda ökade påfallande då de helt plötsligt
mist en medarbetare. Övriga två, som också var kollegor på en
gymnasieskola, beklagade att de inte hade möjlighet att fortsätta i
studien på grund av en yrkesvardag som inte tillät ytterligare uppdrag.
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Avhoppen resulterade i att kvarvarande deltagare uttryckte en oro för
hur det skulle gå för mig och min forskning. Själva upplevde de inte
avhoppen som alltför besvärande eftersom de såg studien som ett
tillfälle för dem själva att lära mer om rektors pedagogiska ledarskap.
Deras förhoppning var att kunna lära av mig, då de förmodade att jag i
rollen som forskare var kunnig på området.

Inledande och formulerande handlingar
Jag använde mig av samma disposition som redan beskrivits utifrån
grupp 1; det vill säga att jag under det etablerande skedet ofta inledde
gruppens sammankomster med att redogöra för aktionsforskning och
forskning inom fälten skolledarskap och skolförbättring.
På gruppens första sammankomst berättade en av deltagarna hur hon
nyligen varit och lyssnat på en intressant föreläsning med
pedagogikprofessorn Ingrid Carlgren. Föreläsaren uppmanade lärare
och rektorer att engagera sig i och gärna delta i aktuella
skolforskningsstudier. Det var en uppmaning som deltagaren ville dela
med sig av eftersom den bidragit till att hon kände sig extra inspirerad
och engagerad inför det kommande arbetet i gruppen. Deltagarens
inspel blev en passande inledning till uppgiften att formulera
gemensamma förväntningar på arbetet (se bilaga 2). Något som kom
att utmärka gruppens förväntningar var deltagarnas gemensamma
förhoppning om att arbetet skulle bidra till att var och en av dem blev
stärkta i sin roll som pedagogisk ledare. Vidare uttryckte deltagarna en
förväntan om att arbetet i gruppen skulle bygga på tillit och trygghet. I
de gemensamma överenskommelserna syns genomslag av både den
nordiska (se Rönneman & Salo, 2012) och den australiensiska (se
Kemmis et al., 2014) aktionsforskningstraditionen.
Från första sammankomsten flödade samtalen i gruppen och det
verkade finnas en uppsjö av ämnen att tala om utifrån rektors
pedagogiska ledarskap. Efter att deltagarna med hjälp av
föreställningskartor (se Scherp, 2013b) parvis hade intervjuat varandra
och sedan redovisat sina individuella kartor för övriga i gruppen,
konstaterades att rektors pedagogiska ledarskap är ett omfattande och
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mångfacetterat uppdrag. De hade svårt att särskilja specifika uppgifter
inom rektorsuppdraget från det pedagogiska ledarskapet. Flera i
gruppen menade att rektors pedagogiska ledarskap till stora delar
handlar om att ordna förutsättningar för lärares och elevers lärande.
Med förutsättningar syftade deltagarna både på den fysiska miljön och
på olika sociala aspekter som till exempel att främja ett gott samarbete
inom arbetslagen. Det handlade även om att skapa goda
organisatoriska förutsättningar så att lärarna känner sig stimulerade
och inspirerade till att utveckla sin undervisning. Intervjuerna med
föreställningskartor syftade till att deltagarna skulle få syn på sin egen
och övriga deltagares förståelse av rektors pedagogiska ledarskap.
Några av deltagarna upplevde tiden till samtalen som allt för kort, då
de menade att det fanns flera olika delar inom rektors pedagogiska
ledarskap som de ville tala mer om.
Vi hade en intensiv tid ihop, jag och … Det var mycket vi ville med
tiden. Vi hade inte svårt att fylla tiden, utan hade svårt att få in allt i
tiden. Vi var pratglada bägge två, i stunden. (Deltagare 2A, träff 2, tid
21.08)

Syftet med att låta alla komma till tals och främja ett kommunikativt
handlande (se Habermas, 1996) föll väl ut i samtalsformen som
uppskattades i gruppen. Talet om rektors pedagogiska ledarskap var i
stora delar samstämmigt, men då deltagarna redogjorde för olika
ledarskapshandlingar som de förstod som pedagogiska, framkom
variationer i hur ett sådant ledarskap kan gestaltas. En deltagare valde
att berätta om ett laddat möte mellan en elevs vårdnadshavare och en
lärare, där hon uppfattade att det pedagogiska ledarskapet handlade
om att skapa trygghet i mötet. Ett annat exempel, som användes för att
illustrera en pedagogisk ledarskapshandling, var den reflektion som
gjordes efter ett möte, dit en av deltagarna blivit kallad av skolans
lärare. Det var ett möte hon upplevde som mycket påfrestande
eftersom hon i rollen som rektor fått stå till svars inför lärarna. Mötet
handlade om vissa uppkomna situationer på skolan där lärare
uteslutande lade ansvaret på skolans ledning. En annan handling som
fick exemplifiera en pedagogisk ledarskapshandling var rektors
organisering av skolans ledningsgrupp. Sammanfattningsvis
redovisades en mängd olika handlingar som deltagarna uppfattade
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som exempel på rektors pedagogiska ledarskap, där till och med
arrangerandet av bussturer utgjorde ett sådant exempel.
För att få struktur i gruppens rika samtal, och som en del i processen
att nå otvungen konsensus (se Kemmis et al., 2014) om vad som
behövde göras, tillämpades Fettermans (2001) samtalsmodell även i
denna grupp. Under det utvärderande samtalet kom gruppen enhälligt
fram till att ”det närvarande perspektivet” var området som
uppfattades som angeläget att utreda inom rektors pedagogiska
ledarskap. En bidragande orsak var ämnets kopplingar till
omgivningens förväntningar och krav på rektor. Inga som helst tvivel
restes mot valet av område vilket fick deltagarna att reflektera över hur
snabbt samarbetet resulterat i att alla börjat utveckla en gemensam
förståelse av rektors pedagogiska ledarskap.
Hur de uppfattade det valda området beskrevs dock på olika sätt av
gruppens deltagare. För några handlade det om ett behov av att veta
vad som händer i verksamheten medan det för andra innebar att stävja
oroligheter i tid. Att finnas närvarande genom ”management by
walking around” beskrevs som ett sätt att förhindra att konflikter växer
sig stora. Genom att vandra runt på skolan kan rektor fånga upp om
det är något som behöver hanteras i verksamheten eller om det finns
medarbetare som inte mår bra och som behöver stötting på något sätt,
menade man.
Jag har ett stort behov av att vara närvarande. Inte för att jag inte tror
att det blir bra ändå, men jag vill gärna ha en egen förståelse för det
jag är med om, så att säga. Sen behöver jag inte vara fysiskt närvarande
men det ska finnas en känsla av att jag finns med och att jag bryr mig.
Att jag finns att tillgå om det är något man vill komma att prata om
eller diskutera. (Deltagare 2 C, träff 2, tid 1.13.26)

Några beskrev kafferasten som ett bra tillfälle för rektor att hinna prata
med många och avhandla praktiska saker. De menade att rektors
förmåga att hantera småpratet på skolan är en viktig del utifrån ett
närvarande perspektiv. En deltagare refererade till en bok (Ekman,
2003) som hon hade läst inom ramen för Rektorslyftet5 och som
5

En satsning från skolverket – en utbildning för rektorer med fokus på det pedagogiska
ledarskapet
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uppmuntrar rektors deltagande i de informella samtalen på skolan. För
att få så många som möjligt att närvara hade en deltagare valt att bjuda
på smörgås på fredagsrasten. Detta såg hon som en möjlighet att ta
vara på småpratet på sin skola. Skolans rektor behöver också vara
synlig för skolans elever och slutsatsen i denna del av samtalet blev
således att det närvarande perspektivet i stort handlade om att finnas
till hands och vara tillgänglig för alla.
En deltagare argumenterade för att närvaro bidrar till att rektor blir
förtrogen med det arbetet som sker i verksamheten. Det närvarande
perspektivet blir på så vis en strategi för att fånga upp vad man behöver
arbeta vidare med utifrån skolans rådande undervisningsmönster.
För mig är det väldigt viktig att känna till vad som händer i
verksamheten. Jag tror på gemensam förändring, tillsammans med
arbetslagen. För att få till en förändring behöver jag veta något om
verksamheten. Då behöver jag vara där och jag behöver lyssna.
Behöver inte vara i klassrummet utan kan vara på lärgruppsmöten,
EHT. [elevhälsoteam; min anmärkning], personalmöten. (Deltagare 2D,
träff 2, tid 1.21.21)

I detta avseende uppfattades den närvarande rektorn som en rektor
som ofta rör sig i den pedagogiska verksamheten och får inblick i
arbetet som pågår där. På så vis skapas goda förutsättningar för rektor
att utöva ett utmanande ledarskap, enligt deltagaren.
Trots att valet av att undersöka det närvarande perspektivet på rektors
pedagogiska ledarskap var enhälligt, fanns fortsatt behov av att öka den
gemensamma förståelsen eftersom tolkningarna var flera. Då
engagemanget var stort var det inga problem att få till aktioner som
gynnande utvecklingen av en gemensam förståelse av uttrycket ”en
närvarande pedagogisk ledare”. Tillsammans prövades begreppet
”närvarande” av deltagarna. Vad innebär det att vara närvarande?
Närvarande för vem?
Tänk vad bra det blir när man sitter med en person i taget, det blir
jättebra kontakt och man kommer nära varandra. Så man önskar att
man kunde göra mer sånt, men det går ju inte när det är 35 personer
[syftar på antalet medarbetare; min anmärkning]. Men det blir en väldig
närvaro på något vis. (Deltagare 2G, träff 3, tid 2.11)
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Övriga i gruppen förstärkte resonemanget och poängterade betydelsen
av att kunna vara fullt närvarande i mötet med den andre. Deltagarna
vittnade om att detta var svårt eftersom de tydligt kände av
omgivningens förväntningar på att alltid finnas tillgänglig för alla som
behöver träffa skolans rektor. Gruppen konstaterade att det finns en
problematik i att vara tillgänglig för alla. Deltagarna berättade att de
vanligtvis tillmötesgår medarbetares förväntningar om att alltid finnas
tillgänglig, vilket resulterar i att möten avbryts för att telefonen ringer
eller för att det knackar på dörren, något som leder till att närvaron
bryts.
Kan det vara så att i min vilja att vara tillgänglig skapar jag en inlärd
hjälplöshet hos personalen? Eller… Jag upplever mig själv att vara rak
och tydlig men uppfattas också som godhjärtad och som någon som
vill alla väl. Något som kanske resulterar i att jag inte ser de resultat
jag skulle vilja se … Har svårt för att vara chef. (Deltagare 2C, träff 3,
tid 1.05.30)

Redan under aktionsforskningsprocessens etablerande skede började
deltagarna reflektera över om det finns ett spänningsfält mellan att
vara tillgänglig och närvarande. Deltagarna funderade på om en rektor
som alltid finns till hands för alla är en sämre pedagogisk ledare.
Deltagarna sammanfattade samtalet med att en närvarande ledare
behöver kunna fokusera på ett möte i taget och motstå omgivningens,
ofta orealistiska, förväntningar på att finnas till hands för alla i
stunden.
Som stöd för gruppens fortsatta arbete formulerades en idealbild av ett
närvarande perspektiv utifrån gruppens olika beskrivningar. Tanken
med att formulera en idealbild var att den skulle vara ledstjärna i
gruppens fortsatta arbete med att undersöka detta ledarskap.
Att vara en pedagogisk ledare med hög grad av närvaro är en strategi
för rektor att få insyn i verksamheten. Det är också en strategi för att
kunna utmana och stimulera medarbetare till utveckling/förbättring
och att få individer att vilja lämna sin bekvämlighetszon. En rektor
som är i vardagen och som känner till det som sker i verksamheten blir
mer handlingskraftig och kan framgångsrikt koppla förbättringsstrategier direkt till klassrumspraktiken. En närvarande ledare lägger
ned tid och kraft på att förstå hur andra uppfattar situationen och kan
på så vis stötta och bidra utifrån var och ens olika behov och
uppfattning. Men närvarandet behöver inte bara vara av fysisk
karaktär utan det kan också förstås som god kännedom om det som
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sker i verksamheten vilket i sin tur ger goda förutsättningar för att
fatta kloka beslut om vad som behöver göras härnäst. En pedagogisk
ledare uppfattas som närvarande, är en tydlig ledare som vet vad som
sker i verksamheten och inger därför trygghet hos både lärare och
elever. Avslutningsvis får medarbetarsamtalet tjänstgöra som ett
exempel på en händelse som kännetecknas av en hög närvarofaktor.
En närvarande ledare ser till att avsätta tid och plats till denna typ av
samtal så att inget annat stör. Att vara närvarande ledare innebär att
man har tänkt igenom hur man organiserar sin dag för att verkligen få
tid att hantera sina uppdrag genom att exempelvis avsätta tid till
reflektion och analys. (Skrivelse efter tredje mötet)

Bekräftande och öppen hållning
Det var till stora delar samstämda röster som hördes i gruppen när
deltagarna beskrev och bekräftade varandras förståelse av rektors
pedagogiska ledarskap, samtidigt som bilden var något otydlig. Redan
under detta etablerande skede visade deltagarna prov på att vara
utredande i gruppens samtal. Den framträdande uppfattningen av
rektors pedagogiska ledarskap var ett ledarskap som tillför en högre
kvalitet i skolors verksamhet. I deltagarnas utsagor från intervjuerna
med föreställningskartor var den dominerande uppfattningen att detta
är ett ledarskap som i första hand tillfaller skolans rektor. I det
efterföljande samtalet framkom dock en annan bild. Då hamnade fokus
snarare på lärares inflytande och kvaliteten på de vuxnas samarbete på
skolan. Trots det blev det ingen märkbar reaktion då jag lyfte fram
skillnaden genom att visa på ordmolnet med deltagarnas utsagor (se
figur 3) och jämförde denna bild med innehållet i gruppens samtal. De
förklarade skillnaden med att de redan hade kommit till insikt om att
det är ett ledarskap som kan förstås och omsättas på flera olika sätt.
Från och med gruppens andra sammankomst var delaktighet ett
begrepp som ofta återkom i deltagarnas samtal om rektors pedagogiska
ledarskap.
Att verka men inte synas. Men något som jag ofta står för är att det
måste finnas delaktighet. Jag tror inte att jag kommer så långt om jag
inte har pedagogerna med mig. Med det menar jag inte att alla måste
vara överens med mig, men känner man inte delaktighet tror jag inte
att vi kommer så långt. Då hittar man argument för varför det inte
gick, å då var det ju hon [rektorn; min anmärkning] som sa det. Tänker nog
ofta vi och inte jag. [i ledarskapet; min anmärkning] (Deltagare 2B, träff 2,
tid 53,44)
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En deltagare beskrev rektors pedagogiska ledarskap som ett
uppskattande förhållningssätt gentemot medarbetare och elever. Hon
hänvisade till den norske skolforskaren Tom Tillers (2012) studier som
visar att när lärare och elever känner sig sedda och betydelsefulla
inträffar flera positiva effekter i en verksamhet, exempelvis hög
närvaro och god trivsel på skolan.
Eftersom några av deltagarna i gruppen var bekanta sedan tidigare och
arbetade i samma förvaltning eller inom samma kommun samåkte de
till gruppens gemensamma träffar på universitetet. Att några deltagare
sedan tidigare kände varandra kan vara en trolig förklaring till att
relationerna i gruppen förändrades och fördjupades snabbt.
Deltagarna förhöll sig tidigt öppenhjärtiga och ärliga i samtalen och
andan i gruppen beskrevs som trygg och tillitsfull.
Det är lite märkligt när man kommer in så här och träffar gruppen
igen, det kan kännas som det inte var så länge sen och ändå var det ett
bra tag sen eftersom jag inte var med på maj-träffen…, å ändå så pratar
man öppet om både den ena och det andra. (Deltagare 2 A, träff 4, tid
15.09)

Ett sätt för mig att analysera relationerna i gruppen var att se på
innehållet i de pedagogiska ledarskapshandlingar som deltagarna
redogjorde för. Redan under första träffen visade det sig att flera av
deltagarna uppfattade gruppens sammankomster som tillfällen att
reflektera över genuina problem som var sammankopplade med
rektors ledarskap. Ofta kom samtalen att handla om relationer till
enskilda lärare eller till arbetslag. Det kunde även handla om relationer
till förvaltningschefen eller till de lokala politikerna. Det var angelägna
relationella dilemman, där de i rollen som ”problemägare” gärna tog
emot goda råd från övriga i gruppen. Maclin (2009) menar att i
realiteten innebär undersökandet av en yrkespraktik att till stora delar
fokusera på aporia, det vill säga att undersöka hur moraliska dilemman
hanteras. Deltagarna var väl medvetna om att det finns områden inom
rektors pedagogiska ledarskap som är så komplexa att det inte enkelt
går att bestämma hur man ska agera. Därför upplevde de ett behov av
att kunna ”bolla dilemman” i gruppen, vilket är en önskan som ligger
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helt i linje med ett kommunikativt handlande på en kommunikativ
arena (se Habermas, 1996).
Ett exempel på ett utlämnande och öppenhjärtigt samtal var då en
deltagare valde att dela med sig av sina känslor inför ett uppdrag hon
fått från de lokala politikerna, som i sin tur fått det från kommunens
inköpta revisorer. Uppdraget handlade om att hon, tillsammans med
fyra andra rektorer, skulle utforma en femårig utvecklingsplan för
kommunens skolor. Hon berättade att detta var ett uppdrag som hon
inte kände sig bekväm med eftersom hon bedömde att planen skulle
komma att begränsa lärarnas delaktighet och inflytande. Hon var rädd
för att idéer som grundade sig i lärares eller verksamhetens behov
skulle bli refuserade på grund av att de ”inte passade in i planen”.
Jag har inte riktigt förstått, men jag har inte känt mig riktigt bekväm i
att… man ser ju andra behov och så ska allt in där [i planen; min
anmärkning]. Då tar man ju ifrån det utrymme dom [lärarna; min
anmärkning] har att se – Här står jag och det här behovet har jag i min
elevgrupp. Åh, så stämmer inte det med planen! (Deltagare 2A, träff 2,
tid 26.25)

Hon hade också insett att det var ett uppdrag som skulle komma att
uppta en hel del av hennes arbetstid framöver. Uppdraget gick
dessutom stick i stäv med hur hon tänkte om sitt pedagogiska
ledarskap, vilket var något hon blivit medveten om efter gruppens
första sammankomst.
Detta har jag inte förstått förrän vi satt här – är inte det konstigt?
(Deltagare 2 A, träff 2 tid 26.59)

Under det etablerande skedet reflekterade deltagarna över
omgivningens förväntningar på dem som rektorer. Påtagliga
förhoppningar och krav som de förväntades leva upp till beskrevs som
stressande och pressande omständigheter. En sådan förväntan var att
rektor ofta skulle vara synlig i den pedagogiska verksamheten.
Deltagarna var mycket medvetna om att både Skolverket och
Skolinspektionen förespråkar att rektor gör klassrumsbesök och
deltagarnas erfarenhet var att även lärarna instämmer i detta.
Nu har jag inte arbetat så länge som rektor men jag har ju tidigare varit
lärare och jag ser att det finns en helt annan förväntan just på rektors
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närvaro… Jag tycker att det har hänt någonting, vad det nu beror på.
(Deltagare 2F, träff 3, tid 19.16)

Det prövande skedet
När gruppen arbetat tillsammans under ett halvt års tid började
deltagarna att pröva olika ledarskapshandlingar i sina verksamheter,
vilket gjorde att arbetsprocessen gick in i ett nytt skede. De
ledarskapshandlingar som prövades var utifrån temat ”pedagogiskt
ledarskap ur ett närvarande perspektiv” och fortfarande dominerade
relationella dilemman samtalet i gruppen. De aktioner som testades
var oftast med utgångspunkt i svårigheter som uppstått i relationen
mellan en deltagare och en enskild lärare eller med ett arbetslag. Andra
dilemman som behandlades var samarbetssvårigheter inom ett
arbetslag.

Lärande och rådgivande aktiviteter
Under detta skede framstod lärandet som en viktig del i gruppens
gemensamma arbete. Det handlade om att lära av varandras
erfarenheter och att lära utifrån kollegiala samtal i gruppen. Efter
sammankomsterna i gruppen valde några av deltagarna att förändra
eller ompröva sina pedagogiska ledarskapshandlingar. I viss mån
användes även forskning och vetenskap som en källa till nya
kunskaper. Eftersom stor del av gruppens samtal involverade
energikrävande dilemman (aporia, se Maclin, 2009), var normerna
även i detta skede stödjande och bekräftande men efter hand blev de
alltmer reflekterande och rådgivande.
Ytterligare en förändring var att deltagarna började söka mönster i de
dilemman de utredde och kopplade dessa till ett mer generellt sätt att
tänka kring hur rektors pedagogiska ledarskap skulle kunna
praktiseras utifrån ett närvarande perspektiv. Deltagarna blev under
detta skede plågsamt medvetna om hur svårt det är att bryta rådande
normer och hur lätt det är att tillmötesgå omgivningens förväntningar.
Ytterligare en lärdom i gruppen var att de själva är med och förstärker
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vissa av omgivningens förväntningar trots att dessa uppfattades som
besvärande.
Då flera av deltagarna samåkte till gruppens sammankomster var det
vanligt att samtal hade påbörjats i bilen på väg till universitetet. För att
alla skulle få chansen att bli engagerade i samtalen inleddes varje
sammankomst, från och med det prövande skedet, med ”varvet runt”,
vilket innebar att alla kortfattat fick berätta vad som hänt sedan senast
gruppen sågs. Flera av deltagarna berättade att de hade haft besök av
Skolinspektionen. Deltagarna jämförde hur olika inspektörer förhållit
sig vid inspektionen samt vilka påpekanden som gjorts. För några av
deltagarna hade inspektionerna inte inneburit några större
ansträngningar utan arbetet efteråt förlöpte ungefär på samma sätt
som tidigare. För andra hade inspektionerna inneburit stora
förändringar och en hel del arbete. I ett fall hade Skolinspektionen
riktat sin kritik mot skolans ledning, en kritik som enligt den berörde
deltagaren hade kommit utan någon som helst förvarning. Detta hade
resulterat i att hon nu tvivlade på sitt ledarskap.
Det blev så tydligt – eller jag la det väl inte…, jo i början la jag det på
mitt ledarskap, det gjorde jag ju. Å kände mig riktigt knäckt över att
jag inte lyckats. … å jag hade många diskussioner med min personal,
på min enhet om hur det kom sig, för det är ju många frågor kring
ledarskapet. Jag vet precis vilka frågor det är som landar rakt i hjärtat.
(Deltagare 2C, träff 4, tid 28.00)

För att bistå deltagaren beskrev övriga i gruppen liknande erfarenheter
där Skolinspektionens nedslag påverkat dem personligen. Flera i
gruppen hävdade att det ofta är så att det mesta av myndighetens kritik
faller på skolledningen. När deltagaren, som börjat tvivla på sitt
ledarskap, hade talat med lärarna om Skolinspektionens kritik mot
ledningen var det ingen av lärarna som ville kännas vid att de framfört
någon sådan till inspektionen. Det som framkom i samtalet var att
lärarna önskade att hon oftare fanns fysiskt på skolan. Deltagaren
berättade vidare att trots den oro inspektionen skapat så hade den varit
en ögonöppnare för henne. Hon menade att inspektionen hade bidragit
till att hon blivit medveten om att en del av de uppdrag hon delegerat
till lärare inte blivit utförda. Ytterligare en insikt var att de uppdrag
som lärare hade utfört ofta höll låg kvalitet. Hon konstaterade att det
fanns en uppenbar risk med att delegera uppdrag till lärarna. Vidare
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berättade hon hur inspektionen resulterat i att hon nu agerade mer
som chef och mindre som ledare, men sa också att hon inte var bekväm
med förändringen. Chefskapet förknippade hon med ett ledarskap där
man kopplar bort sina känslor och i stället utgår från föreskrifter och
bestämmelser. Efter hennes redogörelse fick hon utredande frågor av
övriga i gruppen. Bland annat ville de veta vad som låg bakom hennes
val att tillämpa ett förhållningssätt som hon kände sig obekväm med.
Någon utmanade genom att påstå att ett chefskap ger högre legitimitet
än ett närvarande ledarskap. Samtalet i gruppen resulterade i att
deltagaren sa sig behöva mer tid till att reflektera över detta.
Det är därför jag hamnar i gropen, det blir så djupt hos mig. Det landar
i mitt knä - är jag tillräckligt bra? Någon är snabb och någon är
eftertänksam. (Deltagare 2A, träff 5, tid 1.23.48)

När deltagarna redogjorde för ledarskapshandlingar de hade prövat i
sina verksamheter blev de, än en gång, medvetna om hur svårt det är
att inte falla till föga för omgivningens förväntningar och krav.
Deltagarnas prövande som skulle stärka det närvarande ledarskapet,
visade att det var lätt att i stället tillmötesgå lärarnas förväntningar på
att skolans rektor ska finnas tillgänglig för alla. Två aktioner som får
exemplifiera deltagarnas strävanden att bryta normen, som handlar
om att leva upp till lärarnas förväntningar, var när två av deltagarna
avsatte tid till reflektion och till inläsning av vetenskaplig litteratur i
sina kalendrar. För att kunna vara helt närvarande i arbetsuppgifterna
var planen att utföra dem på en annan plats än på skolan. Trots att det
på ytan framstod som enkla handlingar visade det sig vara svåra
aktioner att förverkliga. Det var denna tid som prioriterades bort när
lärarna påkallade rektors uppmärksamhet och deltagarna föll till föga
för lärares önskan om rektors fysiska närvaro på skolan. Det hela
resulterade i att läsandet och reflektionen sköttes på kvällar och helger.
Ytterligare en aktion som prövades för att stärka det närvarande
ledarskapet var att avsätta obruten tid till arbetsuppgifter som kräver
full uppmärksamhet. En deltagare beskrev hur hon under denna tid
försökte att inte avbryta sitt arbete då någon knackade på dörren. I
stället lät hon dörren förbli stängd. Men om det då kom en lärare som
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inte respekterade den stängda dörren utan fortsatte att envist påkalla
uppmärksamhet upplevde hon det som lätt att återfalla till normen
… att alltid vara redo. (Deltagare 2A, möte 6, tid 12.10)

Det vill säga att som rektor finnas fysisk närvarande och tillgänglig för
de som behöver träffa rektor. Samtidigt var samtliga deltagare
medvetna om att detta var ett ineffektivt handlade. Deltagarna
påminde varandra om den idealbild de tidigare formulerat, där en
närvarande ledare beskrevs som någon som tar omdömesfulla och
genomarbetade beslut och på så sätt lyckas koppla samman
förbättringsstrategier direkt med klassrumspraktiken.
Att kunna bedriva skolutveckling… men just nu är det bara
brandutryckningar hela tiden. Jag kan inte fokusera på vad det som
behöver göras. (Deltagare 2E, träff 6, tid 27.53)

Flera av de aktioner som deltagarna valde att testa var nära
sammankopplade med de relationella dilemman de erfor i sitt
ledarskap. Tack vare samarbetet i gruppen upplevde de att de blivit
bättre på att hantera svåra samtal, vilket uppfattades som ett resultat
av gruppens så kallade kollegahandledning (Lauvås & Handal, 2015)
eller coaching (Aas & Vavik, 2015). De menade vidare att de blivit mer
systematiska och grundliga i sitt agerande. Flera av deltagarna hade
också prövat Handals och Lauvås praxistriangel (se figur 4) som en
tankemodell då de förberett sig inför svåra samtal eller möten. De
upplevde att modellen bidragit till att de kunnat ställa fördjupande
frågor som fått samtalen att lyfta. Samma tankemodell hade också
använts av en rektor när hon reflekterade över varför hon ofta känt sig
frustrerad efter att hon deltagit i kommunens skolledningsgrupp.
Modellen hade bidragit till att hon fått syn på att ledningsgruppen
oftast nöjde sig med att inrikta sig på handlingar utan att reflektera
över bakomliggande motiv, vilket hon såg som orsaken till sin
frustration. Övriga i gruppen bekräftade att modellen hade bidragit till
ett nytt perspektiv i deras professionsvardag. Genom att tillämpa
modellen fokuserade de inte endast på det synliga görandet utan de var
också intresserad av de motiv som låg bakom ett specifikt handlande,
vilket kan förstås som ett utslag av ett kritiskt kunskapsintresse (se
Habermas, 1996).
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En aktion som testades av flera var att arbeta med arbetslag där
samarbetet inte fungerade särskilt väl. För en av deltagarna handlade
det om ett arbetslag där lärarna från två tidigare arbetslag blivit
sammansatta till ett stort arbetslag bestående av cirka 15 lärare. I
arbetslaget hade det utvecklats en norm att söka lösningar utanför den
egna påverkanssfären vilket resulterat i att det alltid var någon annan
som förväntades genomföra nödvändiga förbättringar. Men det fanns
också skiljaktigheter mellan lärarna beträffande vilka normer och
regler som skulle gälla för samarbetet inom arbetslaget. Deltagarens
aktion innebar att låta arbetslaget pröva konkreta förbättringar. Hon
hade gett lärarna i uppdrag att formulera en överenskommelse med
gemensamma förhållningsregler i arbetslaget. Ett dilemma för
deltagaren var att hon inte hade möjlighet att finnas med på
arbetslagets möten, vilket hon beklagade. Hon uttryckte en besvikelse
över att de utvecklingspedagoger som tidigare funnits inom
kommunens skolorganisation hade rationaliserats bort. Tidigare fanns
de inom varje arbetslag på skolan. Det hade varit lärare som var
utbildade i att leda denna typ av processer och som hade kompetensen
att utmana och fördjupa samtalen i en grupp. Förvaltningsledningens
bortrationalisering resulterade i att uppdraget hamnat på rektor, vilket
visat sig vara omöjligt eftersom tiden helt enkelt inte fanns. Hennes
inlägg föranledde ett samtal om att det behöver finnas flera
pedagogiska ledare på skolan. Gruppen konstaterade att den tidigare
organisationen med utvecklingspedagoger var ett bra exempel på hur
man kan stärka skolans pedagogiska ledarskap genom att dela på
ansvaret.
Ytterligare ett exempel på en deltagare som valde att arbeta med att få
till ett förbättrat samarbete i ett arbetslag, var deltagaren som arbetade
med ett arbetslag bestående av tre lärare. Dilemmat i detta arbetslag
var att det fanns olika uppfattningar om hur undervisningen skulle
genomföras, men detta var inget lärarna pratade med varandra om. I
stället vände sig var och en till henne i rollen som skolans rektor.
De pratar inte med varandra, utan de pratar om varandra. Alla dessa
svårigheter som de lyckas hamna i…, dem pratar man inte med
varandra om, utan går till mig med. Eller pratar med andra, det har
jag ju också sett efter hand. Så det är en nöt att knäcka, hur man ska…
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Min strategi har varit att jag pratat med var och en. (Deltagare 2F, träff
7, tid 1.57.30)

Det som hände då deltagaren beskrev dilemmat var att övriga i gruppen
började handleda kollegan genom att ställa utredande och
problematiserande frågor om hennes agerande som pedagogisk ledare.
Samtalet pågick i 50 minuter och resulterade i att deltagaren helt bytte
strategi. I stället för att fortsätta tala med lärarna en och en skulle hon
i fortsättningen samtala med dem tillsammans. Hon fick även en del
förslag på hur hon skulle kunna använda olika verktyg i samtalen för
att få lärarna i arbetslaget mer lösningsfokuserade.
Ett gemensamt dilemma som behandlades i gruppen handlade om att
inte kunna vara autentisk i sitt ledarskap. Orsaken, enligt deltagarna,
var de normer som styr hur en rektor bör vara och agera (Hallerström,
2006). En deltagare berättade hur hon ibland önskade att hon kunde
konfrontera lärare och vara rak och ärlig i samtalen men att hon aldrig
gjorde så eftersom omgivningens förväntningar på henne som rektor
styrde hennes agerande. Något som försvårade situationen ytterligare
var att rektor är skolans ansikte ut mot samhället. Med det menade
deltagarna att som rektor måste man hålla upp en fin fasad mot
omgivningen. Gruppens gemensamma erfarenhet var att det är en
förväntan som begränsar ett äkta och närvarande ledarskap. I
resonemanget dök även en självkritisk reflektion upp när deltagarna
konstaterade att det är ett problem när rektor uppfattar lärarna som
själva problemet.

Reflekterande och utvärderande inställning
På gruppens femte sammankomst avbröt jag en längre sekvens där
samtalet i gruppen cirkulerat kring flera yrkesrelaterade dilemman.
Min roll som processledare blev att påminna om gruppens
gemensamma åtaganden, det vill säga att undersöka och pröva rektors
pedagogiska ledarskap. Mitt syfte var att de skulle flytta fokus från
enskilda dilemman och i stället reflektera över och utvärdera hur dessa
dilemman skulle kunna hanteras av en närvarande pedagogisk ledare.
I ett samtal där gruppens prövanden utvärderades kom deltagarna
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fram till att det inte räcker med att tala om dilemman. Som en
närvarande pedagogisk ledare behöver man även verktyg och förmåga
att agera. Gruppen konstaterade vidare att det behövs stödjande
strukturer så att inte varje dilemma kräver en ny lösningsidé. Efter att
ha lyft upp flera dilemman till en mer generell nivå, hittades en
förklaring i skolans kultur. Deltagarna menade att om skolan saknar en
samarbetande kultur behöver det hanteras och förändras inom ramen
för skolans pedagogiska ledarskap. Till exempel skulle rutiner för
återkommande kollegahandledningar kunna utgöra en sådan
stödjande struktur. Ytterligare en förebyggande strategi skulle kunna
vara att arbeta med skolans kultur genom exempelvis olika övningar
och kartläggningar. I gruppen framkom, i det prövande skedet, flera
olika konkreta förbättringsförslag och det betonades att det är viktigt
att rektor tar stöd i den skolutvecklingsforskning som finns samt att
rektorer behöver regelbunden handledning för att kunna utvecklas och
stärkas i sin profession.
Deltagarna återvände i sina samtal till att reflektera över lärares
förväntningar på rektor och på vad som kan ligga bakom deras önskan
om att rektor ska finnas fysiskt närvarande på skolan. Flera av
deltagarna vittnade om att de upplever sig kontrollerade av vissa lärare
som tagit på sig den informella uppgiften att redovisa hur ofta rektor
är på sitt kontor under en arbetsvecka. En reflektion var att detta var
en konsekvens av att lärare känner sig mer kontrollerade nu än tidigare
och därför i sin tur börjat kontrollera skolans rektor.
Jag började skicka ut mitt veckoschema. Måndag då är jag där och där.
Då är det ingen diskussion. Men står det att jag ska vara på kontoret
hela dagen och jag inte är där, då blir det så här – Men vad gjorde du
då? Du sa ju att du skulle vara här. Eller om det står att jag inte ska
vara där [på kontoret; min anmärkning] och så är jag där, då blir det - Men
är du här nu? Men det [att skicka ut scheman; min anmärkning] gjorde
att det blev en lite större förståelse. - Ojdå, vi ser att du har en hel del
att göra. (Deltagare 2E, träff 7, tid 1.02.26)

Flera av deltagarna berättade att de väljer att mejla ut sitt veckoschema
för att visa lärarna var de befinner sig på dagarna. En deltagare
berättade om hur hon testat en helt annan strategi som handlade om
att lyfta tillbaka saker till lärarna, i stället för att ta alla uppdragen själv.
Det var en strategi som hon tyckte kändes rätt även om hon var
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medveten om att den gick rakt emot lärares förväntningar på henne
som rektor. Övriga i gruppen menade att hon skulle bli mer populär om
hon i stället löste problemen. Enligt deltagarna är lärare på mindre
skolenheter vana att arbeta utan att rektor är fysiskt närvarande vilket
gör att det oftast råder en annan och mer självständig kultur på små
skolor. Liknande mönster ansågs återfinnas på gymnasieskolan, där
deltagarna uppfattade yrkeslärare som mer självständiga än
kärnämneslärare.
Någon menade att den bakomliggande förklaringen till varför lärarna
vill att rektor ska finnas på skolan är att de vill ha en rektor som är väl
förtrogen med det som sker på skolan. Önskemålet om en rektor med
god kännedom om och är förtrogen med skolans inre liv, kan också
förstås som en önskan att rektor själv ska få uppleva hur arbetsamma
vissa elever är i klassrummet. Gruppen reflekterade över att det verkar
finnas en diskrepans mellan rektors intentioner i ett närvarande
ledarskap och lärarnas förväntningar på samma ledarskap. I en
självkritisk analys kom deltagarna till insikt om att de själva är med och
skapar eller föder vissa förväntningar genom att till exempel inte hålla
fast vid tid för reflektion och inläsning.
Förra träffen befann jag mig i gropen och kände stress och frustration,
funderade på om det är värt det [uppdraget som rektor; min anmärkning] och
så. Men av olika anledningar så har gropen blivit mindre djup och jag
är på väg upp. Vi pratade om det när vi gick [på mötet; min anmärkning],
att det inte ska mycket till innan man är nere igen. Men jag känner vad
viktigt det här [arbetet i studien; min anmärkning] är så att man hittar det
som hjälper en att lyfta blicken. För allt här görandet hjälper inte, man
hamnar i stället i en form av martyrskap. (Deltagare 2F, träff 6, tid
2.35.10)

Efter att ha prövat och sett konsekvenserna av att försöka stärka
närvarandegraden i sitt pedagogiska ledarskap på skolan, konstaterade
gruppen att tid till reflektion är en viktig strategi att hålla fast vid. En
rektor som avsätter tid till att reflektera är en ledare som tar sitt
uppdrag på stort allvar. Reflektion förstås i gruppen som ett lärande
som genererar klokskap och omdömeskunskap. Reflektion beskrevs
som ett lärande som kräver tid och eftertänksamhet, vilket skiljer det
från det ledarskap som levererar snabba svar och tar forcerade beslut.
Att få fördjupa sig kring ett tema, att tala färdigt och att inte behöva ge
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några lösningar är viktigt i ett närvarande ledarskap, menar
deltagarna.
Jag kan tänka så här just nu, bara genom att sätta ord på det här som
jag gjort just nu, ser jag lite tydligare vad man kanske…, hur man kan
tänka om hur man kan göra. Men sen i vardagen så är det så här att
det inte blir någon reflektionstid och då är man är inte förberedd.
(Deltagare 2D, träff 5, tid 20.06)
Jag tycker att det är så bra att jag kan åka i väg på sådana här dagar
för då är jag bortkopplad från det som då händer på hemmaplan och
då har jag tid. Jag som sitter i bilen i nästan två timmar enkel väg och
får tid till att fundera. Jag satt och fundera jättemycket på vägen hit.
Den tiden har jag aldrig när jag är på kontoret eller i verksamheten. Så
det är så värdefullt att få [vara med i sådana sammanhang; min anmärkning].
(Deltagare 2E, träff 5, tid 1.40.33)

Det granskande skedet
Även under det granskande skedet fortsatte deltagarna att ta
relationella dilemman (aporia, se Maclin, 2009) som utgångspunkt i
arbetet med att undersöka pedagogiskt ledarskap utifrån en
närvarande dimension, vilket resulterade i att många av de aktioner
som deltagarna prövade i sina verksamheter hamnade på en
mikronivå. Med det menas att det var handlingar som utspelade sig
mellan deltagaren och enskilda lärare eller arbetslag. Det var ofta
handlingar som avsåg att inom en nära framtid lösa en problematisk
situation. Det var aktioner som vanligen syftade till att stärka
deltagarens relation med lärare eller att bättra på dennes legitimitet
som ledare i verksamheten. Aktionerna kunde även handla om att vara
autentisk och trovärdig i sitt ledarskap. Redan under det prövande
skedet visade gruppen prov på förmåga att kunna lyfta gemensamma
lärdomar till en makronivå. Med det avses att deltagarna applicerade
gruppens lärdomar på en generell nivå och utifrån ett långsiktigt
perspektiv. Det var ett förhållningssätt som kom att förstärkas
ytterligare under studiens granskande skede.
När deltagarna sammanfattade gruppens arbete var upplevelsen att
arbetet gett dem energi i ett läge då flera känt sig pressade och
stressade i sin yrkesvardag. De såg även positivt på att samarbetet
bidragit till att de hade blivit utmanade i sitt sätt att tänka och agera
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som pedagogiska ledare. Arbetet hade även bidragit till att ett
pedagogiskt ledarskap hade identifierats och i viss mån hade deras
tidigare förståelse avgränsats och fördjupats. Genom att ta del av
varandras erfarenheter hade det blivit uppenbart för deltagarna att en
stor del av detta ledarskap handlar om att hantera egna och andras
relationer och känslor. Enligt deltagarna kan det även handla om att
hantera omgivningens krav och förväntningar. En insikt under det
granskande skedet var att det fanns en stark drivkraft inom dem som
handlade om att tillfredsställa andras behov och önskemål. Insikten ses
som ett utslag av emancipation på så sätt att deltagarna medvetet
försökte frigöra sig från behovet av att vara omtyckt och
tillfredställelsen av att känna sig uppskattad.
Under det granskande skedet berättade en av deltagarna att lärarna på
skolan kommenterat att hon hade förändrats i sitt ledarskap under den
tid gruppen arbetat tillsammans. I första hand handlade förändringen
om hennes förhållningssätt till lärare och till skolans
förbättringsarbete. Hon såg lärarnas delaktighet som viktigare och
förbättringsarbetet som mera långsiktigt. En annan deltagare beskrev
hur arbetet i gruppen bidragit till att hon hade förändrat sin förståelse
av skolans systematiska kvalitetsarbete. Förändringen handlade om
hur hon tidigare sett detta mest som ett mät- och kontrollarbete, skilt
från skolans förbättringsarbete. Nu såg hon tydliga kopplingar mellan
dessa områden och flera i gruppen förstärkte förståelsen av att
aktionsforskning erbjuder en möjlighet att inta ett vetenskapligt
förhållningssätt i skolans förbättringsarbete, vilket de fått syn på under
det gemensamma arbetet i gruppen.

Nya aktioner men också återfall
Deltagarna fortsatte på den inslagna vägen som handlade om att utgå
från relationella och energikrävande dilemman och även om dessa
skapat ett behov av regler och färdiga modeller är det viktigt att de
betraktas som stöd snarare än färdiga lösningar. De dilemman som
behandlandes var i första hand individuella problem. Gruppens
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samarbete byggde på stor tillit och hög närvaro i arbetet. Deltagarna
beskrev relationerna i gruppen som energigivande, äkta och genuina.
Även om deltagarna i det granskande skedet allt som oftast
sammanfattade individuella erfarenheter och utifrån detta drog
gemensamma slutsatser och lärdomar, behövde gruppen då och då
påminnas om de slutsatser de kommit fram till. Det fanns en tendens
bland deltagarna att återfalla i gamla tankemönster. Ett sådant
exempel var när deltagarna vid en av gruppens sista sammankomster
redovisade sin nya föreställningskarta för övriga. Under redovisningen
visade det sig att en av deltagarna återigen skrivit fram ”tillgänglighet”
som en viktig faktor i rektors pedagogiska ledarskap.
Fråga mig inte hur den lappen hamnade där. Det var ju det [tillgänglig;
min anmärkning] jag inte skulle vara. Det var ju fredag eftermiddag [syftar
på tidpunkten då hon blev intervjuad; min anmärkning]. Det kanske är
närvarande jag egentligen menar? Nej ra … Jag vet inte hur den [lappen;
min anmärkning] hamnade där. För det är inte riktigt sant… Jo, det är det
ju, jag vill ju vara tillgänglig och så, men menar inte att det betyder att
finnas där de behöver mig, här och nu, det är inte det jag menar. Det
kanske var så jag skrev men det är inte så jag känner. Det jag menar är
egentligen närvarande. Så är det ju! (Deltagare 2 G, träff 10, tid
1.20.15)

Då deltagaren fortsatte att reflektera kring händelsen, konstaterade
hon att med stöd i gruppens arbete hade hon fått syn på det
spänningsfält som råder mellan ”tillgänglighet” och ”närvarande” i
relation till pedagogiskt ledarskap. Detta fick henne även att inse hur
omedveten hon varit då hon på nytt angett ”tillgänglighet” som en
viktig faktor. Hon tolkade detta som ett utslag av en seglivad kvarleva
från ett gammalt tankemönster. Gruppen konstaterade att det är
väldigt lätt att falla tillbaka i ”gamla hjulspår” och att man behöver
kritiska vänner som fortsätter utmana förgivettaganden. När det kom
till ”närvarande” konstaterade gruppen att förståelsen för begreppet
hade förändrats under det senaste året. Förståelsen hade både
utvidgats och fördjupats, enligt deltagarna. Deltagarna hade övergivit
förståelsen där ett närvarande ledarskap var synonymt med att vara
tillgänglig för alla.
Ytterligare ett exempel på hur svårt det visade sig vara att bryta gamla
tankebanor och handlingsmönster var när arbetet i gruppen
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resulterade i att en av deltagarna valde att testa ett nytt förhållningssätt
i mötet med ett specifikt arbetslag. Deltagarens uppfattning var att
detta var ett arbetslag som inte bedrev en undervisning som främjade
alla elevers lärande och utveckling. Hennes relation med arbetslaget
beskrevs som pressad och situationen som akut. Deltagarens
erfarenhet från tidigare möten med arbetslaget var att de ofta hamnade
i låsta lägen. Hon lade ansvaret på lärarna som kontrade med att
förlägga ansvaret till eleverna eller till henne. Rådet att pröva ett nytt
förhållningssätt fick hon på en av gruppens sammankomster och detta
var ett råd hon valde att pröva. I stället för att som tidigare direkt
fokusera på arbetslagets dåliga elevresultat och låga måluppfyllelse,
inledde hon mötet med att ärligt och öppenhjärtigt beskriva hur hon
upplevde relationen till arbetslaget. Hon beskrev sitt sätt att agera som
att hon bytte rollen från att vara chefen som pekar med hela handen till
att i stället agera som en närvarande och äkta ledare.
Jag började mötet med att säga att jag är nog inte så duktig på att säga
vad bra jag tycker att ni är och vilket bra jobb ni gör. Men när jag
kommer, gör jag något med er som gör att vi aldrig talar om de bra
sakerna utan vi bara pratar om det som inte fungerar. Och jag beskrev
min frustration över hur lätt jag hamnar i sandlådan och att det blir
bara ett ställningskrig, inget konstruktivt. Å jag kände under resans
gång hur det blev tystare och tystare och var verkligen inne i mina
djupaste känslor. Men jag kände att jag inte kunde göra på något annat
sätt, det gick inte. De måste förstå hur jag kände det. Jag var verkligen
närvarande. (Deltagare 2C, möte 8, tid 37.22)

Bytet av strategi var ett resultat av att deltagaren fått rådet att ta ett kliv
tillbaka i sitt ledarskap och lyssna in lärarna. Efter genomförd aktion
beskrev deltagaren det som ett oerhört energikrävande möte, men
mötet hade resulterat i ett mycket gott samtal. Hon beskrev det som att
hon för första gången hade nått fram till lärarna i arbetslaget. Vidare
menade hon att hon blivit mer ödmjuk för den problematik lärarna
upplevde i mötet med vissa elever. Den förändrade strategin hade
resulterat i att hon fått en större förståelse inför de svårigheter som
lärarna brottades med i sin yrkesvardag. Hon kände sig nöjd med de
framsteg som gjorts i relationen mellan henne och arbetslaget. Övriga
i gruppen kände sig också nöjda med att deras handledning gett gott
resultat och därför blev alla något förvånade då samma deltagare redan
på nästa möte återigen beskrev arbetslaget som ointresserat av
elevernas lärande.
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Det här med pedagogik… Det är ju svetsen som är viktigast. (Deltagare
2C, möte 9, tid 8.16)

Hon berättade hur hon uppmanat lärarna att förbättra sin
undervisning och elevernas resultat. Då gruppen påminde henne om
hur bra det gick då hon i stället agerat som en närvarande ledare så blev
hennes reflektion att det mötet hade bidragit till en rakare och mer
konstruktiv kommunikation, men att relationen fortsatt var ansträngd
mellan henne och arbetslaget. Dessutom upplevde hon att den
genomförda Skolinspektionen ökat trycket på resultat. När gruppen
lyfte denna erfarenhet till en generell nivå konstaterades att en god
relation med skolans lärare är en förutsättning för ett pedagogiskt
ledarskap.

Analyserande och summerande förhållningssätt
På en träff under det granskande skedet beskrev en deltagare hur hon
upplevde det närvarande perspektivet som en energikrävande
dimension av ett pedagogiskt ledarskap. Hon hänvisade till möten med
medarbetare där hon försökte vara närvarande och äkta i samtalen.
Trots påfrestningen var hon säker på att detta var ett nödvändigt
perspektiv men att hon behövde förhålla sig på olika sätt för att orka
arbeta vidare som rektor. Hon menade att betoningen av det
närvarande perspektivet innebär en del risker för ledaren. Ett exempel
som hon själv upplevt var att hon blev sårbar när hon var äkta i mötet
med andra. Hon uttryckte ett behov av någon form av skydd runt sin
person. Skyddet skulle användas för att skapa en distans mellan henne
som individ och rollen som rektor. Hon tänkte att skyddet skulle kunna
vara en modell, en teori, ett formellt klädesplagg eller en symbol, som
till exempel en rektorsnål. Gruppen bekräftade hennes känsla och
konstaterade att flera av dem kände igen sig i deltagarens beskrivning.
Flera vittnade också om att de kände sig slitna och några berättade att
de hade funderat på hur länge de skulle orka fortsätta arbeta som
rektorer.
Då gruppen analyserade det närvarande perspektivet av rektors
pedagogiska ledarskap konstaterades att det är ett situationsanpassat
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ledarskap som passar bättre och sämre i olika sammanhang. De såg att
ett närvarande ledarskap ter sig olika på mikro- och på makronivå. Det
kunde handla om relationer med enskilda lärare eller om större
organisationsförändringar. På mikronivå blev de ofta utlämnande och
personliga, men även i större och längre processer var det ett
energikrävande ledarskap. Gruppen konstaterade vidare att ett
närvarande ledarskap inte är av naturen gott, utan det har sina
baksidor. En risk med det är att rektor slits ut om han/hon saknar
stöttning och uppskattning i sitt arbete. När deltagarna summerade
sina lärdomar kom de fram till att det finns flera olika nyanser av ett
närvarande ledarskap. De konstaterade vidare att det är ett perspektiv
på pedagogiskt ledarskap som varken kan eller bör tillämpas i alla
sammanhang. Detta var en slutsats som drogs då gruppen summerade
sina gemensamma erfarenheter.
Andra gemensamma erfarenheter var de som handlade om samarbetet
med lokala politiker. Den dominerande uppfattningen i gruppen var att
kommunala politiker sällan lyssnar på rektorer och att de ofta saknar
förståelse för rektorers höga arbetsbelastning. En deltagare berättade
att politikerna inte visat något som helst intresse för den
kvalitetsredovisning hon var ålagd att lämna in. Hon upplevde att
deras intresse snarare handlade om att kontrollera att hon lämnade in
den i tid. Ytterligare ett problem med den lokala politiska styrningen
var, enligt deltagarna, att politiker ofta har svårt att förstå skillnaden
mellan att vara chef i en skola och att vara chef i en teknisk
organisation. De uppfattade att politikernas främsta intresse var
ekonomi, effektiviseringar och rationaliseringar, vilket ofta resulterade
i neddragningar i verksamheten. Att elever hoppar av en utbildning ses
som en ekonomisk förlust snarare än att samhället gått miste om
chansen att utbilda en ung individ. Deltagarna ansåg att ett sätt att
stärka skolans pedagogiska ledarskap var att öka lärares inflytande
över skolans systematiska kvalitetsarbete. Detta prövades av en
deltagare som valde att genomföra en politiskt beslutad organisationsförändring men med grund i lärares synpunkter och önskemål, vilket
resulterade i att när den nya organisationen presenterades så mottogs
den av lärarna utan några protester. En försvårande faktor i arbetet
hade varit att hon personligen var skeptisk till den nya organisationen.
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I rollen som kommunal tjänsteman hade hon ändå känt sig manad att
vara lojal med arbetsgivaren. Hon berättade hur hon hade funderat på
att säga upp sig från sin tjänst i kommunen, men hur hon hade valt att
stanna kvar utifrån det ansvar hon kände inför medarbetare, elever och
vårdnadshavare.
I ett samtal problematiserade gruppen idén om att skolor ständigt ska
bedriva ett pågående kvalitetsarbete. Denna idé har bland annat
resulterat i att rektorer driver på lärarna för att de ska förändra sin
undervisning. Samtliga deltagare i gruppen vittnade om att det kan
kännas frustrerande att behöva bearbeta lärare som inte är
förändringsbenägna.
Jag vill att alla ska gå nu! Då utmanar ju vi [rektorer; min anmärkning] hela
tiden för att skolutveckling ändå är det som vi engageras i och så blir
det inget möte [mellan rektor och lärare; min anmärkning]. Om man vilar lite
granna och inte behöver ta tag i något utan bara är … I stället går jag
ut och säger: Hej, hur är det? Att man är i det… i en termin. (Deltagare
2A, möte 9, tid 14.09)
Spännande att skolutveckling även kan ses som att man vilar i det man
är i och inte förändrar något en stund. (Deltagare 2H, möte 9, tid
14.55)

En annan deltagare upplevde det som ett problem att skolans lärare ser
skolutveckling som skolledningens ansvar och inte som ett gemensamt
ansvar på skolan. Hon berättade att hon inte längre brinner lika mycket
som tidigare för uppdraget. Hon upplevde även att kommunens
skolorganisation tappat kraft och fart. I stället för att som tidigare
samarbeta och fokusera kraften framåt lades nu energin på att jaga
syndabockar. Lärarna skyllde på rektor och rektor på lärarna.
Jag tror verkligen att det är tillsammans man ska arbeta. Jag säger inte
ofta: - Jag som rektor måste… men däremot är det mer och mer mina
medarbetare säger: - Ja, skolledningen måste nog ta tag i detta nu. Då
svarar jag att skolledningen är ju jag men det är ju vi tillsammans som
måste ta tag i detta för vi har det här uppdraget. (Deltagare 2D, träff
10, tid 6.27)

Hon beskrev det som att alla flyr undan skolutvecklingsuppdraget
genom att vara fullt upptagna med annat. Hon upplevde det som att
frustration var den känsla som genomsyrade organisationen. Det
samarbete som tidigare fanns hade upphört och alla var nu upptagna
med att sköta sitt.
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I en summerande analys av rektors pedagogiska ledarskap menade
deltagarna att landskapet över det pedagogiska ledarskapet blivit mer
tydligt vilket lett till att fler detaljer och fler nyanser framträdde i
ledarskapet. Gruppen konstaterade att det närvarande perspektivet i
hög grad finns i deras förståelse av rektors pedagogiska ledarskap och
att de ser sig själva som redskap i ett sådant ledarskap.

Sammanfattning
För att tydliggöra de förändringar som identifierats under processens
tre olika skeden; det etablerande, det prövande och det granskande
avslutas kapitlet med en sammanfattning av de specifika göranden,
handlingar och aktioner som varit särskilt iögonfallande. Hur
deltagarnas samspel förändrats beskrivs också utifrån processens tre
skeden. Hur kunskapsintresset (se Habermas, 1972) skiftar fokus
under processens gång framträder som tydligast i en av grupperna men
kan skönjas i båda. Skiftet handlar om en förändring från ett tekniskt
rationellt intresse till ett allt mer kritiskt och emancipatoriskt
kunskapsintresse. Rektorernas intresse förändrades från att vilja lära
om det mest effektiva sättet att bedriva pedagogiskt ledarskap, till att
fängslas av hur man med hjälp av intersubjektivitet och otvungen
konsensus kan uppnå en ömsesidig förståelse, vilket lägger grunden i
ett skolförbättringsarbete som syftar till en rationellt och rättvis
skolverksamhet (praxis). I båda grupperna framträder den nordiska
aktionsforskningstraditionen (Rönnerman & Salo, 2012) tydligt med
handlingar och normer som främjar ett demokratiskt och deltagande
förhållningssätt. Den australiensiska traditionens principer (se
Kemmis, McTaggart, et al., 2014) framkom bland annat i hur
deltagarna uppmanats ställa kritiska frågor om det pedagogiska
ledarskapet, hur det kan förstås och omsättas samt dess konsekvenser.
Dialog och kommunikation var betydelsefulla verktyg i arbetet som
kompletterades med att deltagarna testade sina idéer genom att företa
olika konkreta aktioner.
Det etablerande skedet skildrar gruppernas dominerande göranden
och handlingar under det första halvåret. Under det etablerande skedet
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var deltagarna till stor del upptagna av att bekanta sig med varandra.
Det etablerande skedet inleddes med att deltagarna formulerade sina
förväntningar på arbetet i en gemensam text samt intervjuade
varandra med hjälp av föreställningskartor. Syftet med intervjuerna
var att främja intersubjektiviteten (se Kemmis et al., 2014) i grupperna
genom att synliggöra den egna och övriga gruppmedlemmars
förståelse av rektors pedagogiska ledarskap. Oftast användes den
första delen på mötena till att jag presenterade tidigare
skolförbättrings - och skolledarskapsforskning samt redogjorde för
aktionsforskning. Under det etablerande skedet förekom flera avhopp
i båda grupperna vilket gjorde att gruppernas sammansättning
förändrades. Större delen av sammankomsterna ägnades åt att
deltagarna beskrev sina olika verksamheter samt redogjorde för
sådana ledarskapshandlingar som de uppfattade som pedagogiska.
Under det etablerande skedet var det i första hand lyckade
ledarskapshandlingar som deltagarna berättade om medan övriga i
gruppen lyssnade, nickade instämmande och visade intresse för den
andres berättelse. Tanken om att lära från varandra var särskilt tydlig
i en av grupperna, där deltagarna tydligt sa att deras huvudintresse i
aktionsforskningsarbetet var att lära genom att utbyta erfarenheter.
Normerna under det etablerande skedet var i första hand att vara artig
och att lyssna samt att stödja och bekräfta andras berättelser och
redogörelser. Under det etablerande skedet valde grupperna, utifrån
otvungen konsensus (se Kemmis et al., 2014), angelägna områden
inom rektors pedagogiska ledarskap. Det var inom dessa områden som
deltagarnas prövanden längre fram i processen hamnade.
Under det etablerande skedet fanns stora variationer både i hur
deltagarna förstod och beskrev ett pedagogiskt ledarskap, och lika
många variationer framträdde då de berättade om hur de själva
utövade ledarskapet. Samtliga rektorer talade om ledarskapet i en
positiv ton och var överens om att det är viktigt att bedriva ett
pedagogiskt ledarskap. De var trevande i sina beskrivningar och
berättade att de kände sig osäkra på hur ett sådant ledarskap skulle
omsättas i praktiken. Ovissheten var ett motiv till varför de valt att ingå
i studien, de ville lära sig mer om rektors pedagogiska ledarskap och de
ville utöva ett pedagogiskt ledarskap med högre kvalitet. Att det är ett
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ledarskap som har en viljeinriktning mot elevers lärande och
utveckling var en beskrivning som rektorerna fastslog redan under det
etablerande skedet. Under det etablerande skedet beskrevs ledarskapet
i första hand som rektors ansvar på skolan.
I det prövande skedet, vilket framträdde efter cirka ett halvår, hade
deltagarna blivit säkrare på arbetets innehåll och upplägg samt
tryggare i sin roll i gruppen. Alla var nu väl insatta i aktionsforskning
och kände till principerna inom CPAR (Kemmis, McTaggart, et al.,
2014). Gruppernas sammansättning hade stabiliserats och de
deltagare som nu ingick i studien valde att prioritera aktionsforskningsarbetet. De utvalda studier som presenterades eller
diskuterades på sammankomsterna både utmanar och bekräftar
rektorernas förståelse av ledarskapet. Det var under detta skede som
deltagarna började pröva olika pedagogiska ledarskapshandlingar ute
på sina skolor. Flera av dessa ledarskapshandlingar var direkta
konsekvenser av det arbete som skett i grupperna, till exempel genom
att någon imiterat en ledarskapshandling som forskaren tillämpat på
gruppernas sammankomster eller som en annan deltagare redogjort
för. Prövandet kunde också vara en logisk följd av ett råd någon fått i
gruppen. De aktioner som deltagarna redogjorde för i detta skede var
av både lyckosam och mindre lyckosam karaktär. Ytterligare en
skillnad från det tidigare skedet var den roll som deltagarna intog i
arbetet i gruppen. Under det prövande skedet hade de flesta av
deltagarna blivit mer utredande, analyserande och utvärderande i sin
återkoppling när någon av deltagarna redogjorde för sina prövade
ledarskapshandlingar.
Under det prövande skedet utvecklades en större samsyn i deltagarnas
förståelse av ett pedagogiskt ledarskap. Bilden av rektor som ensam
ansvarig för det pedagogiska ledarskapet utmanades i deltagarnas
prövanden där lärarna i allt högre grad involverades i aktionerna.
Under det prövande skedet började rektors pedagogiska ledarskap att
framstå som ett ansvar för att ordna förutsättningar för lärares
kollegiala lärande och att det finns väl fungerande arbetslag på skolan.
Delaktighet, engagemang och delat ansvar präglade talet om rektors
pedagogiska ledarskap som fortsatt hade fokus på elevers lärande och
utveckling, men från och med det prövande skedet, indirekt (se Yukl,

174

2012) via lärares lärande. Deltagarna menade att rektors pedagogiska
ledarskap, till stora delar, handlar om att stödja elevernas lärande
genom lärarna, eftersom det saknas en naturlig och tät interaktion
mellan rektor och skolans alla elever.
Det kritiska och problematiserande arbetsmönstret framträdde som
tydligast under arbetets sista halvår, det granskande skedet. Under
detta skede hade deltagarna utvecklat trygga relationer i grupperna
vilket bland annat visade sig i en stor uppriktighet och frispråkighet.
Under det granskande skedet reflekterade deltagarna över sin tidigare
förståelse av rektors pedagogiska ledarskap och jämförde det med hur
de nu förstod detsamma. Flera självkritiska reflektioner gjordes genom
att deltagare började ifrågasätta sina tidigare val av ledarskapshandlingar. Men även andras val blev under det granskande skedet
föremål för gruppens kritiska granskning. Studiens kritiska ansats
hade inverkat så till vida att deltagarna nu började agera som varandras
kritiska vänner vilket bidrog till att göranden och förhållningssätt
förändrades ytterligare i grupperna. Även forskningsresultat och
myndighetstexter granskades och problematiserades; ingetdera togs
längre för självklart eller sant, vilket förstås som en del av ett
emanciperande. Hur den statliga och den kommunala styrningen
inverkar på deltagarnas möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap
kom upp som ett samtalsämne. Sammantaget betyder förändringen att
även det sammanhang som rektors pedagogiska ledarskap utövas i,
blivit föremål för deltagarnas kritiska granskningar. De hade utvecklat
ett fritt tänkande och ett självkritiskt, granskande förhållningssätt där
de drog egna slutsatser och summerade sina lärdomar.
Under det granskande skedet förenades deltagarna i uppfattningen om
att rektors pedagogiska ledarskap är kontextuellt och situationsanpassat och därför var de kritiska till idén om att det finns ett sätt som
är bättre och mer effektivt. I det granskande skedet beskrevs rektors
pedagogiska ledarskap som ett ansvar och en förmåga att kunna leda
och hålla i långa processer. Att skolans pedagogiska ledarskap stärks
om det delas av flera var alla överens om samt att det krävs ett
gemensamt ansvar för att främja elevers lärande och utveckling.
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Över tid förändrades följaktligen deltagarnas tal om och förståelse av
rektors pedagogiska ledarskap. Det berodde dels på att deltagarna
utvecklade ett mer reflekterande och kritiskt förhållningssätt och dels
på de erfarenheter och lärdomar de fick genom sitt prövande av olika
pedagogiska ledarskapshandlingar.
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7. Omgivande arrangemang
I kapitel sju fortsätter studiens resultatbeskrivning. I kapitlet fokuseras
vad det var som möjliggjorde och begränsade arbetet med att
undersöka rektors pedagogiska ledarskap, vilket belyses med hjälp av
praktikarkitekturteorin (Kemmis & Grootenboer, 2008). Enligt teorin
är det de omgivande arrangemangen som håller samman en specifik
praktik, varför det varit angeläget att fördjupa förståelsen för dessa
med utgångspunkt i den gemensamma aktionsforskningspraktiken.
Aktionsforskningspraktikens gemensamma projekt var att undersöka
rektor pedagogiska ledarskap (se figur 7).

Figur 7. Den gemensamma aktionsforskningspraktiken (fritt efter Kemmis,
Wilkinson, et al., 2014, s. 34)

De villkor och förutsättningar (arrangemang) som rektorerna hade för
att regelbundet kunna komma till Karlstads universitet och möta
övriga deltagare påverkade det som hände på sammankomsterna.
Deltagarnas villkor och förutsättningar var inte identiska men då fokus
var den gemensamma praktiken blev samtligas av intresse då dessa
påverkade det som kom att hända på de gemensamma träffarna.
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Träffarna på Karlstads universitet hade i sin tur inflytande över hur
rektorerna praktiserade sitt pedagogiska ledarskap i sina verksamheter
(se figur 8). I studien redogjorde deltagande rektorer vid olika tillfällen,
och på olika sätt, för hur de gestaltat ledarskapet. Eftersom rektorerna
inte observerades i sina verksamheter är det i första hand deras
redogörelser som ligger till grund för analysen av rektors pedagogiska
ledarskap. I arbetet med att analysera redogörelserna tillämpades
praktikarkitekturteorin ännu en gång.

Figur 8. Rektors pedagogiska ledarskapspraktik (fritt efter Kemmis, Wilkinson, et
al., 2014, s. 34)

Som underlag till detta kapitel finns matriserna från analysfas 4 (se
bilaga 6–11). Även transkriptionerna har använts som stöd för
narrativet i kapitlet. Arrangemangen, som möjliggjorde och
begränsade, beskrivs utifrån hur de framträdde eller förmedlades i de
tre intersubjektiva dimensionerna (eller rummen): den fysiska, den
sociala och den semantiska.
In short, our view is that the cultural-discursive registers in our minds,
in language; the material-economic is what we encounter as bodies,
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moving around in the world; and the social-political is what we feel or
what we can reveal when we inhabit social space along with others (in
relationships of power and solidarity) (Mahon et al., 2017, s. 253).

Den semantiska dimensionen förmedlas i talet om och i praktiken, den
fysiska dimensionen kommer till uttryck genom handlingar och
göranden medan olika former av interaktioner och relateranden (makt
och solidaritet) framträder i den sociala dimensionen. Valet att inleda
resultatbeskrivningen med att beskriva vad som hände på den
gemensamma aktionsforskningspraktiken grundar sig i en kronologisk
kategorisering. Det var i den gemensamma aktionsforskningspraktiken
som underlaget samskapades och som sedan användes för att
analysera rektors pedagogiska ledarskap.

Vad inverkade på arbetet inom den gemensamma
aktionsforskningspraktiken?
För att skapa en sammanhängande beskrivning har texten tematiserats
utifrån faktorer som visade sig ha stor betydelse för vad som hände
under den gemensamma aktionsforskningspraktiken. Inom varje tema
redogörs för hur olika arrangemang (materiella och ekonomiska,
sociala och politiska samt kulturella och diskursiva) möjliggjorde och
begränsade arbetet på gruppernas sammankomster.

Tiden
Tiden är primärt ett materiellt och ekonomiskt arrangemang vilket tar
sig konkreta uttryck i den fysiska dimensionen eller rummet. I
analysarbetet blev det dock tydligt hur tiden var av betydelse utifrån
fler dimensioner, vilket visar hur sammankopplade dimensionerna är
i praktiken och hur nära de står i relation till varandra. Liknade
iakttagelse av tiden har gjorts i en tidigare aktionsforskningsstudie:
Thus, cultural-discursive, material-economic, and social-political
arrangements around time can be significant in terms of what enables
and constrains an action research project and school improvement
(Tyrén, 2017, s. 161 ).
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Tiden som ett ekonomiskt och materiellt arrangemang var
fundamentalt för arbetets genomförande, det vill säga vad som var
möjligt att göra i den gemensamma praktiken. Utan tid som en
ekonomisk resurs hade det varit omöjligt att genomföra
aktionsforskningsarbetet på det sätt det gjordes. Rektorerna avsatte
cirka tre timmar i månaden under ett och halvt år. Ett materiellt
arrangemang som hade stort inflytande på de gemensamma träffarna
var att gruppernas sammankomster ägde rum på Karlstads universitet.
Det innebar att resurser också behövde satsas på resorna till
universitetet. För att möjliggöra arbetet i grupperna innebar det att
rektorerna behövde frigöra tid från sin vardagliga yrkespraktik och att
de var tvungna att lämna sina arbetsplatser. Dessutom avsatte
rektorerna ytterligare tid till att pröva olika pedagogiska
ledarskapshandlingar mellan sammankomsterna. Att några rektorer
hade lång resväg till universitetet resulterade i att vissa i grupperna
samåkte till Karlstad och kunde inleda samtal redan under resan till
mötet.
Förutom att tiden som ett materiellt och ekonomiskt arrangemang
spelade roll, spelade omgivningens engagemang och inställning till
arbetet (kulturellt och diskursivt arrangemang) roll för hur den
gemensamma aktionsforskningspraktiken utvecklades. I takt med att
tiden gick, svalnade omgivningens intresse för arbetet. Engagemanget
var stort då studien initierades som ett samarbetsprojekt mellan
Karlstads Universitet och Region Värmland. Men tämligen snart efter
att initieringen var avslutad, i form av tillsatt professorstjänst och två
doktorandtjänster,
följde
aktionsforskningsarbetet
samma
utvecklingsmönster som är vanligt förekommande i skolförbättringsarbeten. Det vill säga att den stora uppmärksamheten, från alla
involverade, gradvis minskade under processens gång. Att det
avtagande intresset begränsade aktionsforskningsarbetet visade sig till
exempel genom att en chef sammankallade till ett ledningsmöte vid
samma tid som ett sedan länge inplanerat aktionsforskningsmöte.
Detta kan betraktas som ett utslag av makt (ett socialt och politiskt
arrangemang) inom det sociala rummet, och resulterade i att
deltagaren inte kunde närvara på det aktuella aktionsforskningsmötet.
Det mest troliga var att chefen inte längre hade vetskap om att
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forskningsarbetet fortfarande pågick. En annan förklaring kan tänkas
vara att chefen förväntade sig att förbättringsarbetet skulle fortsätta
utan stöd från ledningen, vilket tidigare studier (se t. ex. Olin, 2009;
Tyrén, 2013) visat fungerar dåligt. Förbättringsarbeten förlorar kraft
och avstannar ofta helt, när ledningen tappar intresset för det. I
föreliggande studie ses det som troligt att ett bibehållet intresse och
fortsatt uppmärksamhet från omgivningen hade skapat gynnsammare
förutsättningar för rektorerna att delta i arbetet.
I materialet från gruppernas sammankomster framträder hur den
långa sammanhängande tiden tillsammans fick en avgörande
betydelse för hur samspelet i grupperna kom att utvecklas och
fördjupas. Den sammanhängande tiden gjorde det möjligt för
deltagarna att utveckla djupa och äkta relationer. Relationerna i
gruppen påverkade vad som hände på de gemensamma träffarna.
Under det som jag kom att benämna det etablerande skedet var
deltagarna till stora delar upptagna av att lära känna varandra i
grupperna. Tid ägnades också till att begripa sig på arbetets inriktning
och upplägg. Ju längre deltagarna arbetat tillsammans i grupperna,
desto tryggare blev de i samspelet med varandra och med studiens
upplägg. På så sätt möjliggjorde tiden att relationerna i grupperna
förändrades och fördjupades. Den tid som avsattes till det
gemensamma arbetet visade sig vara tillräcklig för att förtroendefulla
gemenskaper skulle utvecklas i grupperna, vilka i förlängningen
möjliggjorde att deltagarna kunde utveckla en fördjupad förståelse av
rektors pedagogiska ledarskap. En kortare tidsperiod tillsammans
hade inneburit andra förutsättningar och andra resultat.
Under studiens etablerande skede reducerades deltagarantalet i
grupperna när åtta deltagare, fyra i vardera gruppen, valde att hoppa
av studien, men då relationerna ännu var relativt svaga ledde inte
avhoppen till någon större reaktion. Däremot blev ovissheten om vem
som skulle komma att delta på nästa sammankomst märkbar och
instabiliteten i grupperna inverkade på relationerna mellan deltagarna.
Föränderligheten begränsade utvecklingen av trygga relationer i
grupperna. Då studien övergick i ett prövande skede stabiliserades
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grupperna och det var först då som relationerna stärktes och
fördjupades.
Betydelsen av samtliga deltagares medverkan och delaktighet
förstärktes och förbättrades under processens gång. En förklaring är
att deltagarnas fokus under arbetets början var inriktat på ett
individuellt lärande, det vill säga att lära själv. Längre fram i processen
blev det kollektiva, eller kollegiala, lärandet det viktigaste. Från och
med att deltagarna började pröva olika aktioner i sina verksamheter,
blev aktionerna och reflektionerna av dessa, det som fångade
deltagarnas intresse. Det resulterade i att varje enskild deltagares
betydelse för det gemensamma lärandet i gruppen förstärktes.
Det är ett lyft varje gång man kommer hit och det är lite gruvsamt att
tänka att det tar slut någon gång. Det är in-put och så orkar man höja
sig lite när man går in i vardagsjobbet igen. (Deltagare 2 G, möte 6, tid
4.50)

I den semantiska dimensionen finns olika kulturella och diskursiva
arrangemang, som inverkar på hur man talar om och uppfattar olika
fenomen. Inom den gemensamma aktionsforskningspraktiken handlar
det om hur olika aktörer talar om och skriver fram rektors pedagogiska
ledarskap, vilket i sin tur hade stor inverkan på hur rektorerna utövade
sitt ledarskap i praktiken. Samtalet på gruppernas sammankomster
underlättades av att samtliga deltagare hade erfarenhet av att arbeta
inom skolan, vilket gjorde det möjligt att omedelbart börja använda
specifika ”skolbegrepp” och förkortningar.
…mycket kring det här med återkoppling
förhållningssätt. (Deltagare 1A, träff 2, tid 32.18)

och

formativt

Vidare underlättade den delade erfarenheten deltagarnas möjlighet att
kunna sätta sig in i den andres situation.
Vi pratade om det när vi åkte hit, om det här att bara åka någon
annanstans och kunna prata om sådana här saker och ni nickar och
förstår vad jag menar. (Deltagare 2C, möte 4, tid 36,34)

Andra kulturella och diskursiva arrangemang som inverkade på hur
rektorerna talade, beskrev och förstod olika fenomen var exempelvis
skrivningar i läroplaner, kommunpolitikers fordringar, skol-
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inspektioner och lärares förväntningar. Skolverkets och Skolinspektionens preciseringar (se t. ex. Skolverket, 2014;
Skolinspektionen, 2014) pekar tydligt på att rektors pedagogiska
ledarskap handlar om att realisera ett sådant ledarskap att lärares
undervisning påverkas på ett sätt att elevers möjligheter till lärande
optimeras. Detta var också den tolkning som återkom i rektorernas
samtal om rektors pedagogiska ledarskap.
Ni upplever alltså att målet alltid är arbetet i klassrummet? [Kopplar
tillbaka till samtalet i gruppen; min anmärkning]. (Deltagare 1F, träff
2, tid 1.22.33)
Ja, men hur man påverkar situationen i klassrummet, där är verktygen
olika. (Deltagare 1B, träff 2, tid 1.22. 43)

Över tid nyanserades och förändrades talet om rektors pedagogiska
ledarskap. En bidragande orsak var att deltagarna fick insikt i att stora
delar av skolledarskapsforskningen (se t. ex. Fullan 2014; Alvesson,
2013) och skolförbättringsforskningen (se t. ex. Blossing, 2000; Berg,
1995) menar att den typ av skolledarskap som myndigheterna
efterfrågar är orealistisk för en ensam rektor att omsätta. Insikten
bidrog till att lärarnas ledarskap kom att framstå som allt mer
betydelsefullt och i stället för att fokusera på olika personliga
egenskaper handlade samtalen allt oftare om hur rektor kan skapa
förutsättningar för lärare att bli goda pedagogiska ledare.
Att man har en process som bygger på att man har personalen med
sig. Att de också väljer sina problem för egentligen tror jag inte det
spelar så stor roll vilket problem man tar tag i, allting gynnar
processen. Det är mer sättet man arbetar på för då kan man komma in
på de saker man velat. Låter man lärarna själva välja kommer de att
välja kloka saker. (Deltagare 1E, möte 8, tid 37.52)

I studiens inledande skede var deltagarna mest stödjande och
bekräftande i samtalen. Längre fram i processen började de återkoppla
till tidigare samtal, göra synteser och dra slutsatser. Det förändrade
samtalsmönstret bidrog till att rektorerna fördjupade sin förståelse av
rektors pedagogiska ledarskap. Hur deltagarna förändrade sitt sätt att
tala med varandra hängde nära samman med hur relationerna inom
grupperna utvecklades och fördjupades. Sammankomsterna beskrevs
som viktiga och relationerna i grupperna som trygga.
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Jag var väldigt ”i gropen” förra gången och kände en jättestress och
frustration. Är det värt det?! [syftar på rektorsuppdraget; min
anmärkning] tittar på ledarskapet, det gör ju att man tränas i att göra
det annars också… Det gör ju att man kan använda sig av det när man
kommer hem. Att inte gå på alla puckar. Man blir medveten om saker
och kan använda sig av dem i praktiken. Små saker, inte
världsomvälvande men ändå, att man blir medveten om det kan vara
det som skiljer katastrofen från att det flyter på och funkar bra helt
enkelt. (Deltagare 2F, möte 6, tid 2.37)

Under processens två avslutande skeden intog deltagarna allt oftare ett
ifrågasättande och undrande förhållningssätt eftersom det inte längre
fanns något som hindrade deltagarna från att blotta misstag och brister
i sitt pedagogiska ledarskap. Samtalen i båda grupperna blev alltmer
utlämnande och mer utredande till sin karaktär under processens
gång.

Processledarrollen
I analysen framträder hur funktionen som processledare formade och
formades av det som hände på gruppernas sammankomster. Lokalen
där grupperna träffades och tid till uppdraget är exempel på materiella
och ekonomiska arrangemang som påverkade processledarens roll. Att
det var jag som initierade arbetet hade stor betydelse för att det var jag
som intog rollen som processledare i grupperna. En annan förklaring
var att arbetet skulle resultera i en avhandling. Som processledare tog
jag ansvaret för att planera och leda gruppernas sammankomster,
vidare var det jag som dokumenterade sammankomsterna samt
sammanställde och presenterade de mönster och resultat som
framträdde i arbetet. Att sammankomsterna ägde rum på universitetet,
det vill säga på min arbetsplats, kan ses som ett arrangemang kopplat
till en maktdimension (ett socialt och politiskt arrangemang). Det
fanns följaktligen flera faktorer som inverkade på att jag var den som
intog processledarrollen och var den mest aktiva inom den
gemensamma aktionsforskningspraktiken. Detta var ett mönster som
var särskilt påtagligt under processens etablerande skede.
Mitt sätt att agera som processledare påverkades av de förberedelser
jag gjort inför arbetets uppstart. En viktig del i dessa förberedelser var
att läsa in mig på principerna inom CPAR (Kemmis et al., 2014) och på
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olika aktionsforskningstraditioner. Böcker och texter är arrangemang
som påverkar och framträder i det semantiska rummet i form av ord
och förståelse. Vidare bidrog CPAR-principerna till en kritisk
granskning av processledarrollen då arbetet, under det etablerande
skedet, börjat ta form av en teknisk aktionsforskning (Carr & Kemmis,
1986). Det resulterade i ett förändrat förhållningssätt och att
rektorerna uppmanades att börja pröva olika pedagogiska
ledarskapshandlingar
mellan
sammankomsterna.
Insatserna
resulterade ganska snabbt i förändringar i praktiken. I det fysiska
rummet syntes hur tiden och uppmärksamheten fördelades mer
jämlikt mellan deltagarna och processledaren. Från och med det
prövande skedet ägnades större delen av tiden och uppmärksamheten
åt deltagarnas redogörelser av sina prövade aktioner samt åt
efterföljande samtal. Förändringen i det sociala rummet kom till
uttryck på så sätt att allas insatser i arbetet värdesattes och man
agerade mer som jämlikar, vilket i sin tur bidrog till ett större
engagemang och en ökad delaktighet i grupperna. Kanske var det inom
den sociala dimensionen som rollen som processledare förändrades
mest.
I studiens inledande skede påverkades processledarrollen av att jag var
forskarstuderande. Min ovana vid forskarrollen inverkade på mitt
agerande som processledare, men trots det anammade rektorerna
tämligen okritiskt de resultat och mönster som jag presenterade i
grupperna. Det senare kan ses som ett utryck för rektorernas stora
tilltro till universitet och forskning.
Mötena har gett mig möjlighet att få distans till det dagliga. Att gå upp
en nivå för att se – lägga raster både utifrån andra har det – och ett
teoretiskt raster. Det vetenskapliga förhållningssättet har varit viktigt.
(Deltagare 2A, möte 11, skriftligt svar på enkät)

En deltagare använde samverkan som ett argument för att inta ett
aktionsforskande förhållningssätt i sin verksamhet.
Jag säger att vi sitter på universitetet och gör det här, det blir då en
trovärdighet i det, så det är en styrka. (Deltagare 1E, möte 7 tid,
1.08.27)

Att arbetet skulle resultera i en avhandling gav arbetet en vetenskaplig
status, vilket poängterades av deltagarna.
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Inom det fysiska rummet synliggörs processledarens förändrade
handlingsmönster. Ambitionen var att genomföra en kritisk
aktionsforskning men samtidigt saknades tidigare erfarenhet av att
leda och delta i en sådan. Detta resulterade i att under det etablerande
skedet handlade processledarrollen till stora delar om att redogöra för
arbetets upplägg och förhållningssätt. Som processledare valde jag ut
forskningsstudier som jag ansåg vara relevanta för det gemensamma
arbetet och presenterade dessa på gruppernas sammankomster.
Mönstret som framträdde, under studiens etablerande skede, var en
aktiv processledare men inte lika aktiva deltagare. Därför flyttades
energin, från och med det prövande skedet, till att uppmuntra till en
ökad delaktighet genom att initiera gemensamma reflektioner och
analyser av rektorernas prövade pedagogiska ledarskapshandlingar.
Under det prövande skede blev det viktigt att, i rollen som
processledare, utmana och problematisera de förgivettaganden som
identifierades i samtalen, till exempel genom att ställa frågor om
sådant som deltagarna inte berört i samtalen.
Men varför vill de [syftar på lärarna; min anmärkning] att ni ska vara
där, fysiskt på skolan? Vet ni det? (Deltagare 2H, möte 5, tid 1.43.46)

Ett annat sätt att utmana var att presentera forskningsstudier eller
mönster som visade på annat än det som upplevdes som det självklara
i grupperna.
Både sättet deltagarna talade med varandra på och innehållet i det de
talade om, kom att påverka vad som hände på gruppernas
sammankomster. Under det etablerande skedet kan samtalen (som
framträdde i det semantiska rummet) beskrivas som ”mer av samma
sak” och det generella intrycket var att deltagarna var överens om det
mesta. Under hela aktionsforskningsprocessen förblev deltagarna
stödjande och bekräftande i samtalen, men från och med det prövande
skedet infann sig även ett kritiskt och granskande förhållningssätt till
yrkesutövningen. Ett arrangemang som bidrog till förändring i
deltagarnas interaktioner var de samtalsmodeller (materiella och
ekonomiska arrangemang) som jag, i rollen som processledare,
använde för att främja intersubjektivitet och otvungen konsensus i
arbetet. Genom att tillämpa olika samtalsmodeller (Fetterman, 2001;
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Lauvås & Handal, 2015; Scherp, 2013b) säkerställdes att samtliga
deltagare kom till tals och ett aktivt lyssnande främjades. Det
utvecklades ett reflekterande och granskande förhållningssätt i
grupperna. Det förändrade samspelet i grupperna möjliggjorde i sin tur
att förståelsen av rektors pedagogiska ledarskap fördjupades bland
annat genom att rektorerna började agerade som varandras kritiska
vänner. De kom till insikt om hur de i sin yrkesroll påverkades och
formades utifrån inarbetade vanor och rutiner samt av andras
förväntningar på dem i rollen som rektor. Det förändrade samspelet
bidrog på så sätt även till att inslagen av kritisk aktionsforskning ökade,
i det arbete som i processens inledande skede dominerats av en teknisk
aktionsforskning.

Deltagarnas aktioner i verksamheterna
Aktionsforskning karaktäriseras av en cyklisk process som rymmer
återkopplingsmekanismer som skapar möjlighet till förändring. Det är
ett förhållningssätt som inbegriper en relation mellan tänkandet om
praktiken och ett handlande. Från och med vår aktionsforskningsprocess andra skede utökades arbetet med att rektorerna började pröva
olika pedagogiska ledarskapshandlingar mellan sammankomsterna på
universitetet. Rektorernas prövanden, eller aktioner, bidrog till nya
göranden inom den gemensamma aktionsforskningspraktiken. I det
fysiska rummet framträdde hur rektorernas prövanden skapade ett
behov av gemensamma analyser och utvärderingar när de träffades på
universitetet. Tidigare hade mötestiden till största delen ägnats åt
individuella redogörelser, men från och med det prövande skedet
ökade det gemensamma ansvarstagandet för arbetet. Dessutom
minskades processledarens tid för inspel till förmån för deltagarnas
samtal.
Som en konsekvens av att deltagarna började pröva olika pedagogiska
ledarskapshandlingar förändrades även deras sätt att beskriva och tala.
I processen utvecklades ett vetenskapligt språk för att beskriva och
analysera rektors pedagogiska ledarskap. Ytterligare en konsekvens av
rektorernas aktioner var att prövandet i sig uppmärksammades. Då
den delade upplevelsen var att det konkreta prövandet skyndsamt
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bidragit till förändringar i den gemensamma aktionsforskningspraktiken, uppfattades prövandet i sig som en betydelsefull strategi i
ett pedagogiskt ledarskap. I sina beskrivningar av aktionerna var
erfarenheten att det hade varit viktigt att få uppleva hur effektivt
momentet är i ett förbättringsarbete.
Känner mig tryggare i det [att leda en aktionsforskningsprocess; min
anmärkning] eftersom jag själv varit med och gjort det. (Deltagare 1E,
möte 7, tid 1.21.20)

Deltagarnas betonade följaktligen själva prövandet, både utifrån ett
individuellt och ett kollektivt lärandeperspektiv och ansåg att rektor, i
rollen som pedagogisk ledare, behöver ordna förutsättningar för lärare
så att de får möjlighet att pröva olika undervisningsmoment
tillsammans med sina elever. För att stimulera det kollegiala lärandet
på skolan bör lärarnas aktioner följas av gemensam reflektion och
analys. Deltagarna konstaterade således att organisera för lärares
kollegiala lärande, inte endast handlar om att låta lärarna tala om
önskade förbättringar utan de bör även pröva dem i sina verksamheter
samt utvärdera effekterna av dem. I det sociala rummet bidrog
rektorernas prövanden till förändrade relationer inom gruppen och
deltagarnas erfarenheter fick en status som ofta jämfördes med
forskningsresultat.
Rektorernas förändrade förståelse av ett pedagogiskt ledarskap bidrog
till att lärarna, på de aktuella skolorna, blev allt mer delaktiga i de
aktioner som prövades under processens gång. Detta kan beskrivas
som en framgångsstrategi inom forskning (se t. ex. Berg, 2011; Scherp,
2013a; Timperley, 2011). Aktionerna kom att handla mer om att skapa
förutsättningar för lärares lärande och att leda processer, snarare än
att styra dem mot ett givet mål. Även karaktären på deltagarnas
aktioner förändrades. Allt oftare syftade handlingarna till att
synliggöra och utmana ologiska förgivettaganden på skolan. Ett
exempel var när en deltagare tillsammans med skolans lärare
beslutade införa undervisningskonferenser. Trots att det var ett
gemensamt fattat beslut, visade det sig svårt att realisera. Skälen och
orsakerna var många. Till exempel hade lärarna förklarat att de hade
viktigare saker som behövde avhandlas först, eller så hade förklaringen
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varit att de hade glömt bort att förbereda sig inför konferensen. Då
deltagarna reflekterade över olika tänkbara förklaringar till
problematiken, fann de en förklaringsmodell i traditionen med den
autonoma läraren som den som fattar alla beslut gällande
undervisningen. Utöver denna förklaringsmodell menade deltagarna
att det finns en norm som hindrar lärare att berätta om sina lyckade
lektioner. Det är inte ”kollegialt korrekt” att framhålla sig själv som en
skicklig pedagog, menade deltagarna.
Det tar ju lite tid märker jag att formera det där att … å jag vet inte
riktigt vad det beror på, om det är att man inte riktigt vågar diskutera
den egna undervisningen. (Deltagare 1B, möte 7, tid 1.39.12)

Deltagarnas erfarenhet var att lärare ofta saknar vana av att, under
formella former, redogöra för hur de tänker om god undervisning.
Därför blev undervisningskonferenserna ett alltför utmanade uppdrag,
menade de. Under samtalet enades rektorerna om att en pedagogisk
ledare måste vara uthållig och ihärdig samt hålla fast vid kloka och
genomtänkta idéer, även om lärarna av olika anledningar börjat tvivla
på dem. Att som rektor stå kvar och inte kompromissa bort strategier
innan de prövats och utvärderats beskrevs som en god kvalitet i rektors
pedagogiska ledarskap.
Vidare bidrog aktionerna till att deltagarna blev mer medvetna om hur
svårt det är att bryta rådande normer och förgivettaganden. En
erfarenhet var hur starkt omgivningens förväntningar påverkade
rektors agerande. Olika aktörer hade olika förväntningar och krav
vilket påverkar hur skolans rektor omsatte sitt pedagogiska ledarskap.
Under arbetets gång upptäckte deltagarna att vissa av dessa
förväntningar var både orimliga och motsägelsefulla som exempelvis
att rektor ständigt skulle finnas tillgänglig för alla som behövde komma
i kontakt med henne eller honom. Trots orimligheten i denna
förväntning insåg deltagarna att det varit lättare att försöka leva upp
till den, än det varit att bryta den. Den gemensamma slutsatsen var att
det krävs vissa stödjande arrangemang runt rektors pedagogiska
ledarskapspraktik för att lyckas utmana och bryta ologiska normer och
förväntningar. En organiserad och kollegial lärandegemenskap, där
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rektorer kan hjälpas åt att synliggöra och problematisera rådande
(ologiska, orättvisa) rutiner och förgivettaganden, förespråkades.

Den kritiskt emancipatoriska aktionsforskningsdesignen
Som tidigare beskrivits fanns det i det fysiska rummet materiella och
ekonomiska arrangemang, som tydligt påverkade aktionsforskningspraktiken. Hur gruppernas sammankomster utformades som
kommunikativa arenor (Habermas, 1996), där deltagarna tillsammans
undersökte rektors pedagogiska ledarskap, är ett sådant exempel. På
sammankomsterna premierades ett kommunikativt handlande och ett
kollegialt lärande. De kommunikativa arenorna resulterade i ett
vetenskapligt språk och ett kritiskt granskande förhållningssätt, vilket
i sin tur bidrog till att det utvecklades nya sätt att relatera till andra och
annat inom och utanför den gemensamma praktiken. I det sociala
rummet märktes hur deltagarna, i takt med att relationerna stärktes
och fördjupades, ändrade förhållningssätt till varandra, vilket
understödde ett kritiskt och granskande förhållningssätt. Saker som
tidigare tagits för självklara blev nu ifrågasatta.
Vi har talat en del om det här med att personalen ska va varandras
kritiska vänner. Det är ju jag som haft den rollen, å det är nästa steg vi
behöver ta, att vi vågar vara varandras kritiska vänner. (Deltagare 1A,
möte 9, tid 46.16)
Sen har jag funderat en del på… Det har jag inte sagt till personalen
men finns det en risk att man driver det här [syftar på kritiska vänner;
min anmärkning] för mycket så att det får motsatt effekt istället? Man
kanske ska nöja sig med att bekräfta och inspireras av varandra?
(Deltagare 1A, möte 9, tid 47.20)

Ett arrangemang som möjliggjorde utvecklingen var att träffarna
utarbetades utifrån den nordiska aktionsforskningstraditionen och
med stöd av principerna som finns inom den australiensiska
aktionsforskningsinriktningen, CPAR. De demokratiska värderingarna
inverkade på hur deltagarnas samspel utvecklades. I de gemensamma
överenskommelserna (se bilaga 1 och 2) framträder grundläggande
värderingar i formuleringar som att ”se olikheter som berikande och
bra” och ”alla på olika sätt bidrar så att vi kan stärka varandra i vår
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yrkesroll”. Andemeningen var att det som sades inom grupperna skulle
behandlas respektfullt samt att man skulle dela med sig av sina
erfarenheter och bidra till det gemensamma lärande. Den
samarbetsinriktade kulturen (kulturellt och diskursivt arrangemang)
underlättade arbetet i aktionsforskningspraktiken. Principerna inom
CPAR (materiella och ekonomiska arrangemang) bidrog till att forma
och förändra aktionsforskningspraktiken. Omsorgen om det
gemensamma arbetet ökade parallellt med att deltagarnas relationer
utvecklades och fördjupades under processens gång.
Utformandet av gruppernas regelbundna sammankomster bidrog till
att rektorerna fördjupade sitt kunnande och sin förståelse av ett
pedagogiskt ledarskap. Det medförde i sin tur att rektorerna beskrev
hur arbetet resulterat i att de kände sig stärkta i sin roll som
pedagogiska ledare och att de fått en nyanserad och mer avgränsad
förståelse av ledarskapet.
Jag kan sätta ord på det (syftar på det pedagogiska ledarskapet; min
anmärkning) mer nu och har mer struktur. (Deltagare 1D, möte 9, tid
18.06)

I arbetet utvecklade deltagarna ett vetenskapligt språk, som bidrog till
en förändrad förståelse av att beskriva och analysera sin pedagogiska
ledarskapspraktik. Den förändrade förståelsen handlade bland annat
om synen på lärarna i förhållande till rektors pedagogiska ledarskap.
Under det etablerande skedet låg stort fokus på rektor, vilket fick rektor
att framstå som en tämligen ensam pedagogisk ledare på skolan. Inom
ramen för det gemensamma arbetet fick deltagarna ta del av
forskningsresultat, som visar att ett pedagogiskt ledarskap är av sådan
karaktär att det är problematiskt att ensam omsätta. Det
överensstämde också med deltagarnas egna erfarenheter av sina
prövanden. Dessa hade lett till att lärarna i allt högre grad inkluderades
i deltagarnas arbete med att stärka skolans pedagogiska ledarskap. Ett
exempel var hur deltagarna i det etablerande skedet i första hand såg
rektor som den som gjorde klassrumsbesök och gav återkoppling till
lärarna. Idén utvecklades under processens gång till att också involvera
lärarna i form av auskultationsscheman och undervisningskonferenser.
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Även om denna förändrade förståelse resulterade i att fler personer
kom att ingå i skolans pedagogiska ledarskap, innebar förändringen
ändå en mer definierad förståelse av rektors pedagogiska ledarskap.
Under processens gång kom intresset att allt mer riktas mot forskning
som fokuserar på hur rektor skapar förutsättningar för lärarnas
delaktighet och engagemang, långsiktiga processer, kollegialt lärande
och trygga relationer i skolorganisationen. Deltagarnas förändrade
förståelse kom även att inrymma ansvaret att utarbeta organisatoriska
lösningar i syfte att stödja skolans fortlöpande förbättringsarbete. En
uppfattning som däremot förblev oförändrad genom hela processen
var att ett pedagogiskt ledarskap har en viljeinriktning mot elevernas
lärande och utveckling.
Jag är här för min egen skull och i förlängningen elevernas. (Deltagare
1A, möte 9, tid 2.04.34)

I studiens etablerande skede dominerade deltagarnas tekniska
kunskapsintresse (se Habermas, 1972) talet om rektors pedagogiska
ledarskap. En trolig förklaring till dominansen är dagens
utbildningspolitiska intresse för skolresultat, där rektors pedagogiska
ledarskap framställs som ett verktyg för att förbättra elevernas
prestationer och skolors måluppfyllelse. I det fysiska rummet tog det
sig uttryck i att tid ägnades åt att samtala om och utbyta erfarenhet av
olika undervisningsmodeller som påstår sig garantera framgångsrika
resultat. I det semantiska rummet förstås deltagarnas intresse för
denna typ av åtgärder som ett utslag av en så kallad ”best practice”diskurs. Det är en diskurs som är präglad av effektivitet och ett
marknadstänkande som bland annat kommer till uttryck i de nya
skolsystemsreformer som införts under de senaste årtiondena. Många
av dessa reformer har en tydlig inriktning på kontroll och styrning.
Tydligast och mest genomgripande är de kontinuerliga
skolinspektionerna. Att diskursen även påverkar kommunala politiker
framträder i studiens resultat i form av de uppdrag som deltagarna
berättade om. Det gäller sådana uppdrag som handlar om att
implementera vissa åtgärder eller modeller utifrån ett antagande om
att dessa kommer att ge en direkt och positiv effekt på elevernas
resultat och på skolans måluppfyllelse.
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Den valda aktionsforskningsdesignen möjliggjorde således att
deltagarnas kunskapsintresse förändrades, från ett tekniskt till ett mer
emancipatoriskt, under processens gång. Deltagarnas kritiska
förhållningssätt stärktes, vilket bland annat resulterade i att politikers,
myndigheters, forskares och den egna förståelsen av rektors
pedagogiska ledarskap granskades och ifrågasattes. Deltagarna
konstaterade att den kommunala styrningen kunde begränsa skolans
pedagogiska ledarskap eftersom en stor del av den syftade till att skolan
skulle visa upp en fin fasad mot övriga samhället. Rektorerna berättade
att det förekom att kommunala politiker uppdrog åt rektorer att ägna
sig åt ”skyltfönsterverksamhet” (se Alvesson, 2013). Eftersom sådana
uppdrag stjäl tid från skolans kärnverksamhet riskerar de att bli
kontraproduktiva insatser i förhållande till elevernas lärande och
utveckling. På samma sätt granskades även sådana modeller och
metoder som lovar framgång. Erfarenhet efter att ha prövat denna typ
av åtgärd var att den inte var särskilt framgångsrik utifrån
målsättningen att få till en hållbar förändring som gynnar elevernas
lärande (se även Levinsson, 2013).
Det emancipatoriska kunskapsintresset resulterade också i att
deltagarna allt mer kritiskt började reflektera och analysera varandras
prövade ledarskapshandlingar och yrkesutövning, vilket stödjer
påståendet om att kritisk aktionsforskning gör det möjligt för deltagare
att få syn på vanor och rutiner som framstår som irrationella och
ineffektiva (Carr & Kemmis, 1986). Det emancipatoriska perspektivet
medverkade till att deltagarna lyckades synliggöra olika arrangemang
som möjliggjorde och begränsade skolornas förändringsprocesser. De
började ifrågasätta saker som tidigare tagits för självklara i gruppen.
Ett sådant exempel var påståendet om att ett distribuerat ledarskap
inte går att genomföra i skolan, på grund av lärares redan höga
arbetsbelastning. Det var ett påstående som avfärdades längre fram i
processen som en konsekvens av att deltagarna fördjupat sin förståelse
av det distribuerade ledarskapet (se Spillane et al., 2004). Den tidigare
förståelsen förändrades från att se det som ett ledarskap som handlade
om att delegera uppdrag till lärarna, till att förstå det som ett
gemensamt ansvar för elevernas lärande och utveckling i
organisationen. Den förändrade förståelsen bidrog till att flera
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deltagare utvecklade ett intresse för det distribuerade ledarskapet och
genomförde aktioner för att pröva det genom att exempelvis låta lärare
leda skolans konferenser.
Min utvecklingspedagog och specialpedagog som är viktig för mig, att
vi jobbar ihop och att det blir tydligt för lärarna att vi gör detta
tillsammans. (Deltagare 1C, möte 5, tid 1.49.07)

Under processens gång stärkte rektorerna sitt kritiska och granskande
förhållningssätt, vilket bidrog till att de vid studiens slut upplevde sig
bättre rustade att möta och hantera omgivningens krav och
förväntningar. Genom att ha deltagit i aktionsforskning fick deltagarna
själva erfara hur de kan förhålla sig vetenskapligt i ett
skolförbättringsarbete. Rektorerna betonade betydelsen av att vara
systematiska och planera, pröva, analysera och reflektera i en cyklisk
process. Rektorerna konstaterade vidare att aktionsforskning var ett
förhållningssätt som kunde användas för att stimulera skolors
vetenskaplighet och stärka rektorer och lärare i deras professioner.
Under det avslutande skedet agerade deltagarna ofta som varandras
kritiska vänner och studiens emancipatoriska karaktär blev tydligare
för dem.

Vad möjliggör och begränsar rektors pedagogiska
ledarskapspraktik?
För att analysera vad som möjliggör och begränsar rektors pedagogiska
ledarskap har den gemensamma aktionsforskningspraktiken använts
som ett underlag.
Inom det semantiska rummet visade det sig att forskares och
myndigheternas tolkningar av rektors pedagogiska ledarskap hade en
tydlig inverkan på hur rektorerna uppfattade uppdraget, vilket
framträder särskilt tydligt under studiens etablerande fas. Rådande
diskurs är att pedagogiskt ledarskap lyfts som en påtaglig kraft i skolors
förbättringsarbeten (se t. ex. Lampert, 2011; Lindh, 2012; Nestor, 1991;
Robinson, 2015; Scherp, 2013a; Skolinspektionen, 2014; Skolverket,
2011c, 2014; Southworth, 2011; Timperley, 2011) vilket också var den
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positiva ton som återkom i deltagarnas samtal om rektors pedagogiska
ledarskap. Deltagarna beskrev detta ledarskap som nödvändigt och
oumbärligt. Vidare instämde de i den allmänna uppfattningen att
rektorer ofta brister i sitt pedagogiska ledarskap (se t. ex. Lindh, 2012,
Skolinspektionen, 2014).
Även om det tycks råda stor osäkerhet och oenighet om hur ett
pedagogiskt ledarskap ska gestaltas, verkar ändå de flesta vara överens
om att det bör få mer utrymme i praktiken. Vad finns det då för faktorer
som kan tänkas möjliggöra eller begränsa en sådan utveckling av
ledarskapet? För att bättre förstå det har teorin om praktikarkitekturer
(Kemmis & Grootenboer, 2008) använts för att synliggöra de
arrangemang som omger rektors pedagogiska ledarskapspraktik.
Underlaget bygger på rektorernas redogörelser för hur de omsatte sitt
pedagogiska ledarskap samt deras tankar om vad som möjliggjorde och
begränsade det. De faktorer som framträder som särskilt betydelsefulla
för rektorernas aktuella praktik läggs nedan till grund för en
tematisering av forskningsarbetets utfall.

Skolans styrning
I det sociala rummet framträder hur olika sociala och politiska
arrangemang möjliggjorde och begränsade rektorernas praktiserande
av ett pedagogiskt ledarskap. Hur elever, lärare, rektorer, politiker,
förvaltningschefer och myndigheter relaterar till varandra i olika
sammanhang påverkas av sociala relationer som innefattar både makt
och solidaritet. Det är strukturer som möjliggör och begränsar
relationerna i en praktik. Ett beslut som fattas på en nivå påverkar även
andra nivåer och på så sätt kan ett beslut eller en skrivelse möjliggöra
eller begränsa rektors pedagogiska ledarskapspraktik. Även relationen
till olika artefakter, som exempelvis nya styrdokument, inverkar på
rektors möjlighet att praktisera ett sådant ledarskap.
Att förståelsen av och förväntningar på rektors ledarskap verkar skilja
sig åt i den kommunala och den statliga styrningen var något som
framkom i rektorernas samtal. I samband med en reflektion över
skolors och skolförvaltningars hierarki i organisationen drogs
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slutsatsen att kommunala politiker ofta ger företräde åt ekonomiska
lösningar och en effektiv drift, vilket får till följd att de pedagogiska
frågorna får lägre status inom kommunens skolorganisation. Detta är
inte i linje med den statliga styrningen där rektors pedagogiska
ledarskap prioriterats i styrdokumenten (se t. ex. Skolverket 2011a;
2011b).
Den kommunala styrningen upplevdes som ett arrangemang som
begränsar rektors möjligheter att omsätta och utveckla ett pedagogiskt
ledarskap. Särskilt tydligt var denna upplevelse för de rektorer som
arbetade inom mindre kommuner. Bland annat hade flera av dem varit
med om beslut som fått som konsekvens att skolans professionella varit
tvungna att avbryta skolans påbörjade förbättringsarbete för att istället
ta de sig an det som politikerna fångat upp, vilket ofta visat sig vara
något som påstods bidra till högre elevresultat och högre
måluppfyllelse. Det kunde till exempel röra sig om ett nytt
antimobbingprogram eller en ”en-till-en” satsning (en dator per elev).
I ett samtal framkom att den kommunala styrningens effekter ofta var
direkta och landade som nya göranden eller handlingar i ledarskapet.
På en sammankomst berättade en av deltagarna att hon fått ett
uppdrag att driva igenom en omfattande organisationsförändring.
Uppdraget upplevdes av olika anledningar som betungande och
begränsande.
Är jag på rätt plats? så var jag för ett år sen. Då var jag på väg att söka
jobb i xxx. Jag var på väg åt alla andra håll för jag bara kände att nu
klarar jag inte mer för det var då beslutet hade fattats om att de här
skolorna ska läggas ner. Vad händer med mig? Vad händer med mina
organisationer? (Deltagare 2E, möte 8, tid 36,23)
Med hjärtat ville jag inte ha den nya skolan, för mina barns skull.
(Deltagare 2E, möte 8, tid 1.33. 57)

En orsak till att uppdraget kändes begränsande var att det sammanföll
med ett pågående implementeringsarbete av nya statliga reformer. En
annan orsak, som gjorde att organisationsförändringen kändes
betungande, var att den saknade grund i skolverksamhetens behov.
Detta hade resulterat i ett svagt stöd hos lärarna och ett stort motstånd
i samhället mot den nya organisationen. Deltagarna var eniga om att
organisationsförändringar ofta får som konsekvens att skolans rektor
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får ägna stor del av sin arbetstid till att hantera den oro som väcks hos
de som blir påverkade av förändringarna. Överlag beskrevs den
kommunala styrningen som problematisk. Ytterligare ett exempel var
då en deltagare berättade om hur kommunens politiker, med mycket
kort varsel, dragit tillbaka ett tidigare fattat beslut. Orsaken bakom
politikernas ändrande kurs var att beslutet mött motstånd bland lärare,
elever och vårdnadshavare. Dilemmat utifrån rektorns perspektiv var
att hon, i sin roll som lojal kommunal tjänsteman, hade argumenterat
för politikernas beslut, vilket gjorde att politikernas agerande
resulterat i att hennes legitimitet som ledare försvagades i
organisationen. Med grund i deltagarnas erfarenheter konstaterades
att de kommunala politikernas inflytande över skolans ledarskap ofta
är större i mindre kommuner och överlag mer begränsande för rektors
pedagogiska ledarskap, än i större kommuner.
Även den statliga Skolinspektionens granskningar kom att framträda
som en politisk styrning med konkret inverkan på hur rektorer
praktiserar ett pedagogiskt ledarskap. Deltagarnas upplevelse av
skolinspektioner skilde sig dock åt. Några deltagare uttryckte att
inspektionerna förbättrat deras möjligheter att utöva ett pedagogiskt
ledarskap, genom att inspektionsresultaten har kunnat användas
strategiskt för att få fart på skolans förbättringsarbete. Andra menade
att inspektionerna endast tillfört ytterligare arbetsuppgifter till en
redan ansträngd arbetsvardag. Hur deltagarna överlag uppfattade den
statliga styrningen verkade inte bero på kommunernas storlek, så som
var fallet med den kommunala styrningen, utan snarare berodde på
hur länge man arbetat som rektor. De deltagare som var nya i rollen
som rektorer förlitade sig i högre grad på myndighetstexter och
Skolinspektionens insatser samt var mer insatta och välbekanta med
skrivningarna i skolförfattningarna. De med längre erfarenhet förhöll
sig mer skeptiska till skolinspektioner och andra statliga
styrmekanismer.
I det semantiska rummet är lagtext ett exempel på ett kulturellt och
diskursivt arrangemang som inverkar på hur rektorer uppfattar det
pedagogiska ledarskapet. I skollagen (SFS 2010:800) betonas att
”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”
(1 kap. 5§), vilket kan tolkas som ett konstaterade om att skolans
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kvalitet och elevers resultat är avhängigt undervisningens
vetenskaplighet. Talet om skolans vetenskaplighet visade sig även
påverka deltagarnas förståelse av det pedagogiska ledarskapet då en av
grupperna valde att undersöka rektors pedagogiska ledarskap utifrån
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det resulterade i att
deltagarnas förståelse och användning av uttrycket vetenskaplig grund
förändrades under processens gång, då deras sätt att relatera till
forskningen förändrades. Ett vetenskapligt förhållningssätt ansågs
kunna stärka rektors pedagogiska ledarskap, men inte de otaliga
modeller som fanns tillgängliga på marknaden och som sade sig
garanterar framgångsrika resultat i skolors förbättringsarbeten.
Utifrån de gemensamma lärdomar som dragits i gruppen kom
deltagarna att inta ett allt mer kritiskt och granskande förhållningssätt
till sådana garantier.
Då tror man att man kan lyfta in hela modellen… Om vi gör precis som
ni har gjort då kommer resultatet att bli exakt likadant. Det blir det ju
inte! Det är ju andra förutsättningar! Man kan lära sig av varandra
men måste ändå omvandla det till sitt eget, man kommer inte ifrån det
arbetet. (Deltagare 1E, möte 7, tid 1.55.06)

Även skollagens framskrivning av rektor som ansvarig för den
pedagogiska verksamheten (2 kap. 9 §) visade sig ha betydelse för
deltagarnas förståelse av ett pedagogiskt ledarskap. Flera av deltagarna
beskrev ledarskapet som rektors uppdrag. I grundskolans (Skolverket,
2011a) och gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011b) kopplar den
statliga myndigheten rektors pedagogiska ledarskap direkt samman
med elevernas lärande.
Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och
samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera
och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk
ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn
ansvar för skolans resultat (Skolverket, 2011b, sid 15).

Som tidigare har redovisats ändrades deltagarnas uppfattning till att se
skolans pedagogiska ledarskap som något som stärks, om fler som
delar på ansvaret.
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Rektors arbetssituation

I materialet framträder flera materiella och ekonomiska arrangemang
som blir synliga inom det fysiska rummet och som kan förklara varför
rektorer har svårt att praktisera ett pedagogiskt ledarskap, vilket var en
uppfattning bland rektorerna själva och som också framförs från olika
skolmyndigheter (Lindh, 2012; Skolinspektionen, 2014). Uppdragets
vida och otydliga omfattning, med många skilda uppdrag och
ansvarsområden, framträder som ett begränsande arrangemang.
Redan under det etablerande skedet framstod deltagarnas
arbetssituation som hämmande, då det visade sig att den höga
arbetsbelastningen var det som angavs som huvudskäl till varför flera
deltagare valde att avsluta sitt deltagande i studien.
Jag måste tyvärr kasta in handduken i detta projekt. Jag inser att hur
mycket jag än vill så mäktar jag inte med att göra detta på ett bra sätt.
Det räcker inte för min del att bara hinna med att delta på de
gemensamma träffarna. Jag behöver också känna att jag hinner med
att ge detta lite tid däremellan. Detta gör jag inte som det är i dag.
Tråkigt, för detta är ett oerhört intressant projekt som det hade varit
roligt att vara en del av. (Utdrag från mejl, 8 maj, 2014)
Jag håller på med ljug för mig själv! Jag vill så gärna vara med i ditt
projekt men min arbetssituation tillåter inte. I stället för att vara en
vitaminspruta för mig och för dig är det mest ågren att jag inte hinner.
(Utdrag från mejl, 8 maj, 2014)
Jag måste tyvärr välja bort nätverket i aktionsforskningen pga.
tidsbrist. Jag håller samtidigt på med slutfasen i rektorsutbildningen
och jag måste prioritera denna. (Utdrag från mejl, 4 juli, 2014)

Deltagarnas arbetssituation var ett ämne som återkom regelbundet i
samtalen under gruppernas sammankomster. Det hände att deltagare
inte kunde komma på ett aktionsforskningsmöte på grund av något
skolärende som behövde hanteras omedelbart. Rektorernas pressade
arbetssituation resulterade också i att arbetstiden inte räckte till, vilket
gjorde att en deltagare behövde prioritera bort ett aktionsforskningsmöte. Den pressade arbetsvardagen påverkade också det som hände
under gruppernas fysiska sammankomster, som då en rektor bad om
ursäkt och hastigt lämnade rummet med telefonen i handen:
Jag måste jämt få gå ut och ringa ett akutsamtal. (Deltagare 2 G, möte
7, tid 30 sek)
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När rektorerna beskrev sin yrkesvardag bestod den av långa
arbetsdagar med många möten, akuta uppdrag och med en stor
spridning av arbetsuppgifter som skolans rektor förväntades hantera.
Detta är ett mönster som återkommer i flera studier av rektorers arbete
(Brüde Sundin, 2007; Hallerström, 2006). En av rektorerna fångade
upp detta i en replik:
Just att det är så extremt mångsidigt, finns ju ingen uppgift som är för
liten eller för stor. Det är väl kanske det som tynger en mest i
uppdraget. Från gropen på parkeringsplatsen till frågor om
undervisningen. (Deltagare 1A, möte 9, tid 1.57.53)

Ytterligare något som visade sig påverka deltagarnas möjlighet att
utöva ett pedagogiskt ledarskap var hur länge de hade arbetat på en och
samma skola. De deltagare som hade bytt organisation vittnade om att
det är arbetsamt att starta på nytt med nya medarbetare. Deltagarna
konstaterade att arbetsplatsbyten kräver energi av rektor och
resulterar ofta i att driftsfrågor ges företräde framför utvecklingsfrågor
under tiden man är ny i en verksamhet. Samtidigt var rektorerna
medvetna om att rektors frirum att utöva ledarskapet är stort och att
de själva har möjligheten att styra över sin arbetstid.
Jag tycker att vi [syftar på rektorer i allmänhet; egen anmärkning]
gömmer oss bakom det [syftar på britsen på tid]. Vi säger: - Jag skulle
vilja men jag hinner inte det. (Deltagare 1A, möte 5, tid 40.45)

En deltagare menade att det till och med kan vara utmanande att hävda
något annat:
Det kan vara provocerande att säga att jag lägger bort arbetsmiljöenkäten nu för jag vill göra det här, å jag tycker att det är viktigare.
Nästan lite farligt att säga att jag prioriterar ett pedagogiskt ledarskap.
(Deltagare 1B, möte 5, tid 40.56)

I ett reflekterande samtal rektor har stora möjligheter att påverka sin
arbetstid.
Vi styr vår vardag, även om vi är styrda, väldigt mycket och kan faktiskt
välja och prioritera mycket. (Deltagare 1A, möte 5, tid 41.27)

En tänkbar förklaring till varför rektorer ofta talar om hur svårt de har
att hitta tid till att utöva ett pedagogiskt ledarskap, fann deltagarna
således hos sig själva.
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Det är ju mindre utmanande för mig att sitta vid datorn än att vara
med i ett processarbete med lärarna. Det kräver mer. (Deltagare 1B,
möte 5, tid 42.15)

Ledningsresurser och ledningsstrategier
De lokala, materiella och ekonomiska arrangemangen bidrar till hur
rektors pedagogiska ledarskap gestaltas. Om det finns gott om resurser
i form av exempelvis tid och pengar möjliggörs ledarskapet. I båda de
aktionsforskande grupperna var det vanligast att deltagarna arbetade
ensamma som rektorer på sin enhet. Endast i ett fall delades skolans
formella ledarskap mellan en rektor och en biträdande rektor. Denne
deltagare berättade hur han och skolans biträdande rektor hade
fördelat arbetsuppgifterna så att alla ”hårda” frågor hamnat inom den
biträdande
rektorns
ansvarsområde.
Till
detta
räknades
schemaläggning, personal- och arbetsmiljöfrågor och andra
driftsfrågor. Deltagaren berättade vidare hur uppdelningen resulterat i
att han upplevde att han hade gott om tid till sitt pedagogiska uppdrag,
vilket bland annat framgick av hur han organiserat sina
klassrumsbesök. Som rektor ansvarade han ensam för ett femtiotal
besök samt för den efterföljande individuella återkopplingen.
-

Jag har 56 som jag basar över. (1C)
Har du en biträdande rektor också? (1F)
Ja, det har jag. Den organisationen har jag gjort själv. (1C)
Kommer biträdande att gå ut i klassrummen? (1F)
Nej, det gör bara jag. Å det är det där med organisation. Han, det är en han
min biträdande, han har arbetsmiljö och mycket organisationsfrågor,
strukturfrågor så jag får jobba utifrån ”mjuka delar”. (1C)
(Möte 3, tid 25.19)

Detta var ett upplägg som av olika anledningar var otänkbart för övriga
deltagare. Däremot var klassrumsbesök en strategi som användes av
samtliga i studien. Klassrumsbesök är i dag så förknippat med rektors
pedagogiska ledarskap att det kan ses som en norm (se t. ex.
Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2014) vilket samstämt kom till
uttryck i det semantiska rummet. I det fysiska rummet framkom även
hur otydligt utformandet av dessa besök är. Det framstår som det är
upp till varje rektor att, utifrån eget intresse och förståelse, utforma
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klassrumsbesöken. När deltagarna redogjorde för hur de genomförde
sina besök framträdde en stor variation och uppfinningsrikedom.
Uppläggen präglades av hur deltagarna på olika sätt relaterade till sin
omgivning, vilket blev uppenbart i det sociala rummet. Någon ansåg
att Skolinspektionens mall gav god vägledning i ett pedagogiskt
ledarskap och stödde sig därför på den, då han observerade lärarnas
arbete i klassrummet. Någon annan förlitade sig på lärarnas
uppfattning om god undervisning och lät lärarnas definition ligga till
grund för klassrumsobservationerna. Ett annat exempel på hur
deltagare valde att förhålla sig till lärarna var modellen där rektorn
började göra klassrumsbesök hos de lärare som var mest positivt
inställda. Detta kan tolkas som en strategi för att undvika
motsättningar. Ett utslag av samma strategi var troligen också
modellen där deltagaren valde att observera eleverna i stället för
lärarna. En deltagare övervägde att överlåta besöken till förstelärarna.
Förstelärarna skulle då bli ”rektors förlängda arm in i klassrummet”
och på så sätt skulle rektor komma runt det tvivel som, enligt
deltagarna, fortfarande existerade bland lärarna gentemot att rektorer
observerade dem under arbetspassen. Tvivlet handlade om att lärare
ifrågasatte rektors kompetens att granska deras undervisning, menade
deltagarna. Erfarenheten i gruppen var att detta tvivel ökade i takt med
undervisade elevers stigande ålder, vilket dock inte gällde gymnasiets
yrkesprogram, där lärarna är vana vid att det fanns fler vuxna i
klassrummet.
Arbetsfördelning med en biträdande rektor som ansvarade för alla
”hårda” frågor väckte förvåning bland övriga i gruppen. Erfarenheten
var att de mer formella uppdragen, det vill säga driftsfrågor, vanligtvis
brukade hamna på rektorns bord medan ansvaret för utvecklingsfrågor
förlades hos den biträdande rektorn. Samma uppdelning beskrevs även
råda mellan skolchef och biträdande skolchef. Deltagarna menade att
förklaringen kunde hittas i den kommunala styrningen som ofta
prioriterade kortsiktiga och snabba ekonomiska lösningar. Därför
hamnade ofta de mer formella uppdragen hos den högste av de
inblandade tjänstemännen. Ytterligare en tänkbar förklaring skulle
kunna härledas till ett kulturellt arrangemang med rötter tillbaka till
1951 års Skolstyrelseutredning då tanken på de biträdande
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pedagogiska studieledarna förs fram som skolans utvecklingsansvariga
(Ullman, 1997).
Det andra tillägget gällde titeln för 'den biträdande pedagogiska
studieledaren’ som utredningen i framtiden ansåg borde bli
studierektor. (sid 158)

När deltagarna fortsatte resonera om skolors ledningsresurser, blev det
tydligt att här fanns ett område som behövde förtydligas och förbättras.
Att inte ha någon att dela det formella skolledningsuppdraget med
upplevdes som en svaghet i organisationen. Deltagarna menade att
samarbete bidrar generellt till en högre kvalitet i ledarskapet. Detta är
en uppfattning som även får stöd av forskare, som framhåller att det
pedagogiska ledarskapet är ett komplext och omfattande uppdrag, som
inte kan bäras av en ensam person (Fullan, 2014; Hargreaves, 2007).
Att det ofta saknas en formell ledningsorganisation på skolorna, kunde
enligt deltagarna bero på skollagens (SFS 2010:800) föreskrivning om
att det inte ska finnas mer än en rektor på varje skolenhet (kap 2, § 9).
Den statliga styrningens inverkan framträder således inom skolans
ledningsorganisation. Däremot syntes inte Skolverkets skrivelse (2012)
om att skolors resurser ska organiseras på ett sådant sätt att rektor kan
fungera som pedagogisk ledare. Aktionsforskningsarbetet visade på
motsatsen, det vill säga att detta sällan realiseras i praktiken. Enligt
Skollagen (SFS 2010:800) är det rektor som beslutar om sin enhets
inre organisation (kap. 2 § 9) men det är huvudmannens ansvar att
verksamheten genomförs i enlighet med rådande föreskrifter (kap. 2 §
8). Dessa skrivelser föranledde ett resonemang om att ansvaret för
skolors organisering är allt för diffust framskrivet, vilket kan vara en
tänkbar förklaring till varför många skolor saknar en organisation som
lever upp till Skolverkets föreskrift.
Exempel på arrangemang i det fysiska rummet, som användes för att
stärka rektors pedagogiska ledarskap, var när deltagare satsade
ekonomiska resurser på olika åtgärder. En sådan åtgärd var att erbjuda
lärarna vikarier för att möjliggöra auskultation hos kollegor på skolan.
Deltagaren som använde sig av denna strategi såg auskultationen som
en modell för att främja lärares kollegiala lärande. Hans hypotes var att
genom auskultation skulle lärarna inspirera varandra till att
genomföra förbättringar i sin undervisning. Ytterligare exempel på en
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ekonomisk satsning var att bjuda på fredagsfika. Deltagaren som
använde sig av denna strategi berättade att syftet var att skapa
förutsättningar för att vara en närvarande ledare. Hon tydliggjorde hur
hon såg möten och det informella ”pratet” som en förutsättning för
detta. Uppfattning får stöd av Ekman (2003) som förespråkar ett
ledarskap där man leder genom att ta del av småpratet på skolan.
Ytterligare exempel där deltagare valde att satsa ekonomiska resurser
för att stärka skolans pedagogiska ledarskap var att organisera
studiedagar eller att åka på gemensamma internat.

Fokus på lärandet
Deltagarna delade Skolverkets och Skolinspektionens tolkning av
rektors pedagogiska ledarskap som ett ledarskap som syftar till att
skapa bästa förutsättningar för elevers lärande, vilket gjorde att de såg
det som viktigt att eleverna märkte av rektors pedagogiska ledarskap.
Att rektorerna var influerade av skolmyndigheternas tolkningar av
rektors pedagogiska ledarskap förstås som ett diskursivt arrangemang
i det semantiska rummet.
Inom forskning strider man mot varandra om rektor ska vara i
klassrummet eller inte, det finns ingen tydlig riktning om att det här
är det rätta, men jag tror jättemycket på det, att närvara i klassrummet
känns som en viktig del å jag tror att det har betydelse. (Deltagare 2F,
möte 3, tid 1.35.15)

Under processens gång nyanserades deltagarnas uppfattningar om hur
ett pedagogiskt ledarskap borde realiseras i praktiken. Under det
etablerande skedet fanns ett stort fokus på rektors styrning, där rektor
ansågs ansvara för att den undervisning som bedrevs på skolan var av
sådant slag att elevernas lärande optimerades. Längre fram i studien
kom fokus i stället att hamna på rektors ansvar för att ordna
förutsättningar för lärares lärande och för att stimulera en
professionell kultur på skolan, där alla tar ett gemensamt ansvar för
skolans rådande undervisningsmönster.
Att ge förutsättningar och de förändringar som görs, görs på lång sikt.
Man gör justeringar där man ser att här blev det inte så bra, här
behöver vi göra lite förändringar. Allt grundas i att människor växer
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när de känner sig trygga och nöjda med det de gör och inte alltid bli
ifrågasatta. (Deltagare 2 B, möte 10, tid 54.50)

Att rektors pedagogiska ledarskap handlar om att ordna
förutsättningar för lärares lärande är ett synsätt som också finner stöd
i forskningen (se t.ex. Alvesson, 2013; Fullan, 2014; Weick, 1976; Yukl,
2012). I det gemensamma arbetet kom deltagarna fram till att en rektor
som var alltför styrande till både innehåll och form riskerade att gå
miste om lärarnas engagemang och kraft, och att det då fanns en
uppenbar risk att rektorn misslyckades med sin ambition att
understödja elevernas lärande. Denna slutsats resulterade i att
deltagarna förändrade karaktären på de aktioner som prövades i
verksamheterna. Aktionerna kom alltmer att genomsyras av lärares
delaktighet i skolans förbättringsarbete, ett förhållningssätt som får
stöd av flera forskare (Blossing et al., 2015; Scherp, 2013a; Timperley,
2011).
Gruppernas sammankomster på universitetet samt det arbete som
hände inom ramen för den gemensamma aktionsforskningspraktiken
understödde att rektorernas förståelse av det pedagogiska ledarskapet
förändrades och fördjupades. Erfarenheten från att delta i arbetet
bidrog till att kollegiala gemenskaper uppfattades som ett
möjliggörande arrangemang för att utveckla och förbättra ett
pedagogiskt ledarskap i praktiken.
Jag tycker att det här (de fysiska sammankomsterna på universitet;
min anmärkning) varit bra, för man får en möjlighet att diskutera sånt
som försvinner i vardagen. (Deltagare 1D, möte 9, tid 2.02.24)
Att man tvingar sig att prioritera sådana här saker, det är ju lätt att
välja bort dem istället. (Deltagare 1 A, möte 9, tid 2.03.55)

Den generella bilden är att det ofta saknas sådana strukturer för
rektorers kollegiala lärande (Hallerström, 2006), vilket också gällde
deltagarna i föreliggande studie.
Under studiens granskande skede lyftes vikten av en kollegial
lärandegemenskap, i deltagarnas samtal. Deltagarna betonade vikten
av att få ingå i kollegiala gemenskaper för att möjliggöra en
professionsutveckling. De betraktade den aktuella studien som ett
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forum för sin professionsutveckling och framförde att det behövdes
kontinuerlig input av vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet
för att möjliggöra en hög kvalitet i rektors pedagogiska ledarskap.
Deltagarna refererade till sådan forskning där det kollegiala lärandet
lyfts som en framgångsstrategi i skolors förbättringsarbete (Robinson,
2015; Timperley, 2013). De såg det som en brist att det i dessa
sammanhang ofta fokuserades på lärares lärande och menade att det
var lika viktigt att det fanns formella former för rektorers kollegiala
lärande.
Det behövs forum för där det finns utrymme att diskutera uppdraget,
tid som inte prioriteras bort. Vi pratar om att lärarna ska diskutera
uppdraget, undervisning och lärande och inte enbart friluftsdagar,
skridskor etc. etc. Det samma gäller skolledningen. (Deltagare 2D,
möte 11. Skriftligt svar på enkäten)

Lärdomar och slutsatser, som rektorerna menade hade framkommit
genom deras olika prövanden, var att en skicklig pedagogisk ledare
behöver ha kunskap om och förmåga att hantera olika problem som
dyker upp i verksamheten. För detta krävs olika verktyg, där
kollegahandledning nämndes som ett exempel. Vidare menade
deltagarna att ett pedagogiskt ledarskap borde inkludera ett
vetenskapligt och systematiskt förhållningssätt, vilket kan uppnås
genom att rektor är förebildlig och gör kopplingar mellan sina
handlingar och vetenskaplig forskning. Det samma gäller ett
aktionsforskande arbetssätt där skolans professionella planerar,
analyserar och utvärderar sina prövade aktioner vilket också bidrar till
att vetenskapligheten i verksamheten ökar. Att hålla i och hålla ut blev
ett förhållningssätt som förespråkades. Vidare betonades att som
pedagogisk ledare påminna om syfte och mål med de arbeten man
kommit överens om samt att leda processer och uppmuntra delaktighet
och gemensamt ansvarstagande.

Sammanfattning
För att tydliggöra vad som inverkade på arbetet i den gemensamma
aktionsforskningspraktiken samt vad som möjliggör och begränsar
rektors pedagogiska ledarskapspraktik, avslutas kapitlet med en
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sammanfattning av de arrangemang som varit särskilt framträdande
inom de, för studien aktuella, praktikerna. Ett konstaterade är att de
arrangemang som framträdde som stödjande i den gemensamma
aktionsforskningspraktiken även kan ses som stödjande för rektors
pedagogiska ledarskap. Ytterligare ett konstaterande är att de
undersökta praktikerna tydligt påverkade varandra. Det som hände
inom den gemensamma aktionsforskningspraktiken bidrog till
förändringar i rektorernas pedagogiska ledningspraktiker och vice
versa. De arrangemang som var mest tydliga och konkreta i
analysarbetet var de som kom till uttryck inom det fysiska och det
semantiska rummet. Inom det sociala rummet var arrangemangen ofta
av lite annan karaktär. Det var ofta tolkningar, utifrån det som syntes
(i den fysiska dimensionen) och det som hördes (i den semantiska
dimensionen) i den gemensamma aktionsforskningspraktiken.
De ekonomiska och materiella resurser som satsades för att resa till
Karlstads universitet, ungefär en gång varje månad under ett och ett
halvt års tid, för att under tre timmar mötas, är ett exempel på ett
påtagligt och konkret arrangemang. Det var dessutom helt nödvändiga
för aktionsforskningspraktikens existens. Även överordnade chefers
engagemang för aktionsforskningspraktiken visade sig tydligt. I ett
specifikt fall krävde en överordnad chef att den deltagande rektorn
prioriterade skolchefens möte och tvingades på så sätt att avstå det
kommande aktionsforskningsmötet. Det senare är ett exempel på ett
socialt och politiskt arrangemang, kopplat till makt och solidaritet.
Relationer var dock oftast inte lika påtagliga som görandet eller som
talet. Bedömningen av hur relationerna mellan deltagarna utvecklades
och fördjupades var snarare en logisk tolkning av hur rektorernas
förändrade sitt sätt att tala med varandra och även hur innehållet i vad
de talade om ändrades.
En tydligt och märkbar förändring inom det fysiska rummet var då
deltagarna började pröva olika ledarskapshandlingar i sina
verksamheter. Prövandet hade en direkt inverkan på vad som hände på
den gemensamma praktiken, vilket sin tur bidrog till att delaktigheten,
ansvarstagandet och det kollektiva, eller kollegiala, lärandet ökade.
Deltagarnas förändrade förståelse av ett pedagogiskt ledarskap bidrog
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till att lärarnas delaktighet i skolans pedagogiska ledarskap ökade.
Dessutom resulterade rektorernas prövanden i att iscensättandet av
aktioner värderades som en viktig strategi i rektors pedagogiska
ledarskap.
Vilka roller och vilket ansvar som intogs på den gemensamma
praktiken påverkades bland annat av deltagarnas olika ekonomiska
och materiella förutsättningar för arbetet. Den kritiskt
emancipatoriska aktionsforskningsdesignen påverkade hur processledarrollen sattes i bruk, vidare förutsattes tid och kompetens. Den
valda aktionsforskningsdesignen bidrog till att ologiska förgivettaganden synliggjordes, medvetenheten ökade, det kritiska kunskapsintresset stimulerades och det vetenskapliga förhållningssättet
stärktes.
Att skolans politiska styrning hade en konkret inverkan på rektors
möjligheter att omsätta ett pedagogiskt ledarskap framkom tydligt i
rektorernas beskrivningar av hur olika politiskt beslut, både statliga
och kommunala, påverkade hur de omsatte sitt ledarskap. Generellt
beskrevs den kommunala styrningen som mer begränsande än den
statliga. Den statliga styrningen beskrevs ofta som ett arrangemang
som kunde användas strategiskt i ett pedagogiskt ledarskap även om
upplevelserna av genomförda skolinspektioner varierade.
Rektorers arbetssituation visade sig ha stor inverkar på rektors
pedagogiska ledarskap. Rektors frihet att själva planera och
strukturera sin arbetstid beskrevs som främjande, samtidigt som
rektorsuppdragets vida omfattning framställdes som begränsande.
Vidare framkom hur skolornas tilldelade ledningsresurser direkt
påverkade rektors möjligheter att omsätta ett pedagogiskt ledarskap.
En biträdande rektor som hanterade personalärenden och miljöfrågor
var ett exempel på ett ekonomiskt arrangemang som främjade rektors
pedagogiska ledarskap. Långsiktighet och stabilitet var ytterligare
faktorer som beskrevs som positiva i gestaltandet av ett pedagogiskt
ledarskap.
Ett annat arrangemang som påverkade rektorerna var omgivningens
förväntningar på deras pedagogiska ledarskap. Skolverkets och
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Skolinspektionens förståelse och tolkningar genomsyrade rektorernas
beskrivningar, i synnerhet under processens etablerande skede.
Politikernas krav på förbättrade elevprestationer och skolors
måluppfyllelse visade sig i rektorernas beskrivningar av hur de omsatte
sitt ledarskap. Längre fram i processen nyanserades rektorernas
förståelse, särskilt sedan de fått insikt i hur ett pedagogiskt ledarskap
skrivs fram inom skolledarskapsforskningen. Deltagande rektorer
beskrev rektors pedagogiska ledarskap som kontextuellt och
situationsbundet. De fann i sina undersökningar att det inte finns
någon generell pedagogisk ledarskapsmodell som passar alla och alltid.
Vissa av de förgivettaganden som synliggjordes hade sin grund i lärares
förväntningar på rektors ledarskap, vilka visade sig ha en påtaglig
inverkan på hur rektorerna agerade i sitt ledarskap. Trots att vissa av
förväntningarna var både ologiska och orimliga försökte flera av
rektorerna ändå leva upp till dem. Slutsatsen var att det behövs
kollegiala lärandegemenskaper för rektorer. För att lyckas utmana och
bryta ologiska normer och förväntningar behövs formella kollegiala
lärandegemenskaper vilket även lyftes generellt som ett viktigt
arrangemang för att förbättra och förstärka rektors pedagogiska
ledarskap.
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8. Diskussion
Diskussionen inleds med en redovisning av studiens huvudresultat i
relation till syften och forskningsfrågor. Därefter förs ett resonemang
kring studiens trovärdighet samt valet av studiens teoretiska och
metodologiska utgångspunkter. Studiens slutsatser och kunskapsbidrag diskuteras för att mynna ut i synpunkter på nya forskningsområden.
Att praktisera pedagogisk ledning
Ett syfte i studien har varit att bidra med kunskap om rektors
pedagogiska ledarskapspraktik. Rektors pedagogiska ledarskap
beskrivs ofta som en faktor med stor potential inom skolors
förbättringsarbete. Därför är det förvånande att ledarskapet endast
undantagsvis har avgränsats eller operationaliserats inom forskningen
(Salo et al., 2015). Rektors pedagogiska ledarskap framstår som
svårfångat och verkar ske utan att någon lyckats dokumentera det,
trots att dess handlingar och resultat är konkreta och påtagliga. Det
verkar vara ett ledarskap som äger rum i det dolda, vilket gör det till ett
relevant och angeläget fenomen att undersöka och problematisera. I
studiens inledning var ambitionen att kunna beskriva ledarskapet men
i arbetet med att klargöra rektors pedagogiska ledarskapspraktik blev
det tydligt att detta inte kan göras på ett generellt plan utan behöver
göras på varje enskild skola. I studien framstod rektors pedagogiska
ledarskap som situationsanpassat. Vidare kom det att beskrivas som
ett ledarskap som till stora delar handlar om att ordna förutsättningar
för lärares kollegiala lärande. Det beskrevs som ett indirekt ledarskap
där rektor i sitt pedagogiska ledarskap fokuserar på att ordna
förutsättningar för skolans lärare så att de ges möjlighet att förbättra
elevers lärmiljö. Att rektors pedagogiska ledarskap är ett ledarskap
med en tydlig viljeinriktning mot elevers lärande och utveckling hade
en stark ställning bland deltagarna under hela aktionsforskningsprocessen. Det kan ses som ett resultat av hur myndigheter och
politiker sätter fokus på elevers lärande när de skriver fram och talar
om rektors pedagogiska ledarskap (se t. ex. Lindh, 2012; Skolverket,
2011c). Den historiska tillbakablicken (se t. ex. Ullman, 1997) visar
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dock hur tolkningen av rektors ledarskap inte alltid varit densamma,
vilket pekar på att dagens tolkning av ett pedagogiskt ledarskap kan
komma att förändras i framtiden.
I studien motsägs till viss del myndigheters uppfattning (se t. ex. Lindh,
2012; 2010; 2014) om ett pedagogiskt ledarskap som åtskilt från ett
administrativt. Snarare visar studien att administrativa uppdrag ofta
har pedagogiska inslag i exempelvis resursfördelning och schemaläggning. Studien visar vidare att ett pedagogiskt ledarskap är ett
ledarskap som stärks om fler delar på ansvaret. Det är således inte ett
ledarskap som kan tillskrivas en enskild individ utan det behöver ses
som en gemensam påverkansprocess som är inbäddad i skolans
organisation. Att stärka skolans utvecklingsorganisation lyftes, i
studien, fram som en god strategi för att stärka skolans pedagogiska
ledarskap (jmf Berg, 2011; Blossing, 2013; Scherp, 2013a).
Under studiens gång prövade rektorerna olika pedagogiska
ledarskapsaktioner och handlingar. Resultatet från dessa prövanden
visade att aktionerna blev till motorer i förbättringsarbetet, motorer
som drev fram flera konkreta förändringar i den gemensamma
praktiken. Rektorernas prövanden resulterade inte endast i
förändringar som var kopplade till handlingar, utan även till
förändrade relationer och till nya sätt att förstå och tala om ett
pedagogiskt ledarskap. Slutsatsen blev att en pedagogisk ledare inte
nöjer sig med att tala om förändringar utan genomför, och även
uppmanar till, konkreta aktioner i en skolas inre arbete. Aktionsforskningsinsatsen visade således att rektors pedagogiska ledarskap
kan utövas genom att lärare uppmuntras pröva olika åtgärder i sin
undervisning. Lärare behöver sedan, med stöd av rektor, få möjlighet
att tillsammans med andra (lärare och elever) analysera och utvärdera
om åtgärderna gett någon positiv effekt på elevernas lärande och
utveckling.
Utifrån studiens resultat kan rektors pedagogiska ledarskap beskrivas
som att orkestrera omgivande arrangemang (praktikarkitekturer) på
ett sådant sätt att de stödjer en lärande och samarbetande praktik på
den lokala skolan. Rektor kan åstadkomma detta genom att införa
strukturer för exempelvis auskultation och undervisningskonferenser.
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Det handlar om att skapa regler för vilka som ska mötas och tala med
varandra, hur ofta, om vad och på vilket sätt det ska ske. Att ordna för
lärares kollegiala lärande handlar om mer än att ordna tid och rum. En
tradition där var och en sköter sig själv kan medföra att skolans
pedagogiska ledarskap begränsas. På samma sätt kan många olösta
konflikter försvåra ett pedagogiskt ledarskap. Vidare visar studien att
rektor kan tillsätta processledare med uppdraget att leda det kollegiala
lärandet på skolan, för att på så sätt stärka skolans pedagogiska
ledarskap. Deltagarnas erfarenheter, av att ingå i en aktionsforskningsprocess, bidrog till att uppgiften att leda långa processer uppfattades
som en viktig del i rektors pedagogiska ledarskap. Att hålla i och hålla
ut är ett sätt att beskriva denna del av ett pedagogiskt ledarskap.
Studien visar att orimligt höga förväntningar på rektor som pedagogisk
ledare, politikers krav och bristen på formella kollegiala
lärandegemenskaper är arrangemang som kan begränsa rektors
pedagogiska ledarskap. Ytterligare ett försvårande arrangemang visade
sig uppdragets otydlighet vara. Vidare uppfattades frekventa
organisationsförändringar och byten av arbetsplats som aktiviteter
som stjäl energi från rektors pedagogiska ledarskap. Överlag upplevdes
hög personalomsättning som något som försvårar ledarskapet, medan
stabilitet och långsiktighet sågs som faktorer som gynnar rektors
pedagogiska ledarskap. Skolans styrning förstods både som stödjande
och begränsande. I stora drag beskrevs den statliga styrningen som
främjande och den kommunala som begränsande. Det senare var
tydligast i de små kommunerna där politikerna gärna gav uppdrag som
direkt påverkade hur skolans professionella utförde sitt uppdrag som
lärare och rektor.

Den gemensamma aktionsforskningspraktiken
Ett av studiens bidrag är kunskap om hur en aktionsforskningspraktik
kan förändras och hur förändringar kommer till uttryck. I föreliggande
studie har aktionsforskning använts som modell för kollegialt lärande
och professionell utveckling. Förändringarna i den gemensamma
aktionsforskningspraktiken har beskrivits med hjälp av tre skeden: det
etablerande, det prövande och det granskande, där skedenas
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benämningar karaktäriserar vad som hände i grupperna under olika
tidsperioder i förändringsprocessen.
I analysen av den gemensamma praktiken framstår några faktorer som
särskilt betydelsefulla för de förändringar som identifierades.
Deltagandet byggde på frivillighet och samtliga rektorer inom
regionens kommunala grund- och gymnasieskolor hade blivit inbjudna
till att delta i arbetet. Att sammankomsterna gestaltades som
kommunikativa arenor (se Habermas, 1996) visade sig ha stor inverkan
på arbetet, trots att det dröjde innan sammankomsterna fick
karaktären av det som Habermas beskriver som ett kommunikativt
handlande med ett inkluderande språkbruk och icke-hierarkiska
relationer. Tiden, i kombination med studiens design och
processledarens handlingar, var avgörande för att förtroendefulla
relationer skulle utvecklas i grupperna. De förtroendefulla relationerna
visade sig vara nödvändiga för att deltagarnas förståelse av rektors
pedagogiska ledarskap skulle vidgas. Efter hand utvecklades ett kritiskt
och emancipatoriskt förhållningssätt, vilket i sin tur resulterade i att
egna och andras förväntningar på ledarskapet inte längre togs för
självklara eller sanna. De gemensamma aktionsforskingsinsatserna
resulterade i att rektorerna kom att kritiskt värdera olika effekter av att
försöka leva upp till omgivningens förväntningar på rektor som
pedagogisk ledare. Tillsammans diskuterades huruvida olika
konsekvenser gynnar eller missgynnar skolans elever. Under aktionsforskningsarbetets etablerande skede var deltagarna intresserade av
att lära om ledarskapsmetoder och ledarskapsmodeller. Detta intresse
förändrades längre fram i processen till att inbegripa en nyfikenhet och
en vilja att förstå hur andra kan uppfatta rektors pedagogiska ledarskap
samt hur det och annat möjliggör och hindrar rektors pedagogiska
ledarskap.
Den kritiska aktionsforskningsdesignen inverkade tydligt på
gruppernas sammankomster. Den nordiska traditionen med sina
demokratiska värderingar (se Hansson, 2003; Rönnerman & Salo,
2012) samt principerna inom CPAR (se Kemmis et al., 2014) var
vägledande för processledarens insatser (jmf Granström, 2006), vilket
bland annat resulterade i att olika åtgärder tillämpades för att utmana
det dominerande tekniska kunskapsintresset. Samtalsmodeller
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användes för att säkerställa att alla kom till tals och för att nå otvungen
konsensus kring vissa frågor. Olika förgivettaganden som handlade om
rektors pedagogiska ledarskap synliggjordes och granskades utifrån ett
emancipatoriskt perspektiv.
Inom aktionsforskning ingår att pröva olika aktioner som en del i ett
systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt. I analysen framgår hur
de dominerande samspelsmönstren i grupperna ändrades när
deltagarna började pröva olika pedagogiska ledarskapshandlingar
mellan sammankomsterna. Genom deltagarnas prövanden upplöstes
den kunskapshierarki som varit framträdande under studiens
etablerande skede. Med kunskapshierarki åsyftas idén om att forskare
förväntas vara de som vet mest och därför anses bäst lämpade att söka
och erbjuda färdiga lösningar på komplexa dilemman. Genom
rektorernas aktioner, förändrade kunskapsintressen och processledarens agerande fick aktionsforskningsprocessen energi och
engagemanget ökade. Ansvaret för arbetet kom att delas av flera.
Deltagarna utvecklade ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt
samt ett vetenskapligt språkbruk vilket särskilt framträdde i
processens granskande skede. Detta kom i sin tur att främja det
kollegiala lärandet. Hur deltagarna talade om och förstod ett
pedagogiskt ledarskap förändrades från att betraktas som en specifik
roll med fokus på personliga egenskaper, till att ses som ett gemensamt
ansvar som bör delas av flera på skolan.
Vissa arrangemang eller förutsättningar visade sig vara helt
nödvändiga för arbetet i den gemensamma aktionsforskningspraktiken. Arbetet krävde att deltagarna avsatte tid och resurser till
sammankomsterna och från och med det prövande skedet avsattes
även tid till att pröva olika pedagogiska ledarskapshandlingar.
Aktionsforskningsinsatsen underlättades när rektorerna hade mandat
att prioritera träffarna och det gemensamma arbetet. Att
processledaren hade tid i sin tjänst och kompetens att leda ett
förändringsarbete
främjade
aktionsforskningsarbetet
medan
rektorernas pressade arbetssituation begränsade det. Det senare kunde
visa sig på sådant sätt att en rektor med kort varsel lämnade återbud
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till en sammankomst eller att rektorerna inte hade tid till att läsa in
artiklar eller andra texter mellan träffarna.
Trovärdighet
Huruvida studiens syften uppnåtts kan diskuteras genom en
granskning av aktionsforskningsprocessens trovärdighet. Ett sätt är att
tillämpa Anderssons och Herrs (1999) fem validitetskriterier, vilka är
speciellt anpassade för den praktikorienterade forskningen där
forskaren ses som en naturlig deltagare. Jag har nyttjat dessa,
tillsammans med Kvales (2014) analytiska generaliseringsmodell vid
planering, genomförande och analys i den aktionsforskningsstudie
som redogörs för här.
Kritisk aktionsforskning har inga anspråk på universell giltighet och
överförbarhet, utan resultatens generaliserbarhet handlar snarare om
att utveckla en större förståelse av ett fenomen samt om vilka
variationer som fenomenet kan uppvisa i specifika sammanhang
(Kvale, 2014; Yin, 2011). Det handlar om att beskriva forskningsresultat så att de kan kännas igen och överföras från ett sammanhang
till ett annat genom att se likheter och olikheter (Rönnerman, 2004).
Att sammankomsterna på universitetet fungerade som kommunikativa
arenor, med ett kommunikativt handlande, stärker studiens
demokratiska validitet (Andersson & Herr, 1998). Samtalen på de
fysiska sammankomsterna karakteriserades av respektfullhet och de
kom att präglas av ett fritt tänkande och ett kritiskt granskande
förhållningsätt. Intersubjektivitet och otvungen konsensus var
ledstjärnor på de kommunikativa arenorna. För att stärka studiens
processvaliditet (Andersson & Herr, 1998) har jag ansträngt mig för att
göra forskningsprocessen transparent och tillgänglig samt nogsamt
återge innehållet i gruppernas samtal så att andra kan bedöma
betydelsen av forskningsprocessen. I kvalitativa studier kan en studies
trovärdighet även stärkas med hjälp av en god teoriunderbyggnad och
ett bra analysinstrument (Cohen et al., 2011; Kvale, 2014). I min studie
har data har analyserats med stöd av teorin om praktikarkitekturer
(Kemmis & Grootenboer, 2008). Den praktikorienterade forsknings-
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inriktningen har understött den cykliska processen och medverkat till
insikter om rektors pedagogiska ledarskap. Aktionsforskningen har på
så sätt bidragit till resultatvaliditet (Andersson & Herr, 1998) som
handlar om att fullfölja en cyklisk process och vara öppen för nya frågor
som uppkommer under processens gång. Forskningsdesignen bidrog
också till konkreta förändringar i praktiken. En sådan förändring var
att stärka deltagarnas emancipatoriska kunskapsintresse, vilket hänger
samman med studiens katalytiska validitet (Andersson & Herr, 1998).
Praktikteori tillsammans med studiens teoretiska ramverk har gjort det
möjligt att synliggöra olika förändringar, vilka redovisats i form av
olika skeden i forskningsprocessen. Studien visar att fler faktorer än
synliga handlingar var inblandande i förbättringsprocessen. Studiens
dialogiska validitet (Andersson & Herr, 1998) har uppmärksammats
genom att deltagande rektorer kontinuerligt fått ta del av och
respondera på de resultat och mönster som iakttagits under processens
gång. Eftersom jag omvandlat gruppernas muntliga kommunikation
till skrift är de narrativ som använts som grund i analysarbetet en
tolkande konstruktion av de samtal som skett under gruppernas
sammankomster (Kvale, 2014). Någon helt objektiv tolkning finns inte
eftersom det är en helt annan uppsättning regler som gäller i
skriftspråk i jämförelse med talspråk. Därför har det varit viktigt att ha
ljudinspelningar från sammankomsterna. Dessa har jag återvänt till i
de fall jag behövt kontrollera berättelsen samt för att säkerställa att
deltagarnas redogörelser återges korrekt i de citat som används i
resultatredovisningen.
Vad gäller studiens analytiska generalisering (Kvale, 2014) bör
studiens resultat kunna ge vägledning i frågor som inte bara rör rektors
pedagogiska ledarskap utan också i kollegialt lärande och i
systematiska skolförbättringsarbeten.
Aktionsforskning har en kvalitativ inriktning och eftersom varje
kvalitativ forskningsprocess är unik, går det inte att fixera några regler
eller procedurer för att säkerställa trovärdigheten (Cohen et al., 2011).
Som aktionsforskare gäller det närmast att vara följsam i processen,
vilket medförde att det inte fanns någon i förväg färdig planering för
hur arbetet i grupperna skulle utformas. I stället skedde planeringen
fortlöpande och ofta i samverkan med deltagande rektorer. I rollen som
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aktionsforskare deltog jag aktivt på de kommunikativa arenorna och i
de demokratiska dialogerna som förkom. Idealet var ett jämlikt
partnerskap mellan forskare och praktiker samt att den gemensamma
aktionsforskningspraktiken skulle främja ett kritiskt och
emanciperande förhållningssätt. Detta ideala förhållningssättet
behövde aktivt främjas under processens inledande skede eftersom det
tekniskt kunskapsintresse var det som dominerade. Det nya
förhållningssättet kom bland annat att inverka på sättet att agera som
processledare samt på deltagarnas syn på forskning och praktik.
Förändringarna bidrog också till ett större engagemang och ökad en
delaktighet i aktionsforskningsarbetet.

Forskningsdesign och teoretiskt ramverk
Denna aktionsforskningsstudies design erbjuder stöd till rektorer i att
förbättra eller förstärka skolans pedagogiska ledarskap och att
organisera och leda skolans systematiska förbättringsarbete. Studiens
olika delar bildar en sammanhängande och logisk helhet bestående av
kommunikativa arenor, intersubjektivitet, otvungen konsensus och
fokusgrupper. Tillsammans med studiens design har det teoretiska
ramverket bidragit till att rektors pedagogiska ledarskapspraktik och
dess komplexitet kunnat belysas ur flera olika perspektiv. Att
fokusgruppsamtalen pågick under lång tid möjliggjorde en nyanserad
och ingående bild av hur rektorerna samtalade om innebörden av ett
pedagogiskt ledarskap. Vidare gjorde studiens design det möjligt att
grundligt undersöka de förändringar som skedde då rektorerna
undersökte ledarskapet inom den aktionsforskningspraktik de delade.
Studien visar att det inte är rektorers individuella förmåga som allena
påverkar hur ett pedagogiskt ledarskap gestaltas utan att det finns yttre
arrangemang som påverkar. Den praktikorienterade ansatsen och det
teoretiska ramverket har bidragit med en ökad förståelse om vad som
begränsar ett pedagogiskt ledarskap samt vad som möjliggör en
utveckling av ledarskapet.
Genom att företa en aktionsforskningsstudie har ett bidrag kunnat
lämnas till forskning om skolledarskap så att denna blir något mer
variationsrik. Skolledarskapsforskningen har under senare år tappat i
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sin teoretiska mångfald (se Alvesson, 2013; Gunter & Ribbins, 2003).
Den kritiska forskningsansatsen, där aktionsforskningen hör hemma,
är en ansats som fått stå tillbaka till förmån för de evaluerande och
instrumentella ansatserna (Gunter & Ribbins, 2003). Den
praktikorienterade forskningsinriktning som jag valt för denna studie
innebär att det är praktikerna som har hamnat i studiens förgrund
snarare än individerna. Kanske hade det varit bättre att välja
formuleringen ledning i stället för ledarskap då det förmodligen hade
bidragit till att uppmärksamheten riktats bort från individerna och mot
praktiken. Även om jag valt att se på rektors pedagogiska ledarskap
som en praktik innebär det inte att jag avfärdat individernas betydelse.
Jag har valt att sätta ljuset på den kritiska roll som praktikens
omgivande arrangemang spelar. Individernas insatser har varit av
betydelse i studien, eftersom stor uppmärksamhet har fästs vid
deltagarnas beskrivningar av hur ett pedagogiskt ledarskap kan förstås
och praktiseras. Analysen av den gemensamma aktionsforskningspraktiken har som grund deltagarnas tal och beskrivningar, deras
göranden och relateranden och på så sätt har individernas betydelse
varit stor för studiens resultat.
En kritik som kan riktas mot studien är att rektorerna inte har
observerats i sina ledarskapspraktiker, det vill säga när de praktiserade
sitt pedagogiska ledarskap. Min ambition har varit att bidra med
kunskap om rektors pedagogiska ledarskapspraktik samtidigt som den
praktik som fanns att tillgå var den gemensamma aktionsforskningspraktiken. Det kan ses som en svaghet i studien eftersom det begränsar
möjligheterna till en mer omfattande beskrivning av rektorers
praktiserande av ett pedagogiskt ledarskap. Trots avsaknaden av sådan
empiri har jag, med de data som funnits till hands, skapat god inblick i
hur rektors pedagogiska ledarskap kan gestaltas i praktiken. Det har
varit möjligt genom deltagarnas redogörelser och samtal i grupperna
som har zoomat in rektors pedagogiska ledarskapspraktik på
mikronivå. På makronivån har jag studerat den utifrån ett historiskt
perspektiv och i relation till skolledarskapsforskning och myndigheters
tolkningar.
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De omgivande arrangemangen spelar följaktligen en viktig roll
(Kemmis & Grootenboer, 2008). Det är dessa som möjliggör och
begränsar mänskliga aktiviteter och samexistens i den sociala världen.
Om en praktik ska kunna ändras i sina grunder behöver också de
omgivande arrangemangen förändras. Förändring förutsätter vanligen
någon form av kommunikativt handlande (Kemmis, McTaggart, et al.,
2014). Studiens praktikteoretiska ramverk, praktikarkitekturer
(Kemmis & Grootenboer, 2008), är en relativt nyutvecklad teori vilket
gör att studien bidrar till ramverkets teoriutveckling. I analysarbetet
har det varit viktigt att försöka särskilja praktikernas omgivande
arrangemang även om det ofta framhålls som komplicerat att uppfatta
olikheter mellan förekommande element i empiriska studier (jmf med
Jarl et al., 2017). Det senare är ett påstående som, i flera avseenden,
varit giltigt i föreliggande studie. Olika materiella och ekonomiska
arrangemang var oftast de som framträdde tydligast i analysarbetet.
Flera av dessa arrangemang var oumbärliga för den gemensamma
aktionsforskningspraktiken. Även inom det semantiska rummet var
arrangemangen påtagliga. Hur vi talade om och förstod rektors
pedagogiska ledarskap hade stor inverkan på arbetet. Till detta
kommer den sociala dimensionen som handlar om hur individer
relaterar till andra och till annat inom och utanför den aktuella
praktiken. Dessa arrangemang har inte varit lika tydliga och påtagliga
som de som framträdde inom det fysiska och det semantiska rummet.
De sociala och politiska arrangemangen är kopplade till solidaritet och
makt, till individers samspel och relationer till andra och annat både
inom och utanför den gemensamma praktiken. Dessa arrangemang
har mer haft karaktär i form av tolkningar och konsekvenser av det som
framträtt i de två andra intersubjektiva dimensionerna. Överlag
upplevdes relaterandet som mer undflyende och svårgripbart än
görandet och talet. En förklaring kan ligga i Kemmis och Grootenboers
(2008) val att bygga vidare på Schatzkis praktikteori (2001) med
”relatings” som ytterligare en beståndsdel (se figur 1). Problematiken
till trots har de tre dimensioner haft samma relevans i arbetet med att
analysera de olika praktikerna. Genom att tillämpa praktikarkitekturer
blev det möjligt att analysera hur deltagande rektorer relaterade till
varandra och till andra och annat inom och utanför de undersökta
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praktikerna, vilket inte varit görligt om jag enbart tillämpat Schatzkis
praktikteori.
Ytterligare en problematik i analysarbetet har varit att skilja
praktikernas olika beståndsdelar från varandra. En förklaring är att i
verkliga livet hänger delarna tätt samman och är beroende av varandra.
Vad man talar om, hur man gör det och på vilket sätt man interagerar
med varandra smälter samman. Det har heller inte varit enkelt att
koppla samman praktikens beståndsdelar med dess omgivande
arrangemang. Enligt praktikarkitekturteorin (Kemmis & Grootenboer,
2008) framträder olika kulturella och diskursiva arrangemang inom
det semantiska rummet medan materiella och ekonomiska
arrangemang blir synliga inom det fysiska rummet. De politiska och
sociala arrangemangen återfinns inom det sociala rummet. I
analysarbetet var kopplingarna ofta svåra att urskilja eftersom de
sällan framträdde så tydliga som i teorin. Ett exempel är tiden som är
ett materiellt och ekonomiskt arrangemang men som visade sig ha
inverkan inom fler dimensioner än inom den fysiska. Tiden spelade roll
för hur samspelet mellan deltagarna utvecklades och för hur
deltagarnas förståelse förändrades under aktionsforskningsprocessens
gång. På så sätt fanns en ”överkorsning” mellan arrangemang och
dimensioner. Detta har hanterats på det sätt att praktikarkitekturerna
har setts som det väsentliga snarare än uppdelningen i de
intersubjektiva dimensionerna. De enskilda dimensionerna är
analytiska kategorier men det intressanta har varit att undersöka hur
de olika arrangemangen, praktikarkitekturerna, satts i spel och
möjliggjort och begränsat de undersökta praktikerna.
Ett liknande dilemma har varit att hålla isär de två, i studien aktuella,
praktikerna. I detta fall har det teoretiska ramverket varit till stor hjälp.
Enligt teorin är det arkitekturerna som formar och håller praktiken på
plats (Kemmis et al., 2014). För att hålla isär de olika praktikerna har
de skilda projekten har varit vägledande (se figur 7 och 8). I den
gemensamma praktiken handlade projektet om att undersöka rektors
pedagogiska ledarskap inom ramen för ett aktionsforskningsarbete
medan praktiserandet av ledarskapet var det projekt som höll samman
rektors pedagogiska ledarskapspraktik. I studien framträder hur de
olika praktikerna påverkade och påverkades av varandra och hur
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studiens teoretiska ramverk gjorde det möjligt att undersöka hur
praktiker hänger samman och formar varandra i ett ömsesidigt
samspel. Nicolini (2012) förklarar detta samspel med att varje praktik
breder ut sig i flera olika riktningar och förenas med andra praktiker i
komplexa nätstrukturer. Ytterligare ett sätt att förstå är utifrån ett
praktikekologiskt synsätt (se Kemmis et al., 2014). Hur rektorerna
talade om ett pedagogiskt ledarskap på de gemensamma sammankomsterna påverkade vilka pedagogiska ledarskapshandlingar de valde
att pröva i sina verksamheter, vilka i sin tur påverkade hur relationerna
mellan deltagarna utvecklades i grupperna. De olika praktikerna
möjliggjorde att nischer (Kemmis & Niemi, 2014), som främjade
förändring, utvecklades. Med det menas att praktikernas omgivande
arrangemang ordnades på sådant sätt att de möjliggjorde förändringar
och förbättringar. Detta är ett exempel på hur de olika praktiker
inbördes är beroende av och sammankopplade med varandra.
Den gemensamma aktionsforskningspraktiken och min forskarpraktik
formade och formades också i ett ömsesidigt samspel eller
praktikekologi (se Kemmis et al., 2014). Att jag var en aktör i den
gemensamma praktiken har spelat roll i forskningen och för studiens
resultat. Vidare spelade det roll att förutsättningarna för mitt
deltagande skilde sig från övrigas. Jag var den enda i gruppen som hade
möjlighet att avsätta en större del av min arbetstid till arbetet i den
gemensamma praktiken. Att mitt deltagande skulle resultera i en
avhandling påverkade också arbetet. Under det etablerande skedet
upplevde jag att det fanns en förväntan från rektorerna att jag skulle
presentera någon form av ”sanning”. Det var en förväntan som
utmanades genom att deltagarna bjöds in i aktionsforskningsarbetet.
Under analysarbetet har det blivit synligt hur stor betydelse
gruppernas val av angeläget område kommit att spela i arbetet med att
undersöka rektors pedagogiska ledarskap. I gruppen som intresserade
sig för det närvarande perspektivet, hamnade fokus på mellanmänskliga relationer, både i samtalen i gruppen och i deltagarnas
individuella prövanden. Samtalen och aktionerna utgick ofta från att
någon i gruppen relaterade sitt pedagogiska ledarskap till en
problematisk relation med någon lärare eller med ett arbetslag. I
gruppen som undersökte det vetenskapliga perspektivet hamnade
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fokus på andra områden, som till exempel skolors utvecklingsorganisation, även om det också i denna grupp ofta var olika dilemman
som låg till grund både för samtalen och för deltagarnas prövanden.
Samarbetet med deltagarna har fortsatt efter att studiens empiriska del
avslutats. Två av deltagarna är medförfattare till ett kapitel i en
forskningsrapport (Forssten Seiser, Carlsson, & Strid, 2016) där vi
beskriver vårt samarbete i studien. Andra har varit medpresentatörer
på den nordiska aktionsforskningskonferensen (NORALF), åren 2015
och 2016 och vidare samarbeta planeras framgent.

Avslutande diskussion
De resultat som kommit fram genom den redovisade aktionsforskningsstudien har betydelse för de rektorer som dagligen arbetar
med att utveckla skolan. Att elevernas lärande och utveckling framstår
som en viktig och nästan självklar komponent inom rektors
pedagogiska ledarskapspraktik, ses bland annat som en konsekvens av
hur myndigheter och politiker betonar detta område. Samtidigt visar
studiens resultat att elevernas lärmiljö inte är lika framträdande i
rektorernas redogörelser av hur de agerar som pedagogiska ledare. En
tänkbar förklaring till att insatser riktade direkt mot elevernas lärmiljö
inte får lika stor genomslagskraft i rektorernas handlingar, som i deras
tal om ledarskapet, kan vara att rektorerna tolkar sitt pedagogiska
ledarskap som indirekt. Med det avses att rektors pedagogiska
ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för lärarna, så att de
har möjlighet att förbättra och förfina sin undervisning. Ytterligare en
förklaring kan finnas i skolförbättringsforskningens progression. Trefyra decennier tillbaka var det lärarnas professionella utveckling som
var i fokus utan någon särskild koppling till elevernas lärande (Jarl et
al., 2017). Kanske är det rester av ett sådant tankegods som lever kvar
än i dag? Eller så är detta en slutsats som tillskriver skolforskningen en
större betydelse än den haft på skolpraktiken eftersom intresset för
skolans vetenskaplighet är förhållandevis nytt. Det ”osynliga
kontraktet”, som handlar om en icke uttalad överenskommelse om att
rektor inte ska lägga sig i hur lärarna sköter undervisningen (Berg,
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1995), kan också ligga kvar som en nedärvd och kulturell spänning i
rektors pedagogiska ledarskap.
Vissa skolledarskapsstudier förbiser viktiga historiska, politiska och
kulturella omständigheter. Det gäller i första hand den typ av studier
där ledarskapet ses som något tekniskt, rationellt och linjärt
(Wilkinson, Olin, Lund, & Stjernstrøm, 2013). Kemmis framhåller
(2009) att en praktik är historiskt, kulturellt, politiskt och diskursivt
konstituerad och därtill konstituerande. Det innebär att ett
pedagogiskt ledarskap formas och förstås på olika sätt i skilda
sammanhang. Resultatet i denna studie visar att rektors pedagogiska
ledarskapspraktik inte bara uppstår utan är formad av redan tidigare
etablerade strukturer. Allt och alla som deltar i en specifik praktik
lämnar spår efter sig. Strukturerna kan ses som praktikens minne.
I studien beskrivs den kommunala styrningen som något som
begränsar rektors möjlighet att utöva ett pedagogiskt ledarskap.
Utifrån de berättelser och beskrivningar som framkommer i studien
skulle detta kunna ses som en bristande kapacitet hos de kommunala
huvudmännen. Det kan också förstås som ett resultat av ett dominant
tekniskt kunskapsintresse och av ett marknadstänkande, som bidragit
till att huvudmännens fokus hamnat på det lätt mätbara och på
åtgärder som utlovar snabba och bättre resultat. Det är också ett
resultat som visar på ett behov av att samverkan mellan olika aktörer
förbättras, där också huvudmän kan gynnas av ett vetenskapligt
förankrat utvecklingsstöd. Att en god samverkan mellan rektorer och
kommunala politiker är en nödvändig förutsättning framträder klart i
studien. En sådan samverkan skulle kunna designas i form av
gemensamma kommunikativa arenor där intersubjektivitet och
otvungen konsensus skulle stödja utvecklandet av en gemensam
förståelse av vad som behöver göras för att stödja elevers lärande.
Debatten om marknadens inflytande över skolans utveckling får till
någon del bränsle från den genomförda aktionsforskningen. Dagens
betoning på måluppfyllelse och resultat kan förstås som en konsekvens
av att utbildning nu betraktas som ett betydelsefullt konkurrensmedel.
Studiens resultat visar hur rektors pedagogiska ledarskapspraktik
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påverkas av hur man talar om skolan i stort. Att landets elever ska
lyckas bra på kunskapstester har hamnat högt upp på den
utbildningspolitiska agendan (Hirsh & Lindberg, 2015) vilket påverkar
hur rektorer förstår, beskriver och omsätter ett pedagogiskt ledarskap.
Strävan efter framgång i internationella tester har bidragit till att det
finns ett stort intresse för undervisnings- och ledarskapsmodeller, som
utlovar goda elevresultat och hög måluppfyllelse. Studien visar hur ett
tekniskt kunskapsintresse och ett konkurrenstänkande i vissa
avseenden är kontraproduktiva och har negativ inverkan på
skolförbättring (se även Tyrén, 2013) och på rektors pedagogiska
ledarskap. Det är en utveckling som bland annat medverkat till att
långsiktiga mål och syften i läroplaner och kursplaner hamnat i
bakgrunden, skymda av kunskapskrav och skrivningar om elevresultat.
I deltagarnas prövade handlingar framkom att det verkar vara mer
framgångsrikt att satsa på att stärka ett gemensamt pedagogiskt
ansvarstagande på skolan, än att rektor föreskriver hur lärare ska
undervisa. Den senare uppfattningen kan förstås som en tankemodell
sprungen ur 1980-talets forskning om effektiva skolor (Salo et al.,
2015) där föreställningen är att en handfast rektor ska kontrollera
lärarna så att de undervisar på rätt sätt eller efter rätt
undervisningsmodell, vilket i sin tur kan vara en kvarleva av
föreställningen om att rektor skulle vara den främste bland likar,
primus inter pares, inom sitt kollegium (Ullman,1997). Studiens
resultat visar att dessa tankegods inte är särskilt framgångsrika inom
skolans verksamheter (jmf med Hirsh & Lindberg, 2015) vilket även
förstärks i 2015 år skolkommissions slutbetänkande:
Rektors pedagogiska ledarskap utövas sålunda inte med störst
framgång om rektor själv är framstående pedagog, utan genom att
rektor bidrar till att stärka kvaliteten i skolans pedagogiska
verksamhet (Scheerens, 2012 i SOU 2017:35, s. 203).

På liknande sätt som undervisning ibland reduceras till någon form av
teknik finns fortfarande spår av idén om en effektiv ledarskapsmodell,
som rektorer kan applicera oavsett sammanhang. Under studiens
etablerande skede fanns en önskan om att arbetet skulle resultera i
någon form av pedagogisk ledarskapsmodell eller metod, men
tämligen omgående framstod förhoppningen som orimlig. Det var en

224

önskan som reducerade rektors pedagogiska ledarskap till något
okomplicerat och till ett tekniskt och instrumentellt handlande, vilket
är en tes som motsägs av iakttagelserna i studien. I studien blev det
uppenbart att den kunskap som en god pedagogisk ledare behöver är
omdömeskunskap (phronesis) och en förmåga att kunna fatta kloka
beslut i etiskt och moraliskt laddade situationer (aporia). Vilket är
något helt annat än den tekniska expertis som behövs i ett
yrkesutövande som kräver att yrkesutövaren kan förstå instruktioner
och följa verksamma metoder. Att idén om effektiva pedagogiska
modeller ännu lever kvar kan ses som en konsekvens av den
konkurrenssituation som råder mellan landets skolor. Att
marknadsföra skolan har blivit ett nytt uppdrag för rektor (Jarl, 2013)
vilket kan locka till att lansera skolans verksamhet med hjälp av sådana
undervisnings- och ledarskapsmetoder som utger sig vara effektiva.
Rektors pedagogiska ledarskap beskrivs i studien som att det handlar
om att orkestrera omgivande arrangemang, praktikarkitekturer, på
sådant sätt att de möjliggör en lärande och samarbetande praktik på
skolan. En del i detta orkestrerande handlar om att påverka skolans
samarbetsformer så att det etableras goda normer och en
utvecklingsbefrämjande kultur (se Fullan, 2014). I studien framgick
hur förtroendefulla relationer i grupperna var helt nödvändiga för att
deltagarna skulle förändra sin förståelse av rektors pedagogiska
ledarskap. Vidare handlar orkestrerandet om att främja lärares lärande
samt att bidra till en god skolförbättringskapacitet (se Blossing et al.,
2015). Förbättringskapacitet handlar om att kunna förnya och
förbättra arbetsrutiner på den lokala skolan genom att göra de olika
delsystemen (t. ex. kommunikations-, besluts-, och normsystemet)
inom skolans lokala organisation eller inre liv mer effektiva (se
Ekholm, et al., 1988). Skolans förbättringskapacitet behöver även
innefatta kunskap om skolans tidigare förbättringsarbeten samt
insikter i vilka funktioner och processer som behövs i ett
förbättringsarbete (se Blossing et al., 2015).
Genom ett kommunikativt handlande, där intersubjektivitet och
otvungen konsensus var ledstjärnor, utvecklade deltagarna ett
gemensamt vetenskapligt språkbruk och ett kritiskt granskande
förhållningssätt i grupperna. Utvecklingen var emanciperande på så

225

sätt att det kritiska förhållningssättet gjorde att rektorerna ifrågasatte
vissa ledarskaps- och skolförbättringsmodeller. Ett kritiskt
emancipatoriskt förhållningssätt kan följaktligen stärka rektors
pedagogiska ledarskapspraktik inom områden där det tekniska
intresset brister. Till exempel kan ett kritiskt emancipatoriskt
förhållningssätt synliggöra strukturer och normer som begränsar eller
möjliggör den lokala skolans möjligheter att lyckas i ett
förbättringsarbete, vilket är en insikt som kan göra skillnad för skolans
elever. Resultatet i studien visar hur rektors pedagogiska ledarskap till
mångt och mycket handlar om att, i samklang med andra, lära och göra
omdömesfulla bedömningar i en yrkesvardag fylld av moraliska
dilemman. Det innebär att rektor behöver besitta förmågan att hantera
energikrävande relationer och komplexa situationer. En utvecklad
omdömeskunskap gör att rektorer kan fatta kloka beslut i en
yrkesvardag som oftast är full av oförenliga omständigheter. Det är
samma omdömeskunskap eller klokskap som gör att kunniga rektorer
väljer att stanna upp, reflektera och kritiskt granska den egna
yrkespraktiken. Kloka pedagogiska ledare väljer sådana strategier och
åtgärder som bäst gynnar skolans samtliga elever. Detta är inte ledare
som drivs av egen vinning utan av omsorg att göra gott för allt och alla
(Söderström, 2017).
I studien förespråkas aktionsforskning i arbeten som handlar om att
förbättra kvaliteten på elevers lärmiljö. Genom att rektorer och lärare
tillsammans och i cykliska processer kartlägger, planerar, prövar och
utvärderar olika åtgärder i undervisningen kan även eleverna
involveras i skolans skolförbättringsarbeten. Vidare visar studien att
ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt kan göra rektorer
bättre rustade att möta och hantera omgivningens krav och
förväntningar på dem som pedagogiska ledare. Den visar också att
samverkan mellan forskare och praktiker kan bidra till ett
kapacitetsbyggande som gynnar båda parter. Det gemensamma arbete
som genomfördes i föreliggande studie är ett exempel på hur ett sådant
samarbete kan utformas som en sammanhängande helhet, där
kommunikativa arenor, kommunikativt handlande och ett
aktionsforskande förhållningssätt bildar en logisk enhet. Kanske
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behöver det inte uppstå några klyftor mellan teori och praktik när en
praktikorienterad forskning används?
Aktionsforskningsinsatserna understryker vikten av att rektorer och
lärare är delaktiga i utbildningsvetenskaplig forskning. Utbildningsvetenskaplig forskning bör hantera sådana frågor som upplevs som
angelägna för de som är praktiskt verksamma och som engagerar dem.
Begreppet utbildningsvetenskap, som lanserades i slutet av 1990-talet,
är ett kunskapsområde med forskning som har hög relevans för
rektorer och lärare. Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK)
inrättades 2001, med sin organisatoriska hemvist inom
Vetenskapsrådet (SOU 2017:35). UVK har över åren gjort särskilda
satsningar på praxisnära grundforskning utifrån bedömningen att det
är viktigt att det finns forskning som svarar upp mot kunskapsbehov
sprungna ur rektorers och lärares praktiska yrkesutövning. 2015 års
Skolkommission argumenterar för att ytterligare system skapas för
utveckling av praktiknära forskning. Praktiknära forskning
kännetecknas av forskningsfrågor som direkt knyter an till skolans
verksamhet och forskningen genomförs ofta i nära samarbete mellan
praktiker och forskare. I mars 2017 tillsatte utbildningsdepartementet
en särskild utredare som ska föreslå hur universitet och högskolor och
skolhuvudmän kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära
forskning för att stärka den vetenskapliga grunden som utbildningen
enligt skollagen (2010:800) ska vila på. Resultatet ska presenteras i
november 2017.

Med blicken riktad mot framtiden
I dag finns en benägenhet att se på skolan och skolans ledarskap som
tekniska processer där höga elevresultat förväntas komma till genom
rationella och effektiva metoder och modeller (Levinsson, 2013).
Utifrån ett sådant tänkande framstår rektor som en form av tekniker
med uppdraget att se till att skolan snabbt levererar önskade resultat.
Eleverna blir i sin tur materialet som ska bearbetas i processen, medan
skolans professionella förväntas tillämpa väl fungerande verktyg. Detta
är en utveckling som banat väg för lösningar med produktivitet,
effektivitet, tillväxt och social kontroll som riktmärken. De
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förespråkade metodernas och modellernas anspråk på universell
giltighet och överförbarhet, det vill säga föreställningar om att de är
gångbara oavsett sammanhang, är problematiska (se Flygare et al.,
2011; Hirsh & Lindberg, 2015), då det i skolan närmast handlar om vad
som är giltigt för vem och när. Fokus på elevresultat och måluppfyllelse
i kombination med kravet på vetenskaplighet har på något olyckligt vis
bidragit till att viss skolforskning fått tydliga drag av kokbokskaraktär
över sig (se Forssten Seiser, 2016). För rektorer kan denna utveckling
innebära att de hamnar i kläm mellan politiska krav på mer effektivitet
och idén om en skola grundad på helt andra värderingar. Det är
värderingar som handlar om att skapa goda förutsättningar för barn
och unga att leva väl, i en värld värd att leva i (Kemmis, Wilkinson, et
al., 2014). Detta är en utveckling som motiverar en störrre variation
inom skolledarskapsforskningen ( se Gunter & Ribbins, 2003; Jarl et
al., 2017). I denna studie förespråkas en kritisk aktionsforskningsanstats ( se Carr & Kemmis, 1986) vilken skiljer sig från framträdande
ansatser inom skolledarskapsforskningen genom att huvudintresset
inte är att identifiera framgångsfaktorer eller visa på effekter av ett
framgångrikt skolledarskap. Även om sådana resultat skulle kunna bli
en följd av ett kritiskt aktionsforskningsarbete så är det då i form av en
sidoeffekt, eftersom dess övergripande mål är det emacipatoriska.
Inom denna inriktning är målet att deltagarna utvecklar ett kritiskt
förhållningssätt till sin profession och dess sammanhang, så att
rektorer (och lärare) utvecklar sin förståelse för hur de själva formas
och formar sin yrkespraktik utifrån vanor, traditioner, ideologier och
liknande. Teorin om praktikarkitekturer har visat sig fungera väl som
teoretiskt ramverk i arbetet och jag ser även att den skulle kunna
tillämpas som ett stöd när det kommer till rektors pedagogiska
ledarskap i ett konkret skolförbättringsarbete. Teorin har inte
tillämpats på sådant sätt i föreliggande studie men utgör ett intressant
framtida forsknings- och skolförbättringsområde.
Med olika medel försöker politiker påverka hur rektorer och lärare ska
förstå sina uppdrag. Några betonar vikten av god medborgarkompetens och moraliskt omdöme, medan andra lyfter fram vikten av
individers valfrihet och utvecklingsmöjlighet. Den ideologiska
aspekten medför således att rektorer behöver hantera olika politiska
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strategier och åtgärder. I dag har politikerna fastnat i positioner som
överbetonar enkelt mätbara prestationer. Trots att de under de senaste
decennierna har fattat beslut som lett till den mest omfattande och
snabbaste reformperioden i svensk skolhistoria (Lundgren, 2014;
Nihlfors, 2003) har förbättringarna ofta uteblivit. Som en konsekvens
av dessa resultat ser jag ett behov av att rektorer och lärare återerövrar
makten över skolans utveckling, så att resurser läggs på de områden
som
skolans
professionella
identifierar
som
angelägna
skolförbättringsområden. Engagemang och delaktighet har i
föreliggande studie identifierats som viktiga drivkrafter för att ett
förbättringsarbete ska resultera i konkreta förändringar i en praktik.
Även ”prövandet” i form av ledarskapshandlingar och aktioner visade
sig vara betydelsefullt för att åstadkomma konkreta förändringar i den
gemensamma praktiken. Det motiverar att rektorer inte nöjer sig med
att låta lärarna tala om elevernas lärande utan studien visar att de även
behöver konkret pröva olika åtgärder för att förändra sin
undervisningspraktik. Prövandet påverkade även hur rektorerna
omsatte sitt pedagogiska ledarskap i sina verksamheter. Genom att
använda ett praktikekologiskt synsätt (Kemmis et al., 2014) skulle det
vara möjligt att undersöka hur rektors pedagogiska ledarskap och
elevers lärande hänger samman, vilken är en aktuell och relevant
forskningsfråga.

Rektorer och lärare behöver stärkas i sina professioner om skolan åter
ska få känna omgivningens tillit. Det kan ske med stöd av ett
vetenskapligt förhållningssätt men utifrån förutsättningen att
utgångspunkten tas i något annat än ett tekniskt och rationellt
kunskapsintresse. Stöd för detta påstående finns i en förklaringsmodell
som redan Aristoteles propagerade för (Carr, 2009). Enligt Aristoteles
är utbildning en form av mänsklig aktivitet som i grunden syftar till att
göra gott och handla moraliskt riktigt. I enlighet med Aristoteles
tänkande bör praktisk filosofi vara den vetenskapliga grund som
används för förbättringar inom skola och utbildning, eftersom syftet är
att öka praktikers självmedvetenhet så att de kritiskt kan granska sin
egen praktik. Detta är snarlikt hur Habermas (1972) beskriver syftet
med det emancipatoriska kunskapsintresset. Konsekvensen av
resonemanget är att rektorers och lärares kunskapsbas behöver bestå
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av god omdömeskunskap och att utbildningsvetenskap bör vara en
vetenskap som bidrar till att det utvecklas ett kritiskt förhållningssätt
och förmåga att göra insiktsfulla bedömningar. Rektorer och lärare
behöver vara delaktiga i uppbyggnaden av relevant utbildningsvetenskaplig forskning och i studien förespråkas aktionsforskning som
ett gott exempel på en sådan ansats. Inom den nordiska
aktionsforskningstraditionen förordas partnerskap mellan universitet
och skolor (Rönnerman & Salo, 2014b) och studien visar hur ett sådant
partnerskap fördelaktigt kan utformas.
I dag är det många som förespråkar kollegialt lärande som en modell
eller metod för hållbar och genomgripande skolförbättring. Jag delar
uppfattningen att ett kollegialt lärande har god potential inom skolors
förbättringsarbeten men ser ett fortsatt behov av forskning inom
området. Det finns studier som visar att det kollegiala lärandet inte
bara bidrar till utvecklande, emanciperande och demokratiserande
processer utan att det även kan vara disciplinerande och
stigmatiserande (Langelotz, 2017). Dessutom menar forskare att det
kollegiala lärandet i obetydlig grad har teoretiserats och efterlyser
forskning som kan belysa det kollegiala lärandets komplexitet och
bidra med en djupare kunskap då tendensen är en instrumentell och
förenklad syn på relationen mellan det kollegiala lärandet och elevers
resultat (Kennedy, 2014). I föreliggande studie framgår hur särskilda
förutsättningar och arrangemang krävs för att ett genuint och
djupgående lärande ska komma till stånd. En nödvändig förutsättning
är att skolans professionella organiseras utifrån ett medvetet syfte och
att det avsätts tid till kontinuerliga sammankomster och samtal.
Studiens inledande kartläggning visar emellertid att detta inte är
tillräckligt. Lärarna i den värmländska kartläggningen (Forssten Seiser
& Karlefjärd, 2014) berättade hur de regelbundet träffades i de grupper
som rektor hade organiserat men hur tiden inte användes till det som
var planerat. Säkert fanns det många viktiga saker att tala om, men
detta praktiserande förhållningssätt resulterar lätt i att skolans
gemensamma förbättringsarbete tappar kraft och fart och dessutom
aldrig når eleverna. Därför behövs kunniga processledare som ansvarar
för att alla i en grupp kommer till tals och att arbetet fokuseras på
skolans gemensamma förbättringsområde. Arbetet behöver grundas
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på demokratiska värderingar och på ett systematiskt förhållningssätt.
För att eleverna ska märka av arbetet behöver förbättringsarbetet även
inkludera dem. När lärare prövat olika åtgärder i sin undervisning kan
eleverna göras delaktiga genom att de får beskriva hur de upplever
förändringarna. Detta är ett förhållningssätt där eleverna själva och
samarbetet mellan dem och lärarna stärks. Fokus flyttas från elevernas
resultat till elevernas lärande, vilket i sin tur kan bidra till en minskad
administrativ arbetsbörda för rektorer och lärare. Dagens stora
intresse för att mäta verksamheters resultat har lett till ett ökat krav på
olika typer av dokumentation (Jarl et al., 2017) och med ett nytt fokus
på skolans lärmiljö skapas behov av att mäta verksamhetens kvalitet på
andra sätt än med kvantitativa utfallsmått.
Avslutningsvis vill jag med några ord reflektera över den befintliga
skolförbättringsforskningen och huruvida den är giltig i en omvärld där
genomgripande förändringar pågår i en tid då demokratiska
samhällssystem och värderingar utmanas och ifrågasätts. I studien har
stabilitet och långsiktighet framträtt som viktiga faktorer. Jag ser
Habermas idé om ett kommunikativt förnuft som fortsatt angeläget.
Kritisk samhällsteori kan tydliggöra grundvalarna i vår nutida värld,
och hjälpa oss att hantera frågor om etik och moral. Även Aristoteles
tankar om att utbildningspraktikers syfte ska vara att ”göra gott” känns
viktigare än någonsin i en värld där phronesis och praxis i det närmaste
uteslutits till förmån för ett ensidigt betonande av techne (att
producera) och poesis (att följa instruktioner) (se tabell 1). Studien
visar att rektors pedagogiska ledarskap inte handlar om att följa regler
eller färdiga modeller utan om något helt annat. Rektors pedagogiska
ledarskap innefattar ett moraliskt och etiskt ansvar för att säkerställa
att utbildning, som en socialt likvärdig och rättvis praktik, bidrar till ett
gott samhälle (praxis). Skola som institution behöver fortsatt aktivt
delta i utformandet av nya samhällsstrukturer och i understödjandet
av att goda värderingar utvecklas. En utveckling som därför oroar är
den stora omsättning som råder bland rektorer (och lärare). Studiens
resultat visar att kontinuitet och långa processer är faktorer som
gynnar skolförbättring. Vilka arrangemang behövs för att skolans
professionella ska välja att stanna längre tidsperioder på en och samma
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skola då detta är arrangemang som möjliggör en god kvalitet på
elevernas lärmiljö? Det ser jag som en angelägen fråga att undersöka.
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English summary
Introduction
Principals´ pedagogical leadership focusing on students´ learning is
central in this study. It is a leadership that is often described as
something positive and necessary, but it is also characterized by a sense
of uncertainty and frustration.
The study presented here is a contribution to educational research with
a special focus on principals´ pedagogical leadership, principals´
professional development and school improvement. In order to
promote school improvement within the Swedish school system,
principals need to work as pedagogical leaders, according to several
current school policies. This means that principals need to be
strengthened in their role as pedagogical leaders and in their
professional development, which justifies the study's action research
approach. Action research is based on collaboration, participation,
commitment and a partnership between researchers and practitioners.
The core of action research is to understand and improve practice,
based on a scientific approach. Action research enables simultaneous
generation of scientific knowledge and improvement of practice
(Rönnerman, 2012).
Aim and research questions
The aim of this study is to generate knowledge about principals´
pedagogical leadership practice and about what happens in an action
research practice when principals´ pedagogical leadership is explored.
There are four issues that are specifically addressed in the study.
1. How do principals describe that they practice a pedagogical
leadership?
2. What enables and constrains principals´ pedagogical leadership?
3. What changes take place in an action research practice when
principals pedagogical leadership is explored?
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4. What enables and constrains the endeavour of examining
principals´ pedagogical leadership in the context of an action research
study?
Pedagogical leadership
A principal´s pedagogical leadership is often described as having great
impact on schools´ improvement work. Therefore, it´s surprising that
this leadership has only occasionally been theorized or operationalized
in research (Salo et al., 2015). Principals´ pedagogical leadership
seems to be happening without anyone being able to document it, even
though it´s actions and results are concrete and tangible. It seems to
be a leadership that takes place in obscurity, which makes it a relevant
and urgent phenomenon to study and problematize.
Theoretical framing
Practice theories can vary widely in terms of how practice is defined
and what counts as practice. According to the theory of practice
architectures (Kemmis & Grootenboer, 2008), a practice as a socially
established cooperative human activity is composed by the ‘sayings’,
‘doings’ and the ‘relatings’ that hang together in characteristic ways in
the overall distinctive project of the practice. The project of the practice
includes the purpose that motivates the practice. With this definition,
Kemmis and Grootenboer argue that a practice consists of what is said,
done and how to interact and relate to others and to objects within and
outside the current practice.
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Figur 1. Practice (Kemmis, McTaggart, et al., 2014, s. 33)

According to Kemmis and Grootenboer (2008), different practices are
characterized by different discourses or the language (sayings) used to
describe, interpret, explain, orientate and justify a specific practice.
Furthermore, they are characterized by how to interact and relate
(relatings) to each other, to others and to different artefacts within and
outside the current practice. In the same way, there are characteristic
actions (doings) that are linked to the practice. These are actions that
occur in the present but are oriented towards the future and are
consequences of previous practices.
In this study, the theory of practices architectures (Kemmis &
Grootenboer, 2008) is used as a lens to explore principals´ pedagogical
leadership and a joint actions research practice. Practice architectures
constitute the enabling and constraining preconditions for the conduct
of practices and they appear in three intersubjective dimensions: the
semantic, the physical and the social. This means that when
individuals interact with each other and with the environment within a
specific practice, the interaction takes place in ways that already have
been arranged and affects how the interaction occurs within the
practice. The dimensions, where individuals encounter each other
intersubjectively is tangible, concrete and existing. How these
arrangements (cultural-discursive, material-economic and socialpolitic) emerge depends on the intersubjective dimensions. In the
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semantic dimension, the arrangements appear through the language
and the speech surrounding the specific practice. Within the physical
dimension, the practice architecture becomes visible in the actions and
in the work that takes place in a practice. Finally, practice architectures
show how people relate to each other and to the context surrounding a
practice in the social dimension.

Figur 2. The theory of practice architectures (Kemmis, McTaggart, et al., 2014, s.
34)

In the present study, the theoretical framework and the choice of
methodological orientation are seen as a coherent whole. The theory of
practice architectures interacts with the meaning and purpose of action
research and is used to analyse and understand the results of this study.
Method
In the theory of practice architectures, action research studies are
enclosed by the practice concept and can therefore be understood as a
specific practice (Kemmis, McTaggart, et al., 2014), as in this study.
The context, or so-called practice landscape, surrounding the action
research study is significant for what is happening within it. This study
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is embedded in the Nordic action research tradition, with its
democratic values (Rönnerman & Salo, 2012). It is based on the
premise that the participating principals are the best ones suited to find
solutions to pedagogical leadership problems and challenges. The
partnership between universities and practitioners has been seen as an
important arena for professional development (Rönnerman & Salo,
2014a). Participation, dedication and emancipation have been guiding
principles for the work in the action research practice. I met the
participating principals, divided into two groups, approximately every
month for one and a half year to examine their pedagogical leadership.
Our meetings were set up as communicative spaces with a
communicative action as an ideal (Habermas, 1996) and as a necessary
tool to understand pedagogical leadership.
Our work followed the cyclic process of action research, where the
different steps did not always have a chronological order, but were
enmeshed in the way that is common in an action research practice
(Hansson, 2003; Kemmis, Wilkinson, et al., 2014; Rönnerman, 2012).
Focus group discussions have been used as the main method of
collecting data, which is a form of qualitative interview (Yin, 2011). The
data collection consists of recordings from our meetings which have
been transcribed and analysed.

Summary of main results
One aim of the study is to contribute with knowledge of principals´
pedagogical leadership. At the beginning of the study, the ambition was
to conclude findings on pedagogical leadership. However, in the
process of clarifying the various aspects of pedagogical leadership, it
became clear that this cannot be done on a general level but is best done
at every local school. In the study, the principals´ pedagogical
leadership appears as situation oriented. Furthermore, it is described
as a leadership that largely deals with the conditions for teachers'
collegial learning. It is defined as an indirect leadership in which the
principal focuses on arranging the conditions for the teachers so that
they are given the opportunity to improve their teaching. The fact that
principals´ pedagogical leadership is a leadership with a clear
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commitment towards student learning and development was apparent
among the participating principals.
During the study, the principals tested different pedagogical leadership
actions. The results showed that the actions became engines in the
improvement work and brought forward several concrete changes in
practice. The principals´ actions resulted not only in changes that were
linked to their doings, but also to new ways of relating to each other
and to new ways of understanding and describing pedagogical
leadership. The conclusion was that these pedagogical leaders were not
just talking about changes, he or she also called for concrete actions in
the school's internal work. Based on the results of the study, the
principals´ pedagogical leadership can be described as orchestrating
the surrounding arrangements in such a way that they support a
learning and co-operative practice at the local school. It is about
creating systems for whom to meet and talk to, how often these
meetings occur, what topics are addressed, and how the interaction is
conducted, with focus on reaching unforced consensus about what to
do in a particular situation. An individual culture can limit principals´
pedagogical leadership. Similarly, many unresolved conflicts can
complicate the leadership. Therefore, appointing a process leader can
be of great importance in schools´ improvement work.
One aim of the study is also to contribute with knowledge of how an
action research practice can change and how these changes are
expressed. In this study, action research has been used as a model for
collegial learning and professional development. The changes have
been described as three stages: the establishment stage, the testing
stage and the critical stage, where the names of the stages characterize
what happens in the action research practice in different periods of
time. In the analysis of the action research practice, some factors were
found to be particularly important for the changes that occurred. The
fact that our meetings were designed as communicative arenas proved
to have a major impact on the work, although it took some time before
the meetings had the character of what Habermas (1996) describes as
a communicative space with an inclusive language and nonhierarchical relationships. The time, in combination with the study's

238

design and the process leader's actions, were crucial for the
development of trustful relationships between the participants. These
trustful relationships proved necessary to enhance the understanding
of principals´ pedagogical leadership.
A critical and emancipatory approach developed during the process.
The action research practice resulted in the fact that the participating
principals critically evaluated the different effects of trying to live up to
their perceived expectations of a pedagogical leader. They discussed
whether different consequences favour or disadvantage the students.
During the establishing stage of the action research work, the
participants were interested in learning about leadership methods and
leadership models. This interest transformed into a curiosity and a
willingness to understand how others perceive the principal´s
pedagogical leadership as well as an endeavour to understand how
different factors enable and constrain this kind of leadership. Factors
that addressed the principal´s pedagogical leadership, and were taken
for granted, were visualized and examined from an emancipatory
perspective.
The analysis reveal how the dominant patterns of interaction among
the participating principals changed when they began to test different
pedagogical leadership actions between the meetings. Through these
actions, the knowledge hierarchy that was prominent during the
study's establishing phase was dissolved in the testing stage. The
interest in knowledge changed and so did the process leader's actions.
Through these changes the action research process gained energy and
commitment. The responsibility of the work was shared and the
participating principals developed a reflective and critical approach, as
well as a scientific language. This was particularly evident during the
last phase, the critical stage, of the process and in turn it promoted a
collective learning in both groups.
Discussion
Kemmis (2009) emphasizes that a practice is historically, culturally,
politically and discursively constituted and, in addition, constitutive.
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This means that principals´ pedagogical leadership is shaped and
understood in different ways in different contexts. The result of this
study shows that the principal´s pedagogical leadership does not only
occur, but is formed by previously established structures. Everything
and everyone who participates in a specific practice leaves traces
behind. The structures can be seen as the memory of the practice.
The results from this action research study are of importance to the
principals who work daily to improve their schools. The students'
learning and development appear to be important, and almost taken
for granted, components of the principal´s pedagogical leadership.
This is understood as a consequence of how authorities and politicians
emphasize this area. At the same time, the results show that the
students' learning is not as prominent in the principals´ descriptions
of how they act as pedagogical leaders. A possible explanation could be
that this is a consequence of the principals understanding of
pedagogical leadership as indirect. This means that principals´
pedagogical leadership is about creating conditions for the teachers so
that they can improve and refine their teaching. A further explanation
can be found in the progression of school improvement research. Three
to four decades ago, it was the teachers' professional development that
was in focus for principals´ pedagogical leadership, without any
particular connection to the students' learning (Jarl et al., 2017).
Perhaps there are remnants of such thoughts that remain today? Or,
perhaps this is a conclusion that attributes school research greater
importance than it had in school practice since the interest in research
is relatively new.
The study can to some extent contribute to the debate about the
neoliberal influence on school development. Today's emphasis on
achievements and results can be understood as a consequence of
education now being considered as an important factor to compete
with. The study shows how principals´ pedagogical leadership is
influenced by this discourse. Students´ outcomes in different tests is
high on the education policy agenda (Hirsh & Lindberg, 2015), which
affects how the principals understand, describe and translate their
pedagogical leadership. The chase for success in international tests has
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contributed to a great interest in such teaching and leadership models
that promise good results and high achievement.
In the same way as teaching sometimes is reduced to some kind of
technology, there are still traces of the idea of an effective leadership
model that principals can apply regardless of context. During the
establishing stage of the study there was a form of desire, or hope, that
this action research study would result in some form of successful
pedagogical leadership model or method. But soon the participants
realised that this was an unreasonable wish that reduces principals´
pedagogical leadership to something uncomplicated and to technical
and instrumental actions. This idea is also contradicted by the findings
in the study. The results show that the knowledge that a good
pedagogical leader needs is the ability to make wise decisions in
ethically and morally challenging situations. This is completely
different from the technical expertise that is needed in professions that
requires understanding instructions and following effective methods.
The fact that the idea of an effective pedagogical leadership model is
still alive can be seen as a consequence of the neoliberal influence in
the Swedish school system. Marketing has become a new assignment
for the principal (Jarl, 2013), which may encourage principals to
market their school with effective teaching and leadership methods and
models.
In the study principals´ pedagogical leadership has been described as
orchestrating the surrounding arrangement in such a way that they
enable a learning and collaborative practice at the local school. Part of
this orchestration is about supporting forms of cooperation so that
good norms and a professional culture are established. The study
shows how trustworthy relationships were absolutely necessary for the
participants to be able to change their joint action research practice,
which indicates that principals´ pedagogical leadership includes
establishing good relationships. Furthermore, the orchestration is
about promoting teachers´ learning and also contributing to the
school´s improvement capacity (Blossing et al., 2015). School´s
improvement capacity is about renewing and improving work routines
at the local school by making the infra-system (e.g. communication
system, decision system and norm system) within the school's local
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organization effective (Ekholm, et al., 1988). The school's
improvement capacity also includes knowledge about the school's
previous improvement work as well as insights into what functions and
processes are needed in a school improvement work (Blossing et al.,
2015).
Through a communicative action, where intersubjectivity and unforced
consensus were the ideals, the participating principals developed a
common scientific language and a critical approach during the process.
The development was emancipating in that way that the critical
approach prevented the principals from uncritically adopting new
leadership and school improvement models or teaching methods. A
critical emancipatory approach can strengthen the principals´
pedagogical leadership in areas where the technical interest is lacking.
For example, a critical emancipatory approach can visualize structures
and norms that constrain or enable the local school's ability to succeed
in an improvement work, which is an insight that can make a difference
for students.
The result of the study shows how principals´ pedagogical leadership
is about having good relations with others, specifically in terms of
learning and making wise assessments in a day filled with moral
dilemmas. This means that principals need to possess the ability to
handle tense relationships and complex situations. A well-developed
ability enables principals´ to make wise decisions in a working day that
are full of incompatible circumstances. It is the same ability or wisdom
that allows skilled principals to stop, reflect and critically review their
own practice. Wise educational leaders choose such strategies and
actions that best benefit all students. This is not a leader driven by their
own gain, but by caring for others (Söderström, 2017).
The study advocates action research in school improvement projects
that aim to improve the quality of students´ learning environment.
When the principal and the teachers at a specific school work together
in a cyclic process; planning, testing and evaluating different actions in
the teaching, it enables student to be involved in the school's
improvement work. Furthermore, the study shows that a systematic
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and scientific approach can make principals better equipped to meet
and handle the environments´ demands and expectations on them as
pedagogical leaders. It also shows that collaboration between
researchers and practitioners can contribute to a capacity building that
benefits both parties. The joint work carried out in this study is an
example of how such cooperation can be formed, as a coherent whole
where communicative spaces, communicative action and an action
research approach form a logical and working entity.
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Bilaga 1. Grupp 1 - Gemensamma förväntningar
Förväntningar på varandra och vårt arbete i gruppen 14 mars 2014
• Vara varandras kritiska vänner.
• Högt i tak.
• Ett öppet samtalsklimat med höga förväntningar men också ha
förståelse om någon/några av gruppens deltagare inte har
möjlighet att leva upp till dessa höga förväntningar vid vissa
tillfällen.
• Få möjlighet att tänka kring pedagogiskt ledarskap och hur det
kan omsättas i praktiken.
• Att få möjlighet att tillsammans med andra undersöka (i
grunden) vad pedagogiskt ledarskap innebär.
• Att se olikheter som berikande och bra.
• Möjlighet till nätverkande.
• Det som sägs i gruppen ska hanteras med respekt för gruppens
enskilda deltagare.
• Det ska råda en öppen och respektfull kommunikation i
gruppen, vilket betyder att det ska råda en öppen och
respektfull kommunikation i gruppen. Målet är att utifrån
intersubjektiva överenskommelser kring begrepp och idéer
uppnå en ömsesidig förståelse för varandras uppfattningar för
att utifrån otvungen konsensus bestämma vilka handlingar
man vill pröva i praktiken.
• Att varje deltagare respekterar allas rätt att avsluta sitt
deltagande i aktionsforskningen eller att avstå vissa moment i
studien och har rätt att ta bort den information de själva
bidragit med från studien. Deltagarna har kommit överens om
att vara öppna med varandra om de tror att forskningen har en
negativ inverkan på dem själva eller på gruppen.
• Att avstå vissa moment i studien, och rätten att ta bort
information, som de själva bidragit med, från studiens
resultatrapporter.
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Bilaga 2. Grupp 2 - Gemensamma förväntningar
Förväntningar på varandra och vårt arbete i gruppen 13 mars 2014
• Dela med sig av varandras erfarenheter – både visa på
framgångar och motgångar. Ärlighet.
• Var och en och tillsamman ska vi bidra till det kollegiala
lärandet i gruppen.
• Att alla på olika sätt bidrar så att vi kan stärka varandra i vår
yrkesroll.
• Att utmana varandra i vårt tänkande och förgivettaganden.
• Att få syn på sig själv – reflekterande praktiker.
• Vara nyfiken – undra och ställa frågor.
• Att bygga arbetet i gruppen på tillit och trygghet.
• Vara rädda om varandra och inte utelämna enskilda
gruppmedlemmar i andra sammanhang.
• Det ska råda en öppen och respektfull kommunikation i
gruppen, vilket betyder att man både individuellt och i gruppen
ska sträva efter 1) intersubjektiva överenskommelser vad gäller
språkbruk och idéer som används, 2) gemensam förståelse för
varje deltagares åsikter och 3) otvungen konsensus om vad om
vad som exempelvis blir nästa aktion att pröva.
• Att varje deltagare respekterar allas rätt att avsluta sitt
deltagande i aktionsforskningen eller att avstå vissa moment i
studien och har rätt att ta bort den information de själva
bidragit med från studien. Deltagarna har kommit överens om
att vara öppna med varandra om de tror att forskningen har en
negativ inverkan på dem själva eller på gruppen.
• Att avstå vissa moment i studien, och rätten att ta bort
information, som de själva bidragit med, från studiens
resultatrapporter.
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Bilaga 3. Sammanställning av gruppernas sammankomster
Träff
1

Anette
Föreläser kortfattat om
aktionsforskning och
CPAR.
Introducerar
samtalsmodellen
Föreställningskarta.
Redovisar och delar ut en
vetenskaplig artikel om
föreställningskartor
(Scherp, 2012).
Ber deltagarna
konkretisera och
exemplifiera hur en rektor
kan praktisera pedagogiskt
ledarskap

Aktiviteter/göranden
Rektorer
Beskriver sina verksamheter
för varandra.
Formulerar en text på deras
gemensamma förväntningar
på arbetet i gruppen.

Gemensamt
Samtalar om rektors
pedagogiska ledarskap
och delger varandra
(lyckade) erfarenheter.

Intervjuar varandra i par
med hjälp av
föreställningskarta.
Några deltagare meddelar
att de inte kommer att
fortsätta i studien.
Refererar till föreläsare på
konferenser

Mailar presentationerna
och minnesanteckningarna
till alla.
Sammanställer samtliga
föreställningskartor till Cmaps och mejlar dem till
var och en.
2

Repeterar huvuddragen
inom aktionsforskning och
CPAR.
Återkopplar till förra
mötet.
Presenterar kortfattat
studier inom området
skolledarskap och
skolförbättring.
Presenterar gruppens
sammanslagna
beskrivning av rektors
pedagogiska ledarskap
med hjälp av ett ordmoln.

Läser upp gruppens
gemensamma förväntningar
på arbetet samt godkänner
Anettes förslag på
kompletteringar.
Redovisar och godkänner
sina individuella
föreställningskartor.
Redovisningar utifrån
loggbok.
Refererar till forskning som
handlar om next pracise i
stället för best practise
(Scherp).
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Gemensam reflektion
och analys av
föreställningskartorna
och av ordmolnet.
Reflektion av
samtalsmodellen –
föreställningskarta.
Samtalar om rektors
pedagogiska ledarskap
och delger varandra
erfarenheter – fokus på
(lyckade)
klassrumsbesök.
Inför nästa träff ska alla
välja ut två områden
(utifrån ordmolnet) som

Redovisar några av
mönster som framkommit
i sammanställningen.
Kopplar mönstren till olika
forskningsresultat. Ex
direkt/indirekt ledarskap.
Specialiserad roll eller
gemensamt ansvar (Yukl).

Några deltagare meddelar
att de inte kommer att
fortsätta i studien.

de ser som mest
angelägna att förbättra
inom rektors ped.led.

Återkopplar till förra
mötet.

En runda där alla berättar
vad som hänt sedan sist.

Initierar ett samtal om hur
deltagarna påverkas av att
vissa väljer att avsluta sitt
deltagande.

Redovisar och motiverar
vilka två områden de valt
som mest angelägna att
förbättra inom rektors
pedagogiska ledarskap

Samtalar om rektors
pedagogiska ledarskap
och delger varandra
erfarenheter - fortsatt
fokus på
klassrumsbesök.

Ber deltagarna
konkretisera och
exemplifiera hur en rektor
kan praktisera pedagogiskt
ledarskap
Tar minnesanteckningar
som mejlas tillsammans
med presentationerna till
alla i gruppen.

3

Presenterar kortfattat
studier inom området
skolledarskap och
skolförbättring.
Introducerar Fettermans
viktningsmodell. Leder
viktningsövningen i
gruppens val av
gemensamt
förbättringsområde.

Genomför viktningen och
väljer område.
Refererar till praxistriangeln
och till Blossing (2000;
2013), Ekman (2003)

Presenterar Handal &
Lauvås praxistriangel.
Tar minnesanteckningar
som mejlas tillsammans
med presentationerna till
alla i gruppen.
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Till nästa träff ska alla
ha prövat en handling
med syfte att stärka sitt
pedagogiska ledarskap
inom gruppens valda
område.

4

Återkopplar till gruppens
gemensamma
förväntningar på arbetet
Presterar Habermas tre
olika kunskapsintressen
samt betydelsen av en
kommunikativ arena.
Återvänder till CPAR och
relaterar dessa grundidéer
till studiens design.

En runda där alla berättar
vad som hänt sedan sist.
Var och en redovisar sin
prövade
ledarskapshandling.

Reflektion över
samarbetet och
samspelet i grupperna.

Refererar till Hattie,
praxistriangel, Timperley,
Skolinspektionen, forskning
om skolkulturer.

Bjuder in till Noralfkonferens.
Stämmer av framtida
mötesdatum.
Tar minnesanteckningar
som mejlas tillsammans
med presentationerna till
alla i gruppen.
5

Återkopplar till förra
mötet bland annat genom
att läsa texten som
beskriver gruppens ideala
förståelse av rektors
pedagogiska ledarskap.
Tar minnesanteckningar
som mejlas tillsammans
med presentationerna till
alla i gruppen.

En runda där alla berättar
vad som hänt sedan sist.
Presenterar sina prövade
ledarskapshandlingar
Refererar till Bergs
isbergsmetafor, Blossings
faser, Granströms olika
grupper

Analyserar rektors
pedagogiska ledarskap
utifrån myndigheternas
förväntningar, forskares
resultat och egna
erfarenheter.
Reflekterar över de
prövade handlingarna i
gruppen.
En deltagare får
kollegahandledning på
ett dilemma

6

Återkopplar till förra
mötet.

En runda där alla berättar
vad som hänt sedan sist.

Ger en översiktsbild (i
form av en matris) över
hur våra möten sett ut
fram tills nu.

Presenterar sina prövade
ledarskapshandlingar

Kortfattad presenterar av
några forskningsstudier.

Läser upp mejl från den
deltagare som inte kunde
närvara på denna träff.
Mejlet är en beskrivning av
hans prövade pedagogiska
ledarskapshandling.
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Analyserar rektors
pedagogiska ledarskap
utifrån myndigheternas
förväntningar, forskares
resultat och egna
erfarenheter.
Reflekterar över de
prövade handlingarna i
gruppen.

7

Tar minnesanteckningar
som mejlas tillsammans
med presentationerna till
alla i gruppen.

Refererar till Robinson och
Skolverket

Återkopplar till förra
mötet.

En runda där alla berättar
vad som hänt sedan sist.

Berättar kortfattat om
praktikarkitekturteorin.

Presenterar sina prövade
ledarskapshandlingar.

Tar minnesanteckningar
som mejlas tillsammans
med presentationerna till
alla i gruppen

Analyserar rektors
pedagogiska ledarskap
utifrån myndigheternas
förväntningar, forskares
resultat och egna
erfarenheter.
Reflekterar över
förutsättningarna för ett
gott pedagogisk
ledarskap
Reflekterar över de
prövade handlingarna i
gruppen.

8

Redovisar studiens
inledande kartläggning
Återkopplar till
riktlinjerna inom CPAR,
kommunikativa arenor
samt praxistriangeln
Tar minnesanteckningarna
som tillsammans med
presentationen mejlas till
alla.

En runda där alla berättar
om vad som hänt sedan sist.
En rektor läser upp ett brev
från en elev där eleven
beskriver hur hon ser på
rektor.
Kritiska självreflektioner på
tidigare prövade handlingar.
Presenterar sina nya
prövade och omprövade
ledarskapshandlingar.
Kollegialt lärande och
kritiska vänner har varit i
fokus.

9

Återkopplar till förra
mötet och till Noralfkonferensen.
Initierar uppgiften att göra
en ny omgång med
intervjuer utifrån samma
Frågeställning som sist.
Tar minnesanteckningarna
som mejlas till alla.

En runda där alla berättar
vad som hänt sedan sist.
Kritiska självreflektioner på
tidigare prövade handlingar.
Presenterar sina ny prövade
och omprövade
ledarskapshandlingar.
Nya intervjuer i par utifrån
metoden
föreställningskarta.
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Vi samtalar om våra
minnesanteckningar
från förra mötet.
Gemensam reflektion
över vikten av att hålla i
långa processer.
Kritiska tankar om
snabba enkla lösningar.
Reflekterar över
förutsättningarna för ett
gott pedagogiskt
ledarskap

Samtalar än en gång om
processer och vikten av
att synliggöra
processerna.
Gemensam reflektion
över hur gruppens
gemensamma förståelse
och hur den också
förändrats.
Problematiserar begrepp
samt över de

förutsättningarna som
råder för ett gott
pedagogiskt ledarskap
”Kollegahandledning”
10

Berättar mer ingående om
praktikarkitekturteorin
och initierar ett samtal om
den kan vara till nytta för
dem i sin praktik.

Var och en redovisar sin
föreställningskarta med
fokus på vad som förstärkts
och vad som förändrats.

Gemensam analys av de
mönster som
framkommit i de nya
kartorna.
”Kollegahandledning”

Tar minnesanteckningarna
som mejlas till alla.

Refererar till
praktikarkitekturer.
Problematiserar
begrepp,
styrningsformer,
relationer etc.

11

Redovisar de mönster och
resultat hon sett.

Besvarar tre frågor
individuellt och skriftligen:
Hur ser du på rektors
pedagogiska ledarskap?
Vilket behov/önskemål har
du nu? Vad känns mest
angeläget?
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Vi tre som presenterat
på Noralf presenterar
samma i stora gruppen.
Detta föranleder ett
samtal om vad det är vi
har varit med om och
hur lika och olika
processen sett ut i de
båda grupperna.

Bilaga 4. Critical Participatory action research

Bilaga 5. Specialiserad roll eller gemensam påverkansprocess
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Bilaga 6. Analysfas 4. Grupp 1 – Det etablerande skedet
Vad som hände på grupp 1:s möten under det
etablerande skedet
Projekt
Att undersöka och analysera rektors pedagogiska ledarskap

Praktikarkitekturer
som
håller
gemensamma praktiken på plats
Det etablerande skedet

Görandet
Några deltagare väljer att avsluta sitt deltagande i studien.
Anette startar upp och sätter i gång arbetet i gruppen vid
sammankomsterna. Anette redogör för aktionsforskning i
allmänhet (Cohen et al., 2011; Day et al., 2008; Moksnes Furu,
2007; Tyrén, 2013) och kritisk aktionsforskning i synnerhet
(Carr & Kemmis, 1986; Kemmis, McTaggart, et al., 2014;
Kemmis, Wilkinson, et al., 2014)
Anette presenterar resultat från tidigare studier inom fältet
(Habermas, 1972; Nestor, 1991; Robinson et al., 2008; Yukl,
2012). Övriga deltagare lyssnar och några tar även anteckningar.
Anette initierar olika aktiviteter. Verktyg och samtalsmodeller
används.
Upprättas en gemensam överenskommelse på deltagarnas
förväntningar på det gemensamma arbetet.
Deltagarna berättar om ”lyckade” pedagogiska
ledarskapshandlingar.

Materiella - ekonomiska arrangemang
Rektorerna avsätter ca 3 h/mån till att mötas på universitetet.
Arbetat tillsammans i 0–0,5 år på en kommunikativ arena. 3 i
gruppen har en längre resväg till Karlstad.
Anette har tid och resurser inom sin tjänst till arbetet.
Studien är upplagd som en aktionsforskningsstudie och ska
resultera i en avhandling.
Rektorer har en pressad arbetssituation och ett omfattande
uppdrag
9 deltagare i inledningen men 4 slutar.
Flera av deltagarna är nytillträdda i sina organisationer
och/eller roller.
Olika ledningsresurser på deltagarnas enheter.
Verktyg och samtalsmodeller; CPAR; föreställningskarta
(Scherp, 2013b); viktningsövning (Fetterman, 2001);
praxistriangeln, (Lauvås & Handal, 2015) Habermas
kunskapsintressen (Habermas, 1972).
Forskningsstudier (se vänster spalt)

Talet
Rektors pedagogiska ledarskap beskrivs som ett betydelsefullt
ledarskap. Samtliga har en positiv inställning till ledarskapet
som även beskrivs som mycket omfattande. Det råder stor
osäkerhet kring hur det bör omsättas i praktiken och därför är
uppfattningen att det är ett ledarskap som behöver förtydligas
och läras mer om. Deltagarna beskriver samstämt det som ett
ledarskap med en viljeinriktning mot elevers lärande och
utveckling, i övrigt råder stor variation i hur man konkretiserar
ett sådant ledarskap. Någon nämner det organisatoriska
perspektivet, någon annan beskriver implementerandet av en
särskild undervisningsmodell som en pedagogisk
ledarskapshandling. Trots uppdragets omfattning är den
dominerande uppfattningen att det är i första hand rektors
uppdrag. Rektors klassrumsbesök är en strategi som beskrivs av
de flesta men i beskrivningar finns en stor variation. Gruppen
är enig om att det vetenskapliga perspektivet är viktigt i rektors
pedagogiska ledarskap. I talet framträder en tro på att skolans
kvalitet kan höjas om undervisningen i högre grad kom att vila
på en vetenskaplig grund.
Förkortningar och skoltypiska begrepp används frekvent.

Kulturella - diskursiva arrangemang
Myndigheter betonar vikten av pedagogiskt ledarskap i skolan.
Rådande uppfattningen är att det ska ges större utrymme
inom ramen för skolans ledarskap. Skolverkets och
Skolinspektionens tolkningar är att rektor realiserar ett sådant
ledarskap att lärares undervisning påverkas på sådant sätt att
elevernas möjligheter till lärande optimeras. (se t. ex. Lindh,
2012; Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2011c, 2014) och
forskare (se t. ex. Lampert, 2011; Nestor, 1993; Robinson,
2015; Scherp, 2013a; Southworth, 2011; Timperley, 2011)
Rektors pedagogiska ledarskap och ansvar finns framskrivet i
skolans styrdokument. Skollagen anger att det ska finnas en
rektor/skolenhet (2 kap. 9 § SFS 2010:800). Olika
vetenskapliga studier betonar olika perspektiv i ett pedagogiskt
ledarskap. Evidensrörelsen präglas av ett tekniskt
kunskapsintresse inom skolförbättringsområdet (Levinsson,
2013) vilket påverkar hur olika aktörer talar och förstår rektors
pedagogiska ledarskap. Normer som resulterar i ett stödjande
och stärkande ledarskap (Hallerström, 2006). Livet i
klassrummet förblir stabilt (se Ekholm).
Samtliga i gruppen har lång erfarenhet av att arbeta inom
skolan.

Relaterandet
Samtliga uttalar ett gemensamt intresse för att undersöka
rektors pedagogiska ledarskap. Deltagarna känner inte varandra
särskilt väl. Är artiga och ”lära-kännande”. Fokus är det egna
lärandet därför störs de inte av att gruppens sammansättning
förändras. Vill lära av en forskare/ av forskningen hur man
leder en förbättringsprocess. Det råder en önskan i gruppen om
att få ta del av den bästa modellen för rektors pedagogiska
ledarskap utifrån forskning.
Deltagarna lyssnar på varandra, stödjer varandra och lär från
varandra.

Sociala - politiska arrangemang
Samtliga är där på frivillig basis.
Gruppen reduceras från tio till sex deltagare. Ingen av
deltagarna är bekanta sedan tidigare.
Deltagarna har stor tilltro till forskare, till universitet och till
vetenskap.
Varierande tilltro till myndigheter och till medarbetare. Någon
använder Skolinspektionens mall, någon annan lärarnas
tolkning av en god lärmiljö som underlag vid klassrumsbesök.
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Bilaga 7. Analysfas 4. Grupp 1 – Det prövande skedet
Vad som hände på grupp 1:s möten under det
prövande skedet
Projekt
Att undersöka och analysera rektors pedagogiska ledarskap
(utifrån en vetenskaplig grund)

Praktikarkitekturer
som
håller
gemensamma praktiken på plats
Det prövande skedet

Görandet
Träffarna inleds med ”varvet runt”. Vad har hänt sedan sist?
Gruppen väljer utifrån otvungen konsensus ett
fördjupningsområde. Anette presenterar tidigare studier inom
det valda området, väljer studier som både bekräftar och
utmanar deltagarnas förståelse.
Deltagarna refererar till vetenskaplig litteratur och
vetenskapliga studier genom att nämna olika forskare och
böcker. Rektorerna prövar pedagogiska ledarskapshandlingar
utifrån vetenskaplig grund i sina verksamheter. De handlingar
som prövas handlar om att skapa förutsättningar för lärande
och att leda processer.
Deltagarna redogör för sina prövade pedagogiska
ledarskapshandlingar.
Övriga deltagare ställer frågor. Olika studier och olika
perspektiv problematiseras i gruppens samtal. Lärarnas
delaktighet ökar i de handlingar som prövas i gruppen.
Deltagarna är mer aktiva och delaktiga än tidigare. De
reflekterar och är utredande i sina frågeställningar.

Materiella - ekonomiska arrangemang
Arbetat tillsammans 0,5-1 år på en kommunikativ arena.
Rektorerna avsätter fortfarande ca 3 h/mån till gruppens
sammankomster samt resurser till resorna. Tid avsätts nu
även till olika aktioner mellan sammankomsterna.
Det sker stora organisationsförändringar i flera av
deltagarnas verksamheter.
Flera statliga reformer som ska implementeras i
verksamheterna.
Fortsatt pressad arbetssituation för rektorerna och stor vidd
på de uppgifter som hamnar på rektors bord.
Studien är upplagd som en aktionsforskningsstudie och ska
resultera i en avhandling.
Aktionsforskningsdesign - iscensätter prövanden
Kommunikativa arenor - kommunikativt handlande.

Talet
Lärarna har fått en mer framträdande och betydande roll i
talet om skolans pedagogiska ledarskap. Deltagarnas
beskrivningar av det pedagogiska ledarskapet är mer
samstämt. Deltagarna beskriver rektors pedagogiska ledarskap
som ett ansvar att ordna förutsättningar för lärares lärande.
Man ser att en skicklig pedagogisk ledare ordnar
förutsättningar för lärare att testa och pröva nya metoder och
tankesätt. En deltagare satsar ekonomiska resurser på vikarier
för att stimulera auskultation bland lärarna. En annan satsar
ekonomiska resurser på att ordna en studiedag för att
stimulera lärares delaktighet och engagemang i skolans
förbättringsarbete. Elevernas lärande blir än mer
framträdande i talet. Delaktighet och engagemang lyfts fram
som framgångsfaktorer. Det kollegiala lärandet och ett kritiskt
förhållningssätt dyker upp i deltagarnas tal om pedagogiskt
ledarskap.

Kulturella - diskursiva arrangemang
De studier som Anette presenterar för gruppen visar att
rektor har problem med att på egen hand omsätta
pedagogiskt ledarskap på skolan (Scherp, 2013a; Timperley,
2011). Andra studier visar på olika förklaringar till varför
lärare inte gör som rektor säjer: Lärares autonomi (Berg,
1995; Svedberg, 2016) eller varför det är så svårt att få
förändringar att få fäste i skolan: Skolors motståndskraft –
skolkultur (Blossing et al., 2015; Timperley, 2011).
Historiska studier visar att det finns normer inom
rektorsleden som visar på en motvilja att släppa ifrån sig
ansvar till andra på skolan (Ullman, 1997).
För att utmana den rådande normen i gruppen där man ser
rektor som den ensamma pedagogiska ledaren på skolan,
används olika forskare och studier: Kollegialt lärande
(Timperley, 2011) Rektors ledarskap spelar roll för elevers
lärande (Robinson, 2015) och den dimension som har visat
bäst effekt är när rektor ordnar försättningar för lärares
lärande. Det distribuerade ledarskapet (Gronn, 2002; Harris
& Lambert, 2003; Kemmis, Wilkinson, et al., 2014;
Liljenberg, 2015; Spillane et al., 2004).

Förståelsen för pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund
nyanseras och problematiseras. Det handlar inte längre om att
implementera evidensbaserade metoder, utan beskrivs som ett
sätt att höja kvaliteten på de åtgärder som görs. Deltagarna
menar att det är viktigt att lärare ges möjlighet att pröva nya
metoder/modeller. De menar att det inte räcker med att tala
om förändringar, man behöver även öva och pröva dem.
Gruppen och dess gemensamma arbete uppfattas som
deltagarnas kollegiala lärandegemenskap.
Relaterandet
Deltagarna känner varandra relativt väl. Är uppriktiga och
nyfikna i samtalen inom gruppen. Frågorna som ställs är nu
fördjupande och utvärderande. På liknande sätt som
deltagarna jämför, resonerar och analyserar varandras olika
provade aktioner, jämförs även olika forskares teorier.
Deltagarna är aktiva och delaktiga i arbetet. Visar ett stort
engagemang. Lärarna ses som resurser i skolans pedagogiska
ledarskap. Den statliga styrningen menar deltagarna kan
användas strategisk för att stärka upp rektors pedagogiska
ledarskap. Den kommunala styrningen uppfattas som
problematisk.

den

Sociala - politiska arrangemang
Fortsatt god tilltro till forskare och till övriga deltagare i
gruppen. Forskare och praktiker har ett gemensamt ansvar
för utveckling av praktiken, förståelsen och situationen
(Moksnes Furu, 2007; Tiller, 1999).
God tilltro till lärarna.
Varierande tilltro till skolans styrning; liten tilltro till
kommunpolitiker men uppskattar det frirum som finns
inom den statliga styrningen. Skollagen ( 1 kap. 5§ SFS
2010:800) – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Deltagarna prioriterar gruppens gemensamma möten. Det
händer att deltagares chefer kallar till möten vilket gör att
det finns deltagare som har svårt att närvara på samtliga
sammankomster.
Omgivande chefer visar litet intresse/uppmärksamhet för
det arbete som sker i gruppen.
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Bilaga 8. Analysfas 4. Grupp 1 - Det granskande skedet
Vad som hände på grupp 1:s möten under det
granskande skedet

Praktikarkitekturer
som
håller
gemensamma praktiken på plats

den

Projekt
Att undersöka och analysera rektors pedagogiska ledarskap
(utifrån vetenskaplig grund)

Det granskande skedet

Görandet
Deltagarna redogör för prövade pedagogiska ledarskaps
handlingar. Mest engagemang och uppmärksamhet får de
handlingar som stött på problem. Dessa analyseras och
utvärderas i gruppen genom att övriga deltagare ställer
fördjupande, problematiserande och kritiskt granskande
frågor. Flera deltagare omprövar sina prövade pedagogiska
ledarskapshandlingar. Gemensamma och individuella
slutsatser dras utifrån det arbetet som skett i gruppen.
Självkritiska reflektioner görs.
Nya intervjuer med föreställningskartor genomförs.
Deltagare får syn på sitt eget lärande och på saker som
förändrats i förståelsen av ett pedagogiskt ledarskap samt i
utövande av ledarskapet.
Deltagarna är i detta skede även ifrågasättande och
granskande. De sammanfattar och gör jämförelser. De
agerar som varandras kritiska vänner. Ifrågasätter tidigare
förgivettaganden.

Materiella - ekonomiska arrangemang
Arbetat tillsammans i 1–1,5 år på en kommunikativ arena.
Rektorerna avsätter fortsatt ca 3 h/mån till gruppens
sammankomster, resurser till resorna samt tid till att pröva
olika aktioner mellan sammankomsterna. Gruppens
sammankomster ses som en lärande gemenskap vilket
rektorerna oftast saknar i sin professionsvardag (Hallerström,
2006).

Talet
Deltagarna är kritiska till idén om att det ska finnas ”ett
bästa sätt” och till effektivitetstänkandet inom skolan.
Fokus är på lärandeprocesser i organisationen. Deltagarna
är överens om att organisationen på skolan behöver vara
effektiv och ändamålsenlig.
Deltagarna konstaterar att skolans lärare behöver få ingå i
långa processer, i ett kollektivt lärande. Att leda och hålla i
processer ses som en viktig del i ett pedagogiskt ledarskap
som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
En skicklig pedagogisk ledare får till utmanade, prövande,
systematiska och reflekterande processer. Deltagarna
betonar långsiktighet, regelbundenhet och delaktighet men
är självkritiska och inser att de själva har svårt med att
vänta in andra.
Ett pedagogiskt ledarskap på vetenskaplig grund beskrivs
som ett förhållningssätt.
Kritiska vänner och skolförbättring är andra begrepp som
diskuteras och analyseras i gruppen.
Deltagarna uttrycker att de känner sig stärkta i sitt
pedagogiska ledarskap och beskriver konkreta förändringar
som skett i deras utövande av ledarskapet.

Kulturella - diskursiva arrangemang
De forskare och studier som fångat deltagarnas intresse är de
som fokuserar på ett processer snarare än på innehåll. Likaså
studier med ett kritiskt förhållningssätt:
Skolförbättringsforskning (Blossing, 2000; Holmdahl, 2011)
Kritisk aktionsforskning (Kemmis, Wilkinson, et al., 2014),
Jakten på den bästa metoden (Forssten Seiser & Karlefärd,
2014), Skyltfönsterverksamhet (Alvesson, 2013).

Relaterandet
Deltagarna känner varandra väl och är väl bekanta med
studiens upplägg. Aktionsforskning ses som ett
vetenskapligt och systematiskt förhållningssätt i ett
pedagogiskt ledarskap. Inget tas längre för sant eller givet.
Fenomen, begrepp och dylikt granskas, värderas, prövas
och problematiseras. Inför redogörelserna av de prövade
handlingar är man problematiserade, ifrågasättande och
kritiskt granskande.

Sociala - politiska arrangemang
Kritiskt förhållningssätt till modeller som erbjuder snabba och
effektiva lösningar.
Stor tilltro till ett vetenskapligt och systematiskt
förhållningssätt där aktionsforskning ses som ett gott exempel.
Aktionsforskningspraktiken uppfattas som gruppens kollegiala
lärandegemenskap.
Varierande tilltro till myndigheter. Uppskattar det frirum som
finns inom den statliga styrningen men beskriver den
kommunala som begränsande.

Den kritiska aktionsforskningens design av studien (se t. ex.
Kemmis, McTaggart, et al., 2014) har börjat genomsyra
arbetet.
Föreställningskartor (Scherp, 2012).
Kommunikativa arenor med et kommunikativt handlande.
Nordisk aktionsforskningstradition.
Vetenskapligt förhållningssätt
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Bilaga 9. Analysfas 4. Grupp 2 – Det etablerande skedet
Vad som hände på grupp 2:s möten under det etablerande
skedet
Projekt
Att undersöka och analysera rektors pedagogiska ledarskap

Praktikarkitekturer som håller den gemensamma praktiken
på plats
Det etablerande skedet

Görandet
Några deltagare väljer att avsluta sitt deltagande i studien.
Anette startar upp och sätter i gång arbetet i gruppen vid
sammankomsterna. Anette redogör för aktionsforskning i
allmänhet (Cohen et al., 2011; Day et al., 2008; Moksnes Furu,
2007; Tyrén, 2013) och kritisk aktionsforskning i synnerhet (Carr
& Kemmis, 1986; Kemmis, McTaggart, et al., 2014; Kemmis,
Wilkinson,
et
al.,
2014)
Anette presenterar resultat från tidigare studier inom fältet
(Habermas, 1972; Nestor, 1991; Robinson et al., 2008; Yukl,
2012). Övriga deltagare lyssnar och några tar även anteckningar.
Anette initierar olika aktiviteter. Deltagarna berättar om
dilemman de upplevt inom sitt pedagogiska ledarskap. Ett
flödande samtal.
Tillsammans formulerar man en text som beskriver pedagogiskt
ledarskap ur ett närvarande perspektiv.
Upprättas en gemensam överenskommelse på deltagarnas
förväntningar på det gemensamma arbetet.

Materiella - ekonomiska arrangemang
Arbetat tillsammans i 0-0,5 år på en kommunikativ arena.
Rektorerna avsätter ca 3 h/mån till att mötas på universitetet.
Samtlig har lång resväg till universitetet. Tre av deltagarna
arbetar inom samma kommun, två av dem på samma skola.
Samtliga tre samåker tillsammans med en deltagare från en
grannkommun, till gruppens träffar på Karlstads universitet.
Ytterligare två deltagare arbetar på samma skola och samåker.
Endast en åker ensam till träffarna.
Anette har tid och resurser inom sin tjänst för arbetet.
Studien ska resultera i en avhandling.
Rektorer har en pressad arbetssituation och ett omfattande
uppdrag. 10 deltagare i inledningen men 4 slutar.
Några av deltagarna är tämligen nytillträdda rektorer, 2 har
mer än 20 års erfarenhet.
Verktyg och samtalsmodeller; CPAR (Kemmis, McTaggart, et
al., 2014); föreställningskarta (Scherp, 2013b); viktningsövning
(Fetterman, 2001); praxistriangeln (Lauvås & Handal, 2015),
Habermas kunskapsintressen (Habermas, 1972).
Forskningsstudier (se vänster spalt).

Talet
Rektors pedagogiska ledarskap beskrivs som ett betydelsefullt
ledarskap. Samtliga har en positiv inställning till ledarskapet
som även beskrivs som mycket omfattande. Det råder stor
osäkerhet kring hur det bör omsättas och därför är
uppfattningen att det är ett ledarskap som behöver förtydligas
och läras mer om. Underförstått är det ett ledarskap som syftar
till att bidra till högre kvalitet på elevernas lärmiljö. I
intervjuerna med föreställningskarta är den övervägande
uppfattningen att det pedagogiska ledarskapet är nära
sammankopplat med rektors uppdrag och till ledarens
personliga egenskaper. I det efterföljande samtalet betonas
vikten av allas delaktighet och medinflytande. En förutsättning
för rektors pedagogiska ledarskap är goda relationer, i synnerhet
med lärarna på skolan.
Stor variation i de exempel som deltagarna berättar om som
pedagogiska ledarskapshandlingar. Flera talar om rektors
pedagogiska ledarskap som ett ansvar att orda förutsättningar
för lärares och elevers lärande.
Mycket energi läggs på att reflektera över relationer med lärarna
och arbetslagen på den egna enheten och de förväntningar som
lärarna har på dem som rektorer. Ledarens legitimitet
diskuteras. Att som förskollärare vara som rektor på
grundskolan och gymnasiet är en utmaning på grund av
bristande legitimitet.
Förkortningar och skoltypiska begrepp används frekvent.

Kulturella - diskursiva arrangemang
Myndigheter betonar vikten av pedagogiskt ledarskap i skolan.
Rådande uppfattningen är att det ska ges större utrymme
inom ramen för skolans ledarskap. Skolverkets och
Skolinspektionens tolkningar är att rektor realiserar ett sådant
ledarskap att lärares undervisning påverkas på sådant sätt att
elevernas möjligheter till lärande optimeras. (se t. ex. Lindh,
2012; Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2011c, 2014) och
forskare (se t. ex. Lampert, 2011; Nestor, 1993; Robinson,
2015; Scherp, 2013a; Southworth, 2011; Timperley, 2011)
Rektors pedagogiska ledarskap och ansvar finns framskrivet i
skolans styrdokument. Skollagen anger att det ska finnas en
rektor/skolenhet (2 kap. 9 § SFS 2010:800). Olika
vetenskapliga studier betonar olika perspektiv i ett pedagogiskt
ledarskap. En specifik roll eller social process (Yukl, 2012).
Rektor anpassar sig efter de krav och förväntningar som
omgivningen har på dem. spänningsfält mellan olika
grupperingar inom professionen Ett ledarskap som tydligt
präglas av vissa normer vilket resulterar i handlingar med
syftet att leva upp till lärarnas förväntningar på dem som
rektor (Hallerström, 2006).
Kvalitén på verksamheten hänger samman med kvalitén på
kommunikationen inom organisationen (Ärlestig, 2008a).
Livet i klassrummet förblir stabilt utifrån rådande normer om
hur det ska se ut (se tex. Ekholm, Blossing)
Samtliga i gruppen har erfarenhet av att arbeta inom skolan.

Relaterandet
Samtliga uttalar ett gemensamt intresse för att undersöka rektors
pedagogiska ledarskap. Deltagarna känner inte varandra särskilt
väl även om vissa av dem gör det. Ser deltagandet i studien som
en kompetensutveckling och ett sätt att stärkas i sitt pedagogiska
ledarskap. Ser arbetet i gruppen som en möjlighet att reflektera
och få delta i fördjupande samtal om sin profession. Deltagarna
bekräftar varandra och är öppenhjärtiga i sina redovisningar.

Sociala - politiska arrangemang
Liten tilltro till de kommunala politikerna, stora variationer i
deltagarnas tilltro till lärare.
Stor tilltro till varandra.
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Bilaga 10. Analysfas 4. Grupp 2 – Det prövande skedet
Vad som hände på grupp 2:s möten under det prövande
skedet

Praktikarkitekturer som håller den gemensamma praktiken
på plats

Projekt
Att undersöka och analysera rektors pedagogiskt ledarskap
(utifrån ett närvarande perspektiv)

Det prövande skedet

Görandet
Träffarna inleds med ”varvet runt”. Vad har hänt sedan sist?
Gruppen väljer utifrån otvungen konsensus ett
fördjupningsområde. Anette presenterar tidigare studier inom
gruppens valda område, väljer studier som både bekräftar och
utmanar deltagarnas förståelse.
Deltagarna redogör för de olika handlingarna som de prövat i
sina verksamheter. Handlingar är oftast utifrån ett relationellt
perspektiv. En deltagare satsar ekonomiska resurser för att
stimulera småpratet på skolan genom att bjuda på fredagsfika.
Andra avsätter tid i kalendern till reflektion, inläsning eller till
att ostört kunna fokusera på vissa arbetsuppgifter.

Materiella - ekonomiska arrangemang
Arbetat tillsammans 0,5 – 1 år på en kommunikativ arena.
Flera kommuner i regionen har haft besök av
Skolinspektionen och fått skriftliga rapporter om vilka brister
som behöver åtgärdas. Vissa av deltagarna har haft en stor
inspektion, andra har haft en mindre.
Praxistriangeln och kollegahandledning (Lauvås & Handal,
2015).
Kritisk självreflektion (Lauvås & Handal, 2015)
Aktionsforskningsdesign - iscensätter prövanden
Kommunikativa arenor - kommunikativt handlande.

Deltagarna handleder varandra. Anette använder praxistriangeln
för att lyfta samtalen i gruppen till en generell nivå. Dilemman
på mikronivå lyfts till en mer övergripande makronivå. Några
deltagare berättar att de använder praxistriangeln i sina
verksamheter. Gemensamma analyser och utvärderingar.
Talet
Stort fokus på dilemman som handlar om relationer med
enskilda lärare eller med olika arbetslag. Även problem med
icke fungerande arbetslag upptar stor del av mötestiden. Hur
man som pedagogisk ledare hanterar olika former av problem i
verksamheten är det perspektiv som dominerar i gruppens
samtal. Viktigt att en pedagogisk ledare har kompetens och
förmåga att hantera uppkomna dilemman och verktyg att tillgå
när liknande situationer uppstår. Man ser det som viktigt att
kunna ta stöd i den forskning som finns. Reflektion beskrivs
som nödvändigt för en rektor som vill vara närvarande.
Lärares förväntningar om att rektor ska finnas fysiskt
närvarande på skolan återkommer ständigt i samtalen. Att vara
närvarande och tillgänglig är ibland motsatta förhållanden.
Förväntningar på hur en rektor ska agera begränsar rektor att
vara autentisk i vissa situationer. De upptäcker att de har svårt
att hålla fast vid intentionerna i sina prövade handlingar. Faller
till föga för andras förväntningar om att vara tillgänglig.

Kulturella - diskursiva arrangemang
Deltagarnas prövande och tidigare studier visar att rektor ofta
anpassar sig efter omgivningens krav och förväntningar som.
Anette presenterar studier som kan stödja deltagarna i deras
strävanden att vara pedagogiska ledare. Ett sådant perspektiv
är det problembaserade skolutvecklingsperspektivet där just
hanteringen av vardagsproblem är det pedagogiska ledarskapet
(Scherp, 2013a). Som pedagogisk ledare kan rektor börja med
att fokusera på skolans kultur (Berg, 1995)
Andra studier utmanar deras agerande, Skolinspektionens
rapport visar att “öppna dörren principen” gynnar de lärare
som tar eget initiativ (Lindh, 2012; 2010, 2014)
Skolinspektionens nedslag uppfattas som betungande, i
synnerhet då kommentarerna gäller skolans ledning.

Rektorernas arbetsdagar beskrivs som fragmentariska och
karakteriseras av många korta informella möten som ständigt
blir avbrutna, vilket även förstärks i tidigare studier (Büde
Sundin, 2007) Det blir lite tid till reflektion och metareflektion.
Många dilemman som rektor ska hanteras.
Relaterandet
Deltagarna har ett öppet och äkta klimat i gruppen. Deltagarna
är fortsatt stödjande och bekräftande men börjar nu även ställa
reflekterande och problematiserande frågor till varandra och till
sig själva. Stor tillit i gruppen vilket framkommer på det sätt
man utelämnar sig själv när man redogör för sina prövade
ledarskapshandlingar. Deltagarna hanterar tilliten med stor
respekt och agerar både som stödjande och problemlösande i
olika former av kollegahandledning. Stort engagemang för
andras dilemman i gruppen
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Sociala - politiska arrangemang
Kluvet förhållande till sina medarbetare och till
Skolinspektionen. Vissa medarbetare samt vissa inspektioner
suger energi av dem som ledare, andra ger dem energi. Stor
tilltro till övriga i gruppen. Relationer som ger energi. Stor
tilltro till aktionsforskning som griper an verkliga problem i
praktiken.
Forskare och praktiker har ett gemensamt ansvar för
utveckling av praktiken, förståelsen och situationen (Moksnes
Furu, 2007; Tiller, 1999).
Deltagarna prioriterar gruppens gemensamma möten trots en
pressad yrkesvardag.

Bilaga 11. Analysfas 4. Grupp 2 – Det granskande skedet
Vad som hände på grupp 2:s möten under det
granskande skedet?

Praktikarkitekturer
som
håller
gemensamma praktiken på plats

Projekt
Att undersöka och analysera pedagogiskt ledarskap (utifrån
ett närvarande perspektiv)

Det granskande skedet

Görandet
Deltagarna redogör för prövade pedagogiska ledarskaps
handlingar. Stort engagemang och uppmärksamhet ges
särskilt till de relationella energikrävande dilemman som
upptar deltagarnas vardag. Genom att jämföra och
sammanfatta olika dilemman kan dessa lyftas till en mer
generell nivå och utifrån analys kan generella slutsatser och
lärdomar dras. Arbetet i gruppen resulterar i att deltagare
byter strategi och omprövar sina pedagogiska
ledarskapshandlingar. Tillsammans reflekterar, analyserar och
utvärderar deltagarna arbetet som skett i gruppen.
Kollegahandledning har blivit ett naturligt inslag. Fortfarande
faller deltagare tillbaka i gamla tankemönster. Då kliver andra
deltagare fram och påminner om tidigare prövanden med
andra resultat som följd.
Nya intervjuer med föreställningskartor genomförs.
Deltagare får syn på sitt eget lärande och på en förändrad
förståelse av ett pedagogiskt ledarskap. Ifrågasätter tidigare
förgivettaganden. Är självkritiska.

Materiella - ekonomiska arrangemang
Arbetat tillsammans i 1–1,5 år på en kommunikativ arena.
Rektorerna avsätter fortsatt ca 3 h/mån till gruppens
sammankomster, resurser till resorna samt tid till att pröva
olika aktioner mellan sammankomsterna. Gruppens
sammankomster ses som en lärande gemenskap vilket
rektorerna oftast saknar i sin professionsvardag (Hallerström,
2006)

Talet
Deltagarna konstaterar att det pedagogiska ledarskapet inte
för självklart är endast gott, de menar att det av flera
anledningar är svårt att omsätta. Deltagarna menar att goda
relationer är nödvändiga i utifrån ett närvarande perspektiv
på ett pedagogiskt ledarskap. Ett närvarande perspektiv på
pedagogiskt ledarskap beskrivs som situationsanpassat och
energikrävande. Det är inte av naturen gott utan ibland kan
rektor behöva sätt upp ett skydd för sin person. För att
underlätta arbetet bör ledarskapet delas av flera.
Det goda och ärliga samtalet är ett viktigt redskap i ett
närvarande ledarskap. Det närvarande ledarskapet kan råda
på
både
mikrooch
makronivå.

Kulturella - diskursiva arrangemang
Deltagarna instämmer med de forskare (Blossing, 2011;
Fullan, 2014; Hargreaves, 2007; Kruse & Louis, 2009;
Leithwood & Jantzi, 2011; Olin, 2009; Svedberg, 2016) som
menar att det är svårt för rektor att ensam omsätta ett
pedagogiskt ledarskap. Forskning som handlar om hur man
som rektor kan hantera vardagsproblem uppskattas inom
gruppen (Scherp, 2013a). Även forskare som menar att
kvaliteten på den lokala skolans inre arbete är avhängigt
kvaliteten på kommunikationen inom organisationen
(Ärlestig, 2008) väcker deltagarnas intresse.
Forskare som hävdar att individualistiska strategier på
mikronivå inte är verkningsfulla om man vill göra skillnad för
skolans samtliga elever (Fullan, 2014) utmanar gruppens
tänkande. Då stort fokus hamnar på dem själva som ledare
diskuteras också att det är problematisk med ett allt för
ledarcentrerat synsätt (Alvesson, 2013; Weick, 1976; Yukl,
2012).Det finns även funderingar om det kan det bli för
mycket skolförbättringar (Holmdahl, 2011).

Deltagarna är engagerade i skolförbättringsfrågor vilket
resulterar i att de ibland pushar lärarna. Någon beskriver det
som en risk att lärarna inte klarar/utför vissa givna uppdrag.
Konkreta förändringar som sker i deltagarnas verksamheter.,
beskrivs. Deltagare berättar att de intagit ett nytt
förhållningssätt och blivit mer närvarande i sitt ledarskap.
Tillsamman konstateras att aktionsforskningsarbetet tillför
energi i en påfrestande arbetssituation.
Relaterandet
Deltagarna känner varandra väl. Stor tillit och hög närvaro i
samtalen. Relationerna i gruppen är energigivande,
respektfulla och genuina. Deltagarna är i detta skede även
summerande och konstaterande. De agerar som varandras
stödjande men också som granskande kritiska vänner.
Självkritiska reflektioner görs.
Flera av deltagarna känner sig trötta och slitna. Bidragande
orsak är de problematiska relationer som finns både inom och
utanför den egna organisationen. Upplever att de får lite
stöttning
i
sitt
uppdrag.

den

Den kritiska aktionsforskningens design av studien (se t. ex.
Kemmis, McTaggart, et al., 2014) har börjat genomsyra
arbetet
Kommunikativa arenor med et kommunikativt handlande.
Nordisk aktionsforskningstradition.
Vetenskapligt förhållningssätt
Föreställningskartor (Scherp, 2012)
Kollegahandledning (Lauvås & Handal, 2015)

Sociala - politiska arrangemang
Liten tilltro till kommunala politiker.
Varierande tilltro till förvaltningsledningen. Varierande tilltro
till lärarna, varierade också mellan sammankomsterna.
Stor tilltro till varandra i gruppen. Svårt att bryta normen som
säger att skolans rektor ska finnas tillgänglig för alla.
Aktionsforskningspraktiken uppfattas som gruppens lärande
gemenskap.
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Stärkt pedagogiskt ledarskap
Rektors pedagogiska ledarskap är ett ledarskap som ofta beskrivs som något
positivt och nödvändigt men också som otydligt och svårgripbart. Denna
studie är tänkt som ett bidrag till utbildningsvetenskaplig forskning med särskilt
fokus på rektorers pedagogiska ledarskap, rektorers professionsutveckling och
skolförbättring.
Avhandlingen är en aktionsforskningsstudie som bygger på samarbete,
delaktighet, engagemang och partnerskap mellan forskare och rektorer. Den
handlar om att förstå och förbättra en praktik men också om att skaffa sig
kunskap om hur en sådan förbättring går till och vad som händer under arbetets
gång. Aktionsforskning möjliggör ett vetenskapligt kunskapande samtidigt som
en praktik förbättras.
Studiens resultat visar att rektors pedagogiska ledarskap handlar om att orkestrera
skolans omgivande arrangemang så att de möjliggör en lärande och professionell
praktik samt bidrar till en god förbättringskapacitet på skolan. Det handlar om
att skapa rutiner för vilka som ska mötas och tala med varandra, hur ofta de ska
mötas, vad de ska tala om och på vilket sätt det ska ske. En pedagogisk ledare
nöjer sig inte med att tala om förändringar utan genomför och även uppmanar
till konkreta aktioner i en skolas inre arbete. Rektors pedagogiska ledarskap har
en tydlig viljeinriktning mot elevernas lärande och studien visar att det är ett
ledarskap som stärks när fler delar på ansvaret.
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