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Abstract 

The purpose of the study is to examine some principals' conceptions of how 

they conduct their pedagogical leadership. In the long run I also hope to 

contribute to the general knowledge formation within this, from a school 

development perspective, important area. The study is based on a social 

constructivist theory, in which the principal's pedagogical leadership is 

understood and interpreted as something socially constructed. In the empirical 

phase, interviews with seven Ålandic principals have been held, using the 

cognitive map as an interview method. The study is based on the following two 

questions: How do the principals describe how they practice their pedagogical 

leadership and what priorities do the principals make within the framework of 

pedagogical leadership? 

In the analysis of the principals' statements, one inductive and two deductive 

analysis tools have been used. In the inductive process, the material has been 

cataloged based on its own content in order to see which areas and themes are 

emerging. In the deductive processes, the principals' statements have been 

cataloged based on pre-existing categories. In the first category, meaning-

bearing words are used as tools based on the report Rektor och styrkedjan 

(SOU 2015: 22) descriptions of what constitutes the principal's pedagogical 

leadership. In the second category, Transformation in Action Framework 

(Keamy, 2016) is used as an analysis model. 

The result shows that there are several similarities between the principals' 

perceptions of how they practice their pedagogical leadership, collective 

research, and theory formation. The Ålandic principals state that a large part 

of the pedagogical work consists of dynamic collaborations and interactions 

with other people in the school environment. They use direct working models 

such as lesson visits, employee interviews and management groups, and more 

indirect methods related to, for example, organization and structures. The 

result of the study also shows several concrete examples of how the principals 

lead the teachers' teaching work, and the pupils' learning. This by, for example, 

the principal holding exercises for the teachers, and by collecting data from 

teachers' lessons in a systematic way, which is then used to developing the 

school and teaching as a whole. It also turns out that the principals to some 

extent make different priorities within the framework of pedagogical 

leadership. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de 

bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna 

bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett 

skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. Studien utgår från en 

socialkonstruktivistisk kunskapsteori där rektors pedagogiska ledarskap tolkas 

som något som är socialt konstruerat. I den empiriska fasen har intervjuer med 

sju åländska rektorer hållits, detta med hjälp av föreställningskartan (cognitive 

map) som intervjumetod. 

Studien utgår från följande två frågeställningar: hur beskriver rektorerna att de 

utövar sitt pedagogiska ledarskap samt vilka prioriteringar gör rektorerna inom 

ramen för det pedagogiska ledarskapet? 

I analysen av rektorernas utsagor har både en induktiv samt två deduktiva 

analysverktyg använts. I den induktiva processen har materialet katalogiserats 

utifrån sitt eget innehåll i syfte att se vilka områden och teman som växer fram. 

I de deduktiva processerna har rektorernas utsagor katalogiserats utifrån 

färdiga kategorier. I den första används meningsbärande ord som verktyg vilka 

baseras på Rektor och styrkedjans (SOU 2015:22) beskrivningar av vad rektors 

pedagogiska ledarskap består av och i den andra används Transformation in 

Action Framework (Keamy, 2016) som analysmodell. 

Resultatet visar att flera likheter finns mellan rektorernas föreställningar om 

hur de utövar sitt pedagogiska ledarskap och gängse forskning och 

teoribildning. De åländska rektorerna uppger att en stor del av det pedagogiska 

arbetet utgörs av dynamiska samarbeten och interaktioner med andra personer 

i skolverksamheten. De använder sig av direkta arbetsmodeller som 

lektionsbesök, medarbetarsamtal och ledningsgrupper och mer indirekta 

arbetsformer som har med exempelvis organisering och strukturer att göra. 

Studiens resultat uppvisar också flera konkreta exempel på hur rektorerna leder 

arbetet med lärarnas undervisning och elevernas lärande, detta exempelvis 

genom att rektor själv håller i övningar för lärarna och genom att rektor på ett 

systematiskt sätt samlar in underlag från lärares lektioner vilket sedan används 

till att utveckla skolan och undervisningen som helhet. Det visar sig också att 

rektorerna till viss del gör olika prioriteringar inom ramen för det pedagogiska 

ledarskapet. 

Nyckelord: Ledarskap, Pedagogiskt ledarskap, Socialkonstruktivism, 

Föreställningskarta, Grundskola, Rektor, Skolutveckling  
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Förord 

Att skriva en uppsats är ingen enkel sak, och under arbetets gång har jag 

upplevt perioder av flyt men även tunga svackor. Det som har inspirerat mig 

att fortsätta är framförallt mötena med rektorerna, i samband med intervjuerna, 

men också känslan av jag personligen hela tiden lär mig mer om rektors 

pedagogiska ledarskap, och så förstås telefonsamtalet jag hade när jag velade 

fram och tillbaka kring hur jag skulle lägga upp studiens empiriska fas. 

Samtalet med en av de stora inom den svenska skolforskningen, vars namn 

dyker upp på flera ställen i uppsatsen. Tack! 

Denna masteruppsats är både ett delmål och en fortsättning på de 

magisterstudier som jag inledde i augusti 2015 på Karlstads universitet. Delmål 

på så sätt att jag känner att jag är långt ifrån klar med det akademiska. Hur 

fortsättningen ser ut har jag ännu ingen klar bild av. Jag vet av erfarenhet att 

sånt brukar klarna allt eftersom. Vem vet, någon dag kanske jag blir den som 

får ringa det där samtalet som hjälper någon annan vidare på sin resa. 
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1 INLEDNING – ATT LEDA DET PEDAGOGISKA 

ARBETET PÅ EN SKOLA 

Det pedagogiska ledarskapet har intresserat mig under hela min yrkeskarriär, 

men perspektiven har skiljt sig åt beroende på vilken min roll varit (lärare, 

rektor eller bildningschef). Målgruppen för studiens empiri är rektorer 

verksamma i grundskolor på Åland (Finland). Grundskolan på Åland är 

uppbyggd utifrån åländsk lagstiftning och läroplan, dock med influenser från 

såväl Finland som Sverige.  

Forskningen inom det pedagogiska ledarskapet är inte så omfattande (Forssten 

Seiser, 2017; Johansson, 2011; Ärlestig & Törnsén, 2014) och det finns således 

möjligheter att hämta ny och/eller fördjupad kunskap inom området, vilket jag 

hoppas denna studie kan bidra med. 

Att rektorn leder och ansvarar för det pedagogiska arbetet på en skola är inget 

nytt. Redan år 1948 uttrycktes en sådan förväntan på rektorn: ”…rektors 

viktigaste uppgift är att leda det pedagogiska arbetet” (SOU 1948:27, s. 439). 

Sedan dess har begreppet med jämna mellanrum dykt upp och diskuterats i 

svenska skol(utvecklings)sammanhang (Svedberg, 2016). 

Rektors pedagogiska ledarskap handlar om själva kärnan inom 

undervisningen, elevernas utveckling och lärande samt styrdokumenten. 

Svedberg (2016) hävdar att det väsentliga är att rektor skapar förutsättningar 

för lärande i samspel med lärare, leder lärandet samt ger utrymme för kollegiet 

att gemensamt tolka, se mönster och analysera samband mellan metoder, 

lärprocesser och resultat. Maltén (2000) beskriver det pedagogiska ledarskapet 

utifrån följande fem ledardimensioner: mål, relationer, förnyelse, situation och 

etik. Nilsson (1995) delar in det pedagogiska ledarskapet i följande element: 

rektorn använder sig av grundläggande pedagogiska principer i sitt ledarskap, 

leder en pedagogisk verksamhet och utvecklar en lärande organisation. 

Ekholm och Scherp (2014) hävdar å sin sida att ”Skolledarskapet behöver i 

högre grad riktas mot att organisera och leda det gemensamma lärandet om 

lärande och undervisning på skolan, till skillnad från ett mer traditionellt 

ledarskap där tyngdpunkten ligger på att organisera och planera lärarnas 

arbete” (s. 130 - 131). 

Att det pedagogiska ledarskapet består av flera olika arbetsuppgifter är också 

Jarl, Blossing och Andersson (2017) inne på och de skriver till exempel att 

rektorn skall arbeta målinriktat, kartlägga och följa upp elevernas kunskaper 
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samt ha höga förväntningar på eleverna och organisera skolan på ett 

samarbetsinriktat och kollektivt sätt med fokus på undervisningen.  

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utgörs av Wennebergs (2010) 

socialkonstruktivism av radikalitetsgrad II. Detta betyder att rektors 

pedagogiska ledarskap ses som socialt konstruerat och att det även ses som en 

social institution. Sociala institutioner har en funktion, det finns anledningar 

till att de existerar och de reproduceras kontinuerligt. Dessa sociala 

institutioner skapas, hävdar Wenneberg, genom våra handlingar, och för att de 

skall fortsätta att existera skall de ständigt understödjas genom våra explicita 

och medvetna handlingar. I skolvärlden kan dessa handlingar utgöras av 

exempelvis vissa mötesformer eller lektionsbesök.  



Rektorn och det pedagogiska ledarskapet –   Peter Holm 

åländska rektorers föreställningar om sina praktiker 

3 

 

2 EN INTRODUKTION TILL REKTORS 

PEDAGOGISKA LEDARSKAP 

I detta kapitel beskrivs begreppet rektors pedagogiska ledarskap (i 

fortsättningen endast benämnt ”det pedagogiska ledarskapet”). Syftet med 

kapitlet är att ge läsaren en bild av vilka teorier och beskrivningar som utgör 

grunden för författarens förståelse för och tolkning av det begrepp som utgör 

studiens undersökningsobjekt. Det pedagogiska ledarskapet presenteras först 

utifrån några olika aspekter och därefter utifrån hur det framställs i olika 

statliga sammanhang. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om definitioner av det 

pedagogiska ledarskapet och en presentation av studiens syfte och 

frågeställningar. 

Det pedagogiska ledarskapet är ett begrepp som tolkas lite olika beroende på 

kontext, det finns således flera etablerade beskrivningar inom 

forskningsvärlden och skolpraktiken. Det finns däremot vissa områden som 

flera forskare (Jarl m.fl., 2017; Scherp & Scherp, 2016; SOU 2015:22; 

Svedberg, 2016) betonar eller omnämner, exempelvis: 

• Att rektor hävdar och kommunicerar mål och/eller vision samt leder 

verksamheten mot dessa 

• Rektor besitter en djupare förståelse av läroplan och andra 

styrdokument 

• Rektor arbetar och organiserar för lärarnas lärande 

• Rektor värnar om undervisningens kvalitét 

• Rektorn både styr och anpassar sitt ledarskap utifrån sociala, kulturella 

och relationella aspekter 

Det är således både göranden och förmågor samt kunskaper som framträder. 

Är du verksam inom utbildningsväsendet har du förmodligen i något skede 

kommit i kontakt med det aktuella begreppet. Åtminstone om vi skall tro 

Hallerström (2006), som anser att det pedagogiska ledarskapet är så etablerat i 

Sverige att det kan ha en viss normativ förankring inom skolvärlden. 

Det finns också de som är kritiska till begreppet. Berg (2015) menar till 

exempel att ”pedagogiskt ledarskap uttrycker ett diffust önsketänkande som 

inte vilar på en genomarbetad analys av vad som reellt sett är utmärkande för 

skolledares arbete”. Han undrar ”om inte tiden är kommen att påbörja slakten 

av denna heliga ko”. I vilket skede denna slakt befinner sig skall jag inte uttala 

mig om utan konstaterar bara att det pedagogiska ledarskapet både existerar 

och diskuteras, vilket åskådliggörs i de avsnitt som följer om olika aspekter av 

det pedagogiska ledarskapet. 
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2.1 Kulturella och sociologiska aspekter av det 

pedagogiska ledarskapet 

Skolvärlden består av sammanhang befolkade av en massa individer, som i den 

dagliga verksamheten på olika sätt interagerar med varandra. Svedberg (2016) 

beskriver det pedagogiska ledarskapet utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

och menar att det är kulturellt betingat, socialt konstruerat och beroende av sitt 

sammanhang. Vad gäller de kulturella aspekterna finns det även andra forskare 

som påtalar dess samband med det pedagogiska ledarskapet, till exempel 

rektorns roll i arbetet med skolkulturen och att nyttja de möjligheter och det 

frirum som finns inom ramarna för läroplan och lagstiftning (Berg, 2011; 

Hargreaves & Fink, 2008). Detta frirum möjliggör olika skolkulturers 

uppkomst och existens. 

Vad gäller personell interaktion ges det relationella utrymme i Malténs (2000) 

tolkning av det pedagogiska ledarskapet. Han hävdar att rektor i sitt ledarskap 

skall agera på ett sådant sätt att goda relationer etableras och bibehålls inom en 

organisation. Hughes m.fl. betonar också den relationella delen mellan ledare 

och följare samt betydelsen av den sociala kontexten, vilket framgår i följande 

beskrivning: 

Leadership is a process in which leaders and followers interact 

dynamically in a particular situation or environment. Leadership is a 

broader concept than that of leaders, and the study of leadership must 

involve more than just the study of leaders as individuals. The study of 

leadership must also include two other areas: the followers and the 

situation. In addition, the interactive nature of these three domains has 

become increasingly important in recent years and can help us to better 

understand the changing nature of leader-follower relationships and the 

increasing complexity of situations leaders and followers face. (Hughes, 

Ginnett, & Curphy, 2015, s. 35) 

Att prata om pedagogisk ledning i stället för pedagogiskt ledarskap flyttar 

fokus från ledaren, den enskilda personen, till den gemensamma helheten, detta 

hävdar Svedberg (2016). Han utvecklar resonemanget genom att beskriva den 

pedagogiska ledningen som en gemensam process, som i och för sig rektorn 

koordinerar, där den enskilda skolan är just så bra som summan av skolans 

samlade kompetenser och relationer. Det han säger är kanske att det finns en 

enorm potential vad gäller kunskapsutbyte och samarbete i skolvärlden. Vidare 

menar Svedberg att de olika professionerna, även rektorn, skall bedriva och 

delta i den pedagogiska ledningen på basis av vetenskap och beprövad 

erfarenhet och utifrån det som stipuleras i läroplanen. Rektor skall dessutom, 

exempelvis tillsammans med sin ledningsgrupp, balansera olika särintressen 
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och stärka sambanden mellan ord och handlingar (ibid.). Min tolkning av det 

Svedberg beskriver är att det finns en dynamisk dimension i de samspel och 

möten som uppstår i skolverksamheten. 

Skolan är en hierarkisk organisation bestående av personer och professioner på 

olika nivåer som skall samspela för en gemensam gynnsam helhet. Var och en 

skall och förväntas bidra med sin beskärda del till denna helhet. Detta är något 

Svedberg (2016) utgår från när han beskriver tre ordningar för pedagogisk 

(med)ledarskap. Pedagogiskt ledarskap av första ordningen är förbehållet 

lärarna där de gemensamt skapar förutsättningar, leder elevers lärande och 

analyserar elevers lärande och resultat. Pedagogiskt ledarskap av andra 

ordningen innebär att rektorn skapar förutsättningar i samspel med lärare, leder 

skolans utveckling och stärker lärarna i deras profession genom kollegialt 

lärande. Den tredje ordningen utövas av exempelvis en skolchef och 

konkretiseras på så sätt att uppdraget på denna nivå utgörs av att skapa goda 

förutsättningar för de enskilda skolorna att utveckla sina verksamheter. Utifrån 

de tre ordningarna drar Svedberg den socialpsykologiska konklusionen att 

aktörernas olika roller, och att de agerar utifrån dem, samt att inom en 

organisation ha och uttala förväntningar, är av stor betydelse. Även Jarl m.fl. 

(2017) påtalar den formella organiseringens och den sociologiska arenans 

betydelse i det pedagogiska ledarskapet. Som exempel på formell organisering 

nämns framtagande av arbetsbeskrivningar. I det sociologiska perspektivet 

betonas normer och värderingar, men här framträder även föreställningar kring 

vad som kan anses vara lämpligt beteende eller agerande i olika situationer och 

sammanhang. Det är, hävdar Jarl m.fl., i en utpräglad sociologisk kontext som 

rektor utövar sitt pedagogiska ledarskap. Det här med individers, både vuxnas 

och barns, beteenden och ageranden i olika skolsituationer kan kanske många 

relatera till, antingen genom något självupplevt eller något medialt. 

2.2 Mål- och kvalitetsarbete som aspekter av det 

pedagogiska ledarskapet 

Mål och kvalitet är vedertagna begrepp, och är något som förekommer på 

många olika arenor, exempelvis inom idrotten, i affärsvärlden och inom 

vården. Att hävda mål och att arbeta utifrån en skolas nu-läge mot dessa mål 

är också något som förknippas med det pedagogiska ledarskapet (Jarl m.fl., 

2017; Svedberg, 2016) och detta kan då ses utifrån både ett lärande 

organisationsperspektiv och ett perspektiv i New Public Management-anda 

(Scherp & Scherp, 2016). I det första betonas faktorer som kundnöjdhet och 

effektivitet och i det senare verksamhetens progression samt interna processer 

och socialt samspel. Scherp och Scherp (ibid.) använder sig av begreppen 
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helhetsidé och verksamhetsidé. Vilka står för gemensamma tankar, 

värderingar, metoder och förhållningssätt som alla inom organisationen skall 

sträva mot och verka efter, men även andra begrepp förekommer. 

Till det pedagogiska ledarskapet kopplas också kvalitetsarbete. Scherp och 

Scherp (2013) menar att ledningen snarare skall sträva efter progression än att 

strikt titta på endast resultat vid kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom 

en skolverksamhet. Kvalitet kan tolkas lite olika beroende på vilka värden som 

styr, detta åskådliggörs närmare i avsnitt 2.5. 

2.3 Det kollegiala lärandet som aspekt av det pedagogiska 

ledarskapet 

Skolan som organisation är en arena för pågående organisering (Larsson & 

Löwstedt, 2014) och skall inte ses som statisk, utan snarare dynamisk. Rektorn 

har onekligen en viktig roll i organisationsaspekten, detta eftersom 

rektorsuppdraget till viss del handlar om att leda andra människor i deras 

lärande. Rektorn skall leda och arbeta för, inte bara elevernas, utan även 

lärarnas lärande: det kollegiala lärandet.  

Med ett kollegialt lärande läggs fokus på personalgruppens interna utveckling 

och lärande. Kunskap genereras och sprids tillsammans med andra. Lärdomar 

dras tillsammans utifrån den egna praktiken hävdar Scherp och Scherp (2016). 

Samarbete genom kommunikation och lärprocesser genom analytiskt 

förfarande är arbetsmetoder som tillämpas. Ny kunskap eller ökad kunskap, 

utvecklar Scherp och Scherp resonemanget, är det som eftersträvas och de 

lärdomar som dras sprids inom organisationen. Svedberg (2016) beskriver det 

pedagogiska ledarskapet som en del av en systematisk ledning, och att det 

därmed skall skapa förutsättningar för elevers lärande och lärares undervisning 

och stärka lärarprofessionen genom att leda lärares kollegiala lärande. 

Dessutom lyfter han fram de mer analytiska aspekterna av ledarskapet och 

hävdar att samband mellan metoder, elevers lärande och skolans resultat skall 

undersökas och beaktas. Det är, kan tyckas, höga krav som ställs på ledaren, 

och det är möjligen inte heller så lätt att genomföra analyser inom ett område 

som innefattar ett stort antal individers lärande och utveckling. 

Någon kanske ser skolan som en kreativ värld, befolkad av en mängd nyfikna 

barn eller ungdomar och lärare, och så kan det säkerligen också se ut i många 

fall. Svedberg (2016) ser det kollegiala lärandet som en undersökande och 

nyfiken kultur som synliggör lärarnas hantverk, det vill säga undervisningen 

och utfallet av detsamma – elevernas lärande. Han exemplifierar det kollegiala 

lärandet med de två konkreta metoderna Learning Study och Lesson Study. 
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Syftet med dessa arbetsmetoder är, enkelt uttryckt, att öka den gemensamma 

förståelsen och utveckla praktiken. 

Även Timperley (2013) slår ett slag för att rektorerna skall arbeta för lärarnas 

lärande vilket i sin tur skall sträva mot förbättrade elevresultat. Det här med 

elevresultat och elevers lärande genomsyrar en hel del av litteraturen inom det 

pedagogiska ledarskapet. I grunden handlar detta alltså om att rektorn skall 

stödja och skapa förutsättningar för lärare att utveckla sin undervisning, vilket 

i förlängningen skall ha positiva effekter på elevernas lärande. Även Jarl m.fl. 

(2017) belyser lärarnas lärande som särskilt viktigt när en skola skall förbättra 

elevresultaten, och rektor har, hävdar Jarl m.fl., i egenskap av ledare en viktig 

position. 

Att engagera sig i det pedagogiska arbete som sker i olika lärargrupper i skolan 

är en annan form av praktiskt utövande av det pedagogiska ledarskapet. En 

rektor kan delta, på ett likartat sätt som när hen gör lektionsbesök (Svedberg, 

2016), eller så kan hen skapa förutsättningar för att lärarna själva i dessa 

konstellationer utvecklar praktikerna och därmed ökar elevers lärande 

(Ärlestig & Törnsén, 2014). Det finns olika benämningar på dylika 

arbetsmetoder men Professional Learning Communities (PLC) (Jarl m.fl., 

2017) är en och Teacher Learning Communities (TLC) (Leahy & Wiliam, 

2015) är en annan. Kanske kunde dessa arbetsmetoder ses som skolvärldens 

motsvarigheter till affärsvärldens Lean, Scrum, Kanban och Agility (begrepp 

som sammankopplas med ex. kvalitet, effektivitet och samarbete)? 

Lärarnas kompetensutveckling kan även det ses som en form av kollegialt 

lärande. Organisering, planering, genomförande och uppföljning av denna, är 

också något som Jarl m.fl. (2017) samt Larsson och Löwstedt (2014). 

förknippar med det pedagogiska ledarskapet, och det är de interna och lokala 

behoven som skall utgöra grunden för planeringen. 

2.4 Schemaläggning och lektionsbesök som aspekter av 

det pedagogiska ledarskapet 

Det som många förknippar med pedagogiskt ledarskap är att rektor gör 

lektionsbesök (Svedberg, 2016, m.fl.). Syftet med besöket kan variera men i 

grunden handlar det om att rektor skapar sig en bild av det som sker i 

klassrummen. Lektionsbesök kan följas av ett samtal med berörd lärare, och 

samtalets syfte är exempelvis att utveckla undervisningen och öka den 

gemensamma förståelsen. Lektionsbesök kan också genomföras i syfte att för 

eleverna visa att rektorn bryr sig om och intresserar sig för deras vardag. Fullan 

(2014) intar dock ett kritiskt perspektiv gällande lektionsbesöken. Han hävdar 
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att om rektor lägger stor tid på lektionsbesök och att handleda lärare 

individuellt kan detta ha negativa effekter för den professionella kollegiala 

kulturen i skolan. 

Även Ärlestig och Törnsén (2014) omfattar, i likhet med Svedberg, tanken om 

lektionsbesök som en del av det pedagogiska ledarskapet, då de hävdar att 

rektorn med dessa kommunicerar undervisnings- och lärandefrågor. Vidare 

hävdar de att det pedagogiska ledarskapet skall ses ur ett holistiskt perspektiv. 

Med det menas att det pedagogiska ledarskapet utgörs av en större helhet och 

att en del av denna helhet utgörs av något som Törnsén kallar skolans 

kärnprocesser: 

Det pedagogiska ledarskapet där rektor leder skolans kärnprocesser – 

undervisning och lärande – innebär att rektor är direkt involverad i 

skolans kärnprocesser genom att exempelvis göra klassrumsbesök, ge 

återkoppling till lärare och analysera skolans resultat i relation till det 

som pågår mellan lärare och elever i undervisnings- och 

lärandesituationen. Rektorn kan stödja, utmana och utveckla lärare 

genom att föra dialog om skolans kärnprocesser. (Törnsén, 2009, s. 63) 

Det här med människors lärande kan ju tyckas vara lite komplext. Individer lär 

sig på olika sätt och det finns strategier som verkar ha bättre effekt och vise 

versa. Det pedagogiska ledarskapet förutsätter mycket riktigt också, att en 

djupare förståelsenivå för elevers och lärares lärande existerar, hävdar 

Thomson (2011). Det handlar exempelvis om att rektor måste förstå samband 

och utfall när det kommer till aspekter som läroplan, bedömning, organisering, 

styrning, verktyg, aktiviteter och metoder. 

Jarl m.fl. (2017) gör en ansats till att analysera ledarskapet utifrån kontexten 

framgångsrika skolor och kommer då fram till att ledarskapet skall vara: 

målinriktat (på både lokal nivå och inom förvaltningen), kollektivt organiserat 

samt samarbetsinriktat med fokus på undervisningen. Vilket både är logiskt 

och självklart, att en verksamhet skall fokusera på kärnan i sin verksamhet. Jarl 

m.fl. förtydligar genom att lyfta fram lärarledarskap, anpassning av 

undervisning, kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper samt höga 

förväntningar på eleverna som särskilt viktiga i sammanhanget. 

Två komplementära perspektiv på det pedagogiska ledarskapet nämns i 

avhandlingen Successful Principal Leadership: Prerequisites, Processes and 

Outcomes (Törnsén, 2009) nämligen att rektor skapar förutsättningar för 

undervisning och lärande, exempelvis genom att ändra strukturer och 

fördelningar inom lärares scheman vilket möjliggör lärarsamarbeten, och att 

rektorn leder skolans kärnprocesser, exempelvis genom att göra 

klassrumsbesök och ge återkoppling till lärare. Det första av perspektiven kan 
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ses som ett indirekt ledarskap och det andra som ett mera direkt. Om du 

exempelvis som rektor skapar ett schema där du lyckas kombinera lärares 

kompetenser med olika elevgruppers behov kan det i förlängningen resultera i 

ökade elevprestationer. Även i Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) lyfts 

schemaläggningen fram som ett verktyg när rektors ledarskap konkretiseras, 

och det kopplas till det pedagogiska ledarskapet på så sätt att fördelning av 

lektioner och elevgrupper lärare emellan påverkar helheten. 

2.5 Det pedagogiska ledarskapet utifrån ett 

skoleffektiviserings- eller skolförbättringsperspektiv 

Det finns inom forskningsfältet olika perspektiv på hur utvecklingsarbete 

bedrivs i skolor. Å ena sidan finns forskning som pratar om skoleffektivisering 

och å andra sidan om skolförbättring (Jarl m.fl., 2017). Kvalitet och effektivitet 

kopplas ofta samman och inom skoleffektiviseringsforskningen utgörs dessa 

av till exempel betygsstatistik och nationella jämförelser samt kundnöjdhet 

(ex. elevers och vårdnadshavares). Detta synsätt har influerats av hur 

verksamheter och företag inom näringslivet arbetar med kvalitets- och 

utvecklingsfrågor – New Public Management (NPM) (Scherp & Scherp, 

2016). Utifrån ett skolförbättringsperspektiv flyttas fokus mot enskilda skolors 

potential – vilka möjligheter och förutsättningar som finns för att utveckla 

verksamheten och uppnå bättre resultat. I detta perspektiv är det progressionen, 

eller framåtskridandet, som är resultatmåttet. Personalens och elevernas 

förutsättningar för ökat lärande, dess processer och analytiska förmågor, är i 

fokus (ibid.). 

Ett rimligt antagande utifrån dessa två perspektiv, och de värden och mått som 

är styrande för respektive, är att det pedagogiska ledarskapet kan te sig olika 

beroende på vilket som är rådande. 

Skoleffektivisering 

Ett sätt att tolka och förstå begreppet skoleffektivisering är genom att definiera 

vad en effektiv skola är. Grosins (2003) definition av detta är att i en sådan 

skola överstiger resultatet av elevernas prestationer på ett väsentligt sätt 

resultaten i andra skolor med motsvarande villkor och förutsättningar. Ett annat 

sätt att definiera en effektiv skola är att elever där presterar bättre än vad som 

borde förväntas av dem utifrån deras socioekonomiska bakgrund och elevers 

relativa kunskapsutveckling vid jämförelser mellan situationen vid skolstart 

och vid studiernas slutpunkt (Sammons, Hillman, & Mortimore, 1997).  
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Att se på förändringsarbete som sker i skolor ur ett 

skoleffektiviseringsperspektiv innebär, enligt Jarl m.fl. (2017) att ha ett 

tydligare kvantitativt förhållningssätt. Rent metodologiskt kan detta innebära 

att verktygen från den kvantitativa eller positivistiska verktygslådan nyttjas 

och att det gärna får vara större datamängder som studeras. Datamaterialet i 

större grad kanske utgörs av siffror i motsats till beskrivande formuleringar. 

Inom effektivitetsforskningen utförs undersökningar och studier i syfte att 

påvisa allmängiltiga faktorer för exempelvis elevers skolprestationer (ibid.). 

Skoleffektivisering har enligt Reynolds (2005), i ett historiskt perspektiv, 

kännetecknats av kvantitativa metoder och fokus på elevers prestationer, vilket 

redan nämnts. Men Reynolds bild av den effektiva skolan är också att den 

betonar den formella organiseringen, och att de ses som statiska och stabila 

organisationer. Även Scherp och Scherp (2016) nämner resultat- och 

prestationsfokus som kännetecknande för skoleffektivitet, men de ger också 

exempel i form av: sökande efter best practice, kontroll och sanktioner, 

konkurrens, mätbara preciserade mål samt New Public Management-kultur. 

Vissa forskare (Scherp, Scherp & Thelin 2013; Svedberg, 2016; m.fl.) drar som 

bekant paralleller mellan New Public Management (NPM) och 

skoleffektivisering. I NPM inom offentlig sektor är kundperspektivet i fokus. 

NPM är en styrnings- och ledningsfilosofi inom offentlig sektor med influenser 

från privata sektorn där mål, planer och utvärdering betonas. Syftet med NPM 

är att effektivisera den offentliga verksamheten. Grundtanken är att mätbara, 

preciserade och tydliga mål bestäms på överliggande nivå och förs därefter 

neråt i organisationen till den underliggande nivån för verkställighet (Scherp 

& Scherp, 2016; Scherp m.fl., 2013). Svedberg (2016) hävdar att NPM vunnit 

mark under de senaste åren och ger även några konkreta exempel på utfall av 

NPM-filosofins tillämpande i form av skol-rankinglistor, effektiviseringstänk 

och marknadskrafternas inflytande på verksamheten. 

Det som också är utmärkande för NPM-filosofi är att information framom 

kommunikation är gällande samt att kontrollsystem har en tydlig plats. 

Ledningen av verksamheten syftar i första hand inte till kollegialt lärande utan 

till att ”leda görandet” (Scherp m.fl., 2013). Det är således arbetskulturen och 

inte utvecklingskulturen som är rådande (Scherp & Scherp, 2016). I den första 

är det inte förnyelse som eftersträvas utan snarare att hitta bättre former för det 

som redan görs och i den senare bryts ny mark och nya eller fördjupade 

kunskaper eftersträvas. 

Skolförbättring 

Att inta ett skolförbättringsperspektiv innebär att forskaren flyttar fokus från 

kvantitativa värden till kvalitativa, siffrorna ersätts av ord. 
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Skolförbättringsforskningen intresserar sig för sammanhanget och 

förutsättningarna i den enskilda skolan samt sätter fokus på det sociala 

samspelet och de interna processerna (Jarl m.fl., 2017). Utifrån ett 

organisationsperspektiv åstadkoms förändring i levande organisationer som är 

dynamiska hävdar Kinsella och Senior (2008). Dessutom menar de att 

förändring i sig är en katalysator för organisationens utveckling. Det kan tolkas 

som att organisationer som besitter en förändringsbenägenhet och -vilja kan ha 

bättre förmåga att utveckla sina verksamheter. 

Scherp och Scherp (2016) beskriver lärprocesser som drivs framåt av rektor 

tillsammans med personalen på skolan, det är progression och ökat lärande 

som betonas. Arbetsmetoderna och tankesättet refereras till som dynamiska, 

formativa och holistiska, i motsats till skoleffektivitetsperspektivet som är mer 

summativt till sin karaktär. Allt detta menas då falla inom ramen för 

skolförbättring. 

Skolförbättring har, hävdar Stoll och Sammons (2007), en historia där 

förändringsarbetet till stor del bedrivits utifrån ett praktiknära 

forskningsperspektiv där lärarna ofta haft rollen av forskare eller medforskare. 

Praktiknära samarbeten och perspektiv förutsätter kanske att aktörerna har 

något som skulle kunna ses som goda demokratiska förmågor och sunda 

värderingar. Åtminstone verkar det vara något som Wrigley (2011) tagit fasta 

på då han säger att skolförbättring har en förankring i demokratiska värden, 

och att den i första hand fokuserar på att involvera personalen, men även i 

någon mån föräldrar och elever, i förändringsprocesserna.  

2.6 Statliga utredningar om och tolkningar av rektors 

pedagogiska ledarskap 

Det finns en hel del material om det pedagogiska ledarskapet som framställts 

på uppdrag av staten eller av statliga myndigheter. I denna studie lyfts 

publikationer från Sverige, detta eftersom Utbildningsministeriet i Finland 

utkommer med sitt material på finska och där endast kortare sammandrag fås 

på svenska. Något renodlat åländskt material existerar inte överhuvudtaget. 

Generellt kan sägas att det i åländska sammanhang refereras till såväl svenska 

som finländska rapporter och publikationer. 

I betänkandet, Rektor och styrkedjan, (SOU 2015:22) dras slutsatsen att det 

finns ett stort behov av att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap, detta 

exempelvis inom områden som det systematiska kvalitetsarbetet samt att 

organisera och leda arbetet med fokus på elevernas lärande och utveckling. 

Samtidigt, uppges det att rektorernas arbetssituation inte är tillfredsställande; 
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kommunikationssvårigheter inom styrkedjan, brister i förtroendet mellan 

rektorer och lärare samt behov av att förändra skolkulturer nämns som särskilt 

utmanande arbets- och utvecklingsområden. Det är således långt ifrån optimala 

förhållanden för utövning av ett pedagogiskt ledarskap som beskrivs. 

Det har under årens lopp gjorts en del statliga utredningar och rapporter om det 

pedagogiska ledarskapet, men det är ingen mening att nämna alla dem i detta 

sammanhang. Däremot kan det vara intressant med en tillbakablick på drygt 

70 år, till år 1948. Redan då uttrycktes en förväntan på att rektor skall prioritera 

och leda det pedagogiska arbetet i skolan. I ett betänkande från det året kan vi 

läsa att rektorn skulle vägleda och inspirera lärarkollegerna. 

Stor omsorg bör nedläggas på att finna den för rektorsuppgiften 

lämpliga mannen eller kvinnan. Rektorn bör nämligen lämnas så stor 

frihet och erhålla så betydande befogenheter, att han har möjlighet att 

sätta sin prägel på skolan och skolarbetet… Rektors viktigaste uppgift 

bör vara att leda det pedagogiska arbetet. Han bör därför för de övriga 

lärarna vara vägledande och inspirerande. (SOU 1948:27, s. 439)  

Att rektor kan och har möjlighet att sätta sin prägel på skolan är aktuellt även 

idag. I Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) delas rektorsuppdraget upp i tre 

olika områden: administrativt, socialt och pedagogiskt, vilka kan handhas på 

olika sätt beroende på vem ledaren är. Vidare nämns att det vanligen också 

görs en uppdelning mellan det direkta och indirekta pedagogiska ledarskapet. 

Det första handlar om när rektor aktivt arbetar med undervisningens 

kärnprocesser genom att exempelvis göra klassrumsbesök och det senare om 

att skapa förutsättningar för pedagogiskt arbete och utveckling genom 

schemaläggning och organisering av lärarlag. 

Skolverket, har en i viss mån avvikande ingång, och beskriver det pedagogiska 

ledarskapet i rapporten Rektor behöver tid för det pedagogiska ledarskapet på 

följande sätt: ”Frågor om läroplan och kursplaner samt uppgifter och möten 

kopplade till undervisningen. Några exempel är utformning av kursplaner, 

egen undervisning, observationer i klassrummen, elevomdömen, handledning 

av lärare och fortbildning av lärare” (2015, s. 4). Lärarförbundet skolledare har 

kommit fram till en i sammanhanget kort beskrivning när de uttrycker att 

”Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den pedagogiska 

verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i morgon.” 

(Lärarförbundet, 2016, s. 1). Detta får i sammanhanget som sagt ses som en 

kort definition av det pedagogiska ledarskapet men ändå med en tydlighet vad 

gäller utvecklingsfokus. 

I Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22) konstateras också att det finns olika 

beskrivningar och tolkningar av begreppet det pedagogiska ledarskapet men 
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att många förknippar det med ett klassrums-/undervisningsnära ledarskap. I 

samma betänkande beskrivs också rektors pedagogiska ledarskap utifrån 

”meningsbärande ord”. Dessa ord eller egentligen meningar, som är cirka 40 

till antalet, är ett resultat av den översikt som gjorts i samband med arbetet med 

betänkandet. Översikten innefattar såväl forsknings- och teoristudier som 

empiri utförd av Umeå universitet. För att ge en bild av vad dessa 

meningsbärande ord består av ges härmed några exempel: 

rektorn utövar ett inflytande 

handlingar, som syftar till att påverka lärarna att utveckla 

undervisningen 

tolkar målen och leder aktiviteter som leder till god måluppfyllelse 

leder och styr lärprocesser 

skapar förståelse för samband mellan insats och resultat hos lärarna 

och utifrån läroplan och kursplaner 

utvecklar skolans kärnprocesser genom exempelvis återkoppling till 

lärare på deras undervisning 

för själv och skapar förutsättningar för att lärare för pedagogiska 

diskussioner 

kopplar ihop det dagliga arbetet med undervisning och lärande med 

skolans och elevers resultat 

utvecklar och stödjer personalen, både genom utveckling i vardagen och 

med formell kompetensutveckling 

arbetar aktivt med skolans inre organisation genom att förändra 

struktur och kultur i samverkan med alla i organisationen 

engagerar lärarna i en kritisk granskning av sina metoder (SOU 

2015:22, s. 91–93) 

De aktioner som kopplas samman med det pedagogiska ledarskapet involverar 

begrepp som ex. styrning, ledning, återkoppling och granskning. Objekt som 

nämns är lärare, elever, läroplan, kursplaner och kompetensutveckling. 
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2.7 Vad säger styrdokumenten om rektors pedagogiska 

ledarskap? 

I såväl Finland som Sverige, och för den delen också på Åland, är det rektorn 

som leder och ansvarar för verksamheten i grundskolan. I finländska 

styrdokument (lag och läroplan) är rektorns uppdrag och roll minst sagt vagt 

beskriven. I Lagen om grundläggande utbildning beskrivs rektorns uppdrag på 

följande sätt: ”Varje skola där det ordnas utbildning enligt denna lag skall ha 

en rektor som svarar för verksamheten” (FFS 1998:628). och i läroplanen 

nämns rektorn endast sex gånger, och då rör det i huvudsak betygs- och 

bedömningsfrågor, det står exempelvis inget om hur eller mot vilka mål 

rektorn skall arbeta (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

I Sveriges skollag (SFS 2010:800) stipuleras att rektorn leder det pedagogiska 

arbetet och att denne beslutar om enhetens inre organisation. I läroplanen 

(Skolverket, 2017) beskrivs mer ingående hur rektorn skall agera samt vilka 

skyldigheter denne har, där står exempelvis att rektorn skall se till att 

personalen får kompetensutveckling och att de kontinuerligt ges möjligheter 

att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra. 

I gällande läroplan i Sverige kan bland annat följande läsas:  

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans 

resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen 

och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat… 

personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen. (Skolverket, 2017, s. 11) 

I den åländska grundskolelagen och -förordningen finns ingen direkt skrivning 

som ger anvisning gällande det pedagogiska ledarskapet (ÅFS 1995:18, ÅFS 

1995:95). Däremot ger den åländska läroplanen incitament:  

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och den övriga personalen 

ska rektorn eller föreståndaren leda och utveckla verksamheten i 

skolan… Det är viktigt att lärarna och eleverna tillsammans utvärderar 

sitt gemensamma arbete. Skolans föreståndare eller rektor ska stöda 

denna process och kan till exempel genom medarbetarsamtal föra 

diskussioner med de enskilda lärarna och ge dem handledning. Det kan 

även vara stimulerande att lärarna följer och kommenterar varandras 

undervisning. (Ålands landskapsregering, 2015, s. 23, 26) 
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Rektorernas tjänsteställning då, hur regleras det? I Sverige är det följande 

behörighetskrav som gäller för rektorer: ”Som rektor får bara den anställas som 

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt.”(SFS 2010:800) och 

att en rektor snarast efter att denne har tillträtt skall påbörja en 

befattningsutbildning vilken skall vara genomförd senast fyra år efter tillträde. 

Detta säger ju något om kravet på att leda det pedagogiska arbetet. 

I Finland och på Åland är du behörig som rektor om du har högre 

högskoleexamen, behörighet som lärare för den utbildningsform där du verkar, 

tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter samt examen i 

undervisningsförvaltning enligt av Utbildningsstyrelsen godkända grunder 

(FFS 1998:986). I Finland inrättas rektorstjänster i tillsvidare 

tjänsteförhållande medan rektorer på Åland utses på viss tid (ÅFS, 1995:18). I 

Finland och på Åland har rektorn undervisningsskyldighet vars omfattning 

styrs av storleken på skolan, detta regleras i kollektivavtalet 

(Kommunarbetsgivarna, 2017). Det här betyder att kravet på att rektor har 

pedagogiska insikter säkerställs även i finländsk och åländsk lagstiftning. 

2.8 Definitioner av det pedagogiska ledarskapet 

Exakt vad det pedagogiska ledarskapet består av är komplext (Nestor, 1993), 

som till viss del kan bero på att det är väldigt brett och består av flera olika 

områden. Begreppets omfattning är, hävdar vissa forskare (Harju-Luukkainen, 

Vettenranta, Kanervio & Pulkkinen, 2014), större jämfört med det anglo-

amerikanska begreppet Instructional Leadership. 

Skolinspektionen betonar, i sin definition, de mer analytiska aspekterna av det 

pedagogiska ledarskapet då de i rapporten Rektors ledarskap: med ansvar för 

den pedagogiska verksamheten formulerar det pedagogiska ledarskapet på 

följande sätt:  

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt 

beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella 

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

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

rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, 

omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa 

förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. 

(Skolinspektionen, 2012, s. 2) 

Det arbete som rektor gör i syfte att förverkliga det som står i läroplanen hävdar 

Harju-Luukkainen m.fl. (2014) att sammanfattar vad det pedagogiska 

ledarskapet handlar om. Med den definitionen kunde en motfråga ställas 
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nämligen: vad är det rektorer gör som inte har en koppling till läroplanen eller 

dess uppfyllande? 

Många alternativa definitioner av det pedagogiska ledarskapet existerar som 

bekant, detta hävdar även Svedberg och han återger en definition som Bo 

Nestor presenterat i en föreläsning år 2015:  

Pedagogiskt ledarskap är ledarskap för en pedagogisk verksamhet, d.v.s. 

det inflytande som en ledare för en pedagogisk verksamhet utövar i 

förhållande till pedagogerna/lärarna, som syftar till att utveckla 

undervisningen/lärandet i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i 

verksamhetens styrdokument. Det handlar om utveckling av 

verksamheten mot uppsatta nationella mål och att driva frågor som har 

betydelse för elevernas måluppfyllelse och kunskapsresultat. (Nester, 

2015, refererad i Svedberg, 2016, s. 46–47) 

Med denna studies syfte, och teoretiska utgångspunkt, anses det inte 

nödvändigt att ange en exakt definition av det pedagogiska ledarskapet, utan 

avsikten är i stället att närma sig rektorernas praktik av den samma. Det är 

således rektorernas tolkning av sin egen praktik som är det intressanta. 

2.9 Studiens syfte och frågeställningar 

Rektors ledarskap är komplext och förväntningarna och kraven är ofta höga. 

Just den pedagogiska delen av ledarskapet beskrivs och omnämns vanligen 

med positiva värden, men hur vanligt är det egentligen att rektorerna utövar ett 

pedagogiskt ledarskap, och vad är det de anser höra till detta arbetsområde?  

Studiens syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka åländska rektorers föreställningar 

om hur de utövar det pedagogiska ledarskapet. 

Studiens frågeställningar:  

• Hur beskriver rektorerna att de utövar sitt pedagogiska 

ledarskap? 

• Vilka prioriteringar gör rektorerna inom ramen för det 

pedagogiska ledarskapet? 

Föreliggande uppsats inleds, i kapitel 2, med en introduktion till rektors 

pedagogiska ledarskap följt av forskningsläget inom fältet (kapitel 3). Både 

nationella och internationella studier presenteras. I kapitel 4 beskrivs studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt, socialkonstruktivismen, och studiens 

metodologiska upplägg och överväganden återfinns i kapitel 5. Resultat-, 
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analys- och diskussionsdelarna av studien presenteras i de två avslutande 

kapitlen (kapitel 5 – 6). 
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3 AKTUELL FORSKNING OM REKTORS 

PEDAGOGISKA LEDARSKAP 

Internationellt har forskningen om det pedagogiska ledarskapet kommit olika 

långt. I länder som Australien, Kanada och USA är den väl etablerad, i Europa 

är den under utveckling (SOU 2015:22).  

I Sverige, på Åland och i Finland är begreppet pedagogiska ledarskap 

väletablerat, åtminstone inom skolvärlden, vilket underlättar vid en 

genomgång av det nationella forskningsläget. I internationella engelskspråkiga 

studier används olika benämningar på det pedagogiska ledarskapet, vilket är 

något bland annat Forssten Seiser (2017) konstaterar. Hon hävdar att det 

pedagogiska ledarskapet går under termer som instructional leadership, 

tranformational leadership, distributed leadership och pedagogical leadership. 

Detta faktum försvårar den internationella delen av denna forskningsöversikt. 

I Rektor – en forskningsöversikt 2000 – 2010 (Johansson, 2011) konstateras att 

en stor del av de studier som ligger som grund för översikten är av kvalitativ 

och deskriptiv art. I slutsatsen identifieras flera potentiella områden i behov av 

fortsatt forskning, vissa av dessa har tydliga kopplingar till det pedagogiska 

ledarskapet. Det handlar till exempel om rektors beslutsfattande i förhållande 

till styrningen av skolan samt i förhållande till förbättringar inom skolan. Två 

andra områden, enligt samma rapport, där utökad kunskap behövs är relationen 

mellan rektor och lärare och hur den påverkar elevers lärande samt 

organiseringens betydelse för skolresultaten. 

3.1 Sökning och urval av nationellt och internationellt 

publicerad forskning 

Syftet med forskningsöversikten är att kartlägga och analysera aktuell nationell 

och internationell forskning inom det pedagogiska ledarskapet.  

Forskningsöversikten speglar framför allt en bredd men även ett visst mått av 

djupgående analys ges utrymme. Den metod som används vid denna 

forskningsöversikt utgår från Nilholms (2017) SMART (Systematic Mapping 

and Analysis of Research Topografics). SMART bygger på att forskaren 

metodiskt arbetar sig igenom följande sex steg: 

• Definition av forskningsområde 

• Identifiering av forskningsarena 

• Urval av den forskning som är mest betydelsefull och relevant 
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• Kartläggning och beskrivning av det studier som ingår i 

översikten 

• Analys 

• Diskussion av forskningsfältet 

Den forskning som anses relevant i föreliggande studie skall uppfylla följande 

kriterier: 

• Vara publicerad tidigast år 2000 

• Både nationella (svensk och finländsk) och internationella 

perspektiv skall belysas 

• Utgöra en blandning av mer och mindre frekvent citerade 

studier 

• Den skall på ett uppenbart, direkt eller indirekt, sätt belysa det 

pedagogiska ledarskapet 

Utgångspunkten för forskningsöversikten är frågan Hur ser forskningen om det 

pedagogiska ledarskapet ut? Med det menas att forskningsöversiktens avsikt 

är att fånga karaktärsdrag, mönster, metodologiska tillvägagångssätt och 

resultat av både specifik och generell karaktär. 

Styrande i sökningen och urvalsprocessen har varit följande ämnesord (key 

words): ledarskap, pedagogiskt ledarskap, rektor, skolledare och grundskola. I 

sökning bland engelska avhandlingar och artiklar har ämnesorden begränsats 

till: leadership, pedagogical leadership, pedagogic, instructional leadership, 

educational leadership, principal, head-master, school-leader, elementary 

school och primary school. 

De databaser som använts vid sökningarna är Web of Science, Google Scholar 

och Karlstad universitets One Search. Sökningarna genomfördes under 

perioden mars – maj 2019. 

Som målgrupp för denna forskningsöversikt fungerar i första hand studier med 

samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och humanistiska 

inriktningar. Både kvalitativa och kvantitativa studier är relevanta. De måste 

dock uppfylla kravet för doktorsavhandling eller rapport/artikel publicerad i 

vetenskaplig skrift (peer reviewed). Vissa av sökorden genererade få 

sökträffar, pedagogical leadership är ett sådant. Andra ledde till betydligt fler 

träffar, instructional leadership är ett exempel på ett sådant. I vissa sökningar 

ingick studier genomförda på andra skolstadier än grundskola och även från 

andra områden än utbildningsmässiga, exempelvis vården. Dylika artiklar har 

av förekommen anledning gallrats bort. 
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3.2 Hur ser forskningen om det pedagogiska ledarskapet 

ut? 

Tämligen omfattande forskning har under 2000-talet bedrivits inom området, 

och samtidigt konstateras i flertalet studier att det ännu finns frågor att belysa 

och att mer forskning behövs. I Sverige och i Finland verkar begreppet 

pedagogiskt ledarskap mer etablerat medan pedagogic (eller pedagogical) 

leadership inte är lika etablerat inom den engelskspråkiga forskningsvärlden, 

där begrepp som instructional leadership och educational leadership verkar 

mer etablerade. 

I föreliggande forskningsöversikt är fördelningen mellan manliga och 

kvinnliga författare relativt jämn medan urvalet till största delen består av 

svenska studier samt studier genomförda i engelsk-talande länder. Kvalitativa 

studier dominerar över de kvantitativa. 

Tabell 3.1 Sammanfattning av artiklar som ingår i forskningsöversikten 

(bilaga X). 

 

Det finns genomgående och utmärkande teman bland de studier som ingår i 

översikten. Enligt de studier som närmare granskats handlar det pedagogiska 

ledarskapet till exempel om hur rektor arbetar för att skapa förutsättningar för 

kollegialt lärande, hur rektor har fokus på och kunskap om undervisning, 

lärande och läroplaner samt hur rektor skapar och värnar om meningsfulla 

professionella relationer samt andra aspekter som hör till den mera sociala 

delen av rektorernas praktik. 
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3.3 Vad visar studierna om det pedagogiska ledarskapet? 

Som tidigare sagts finns det gemensamma nämnare i studiernas resultat, men 

en djupare analys visar att det även verkar existera olikheter vad gäller 

prioriteringar inom det pedagogiska ledarskapet liksom hur effektfulla dessa 

är i förhållande till elevers lärande. 

För att belysa dessa olikheter presenteras de studier som ingår i denna 

forskningsöversikt utifrån olika perspektiv. Syftet är att ordna resultaten i 

studierna på ett överskådligt sätt. De perspektiv på det pedagogiska ledarskapet 

som framträder är: 

• Rekrytering 

• Resultat- och läroplansstyrning 

• Organisering för en lärande praktik (kollegialt lärande) 

• Kulturer och relationer 

• Svårigheter och kommande utmaningar 

Rekrytering 

Två av artiklarna tar på olika sätt upp betydelsen av rekrytering. I den första 

(Harju-Luukkainen m.fl., 2014) undersöks vad skillnaderna i elevresultaten 

mellan finsk- och svenskspråkiga skolor i Finland kan bero på (de 

svenskspråkiga uppvisar sämre resultat). Undersökningen gjordes med hjälp 

av index från PISA 2009, där rektorerna deltog genom att svara på enkätfrågor. 

Resultatet vid analys av de index som skapats utifrån rektorernas svar är att det 

i åtta av dem finns signifikanta skillnader mellan svenskspråkiga rektorers och 

finskspråkiga rektorers svar. Vissa delar av resultatet kopplas till det 

pedagogiska ledarskapet, bland annat till det faktum att svenskspråkiga 

rektorer i större grad har problem med att rekrytera behöriga lärare. Det är 

logiskt att tänka att rekryteringen och framför allt resultatet av vilka lärare som 

rekryteras över tid påverkar hur rektor bedriver sitt pedagogiska ledarskap. 

I samma studie kom även Harju-Luukkainen m.fl. (2014) fram till att de 

svenskspråkiga rektorerna upplever större grad av delaktighet i beslutsfattande 

men upplever, lite motsägelsefullt, samtidigt lägre autonomi jämfört med de 

finskspråkiga kollegerna. Även inom området ”skolklimat” finns en 

signifikant skillnad där svenskspråkiga rektorer skattar klimatet högre/bättre 

än de finskspråkiga dito. 

I den andra studien, där Male och Palaiologou (2017) lyfter fram 

rekryteringens betydelse, är den teoretiska utgångspunkten det lärande-

centrerade ledarskapet (learner-centred leadership). Fallstudier genomförs i två 

brittiska skolor som leds av varsin erkänt duktig rektor. Empirin utgörs av 
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material från intervjuer med olika personer, både personal och elever, inom 

skolsamfundet. Undersökningen genomfördes under perioden november 2012 

till januari 2013. Resultatet av studien visar på ledarskapsaktiviteter inom sex 

områden, och dessa, hävdar forskaren, är bidragande faktorer för den positiva 

utveckling som sker i de två målskolorna. De områden som bland annat lyfts 

fram är: 

• Att etablera en framgångskultur 

• Hanteringen av externa förväntningar 

• Rekrytering av personal 

Vad gäller rekryteringen visar resultatet att de två rektorerna strävar efter 

mångfald men att det är viktigt att de som anställs passar in i kulturen och 

besitter förmågor att utveckla skolan i positiv riktning. Utmärkande för 

rektorerna är också att de lägger ner mycket resurs och tid på de nyanställdas 

introduktion. 

Resultat-och läroplansstyrning 

Två av studierna lyfter särskilt fram resultat- och läroplansstyrning som 

perspektiv på det pedagogiska ledarskapet. Den första är en avhandling 

(Törnsén, 2009) med syftet att undersöka vad som är framgångsrikt ledarskap 

(rektor) i kontexten svensk 7-9-skola. Resultatet grundar sig på underlag från 

fyra artiklar, med empiriskt material från rektorer, lärare och elever, där rektors 

ledarskap utifrån olika perspektiv behandlas. Det handlar om perspektiv som 

förutsättningar, processer och utfall (outcomes). Först kategoriseras de 26 

skolorna som ingår i undersökningen utifrån de två perspektiven kunskapsmål 

och sociala mål. De skolor som presterar högt inom bägge områden bedöms 

som framgångsrika. För att få svar på vad ett framgångsrikt ledarskap består 

av fastställs två definitioner av det pedagogiska ledarskapet: ”rektor skapar 

förutsättningar för undervisning och lärande” och ”rektor leder skolans 

kärnprocesser – undervisning och lärande”. Vid ledarskapsjämförelser mellan 

rektorer i framgångsrika och icke framgångsrika skolor noteras en del 

skillnader. De framgångsrika skolornas rektorer tar ett större ansvar för det 

nationella uppdraget och att eleverna i de framgångsrika skolorna bedömer att 

skolan lyckas väl i arbetet med de sociala målen. 

I den andra, som är en svensk studie (Ärlestig & Törnsén, 2014), utgörs 

datamaterialet av observationer, skriven text etc., från 44 rektorer som deltog 

i en kurs om pedagogiskt ledarskap. Syftet med studien är att beskriva en 

modell för pedagogiskt ledarskap utifrån deras erfarenheter och förståelser. 

Inom målgruppen fanns en divergerande praktik vad gäller det pedagogiska 

ledarskapet, men under kursens gång skedde förändringar i vad de prioriterade 
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i sitt dagliga arbete. I resultatet utmärker sig värden som demokratiskt 

ledarskap, förbättring av såväl lärarnas kapacitet som elevernas prestationer. 

Rektorerna ansåg att det pedagogiska ledarskapet var en viktig arbetsuppgift 

men upplevde att de hade begränsat med tid för att praktisera det. Vidare 

betonade rektorerna betydelsen av att samla in datamaterial, eller att arbeta 

utifrån modeller vid exempelvis klassrumsobservationer. Forskarens teoretiska 

modell av det pedagogiska ledarskapet består av tre olika perspektiv. Det första 

är process-styrning, specifikt kärnprocesserna undervisning och lärande, och 

perspektivet utgörs av exempelvis klassrumsobservationer, systematisk 

feedback och lärande-samtal. Det andra är resultat-styrning och där ställs 

skolans resultat och kvaliteter i relation till elevers lärande. Utvärderingar och 

bedömning, analys av resultat och skolutveckling är viktiga verktyg. Det tredje 

är mål-styrning, utifrån styrdokumenten, och det handlar om att skapa 

förutsättningar för undervisning och lärande: mål och visioner, höga 

förväntningar och skolans organisering. 

Organisering för en lärande praktik (kollegialt lärande) 

En stor del av resultatet av den forskning som bedrivs inom ramen för det 

pedagogiska ledarskapet berör hur skolor organiserar sig för att befrämja ett 

kollegialt lärande och för att skapa förutsättningar för lärarna att diskutera 

undervisning och elevers lärande. Flertalet av de artiklar som ingår i 

forskningsöversikten tar också upp just detta perspektiv. 

I en svensk aktionsforskningsstudie av Forssten Seiser (2017) där hon bland 

annat använt sig av fokusgruppsamtal tillsammans med rektorer undersöks det 

pedagogiska ledarskapet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om 

pedagogisk ledarskapspraktik. Resultatet visar att rektorn har en viktig roll vid 

skolans organisering och dess omgivande arrangemang. Dessa i sin tur 

möjliggör en lärande och professionell praktik och bidrar till en god lokal 

förbättringskapacitet. Resultatet visar också att det handlar om att skapa rutiner 

för möten: vilka som skall mötas, hur ofta eller när, vad de skall prata om och 

på vilket sätt mötet eller samtalet skall ske. Vidare hävdas att ledarskapet har 

ett tydligt syfte: elevernas lärande. 

En annan studie som sätter fokus på lärandeprocesserna är en mixed methods 

fallstudie som genomfördes i en australiensisk grundskola (Keamy, 2016). 

Resultatet baseras på kommentarer och utsagor av skolans ledningsgrupp och 

lärare som undervisar i konst- och färdighetsämnen. I studien analyseras 

resultatet utifrån de två perspektiven pedagogiskt ledarskap (pedagogical 

leadership) och relationell verkan (relational power). Resultatet visar att 

ledningen har en bra balans, i sitt ledarskap, mellan läroplansfrågor och 

effektiva lärandeprocesser. Vidare hävdas att skolledningens arbetsmetoder 
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skapar kreativitet, bygger relationer och har stödjande funktioner. Ledningen 

har stor medvetenhet om och fokus på pedagogiska frågor. 

I en kvantitativ metaanalys (Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008), ses bland annat 

ett starkt samband mellan lärarnas kompetensutveckling och elevernas 

studieprestationer. Utifrån resultatet i 27 publicerade studier, undersöks den 

relativa effekten av olika ledarskapsdimensioner i förhållande till studieresultat 

bland studerande. Metastudien antyder ett starkt samband mellan goda 

studieresultat och ett ledarskap som skapar förutsättningar för, samt där 

rektorerna själva deltar i, kollegialt lärande och lärarnas kompetensutveckling. 

Studierna som metaanalysen härleds till är publicerade mellan 1978 och 2006, 

de flesta är publicerade i USA men i urvalet ingår även studier från Kanada, 

Australien, Storbritannien, Hong Kong, Israel, Holland, Nya Zeeland och 

Singapore. Ledarskapsdimensionerna skapas genom kategorisering och består 

av de fem dimensionerna: mål och förväntningar (1); strategiskt nyttjande av 

resurser (2); planering, koordinering och utvärdering av undervisningen och 

läroplanen (3); att skapa förutsättningar för samt deltaga i kollegialt lärande 

och kompetensutveckling (4) samt säkerställande av en ordningsam och 

stödjande miljö (5). Av dessa fem visar studien på starkast samband, för 

dimensionerna 1, 3 och 4, i förhållande till elevernas studieresultat. 

Utifrån Foucalts diskursteori genomför Thomson en textanalys (2011) av 

artiklar som berör kreativt ledarskap inom skolväsendet. Resultatet av 

litteraturstudien ställs i relation till empiriskt material i form av tre brittiska 

forskningsprojekt med olika metodologiska upplägg (fallstudier, 

longitudinella studier etc.). Resultatet av studien är att det ur de analyserade 

texterna framträder en ny kategori av educational leadership – creative 

leadership. Författaren menar att kreativt ledarskap inte är det enda sättet att 

leda en skola, men att det sätter fokus på viktiga aspekter om vi vill förändra 

hur lärandeprocesser sker. Det räcker inte med att vi klargör varför, av vem 

och hur detta sker. Vi måste göra det arbetet till den absoluta kärnan i hela 

processen. För att lyckas med detta krävs att rektorerna utövar ett pedagogiskt 

ledarskap där sofistikerade dialoger förs och där information om vad som sker 

i klassrummen samlas in på ett systematiskt sätt. 

I en artikel av Macneill, Cavanagh och Silcox (2005) förs en diskussion utifrån 

den syntes som författaren gjort på basen av litteratur och forskning inom 

området ”skolledarskap och förändring av lärarnas pedagogiska praktiker”. I 

diskussionens slutsats presenteras nyckelfaktorerna för detta 

förändringsarbete: 

• Engagemang för en gemensam vision där huvuduppdraget är 

elevernas lärande 
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• Tillämpning av expertkunskap om elevers lärande och 

utveckling 

• Engagemang och stöd för lärarna 

• Tillämpning av förändringsstrategier för skolförbättring 

• Betoning av pedagogiska funktioner framom administrativa 

Författarens slutsats är att det pedagogiska ledarskapet är att föredra framom 

ett instructional leadership. 

Genom att jämföra material från en omfattande brittisk studie genomförd 

1994-1995 med empiri från sex fallstudier från 2001 undersöker Webb (2005) 

på vilka sätt skolledarskapet har förändrats. Undersökningen är ett samarbete 

mellan finländska och brittiska forskare men datamaterialet är brittiskt. 

Metodologiskt har forskarna bland annat använt sig av textanalyser och 

klassrumsobservationer men de har också gjort intervjuer med lärare som var 

aktiva de bägge jämförelseperioderna (1994–1995 och 2001). I en teoretisk 

utgångspunkt kategoriseras ledarskapet utifrån tre olika typer: educative 

leadership (rektor leder genom praktiska exempel), instructional leadership 

(fokus på system, rutiner och mätning) och pedagogical leadership 

(lärandecentrerat, rektor skapar förutsättningar för lärares och elevers lärande). 

En slutsats är att det pedagogiska ledarskapet kan utvecklas ur ett educative 

leadership. I resultatet tittar forskarna också närmare på två av rektorerna, då 

dessa ansågs vara speciellt framgångsrika i sitt pedagogiska ledarskap. Dessa 

har hittat vägar för att hantera de förändringar som skett inom ledaskapet och 

skapar förutsättningar för lärande för såväl lärare som elever. Områden som de 

ansågs särskilt framgångsrika inom var: att hantera arbetsbördan, arbetsglädjen 

och den professionella utvecklingen hos lärarna, kollaborativt tänkande och 

handlande inom skolsamfundet, uppmuntra initiativ från fältet och de hade 

skapat en fungerande modell där rektor fungerade som leading learner. 

Kulturer och relationer 

Skolans sociala uppdrag och arbetet med etiska värderingar gör sig synbart i 

resultatet i en del av artiklarna som analyserats. I Males och Palaiologous 

(2017) studie, som tidigare omnämnts, menar författarna att det är tre aspekter 

som är utmärkande för de två rektorer som ingår i studien. Dessa tre är: att 

verka för en stödjande kultur, att upprätthålla effektiva relationer och rektorns 

ledarskaps-beteende. Rektorerna hade kapaciteten att se de specifika behoven 

för sin skola och de hade bra arbetssätt med - och förmåga att få med sig - 

personalen i arbetet gentemot fastställda mål eller utvecklingsområden. 

I en kvalitativ studie (Wilkinson & Kemmis, 2015), från perioden 2009 – 2012, 

där fyra australiensiska grundskolor ingår i samplet studeras skolledarskapet 
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utifrån ett praktisk filosofiskt (practical philosophy) och praktisk vetenskapligt 

(practical science) perspektiv. Enligt forskarna handlar det om ledning framför 

ledarskap, där det första är mera statiskt och det senare mera dynamiskt. 

Datamaterialet insamlades med hjälp av intervjuer, samtal och observationer 

och med praktik avsågs ”organiserade mänskliga aktiviteter” (organized 

human activities) och sociala fenomen (social phenomena). Resultatet från en 

av skolorna belyses särskilt. Det är en skola som anammat vissa principer 

(Principles of Highly Effective Learning Communities) och som utmärker sig 

på så sätt att ledningen frångått en hierarkisk organisering till förmån för en 

kultur där all personal delar språk, aktiviteter och medvetet arbetar med att 

skapa goda relationer mellan alla i skolsamfundet. Det finns ett kollektivt 

ansvar. Kulturen och praktiken i den specifika skolan benämns som ekologiskt 

interpersonell (ecological interrelationship), vilket bland annat betyder att 

personalen deltar i ett slags distribuerat ledarskap där praktiken är stödjande 

och kompletterande. Arbetssättet har också spridit sig från lärarna till eleverna. 

Kultur, relationer och rättviseaspekter är något Shields (2010) har tittat 

närmare på i en studie vars syfte är att urskilja transformativt ledarskap från 

andra ledarskapsteorier och att applicera den på rektors ledarskap för att 

generera förbättrade kunskaper och social utveckling bland eleverna. 

Forskarens slutsats är att det transformativa ledarskapets grundvärderingar 

utgår från demokratiska värden och rättviseaspekter. Alla människors lika 

värde betonas och att alla individer förtjänar att bli bemötta med värdighet och 

respekt. Vidare hävdas det att ledaren i det transformativa ledarskapet strävar 

mot både individuella och samhälleliga ideal. I studien utgår forskaren från en 

diger amerikansk longitudinell studie varifrån hon väljer ut två rektorer. 

Rektorerna väljs ut på grund av deras arbete för social rättvisa. Dessa två 

rektorer följs sedan under ett år då intervjuer, observationer etc. genomförs. I 

resultatet kan ses att de två rektorerna, genom sitt transformativa ledarskap, 

strävar mot sociala samhälleliga mål som: likvärdig utbildning för alla, rätten 

att få göra sina egna val, att skapa plattformar varifrån varje individ kan agera 

samt i slutändan att förändra världen till en plats där alla kan leva i harmoni 

med varandra. De två rektorerna drivs inte av värden som effektivitet och 

prestation utan av att skapa en bättre och rättvisare värld för alla barn. 

Ledarskapet utövas på så sätt att dessa två rektorer förändrar sina verksamheter 

– strukturerna, kulturen och de pedagogiska praktikerna – för att skapa en mer 

inkluderande och rättvis skolvardag för eleverna. Slutligen, konstaterar 

Shields, att aspekter som att skapa ny förståelse, dra nya lärdomar och tillämpa 

nya tillvägagångssätt är högt värderade. 

I en omfattande kvantitativ amerikansk studie från 2005 - 2006, där fler än 

4000 enkätsvar från lärare verksamma i årskurserna K-12 analyseras, och 
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rektorernas ledarskap ligger under lupp, kommer Wahlstrom och Seashore 

Louis (2008) fram till flera slutsatser. Bland annat urskiljs tre olika typer av 

instruktionella beteenden (instructional behaviours) bland rektorerna som har 

en positiv effekt på lärares praktiker. Att skapa en organisation och 

arbetskultur som är utmärkande professionell till sin karaktär och där det 

tillämpas ett delat ledarskap är viktigt i sammanhanget. Med delat ledarskap 

lyfts särskilt fram betydelsen av att all personal skall ges möjlighet att vara 

delaktiga i beslutsfattandet. Dessutom kommer författarna fram till att om 

dessa två aspekter uppfylls är förtroendet mellan lärare och ledning, eller 

snarare bristen av detsamma, av mindre betydelse. 

Svårigheter och kommande utmaningar 

Vid utvärdering av gjorda studier framträder inte enbart framgångsrecept och 

föredömligt ledarskap, utan även avigsidor. 

Genom textanalys av aktuella svenska studier samt statliga och andra 

organisationers utredningar undersöker Jarl (2013) rektorernas förutsättningar 

för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap. Rektors ledarskap analyseras ur ett 

historiskt perspektiv genom de reformer som professionaliserat rektorskåren, 

men också i ljuset av den New Public Management-våg som gått fram över 

skol-Sverige. Genom fyra exempel dras en slutsats om att rektorerna har svårt 

att leva upp till den norm som utgör sinnebilden av det pedagogiska 

ledarskapet. Det första exemplet utgör Skolinspektionens rapport Skolans 

kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring - Skolinspektionens erfarenheter 

och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 (2013) där det påtalas 

brister i det systematiska kvalitetsarbetet. I det andra exemplet jämförs 

rektorsrollen i små kommuner med den i stora kommuner. De större 

kommunerna verkar ha anammat ett managementorienterat styrningsideal till 

skillnad från de mindre kommunerna. I det tredje exemplet lyfts 

lärarperspektivet, och där dras slutsatsen att lärarna till stor del utövar sitt yrke 

ensamma och att rektorernas samverkan med lärarna därför antas ske under en 

mycket liten del av den totala arbetstiden. Men det verkar också finnas ett 

motstånd från lärarhåll mot att släppa in rektorerna i klassrummen. En möjlig 

förklaring till detta är den professionalisering som rektorskåren genomgått. Det 

fjärde och sista exemplet har med lärarnas kompetensutveckling att göra. Till 

det pedagogiska ledarskapet hör bland annat att tillgodose lärarnas 

kompetensbehov, men, hävdar Jarl, regeringens satsningar på forskarskolor 

kan vara ett tecken på brister även inom detta område. Analysen sammanfattas 

på så sätt att det finns faktorer som pekar på att rektorer bedriver ett 

pedagogiskt ledarskap men att mycket ändå talar för att det finns påtagliga 
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brister och att optimala förutsättningar för denna del av rektorsuppdraget i stor 

utsträckning saknas. 

I en analys av datamaterial från OECD 2013-rapporten undersöker Radinger 

(2014) möjligheten att använda sig av en rektors-värdering (School Leader 

Appraisal) för att stärka rektorerna i det pedagogiska ledarskapet. Fokus läggs 

på policy-aspekter och inte på rektorernas praktiker. I OECD-rapporten uppger 

rektorerna att de känner sig ensamma i sina roller och att de inte får tillräckligt 

med stöd och tid för förberedelser. Samtidigt verkar det som att rektorerna 

sätter mycket tid på administrativa uppgifter. Syftet med studien var att 

undersöka om och hur individuella värderingar (skattningar av rektorernas 

kompetenser) skulle kunna utveckla och stärka rektorerna i det pedagogiska 

ledarskapet. Slutsatserna är att det finns risker med en sådan modell, 

exempelvis ökad arbetsbörda, men att det sannolikt även kunde medföra 

positiva effekter som en ökning av rektorernas förmåga och utökade 

möjligheter att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Författaren anser 

dock att mer forskning behövs inom området för att det skall vara möjligt att 

dra mera exakta slutsatser. 

Genom att analysera sex artiklar från olika kontinenter drar Moosung (2016) 

slutsatser om kommande utmaningar för rektorn vid utövandet av sitt 

ledarskap. Det rektorerna står inför är ökad heterogenitet bland eleverna, ökat 

behov av att engagera lokalsamhället ekonomiskt i skolutvecklingsfrågor och 

att skolorna förväntas få en större ansvarsskyldighet utifrån resultaten av olika 

externt initierade mätningar och utvärderingar. Trenderna är reella i många 

skolor redan idag men förväntas alltså öka inom de närmaste åren. 

Förväntningarna på att rektor är tillgänglig 24/7 och är aktiv inom sociala 

medier är ett annat område som ökar. 

3.4 Reflekterande sammanfattning 

I redovisade studieresultat noteras följande. Resultat som har med 

professionella relationer och skolkulturen att göra nämns i 8 av artiklarna. 

Samma antal artiklar betonar rektorns roll i undervisningsfrågor som direkt har 

med elevers lärande att göra. Rektorns roll i det kollegiala lärandet lyfts fram 

i 7 av artiklarna. Vid sidan av dessa tre områden betonas även vikten av skolors 

systematiska kvalitetsarbete (utvärderingar och vikten av att agera utifrån 

analyser av verksamheten) i 4 artiklar. 

Områden avseende det pedagogiska ledarskapet som inte är lika framträdande 

inom forskningen är: rekrytering, etablering av framgångskultur och 

styrkedjan/externa förväntningar, som vardera omnämns i två artiklar. 
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Med tanke på teoretiseringen av det pedagogiska ledarskapet är resultatet av 

forskningsöversikten inte överraskande. Tydliga paralleller kan dras, och fokus 

sätts på rektorns roll på den sociala arenan och att hen prioriterar pedagogiska 

frågor i sin arbetsvardag. Att organisera skolan och dess personal så att 

förutsättningar för kollegialt lärande skapas verkar också ses som en viktig del 

av det pedagogiska ledarskapet.  
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4 DET PEDAGOGISKA LEDARSKAPET 

UTIFRÅN ETT SOCIALKONSTRUKTIVISTISKT 

PERSPEKTIV 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för denna studie är 

socialkonstruktivistisk. Hur påverkar den sociala kontexten vår kunskap? 

Detta är en grundfråga inom socialkonstruktivismen, och enligt detta 

perspektiv är vår kunskap socialt konstruerad och beroende av sitt 

sammanhang.  

Det existerar flera olika tolkningar av socialkonstruktivism (Alvesson & 

Sköldberg, 2017; Wenneberg, 2010) och dessutom finns det två besläktade 

vetenskapsteoretiska benämningar, socialkonstruktivism och 

socialkonstruktionism, (David & Sutton, 2016). Det perspektiv och den 

benämning som denna studie utgår från är den teoretiska tradition som brukar 

kallas vetenskapssociologisk socialkonstruktivism. Detta perspektiv tar inte 

det uppenbara och omedelbara för givet utan har en avsikt att avslöja eller 

demaskera det som ligger gömt under ytan. Det som finns där, gömt under 

ytan, är inte en objektiv eller naturlig företeelse, i positivistisk anda, utan utgör 

resultatet av socialt konstruerade handlingar (Wenneberg, 2010). Synen på 

kunskap som kontextberoende, menar Wenneberg, är ett villkor inom denna 

socialkonstruktivistiska teori och vår kunskap är således förankrad i både tid 

och rum. 

Sociala konstruktioner, sett ur Searles (1995) perspektiv, handlar bland annat 

om de två byggstenarna funktioner och intentioner. Han hävdar exempelvis att 

människan påför funktioner på såväl naturligt existerande objekt som sådana 

som konstruerats för specifika ändamål. Exempelvis ett körkort fyller en 

funktion i människors liv och den har uppkommit som en följd av kollektivets 

intentioner. Funktioner för saker och ting är alltså socialt konstruerade. Vidare 

hävdar han att det finns en kollektiv kraft i form av intentioner. Han menar att 

det finns individuella och kollektiva intentioner men dessa blir till sociala 

konstruktioner och uttrycker ”sociala fakta” först när fler individer involveras. 

För att översätta denna teori till en skolsituation: en lektion inleds bättre när 

läraren inväntar tystnaden än när läraren inleder med ett bryskt och högljutt 

tillrop. Om två lärare eller fler utövar samma intention blir den till ett socialt 

faktum för utövarna. Utifrån Searles resonemang kan således paralleller dras 

till skolvärlden och det pedagogiska ledarskapet. 

Språket har en central roll inom socialkonstruktivismen (Collin, 1997; Searle, 

1995; Wenneberg, 2010). Det skulle ju knappast existera om det inte fanns 
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något kollektiv. Kollektivets betydelse inom socialkonstruktivismen är något 

Collin (1997) betonar. Även Searle (1995) betonar språkets betydelse när han 

hävdar att språket är en förutsättning för att institutionella konstruktioner 

(’institutional facts’) skall kunna existera. 

I en litteraturstudie, Some Social Constructions av Sismondo, (1993) där fokus 

sätts på teoretiseringen av socialkonstruktivismen kommer författaren till den 

slutsatsen att socialkonstruktivismen har en stor spännvidd. Den kan härledas 

till epistemologiska och ontologiska teorier men även till sociala objekt, alltså 

företeelser som skapats av människor. En annan slutsats som författaren 

kommer fram till är att forskningen i högre grad behöver erkänna existensen 

av sociala objekt (genus är ett exempel på socialt objekt), samt att undersöka 

desamma. Sismondo hävdar också att det existerar fyra vanliga tolkningar eller 

aspekter av socialkonstruktivism. Två av dessa harmoniserar med föreliggande 

studie: förståelse av ”sociala projekt” (social projects), vilket exemplifieras 

som städer och ekonomier, samt geometrisk tolkning (geometrical 

interpretation). Den senare handlar om att olika företeelser ordnas utifrån vissa 

förutbestämda verktyg eller data. För denna studie kunde detta innebära att 

skolan tolkas som ett socialt projekt och att det pedagogiska ledarskapet 

framträder när vissa signalement påträffas. 

Med detta kan konstateras att det finns olika nivåer, men också en bredd inom 

socialkonstruktivismen. Studiens avsikt är att undersöka en specifik företeelse 

och hur den beskrivs av några rektorer. Avsikten är att demaskera rektorers 

föreställningar om hur de utövar sitt pedagogiska ledarskap, ett ledarskap som 

kan begripas utifrån olika aspekter (vilket presenterats i kapitel 2). Med 

anledning av detta, och som utgångspunkt för denna studie, begränsas den 

teoretiska utgångspunkten till Wennebergs teori och socialkonstruktivism av 

radikalitetsgrad II (2010). Den handlar om att ge teoretiska beskrivningar för 

en konkret social företeelse. 

4.1 Wennebergs teori om socialkonstruktivism av 

radikalitetsgrad II 

Wenneberg är, hävdar Alvesson och Sköldberg (2017), influerad av Berger och 

Luckmanns teorier (1967, 2011) vilka utgår från de tre grundpåståendena att 

samhället är en mänsklig produkt, att samhället utgör en objektiv verklighet 

och att människan är en social produkt. Dessa gås inte närmare in på här utan 

fokus sätts på Wennebergs egen teoretisering, härledningen kan dock vara 

intressant som bakgrundsinformation. 
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Wennebergs (2010) teori om socialkonstruktivism av radikalitetsgrad II utgör 

grunden för hur jag närmar mig begreppet och konstruktionen det pedagogiska 

ledarskapet. Genom Wennebergs teoretiska perspektiv skall jag få en bild av 

och en förståelse för detta ledarskap. I denna process utgör min egen ställning, 

samt hur jag förhåller mig till den, en viktig grund. Min roll i studien, mina 

erfarenheter och mina kunskaper inom området kommer i någon mån att 

inverka på resultatet. Detta eftersom jag är en del av den sociala situation där 

ledarskapet undersöks. 

Enligt Wenneberg är socialkonstruktivism II: ”… olika teoretiska förklaringar 

av hur den sociala verkligheten och konkreta sociala företeelser är 

strukturerade och fungerar” (2010, s. 69). Vidare, hävdar Wenneberg, att en 

social institution är något som exempelvis bygger på ”roller, vanor, 

typifieringar och legitimeringar” (2010, s. 161). Dessa två meningar är orsaken 

till att jag valt att utgå från just Wennebergs tolkning i föreliggande studie. Den 

första meningen fångar upp den bredd av teorier som florerar inom det 

pedagogiska ledarskapet och den andra tycker jag ringar in skolans sociala 

kontext på ett tilltalande sätt. Rollerna som människorna tillskrivs eller påför 

sig själva, vanor och mönster som uppstår i skolmiljöer samt olika typer av 

rättigheter/skyldigheter eller förväntningar som kopplas samman med 

specifika professioner. 

Även Svedberg verkar tolka det pedagogiska ledarskapet utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv då han menar att ”Ledarskap i ett 

socialpsykologiskt perspektiv är kulturellt betingat, socialt konstruerat och 

beroende av situationen. Det innebär att ledarskap inte existerar som en separat 

företeelse utan är endast meningsfullt när det ses som ett relationellt 

fenomen”(2016, s. 87). Hughes, Ginnett och Curphy betonar också de sociala 

aspekterna av ledarskapet med följande beskrivning: ”Leadership is a process 

in which leaders and followers interact dynamically in a particular situation or 

environment” (2015, s. 35). 

Innan jag fortsätter beskrivningen av Wennebergs socialkonstruktivism II kan 

det vara motiverat med att placera in radikalitetsgrad II i ett övergripande 

sammanhang. Wennebergs socialkonstruktivistiska teori består egentligen av 

fyra radikalitetsnivåer med ökande grad av radikalitet där grad I är den minst 

radikala och kort och gott utgörs av ett kritiskt förhållningssätt (2010). Att säga 

att pengar är socialt konstruerade och inte en fysisk företeelse är ett exempel 

på detta. Wenneberg ökar radikalitetsgraden genom att lyfta perspektivet till 

en sociologisk teori (radikalitetsgrad II) och slutligen grad III och IV som 

utgörs av kunskapsteoretiskt perspektiv (epistemologisk) respektive ett 

ontologiskt perspektiv. 
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Enligt Wenneberg (2010) förekommer det att det som inbegriper 

radikalitetsgrad II kopplas samman med kritiskt förhållningssätt och 

demaskering (radikalitetsgrad I) men hans ansats i teoretiseringen är att hålla 

de två åtskilda. Med demaskering avses att avslöja och blotta det som döljer 

sig i djupet bakom det uppenbara eller ytliga. En aspekt som åtskiljer dessa två 

radikalitetsgrader är att den första syftar till att upplösa och förkasta alla former 

av naturlighet i en företeelse, utan att ersätta den med något, och den andra tar 

tag i konstruktionerna och förklarar sociala företeelser. Syftet med 

radikalitetsgrad II är alltså att den skall ge teoretiska förklaringar till en social 

företeelse. För denna studie innebär det att rektorernas beskrivningar tolkas 

och återges utifrån gängse teoribildning och aktuell forskning. 

Synen på samhället, enligt Wenneberg (2010) är, att det är ett ordnat samhälle. 

Även Alvesson och Sköldberg nämner denna sociala ordning i sin 

vetenskapsfilosofiska översikt (2017). Denna sociala ordning uppstår och 

reproduceras under ständigt pågående skeenden hävdar Wenneberg (2010). Att 

applicera denna syn på det pedagogiska ledarskapet betyder då bland annat att 

det inte är någon statisk företeelse utan snarare något som kommer att skifta 

över tid. Socialkonstruktivism av grad II skall inte ge någon bredare, eller 

generell förklaring på hur det sociala är uppbyggt eller fungerar, utan det skall 

i stället resultera i flera olika teoretiska förslag. Förslagen i sig kan enligt 

Wenneberg (ibid.) skilja sig från varandra eller till och med vara varandras 

motsatser. För min studie betyder detta att det resultat som framträder ur 

empirin kan tolkas på olika sätt beroende på sammanhang.  
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5 METOD 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utgörs, som tidigare nämnts, av en 

gren inom den socialkonstruktivistiska teoribildningen, nämligen Wennebergs 

teori om socialkonstruktivism av andra radikalitetsgraden. Den säger i korthet 

att företeelser inte är naturliga utan sociala, och att dessa då kan förklaras med 

hjälp av samhällsvetenskapliga metoder (2010, s. 70). 

I socialkonstruktivistiska studier förespråkas ofta en kvalitativ metodologi 

(David & Sutton, 2016). En aspekt som gör socialkonstruktivismen till en 

attraktiv utgångspunkt för forskning som bedrivs inom utbildningsväsendet är 

att den passar bra för att fånga upp det som sker i klassrum och skolor, detta 

samtidigt som den respekterar undersökningsobjektens integritet (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2018). Dessutom, hävdar Cohen m.fl. belyser denna 

forskningsmetod viktiga aspekter som kontexter, biografier, miljöer, 

interaktioner och den sociala naturen i människors lärande (the social nature 

of learning). 

I föreliggande studie utgörs det empiriska materialet av sju rektorers utsagor, 

vilka inhämtats med hjälp av intervjuer. Materialet har bearbetats med hjälp av 

såväl induktiv som deduktiv metodik. I den deduktiva har två olika verktyg 

använts, det ena utifrån ett nationellt och det andra utifrån ett internationellt 

perspektiv (se avsnitt 5.6). 

Studiens metodologiska upplägg syftar till att ge stort handlings- och 

formuleringsutrymme (se avsnitt 5.3 och 5.5) till dem som bidrar med det 

empiriska materialet - rektorerna - samt att deras bidrag i analysdelen används 

i sin genuina form. 

5.1 Intervju som metod vid socialkonstruktivistisk studie 

Enligt Cohen m.fl. (2018, s. 301) är syftet, i en socialkonstruktivistisk studie, 

att försöka ”…grasp the essence of the meaning(s) of a situation as given by 

each participant…” vilket då görs med hjälp av öppen och djupgående 

intervjumetodik (’in-depth interview’). Cohen m.fl. utvecklar resonemanget 

kring den djupgående intervjumetodiken genom att säga att den syftar till att 

utforska problem och personbiografier samt att ta reda på vad som är 

meningsfullt för den som intervjuas gällande exempelvis deras erfarenheter, 

attityder och åsikter. Kvale och Brinkmann (2009) framställer intervjun som 

en produktionsplats för kunskap: ”Intervjukunskap konstrueras socialt i 

interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. Kunskap upptäcks inte 

eller är given, utan skapas aktivt genom frågor och svar, och produkten har två 
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upphovsmän: intervjuaren och intervjupersonen.” (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 70). 

5.2 Föreställningskartan som metod vid insamling av 

empiri 

Föreställningskartan (’cognitive map’) är en bland många andra intervjuformer 

(Scherp, 2012) och i studiens empiriska fas används den som metod för 

insamling av datamaterial. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det 

informantens upplevelser, och därmed kunskapen om dessa, som framträder i 

en intervjusituation. Intervjuaren ställer frågor för att få insikter i och kunskap 

om informantens värld. Vidare sägs att kvalitativ forskning och den kvalitativa 

intervjun kan ge forskaren övertygande beskrivningar av den mänskliga 

världen men den kan också förse forskaren med kunskap om själva 

samtalsverkligheten, alltså som verkligheten ter sig eller beskrivs vid 

intervjutillfället (ibid.). 

Metoden är således användbar i den typ av kvalitativ undersökning som studien 

representerar, där en ökad och fördjupad förståelse eftersträvas. Den är 

beprövad såväl internationellt (Miles, 1995) som nationellt (Scherp, 2012; 

Scherp & Scherp, 2016). Föreställningskartans teoretiska grund bygger på 

konstruktivistisk teori och är en intervjumetod som resulterar i en grafisk 

representation av den intervjuades föreställningar om olika företeelser, i detta 

fall – det pedagogiska ledarskapet. 

Föreställningskartan som metod för datainsamling vid skolforskning har 

använts en längre tid, till exempel använde sig Miles (1995) av den i sin 

undersökning av två skolor. Föreställningskartan är både en metod och 

produkten av den samma hävdar Scherp och Scherp (2016), och förklarar det 

på så sätt att det metodiskt sett är en intervjuform där en grafisk representation, 

föreställningskartan, utgör slutresultatet. 

I artikeln Quantifying Qualitative Data Using Cognitive Maps framhäver 

Scherp (2012) föreställningskartan som metodologiskt verktyg vid 

skolutveckling och -forskning. Han beskriver det som både värdefullt 

(valuable) och pålitligt (reliable), på så sätt att det visualiserar likheter och 

skillnader mellan olika informationskällor. Vidare hävdas att det är en bra 

metod för att ta reda på vad informanten finner meningsfullt inom det 

undersökta området. En annan styrka med metoden är att det med hjälp av 

föreställningskartan (den färdiga produkten) i analysfasen går att belysa 

skillnader och likheter inom det undersökta området.  
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Scherp (2012) pekar också ut svagheter. Föreställningskartan skall alltid tolkas 

som en förenklad eller avskalad bild av en mer komplex helhet. Artikeln utgår 

ifrån resultatet av studier som genomförts inom ramen för skolutveckling och 

skolledarskap, studierna genomfördes för ungefär tio år sedan. 

En utmaning med kvalitativa studier är, argumenterar Miles, Huberman och 

Saldaña (2014) , att undvika att försätta sig i en situation där datamaterialet 

består av en massa utsagor utan variabler och som inte säger något om vad som 

är meningsfullt. Detsamma gäller för situationer där det existerar en massa 

olika variabler utan egentligt innehåll. Ett syfte, och fördel, med 

föreställningskartan är att den kan fungera som ett verktyg för att kombinera 

just de beståndsdelar som Miles m.fl. nämner (i avsnitt 5.5 beskrivs intervjuns 

upplägg närmare). 

Föreställningskartan som metod visar egentligen bara informantens 

föreställningar just där och då. Samtidigt har det gjorts longitudinella studier 

(Scherp, 2012) där forskaren kunnat se likheter, vid jämförelse av resultatet 

från två olika intervjutillfällen med samma informant. 

5.3 Intervjuns upplägg 

För att få svar på mina forskningsfrågor har jag gjort en empirisk intervju-

undersökning med sju rektorer där de berättat om sina föreställningar om hur 

de praktiserar sitt pedagogiska ledarskap. Detta har gjorts utifrån nyckelord 

som de själva framställt. Syftet med upplägget var att samla in datamaterial 

som används för att svara på studiens första forskningsfråga. I denna fas 

uppmanades också rektorerna att redogöra för samband mellan de olika 

nyckelorden. 

I nästa moment av intervjun utforskades rektorernas prioriteringar inom det 

undersökta området. Momentet handlar om hur viktigt de anser att respektive 

område (nyckelord) är, och de ombeds då välja utifrån följande alternativ: 1 – 

ganska viktigt, 2 – viktigt, 3 – mycket viktigt. Momentet handlar också om 

deras tidsprioritering av respektive område, vilket görs utifrån följande 

gradering: 1 – sällan, 2 – ibland, 3 – ofta. En motsvarande 1 – 3-skala har 

använts tidigare i skolforskningssammanhang (Scherp, 2012). Syftet med 

denna del av intervjun är att generera underlag till studiens andra 

forskningsfråga. Bakgrundsvariabler såsom rektorernas utbildning, tjänsteår 

etc. har också insamlats. 

I föreliggande studie genomfördes intervjun på så sätt att rektorn inledningsvis 

uppmanades att skriva ner nyckelord och/eller -fraser utifrån frågeställningen 

”beskriv hur du utövar ditt pedagogiska ledarskap”. Dessa nedtecknades på 
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post-it-lappar och placerades av rektorn ut på ett tomt pappersark. Rektorn 

uppmanades att placera ut dem på ett sådant sätt som kändes logiskt för hen 

själv. Det material som nu fanns framför forskaren och rektorn, vilka sitter 

bredvid varandra så att de tydligt ser materialet framför sig, utgjorde intervjuns 

grund. 

Därefter inleddes nästa skede av intervjun, vars syfte var att utforska vad 

rektorn menar med respektive nyckelord. Ordens innebörd skall utvecklas både 

på bredden och djupet, de skall kläs med exempel och demaskeras. Rektorn 

uppmanades först att välja ett nyckelord som hen vill börja med, vilket följdes 

av frågan ”berätta varför du valde att börja med just det nyckelordet?”. Därefter 

ställdes fördjupande och förtydligande frågor, exempel på sådana är: 

Du har skrivit… hur tänker du kring det? 

Kan du hjälpa mig förstå vad du menar med…? 

Kan du utveckla vad du menar med…? 

Hur menar du när du säger…? 

Kan du ge mig ett exempel på…? (Scherp, 2012, s. 4, översatt till 

svenska av författaren) 

Den här delen av intervjun genomförs i dialogform och fördjupningsfrågorna 

skall öka datamaterialets (utsagornas) validitet och representera informantens 

mentala bild (Scherp, 2012) av hur hen anser att hen utövar sitt pedagogiska 

ledarskap. Rektorns svar skrevs ner, med hens egna ord, på pappersarket och i 

anslutning till det nyckelord som just då behandlades. Om rektorn uppgav att 

det fanns samband mellan olika nyckelord eller utsagor drogs streck mellan 

dessa för att på så sätt åskådliggöra detta. 

5.4 Urval av deltagare i studien 

Enligt den senaste statistiken (Ålands statistik- och utredningsbyrå, 2018) 

fanns på Åland år 2017 23 grundskolor. Många av skolorna är små 

landsortsskolor och i Ålands enda stad Mariehamn ligger 3 av de totalt 23 

skolorna. I dessa åländska skolor verkar totalt 22 rektorer. 

Åländska rektorer omfattas av det finländska kollektivavtalet UKTA 

(Kommunarbetsgivarna, 2017) och där regleras bland annat rektorernas 

undervisningsskyldighet. En rektors undervisningsskyldighet kan variera från 

4 – 20 veckotimmar (vt) och omvandlat i minuter är varje vt värd 45 minuter. 

En heltidsarbetande lärare i grundskolan har mellan 18 och 24 veckotimmars 
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undervisningsskyldighet. Detta betyder att arbetstiden för många av rektorerna 

på Åland fördelas så att merparten går åt till undervisning. 

I denna studie har det ansetts motiverat att begränsa urvalet till de rektorer vars 

huvudpart av arbetstid, enligt UKTA-avtalet, ägnas för ledningsuppdraget. Det 

här betyder att rektorer med 12 vt eller mer i undervisningsskyldighet har 

uteslutits. Denna urvalsprincip benämns ofta som strategiskt urval (Trost, 

2012).  

Utfallet av det urval som gjorts bland rektorerna på Åland är 9 potentiella 

informanter. Av dessa deltog 2 i den pilotstudie som genomfördes under hösten 

och även dessa utesluts, eftersom intervju-upplägget modifierats. Återstår 7 

rektorer, varav samtliga valde att delta i studien.  

Den här studiens resultat medger inga generella slutsatser som skulle gälla för 

alla åländska rektorer. Däremot ger resultatet en bild av några rektorers 

beskrivningar vilket i sin tur skulle kunna delas av fler. 

5.5 Genomförandet av studiens empiriska fas 

Studien föregicks av en pilotstudie där två åländska rektorer deltog. I 

pilotstudien testades föreställningskartan som metod för insamling av empiri. 

Metoden bedömdes fungera men reviderades på så sätt att graderingsfrågor 

tillfördes. 

Inledningen av den empiriska fasen utgjordes av ett mejlutskick adresserat till 

de 7 potentiella informanterna. I mejlet bifogades ett missivbrev (Bilaga XI) 

där huvuddragen i studien redovisades. Därefter kontaktades samtliga rektorer 

per telefon och intervjutider bokades. 

Intervjuerna genomfördes under perioden februari – mars 2019. Intervjuerna 

varierade i längd och den kortaste tog cirka 50 minuter i anspråk och den 

längsta varade knappt 2 timmar. 

I inledningen av intervjuerna informerade intervjuaren (författaren till 

föreliggande studie) respektive rektor i korthet om innehållet i missivbrevet 

och mejlutskicket, intervjuns upplägg och syfte redogjordes för och 

forskningsetiska spörsmål klargjordes. 

Den fysiska föreställningskartan framställdes gemensamt och samtalen 

bandades och transkriberades. 

Rektorerna som deltog i studien har varierande bakgrund och erfarenhet. Fem 

av dem har en svensk lärarexamen och två av dem finländsk. Alla utom en har 

gått någon form av rektorsutbildning: två i Sverige och fyra i Finland. Vad 
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gäller erfarenhet som lärare har tre av rektorerna arbetat tio år eller mer som 

lärare och tre av rektorerna har mer än tio års erfarenhet som rektor. Tre av 

rektorerna har arbetat fem år eller mindre som rektor. Samtliga rektorer har 

undervisningsskyldighet och undervisar mellan 5–10 lektioner per vecka. 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes utifrån en framtagen modell - intervjuguide (bilaga 

XII) - och resulterade i material i form av inspelade utsagor, vilka 

transkriberades, samt en föreställningskarta. Intervjuerna bestod av åtta olika 

steg vilka beskrivs nedan. 

Steg I – Består av insamling av bakgrundsvariabler (bilaga XIII). 

Steg II - Inleds med frågan ”Jag vill att du beskriver hur du utövar ditt 

pedagogiska ledarskap” och uppmaningen till rektorn om att nedteckna 

nyckelord och/eller fraser tillhörande ämnet. Därefter informerades rektorerna 

om att intervjuns utgångspunkt utgörs av de nyckelord som väljs ut. Efter att 

rektorn nedtecknat nyckelorden (på post it-lappar) uppmanas denna till att 

placera ut dem på ett för denne relevant sätt på ett pappersark (A3) som ligger 

synligt för bägge intervjudeltagarna. 

Steg III – I denna fas ställs kompletteringsfrågor utifrån ett frågebatteri med 

exempelfrågor (bilaga XII) vars syfte är att ge fördjupad förståelse och 

innebörd till respektive nyckelord. Frågebatteriet består av exempelfrågor som 

Scherp (2012) använt sig av i sina undersökningar. Detta görs för ett nyckelord 

i taget, och det är rektorn som väljer turordningen. Intervjuaren nedtecknar det 

som är meningsbärande i respektive utsago på föreställningskartan. 

Steg IV – Här undersöks samband och kopplingar (rektorn håller i en penna) 

mellan de uppgivna nyckelorden, detta i syfte att se nyckelordens inbördes 

förhållande till varandra. Rektorn åskådliggör samband genom att dra pilar 

mellan olika nyckelord och utsagor. 

Steg V – För att öka förståelsen för rektorernas prioriteringar uppmanas dessa 

att gradera respektive nyckelord. I detta syfte ställs följande frågor: ”Hur 

viktigt, i en skala 1–3 där 3 betyder mycket viktig, anser du att respektive 

område (nyckelord) är och hur mycket tid sätter du på dem (samma skala)?” 

Steg VI – Innan samtalet avslutas ges rektorn möjlighet att komma med 

förtydliganden och kompletteringar. 

Steg VII – Samtalet avslutas och intervjuaren berättar att rektorn kommer att 

få ta del av föreställningskartan, vilken skickas ut per mejl inom de närmaste 

dagarna efter att intervjun hållits. 
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Steg VIII – Transkribering av det inspelade samtalet. 

Studiens slutgiltiga datamaterial består av sju föreställningskartor och cirka 57 

sidor transkriberad text. 

5.6 Bearbetning av empiri 

I bearbetningen av rektorernas utsagor har både en induktiv och två deduktiva 

analysverktyg använts. Båda varianterna förekommer inom kvalitativ 

forskningsmetodik (David & Sutton, 2016). I den induktiva processen har 

materialet katalogiserats utifrån sitt eget innehåll i syfte att se vilka områden 

och teman som växer fram, kategorierna är inte förutbestämda. I de deduktiva 

processerna har rektorernas utsagor katalogiserats utifrån färdiga kategorier. I 

den första används meningsbärande ord som verktyg vilka baseras på Rektor 

och styrkedjans (SOU 2015:22) beskrivningar av vad det pedagogiska 

ledarskapet består av och i den andra används Transformation in Action 

Framework (Keamy, 2016) som analysmodell. 

Den induktiva katalogiseringen gjordes utifrån de meningsbärande orden i 

rektorernas utsagor. Syftet med förfarandet var att sortera ut det som är kärnan 

eller essensen i det rektorerna beskriver om hur de praktiserar sitt pedagogiska 

ledarskap. I detta moment skall således rektorernas föreställningar demaskeras 

(Wenneberg, 2010). 

De två deduktiva katalogiseringarna gjordes genom typologisk analys 

(Typological analysis) (Cohen m.fl., 2018) som är en kodningsform som 

används inom kvalitativ forskning. I en sådan kodas data utifrån förutbestämda 

kriterier eller teman. 

Syftet med ovan beskrivna analysförfarande är att möjliggöra för en 

triangulering av data. Det finns olika sorters triangulering och i denna studie 

användes en metod som kallas instrument triangulation och innebär att 

forskaren använder olika verktyg för att analysera resultatet (Cohen m.fl., 

2018).  

Resultatet av katalogiseringarna beskrivs såväl deskriptivt, i form av rektorers 

utsagor, som i kvantifierad form, vilket är en presentationsform av data som 

kan användas i kvalitativa studier (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). 

Meningsbärande ord (MO) som analysverktyg 

Som tidigare nämnts (s. 11) utgår detta analysverktyg från de meningsbärande 

ord som framställs i rapporten Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22). Eftersom 

dessa är många till antalet och dessutom till viss del ger uttryck för samma sak 
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har en katalogisering av dem gjorts. Katalogiseringen resulterar i 7 olika 

perspektiv av det pedagogiska ledarskapet (bilaga XIV), vilket utgör 

analysverktyget MO. 

Tabell 5.1. Resultatet av katalogiseringen av de meningsbärande orden i 

Rektor och styrkedjan. 

 

En stor del av de meningsbärande orden handlar om ledarskapet, hur rektor 

antingen på ett direkt eller indirekt sätt arbetar med och för pedagogiska frågor, 

men det pedagogiska ledarskapet består också av andra viktiga områden som 

arbete med mål och visioner, att uttrycka förväntningar och rektorns egen 

kompetens. 

Transformation in Action Framework (TAF) som analysverktyg 

Detta analysverktyg används i sitt ursprungsformat, dock översatt till svenska, 

och består av åtta olika perspektiv av det pedagogiska ledarskapet (Keamy, 

2016, s. 156): 

Tabell 5.2. Analysverktyget Transformation in Action Framework (TAF). 

 

Analysverktyget är ursprungligen framtaget av The Victorian Department of 

Education and Early Childhood Development, men har modifierats något av 

Keamy. Verktygets fördelar är enligt Keamy att det består av interaktiva 

variabler och har direkta kopplingar mellan respektive aktivitet och elever, 

lärare och styrdokument. Verktyget bedöms lämplig avseende denna studies 

syfte på så sätt att det sätter fokus på interaktionen eller görandet, vilket är 

Perspektiv av det pedagogiska ledarskapet Frekvens meningsbärande ord

Aktivt ledarskap/kommunikation (direkt ledning) 12

Mål/visioner 7

Processer/organisering (indirekt ledning) 9

Elevers utveckling och lärande 2

Analytiskt arbetssätt 1

Höga förväntningar 1

Rektorns egen kompetens 1

Perspektiv av det pedagogiska ledarskapet Centrala frågeställningar

Vision för att förbättra elevers lärande
Vad är din vision för att 

utveckla elevers lärande?

Skolledarskapet
Hur beskriver du de strukturer och 

processer du använder dig av?

Datainsamling och -användning Känner vi våra elever?

Lärarnas kunskaper, förståelse, färdigheter och praktiker Hur bör vi undervisa?

Professionellt lärande Vad måste vi lärare lära oss?

Ledning utifrån styrdokumenten Vad måste vi undervisa om?

Användning av resurser
På vilka sätt skapar vi förutsättningar för 

eleverna, lärarna och skolan?

Sprida och översätta kunskap och god praktik Hur delar vi med varandra?
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precis det som undersöks i föreliggande studie. De centrala frågeställningarna 

som uppges i tabell 5.2. skall underlätta förståelsen av vad respektive 

perspektiv innefattar. 

5.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

Det område, det pedagogiska ledarskapet, som undersöks i denna studie är 

egentligen inget känsligt område. Det handlar om offentlig kommunal 

verksamhet och det ledarskap som bedrivs i denna. Dessutom undersöks 

ledarskapet på ett mera generellt plan, studien syftar inte till att gå in i detaljer 

i enskilda och faktiska fall och situationer i skolmiljön. 

Som stöd och kompass vid genomförande av föreliggande studie har 

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017) fungerat, vilket 

betyder att författaren inför olika faser i studien planerat själva genomförandet 

utifrån det som stipuleras i publikationen. 

Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav på forskning: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav uppfylls i studiens 

genomförande. Deltagarna har informerats per missivbrev, mejl och på plats 

före inledningen av intervjun, samtliga har givit sitt samtycke till deltagande 

och konfidentialiteten har tryggats. Deltagarna informerades också om att 

intervjumaterialet skulle användas som underlag i en mastersuppsats och inte 

användas i några andra än akademiska sammanhang. 

Min etiska utgångspunkt i genomförandet av studien är att behandla rektorerna 

och datamaterialet på ett professionellt och sakligt sätt. Exempelvis har 

rektorernas konfidentialitet tryggats och datamaterial har förvarats i enlighet 

med det som överenskommits om. I resultatdelen finns avsnitt där rektorernas 

utsagor presenteras, vilket görs utan att avslöja vilken rektor som sagt vad. 

Detta för att minska risken att läsaren genom att kombinera uttryck och 

formuleringar skulle kunna härleda innehållet till en specifik rektor. 

Transparens, information, och lyhördhet har varit mina ledord under hela 

studien. Studiens syfte är att bidra med kunskap till ett forskningsområde som 

redan är beforskat, vilket betyder att jag vandrar på vägar som nyttjats av andra 

forskare världen över. 

Min bedömning är att de så kallade CUDOS-kraven (Communism, 

Universalism, Disinterestedness, Organized Scepticism) uppfylls 

(Vetenskapsrådet, 2017) i föreliggande studie. Med communism menas att 

forskningsresultatet skall vara tillgängligt för andra, med universalism menas 

att en studie skall bedömas utifrån vetenskapliga kriterier och med 

disinterestedness avses att forskarens motiv är att bidra med nya kunskaper och 
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inget annat. Slutligen det fjärde kravet som utgörs av organized scepticism 

vilket betyder att forskaren under forskningsprocessen skall ifrågasätta och 

granska samt vänta med att delge sitt resultat till dess att hen har tillräcklig 

grund för det som påvisas. 

5.8 Studiens tillförlitlighet 

Validiteten i kvalitativa studier följer vissa grundprinciper. Det handlar 

exempelvis om att datamaterialet skall samlas in i en naturlig situation och med 

ett holistiskt perspektiv. Vidare gäller att forskaren skall vara en del av det som 

undersöks och att datamaterialet skall vara av deskriptiv art och analyserat 

utifrån sitt sammanhang (Cohen m.fl., 2018). Dessa grundprinciper för 

kvalitativa studier har följts i föreliggande studie. 

Validitet kan också tolkas utifrån en uppdelning mellan extern och intern 

validitet. Enligt Winter (2000) är ofta den interna validiteten av större 

betydelse i kvalitativa studier, detta eftersom generaliserbarhet ofta inte är ett 

strävansmål i dylika studier. I föreliggande studie görs inga anspråk på 

generaliserbarhet för åländska rektorer som helhet, utan avsikten är att beskriva 

några rektorers föreställningar om hur de praktiserar sitt pedagogiska 

ledarskap. Den interna validiteten handlar om hur pass väl studiens resultat 

stämmer överens med det som undersöks. Det finns en grundläggande 

problematik med att undersöka hur rektorer praktiserar det pedagogiska 

ledarapet genom intervjumetodik, men eftersom studiens syfte är att undersöka 

rektorernas föreställningar kringgås detta. Vidare kan sägas att en del av 

resultatet utgörs av rektorernas exakta formuleringar. 

Ett sätt att stärka den interna validiteten är att använda sig av triangulering 

(Cohen m.fl., 2018). I denna studie används metoden instrument triangulation, 

vilken tidigare nämnts (s. 38). Genom att använda ett induktivt och två 

deduktiva analysverktyg skapas förutsättningar för ett mer berikande och 

tillförlitligt resultat.  

Studiens reliabilitet är problematiskt. Detta är ofta fallet i kvalitativa studier 

(Cohen m.fl., 2018). Vid jämförelser med longitudinella studier, där 

föreställningskartan använts vid insamling av empiri, har det dock visat sig 

finnas en viss stabilitet vad gäller det innehåll som framträder i 

intervjusituationen (Scherp, 2012). 

Studiens upplägg har också testats i en pilotstudie som genomfördes hösten 

2018. I denna användes föreställningskartan som metod och olika verktyg för 

bearbetning och analys av data testades. Efter pilotstudien, och innan den 



Rektorn och det pedagogiska ledarskapet –   Peter Holm 

åländska rektorers föreställningar om sina praktiker 

44 

 

egentliga studien inleddes, gjordes vissa justeringar: exempelvis tillades 

graderingsfrågorna i intervjufasen samt analysverktyget TAF.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Empiri från sju rektorer, där de beskriver hur de praktiserar sitt pedagogiska 

ledarskap, utgör datamaterialet i denna resultatdel. Studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt är att det pedagogiska ledarskapet är socialt 

konstruerat vilket betyder att resultatet presenteras utifrån sitt sammanhang 

och hur rektorerna i intervjusituationen har beskrivit hur de praktiserar det 

pedagogiska ledarskapet på sin skola. Eftersom intervjuerna är individuella är 

det egentligen sju olika varianter av det pedagogiska ledarskapet som 

presenteras, men vid demaskering av rektorernas utsagor framträder mönster – 

både i form av likheter och skillnader. Därför, och med anledning av studiens 

syfte, bearbetas och analyseras datamaterialet utifrån sin helhet. 

För att undersöka datamaterial och presentera ett resultat används både en 

induktiv och deduktiv analysmetod. Resultatdelen inleds med en presentation 

av deltagarnas nyckelord, samt deras prioriteringar inom ramen för det 

pedagogiska ledarskapet, följt av resultatet av den induktiva analys som 

genomförts. Därefter presenteras resultatet av de två deduktiva analyser som 

gjorts. Respektive analys innehåller också exempelbeskrivningar i form av 

rektorernas egna utsagor. Samtliga rektorer representeras i dessa. Studiens 

empiri betraktas också i ljuset av den forskning som presenterades i kapitel tre.  

Syftet med ovannämnda förfarande är att jag, genom att på olika sätt närma 

mig och tolka hur rektorerna beskriver att de utövar sitt pedagogiska ledarskap, 

demaskerar vad det är de egentligen beskriver – vad som döljer sig i djupet 

bakom det som i förstone synes uppenbart. Det skulle kunna beskrivas som att 

jag använder mig av olika sorters glasögon för att se vad som framträder. 

6.1 Rektorernas nyckelord om det pedagogiska 

ledarskapet 

Det finns en variation bland de nyckelord som rektorerna valt och detsamma 

gäller antalet dito som respektive rektor uppgivit. Vissa rektorer ansåg att tre 

nyckelord var tillräckliga för att fånga upp det väsentligaste inom sitt utövande 

av det pedagogiska ledarskapet och som mest uppgavs nio nyckelord. I tabell 

6.1. nedan är nyckelorden sammanställda. 

Flera av nyckelorden handlar direkt eller indirekt om pedagogik, 

undervisning eller elevers lärande: ”ge tid till pedagogiska samtal”, ”skapa 

förutsättningar för pedagogiskt lärande”, ”lektionsbesök”, 

”medarbetarsamtal”, ”kommunikation” och ”möten”. Med indirekt avses att 
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rektorerna, när de konkretiserat respektive nyckelord, berättat om 

arbetsuppgifter där de på olika sätt tar upp pedagogiska aspekter. 

Det är också flera nyckelord som på olika sätt berör eller handlar om 

samarbeten, interaktioner och förhållningssätt mellan flera individer på 

skolan. Med samarbeten avses exempelvis fysiska och verbala möten. 

Nyckelord med denna typ av innehåll är exempelvis: ”tydlighet”, ”ledare ej 

chef”, ”tillsammans”, ”möten”, ”närvaro”, ”kärlek” och ”medmänsklighet”. 

En tredje kategori kan nämnas och då handlar det om nyckelord som inte tar 

en lika stor del av helheten som de två föregående, nämligen något som skulle 

kunna beskrivas som datainsamling, utvärdering eller analytiska 

arbetsmetoder. Till det området kan nyckelord som ”lyssna/lära – 

kopiera/modifiera” och ”utvärdering” kopplas. Även nyckelord som 

”gemensam målsättning” och ”målsättningar” kan tolkas höra till denna 

kategori. 
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Tabell 6.1. Hur rektorerna bedriver sitt pedagogiska ledarskap – nyckelord och 

dess gradering. 

 

Nyckelorden har i tabellen delats in i tre grupper där den första utgörs av de 

ord som graderats med högsta möjliga maximipoäng (9). Den nedersta gruppen 

består av nyckelord i spannet 1 – 2,9 och resterande ord placeras i en 

mellangrupp. Detta är ett sätt, av ett otal varianter, att åskådliggöra vilka 

prioriteringar rektorerna gör.  

Det är svårt att säga något om vad som inte beskrivs direkt, genom att endast 

analysera nyckelorden, men formuleringar kring ord som kompetens, 

utbildning och fortbildning har inte getts utrymme, i alla fall inte i denna 

inledande fas av intervjun. 

Rektor Nyckelord Viktig 1-3 Tid 1-3 Prio-värde (v*t)
M Ledare ej chef 3 3 9
O Krav 3 3 9
O Tydlighet 3 3 9
P Ge tid till pedagogiska samtal 3 3 9
P Skapa förutsättningar för pedagogiskt lärande 3 3 9
Q Baserat på långsiktig planering 3 3 9
Q Kommunikation 3 3 9
R Hjärta med - Ödmjukhet 3 3 9
R Tillsammans 3 3 9
S Eleven - eleven gör gott/elever i behov av stöd 3 3 9
S Kultur 3 3 9
S Kärlek 3 3 9
M Hitta styrkor 3 2 6
M Individanpassat 3 2 6
N Möten 2 3 6
N Närvaro 3 2 6
O Lektionsbesök 2 3 6
P Ledningsgrupp 3 2 6
P Lyhörd 3 2 6
P Stötta 3 2 6
R Med i verksamheten 3 2 6
S Beteende/person 3 2 6
S Tydlighet 3 2 6
N Lyssna/lära - Kopiera/modifiera 2 2 4
O Delaktighet 2 2 4
P Våga välja bort 2 2 4
O Medarbetarsamtal 1 3 3
O Medmänsklighet 3 1 3
S Kvalitét 3 1 3
S Personal 3 1 3
S Öppenhet 3 1 3
Q Gemensam målsättning 1,5 1,5 2,25
N Diskussionsunderlag 2 1 2
P Målsättningar 2 1 2
P Utvärdering 2 1 2
P Vara på tårna 2 1 2
R Frihet under ansvar 2 1 2
R Handledning 2 1 2
R Utveckling 2 1 2
S Flow 1 1 1
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6.2 Vilka prioriteringar gör rektorerna inom ramen för det 

pedagogiska ledarskapet? 

Genom att kombinera resultatet av de två graderingsfrågorna, hur viktigt är 

samt hur mycket tid som sätts på respektive nyckelord, med enkel 

multiplikation (värde a multiplicerat med värde b) fås ett värde som säger 

något om rektorernas prioriteringar. Det som uppges som viktigt (värde 3) och 

som de samtidigt sätter mycket tid på (3) får på så sätt det sammanlagda värdet 

9.  

I tabell 6.1. ovan framgår tydligt vilka nyckelord som rektorerna prioriterar i 

sin vardag. Dessa nyckelord är 12 till antalet och handlar om olika sidor av det 

pedagogiska ledarskapet. Allt från det mer allmänna begreppet leda (inte 

chefa) till kommunikation och tydlighet samt sådana med pedagogiskt 

innehåll. Även en social arena tycks framträda med nyckelord som: ”hjärta 

med – ödmjukhet”, ”kärlek”, ”kultur” och ”tillsammans”. En av rektorerna 

uppgett ordet ”elev” som nyckelord. 

Om detta är vad rektorerna prioriterar i sitt pedagogiska ledarskap, vad är då 

mindre viktigt? Jo lägst värde erhåller nyckelord som: ”målsättningar”, 

”utvärdering”, ”handledning” och ”utveckling”. Intressant är också 

nyckelordet ”frihet under ansvar” (värde 2) som, på basen av utsagorna som 

beskriver nyckelordet, handlar om lärarnas frirum och autonomitet inom 

undervisningen. 

6.3 Induktiv bearbetning av utsagorna 

En induktiv kodning av alla de utsagor som härleds till de olika nyckelorden 

som respektive rektor uppgett har genomförts utifrån dess innehåll. Med 

innehåll avses hur rektorerna beskriver och exemplifierar respektive 

nyckelord. Vid kodningen undersöks vad som är meningsbärande i utsagan och 

vad den delen beskriver eller handlar om. Syftet med kodningen är att med en 

öppen ingång utforska vad rektorerna säger om hur de bedriver sitt 

pedagogiska ledarskap, och på så sätt se vad som döljer sig i alla utsagor. 

Kategorier skapas utav utsagor som beskriver ungefär samma sak, och ges en 

lämplig etikett eller benämning. Processen, även beskriven i avsnitt 5.6 (s. 38), 

kan beskrivas som induktiv på så sätt att kategorierna inte är förutbestämda. 

Resultatet av denna kodning är att 12 kategorier framträder. Dessa 

åskådliggörs i tabell 6.2. Dessutom innehåller tabellen en beskrivande kolumn 

var syfte är att exemplifiera och förtydliga vad respektive kategori består av. 

Tabell 6.2. Resultatet av en induktiv kodning av rektorernas utsagor. 
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De tre kategorier som flest antal utsagor kan härledas till är: 

sociologi/skolkultur, organisering av verksamheten samt interaktion 

mellan enskild lärare och rektor. Några av kategorierna är väldigt specifika 

och innehåller inte heller så stor andel av utsagorna. Dessa kategorier har 

uppstått för att alla utsagor skall ingå i någon kategori och de bedöms inte på 

ett naturligt sätt passa ihop med någon av de övriga. Om en utsaga bedömts 

beskriva sådant som kunde härledes till två eller flera kategorier har den 

placerats i den kategori som den i huvudsak ger uttryck för. 

Ett sätt att presentera resultatet av den induktiva kodningen är att beskriva vad 

rektorerna till största delen gett uttryck för. Det behöver inte betyda att det är 

det som de i sina praktiker sätter mest tid på. Det går heller inte att med 

säkerhet säga att rektorerna faktiskt utövar allt de säger att de gör. 

Så, vad är det då de tre kategorier som tillsammans utgör drygt 66% av 

innehållet ger uttryck för? Det rektorerna beskriver är deras arbete med att 

inom organisationen sprida grundläggande värderingar och förhållningssätt 

och hur de tillsammans med personal och elever arbetar för att såväl värna om 

som utveckla och förfina dessa. De beskriver relationsbyggande och möten 

med elever samt hur de genom lärarna arbetar för en skola där alla individer 

bemöts med respekt och hänsyn, och där rektorerna själva har en nyckelroll 

när det gäller att exempelvis vända kulturer och fungera som kulturbärare. 

Några exemplifierande citat: 

Att du verkligen tar dig tid till att lyssna in vad som behöver göras och 

lyssna på dem. Sen att hjälpa till. 

Att vi har samma värderingar. 

Med det här värdegrundsarbetet… Vi har väldigt olika elevsyner. 

Kategori

Antal

utsagor

Andel av

helhet Beskrivning

Sociologi/skolkultur 68 29,1% Värdegrund, relationer, bemötande, kommunikation

Organisering av verksamheten 53 22,6%
Processer, strukturer, scheman, delegering, 

arbete för att skapa delaktighet

Interaktion mellan enskild 

lärare och rektor
34 14,5% Lektionsbesök, medarbetarsamtal, feedback, handledning

Kollegialt lärande 20 8,5% Arbetssätt där fler än en lärare deltar kring pedagogiska frågor

Elevers lärande 13 5,6% Elevers sociala- och kunskapsutveckling

Ledningsgrupp/delat ledarskap 12 5,1% Hur ledningsgruppen nyttjas som verktyg

Målsättning/utvärdering 11 4,7% Arbetet med mål och utvärdering av verksamheten

Lärarnas frirum 7 3,0%
Den autonoma läraren, förtroende för att 

läraren handhar sin egen undervisning

Rekrytering 5 2,1% Rekrytering och introduktion av nya lärare

Rektors kompetensutveckling 5 2,1% Arbetet med sin egen kunskapsinhämtning

Styrdokument 4 1,7% Arbetet med viktiga styrdokument som arbetsplan och läroplan

Lärares kompetensutveckling 2 0,9% Arbetet med lärares fortbildning, utbildning

Summa 234 100,0%
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Men det jag måste ha är lärare som visar den här medmänskligheten 

och den här förståelsen för olikheter… 

Och jag jobbar alltid med öppna dörrar. 

Och det handlar ju också om fixed mindset och growth mindset det här 

med beteende och person… det handlar om hur vi tänker om eleverna 

och hur dom tänker om sina egna förmågor. 

De arenor som beskrivs och där rektorerna utövar den här delen av det 

pedagogiska ledarskapet är exempelvis i korridorerna, på elevsamlingar, i 

klasserna och under möten med lärare. 

Rektorerna pratar också om strukturer som de bygger upp, om rutiner och 

ansvar. En rektor beskriver hur hen arbetar med att ta fram mallar för 

dokumentation och hur de organiserar allt material som skall förvaras i skolan 

med avsikten att underlätta lärarnas vardag. Med detta hoppas hen att mer tid 

frigörs för arbete med att utveckla exempelvis undervisningen och kulturen på 

skolan. Hur de arbetar med att ta fram underlag till beslutsfattande och hur de 

planerar lärarnas gemensamma arbetsmoment. De startar upp projekt och 

driver dem framåt tillsammans med lärarna, de skapar scheman för 

undervisning och de skapar strukturer för möten och långsiktiga planeringar. 

De lokala förutsättningarna verkar rektorerna utgå ifrån när de planerar för 

arbetsrutiner och -insatser. Flera av dem beskriver olika typer av underlag och 

utvärderingsresultat som arbetas fram och bearbetas i kollegiet. Det verkar 

viktigt för rektorerna att följa med i de förändringar som sker och de behov 

som uppstår i verksamheten. 

Strukturen måste hela tiden följas upp för då skapar man förändring i 

kulturen. Följa upp, förfina, förbättra. 

För att om jag sitter och gör ett schema som inte är bra, då påverkar ju 

det pedagogiken och då är det ett av mina pedagogiska instrument i 

förlängningen. 

Att alla är med i besluten så långt det går. 

…organisationsplan, du fick höra att jag har elevstatistik. 

Man kan ju ta modellen men det är sällan man kan ta den och helt 

applicera den på din verksamhet utan det skall modifieras… 

Här är det ju ett starkt samband mellan möten och närvaro. 

Sen är det saker som måste genomföras, det kommer uppifrån. 
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Interaktion mellan enskild lärare och rektor, som flertalet utsagor kodats 

som (tredje plats), utgörs exempelvis av lektionsbesök och medarbetarsamtal. 

Det första upptar varierande tid av det pedagogiska ledarskapet, allt från att 

upp till 50 besök görs under ett läsår till några enstaka och sen är det ett par 

rektorer som inte genomför besök men som beskriver att de skulle vilja göra 

det men att tiden inte räcker till. Nedan några konkretiseringar av denna 

kategori. 

Generellt sett beskriver rektorerna en lärarkår som gör ett gott arbete. En rektor 

anser att hen kan se resultat i form av mer motiverade lärare när hen genom 

kommentarer förstärker lärarnas styrkor. Rektorns insats verkar i första hand 

handla om att stödja en undervisning som redan håller en hög nivå, men några 

av rektorerna beskriver också hur de agerar i situationer där allt inte fortlöper 

i önskvärd riktning. I sådana fall diskuterar rektorerna i första hand saken med 

berörd lärare och i vissa fall kan det finnas behov av att sätta sig in lite mer i 

en situation genom att höra andra. 

Men även i medarbetarsamtal pratar vi om lärarens undervisning. 

Fast det blir jobbiga samtal ibland med en del så tror jag det lönar sig i 

längden. [när det uppstår problem med lärare] 

…de nya lärarna… Jo, så det kör jag, en gång i veckan brukar jag träffa 

dem enskilt så att vi kan diskutera dels sånt som jag ser men också sånt 

som läraren själv känner att det här behöver jag hjälp med. 

Jag är intresserad av vad lärarna gör på lektionerna… jag har kanske 

varit på 30 såna lektioner… så det brukar bli så där en 55 lektioner på 

ett år… rasten efter skall de vara tillgängliga för pedagogiska 

diskussioner… 

…se alla styrkor och försöka lyfta det lite extra för att kunna få ut… Då 

gör dom ett bättre jobb… och då kan man få ut väldigt mycket ur deras 

kompetens. [om individuella samtal med lärare] 

Utan jag måste titta på vad de gör… och då ställa rätt frågor… att så 

frön. 

Att man [rektor] handleder när man kör fast som lärare… 

6.4 Bearbetning av utsagorna utifrån de meningsbärande 

orden (MO) 

Syftet med att presentera ett resultat utifrån de meningsbärande orden i Rektor 

och styrkedjan (SOU 2015:22) är att analysera rektorernas utsagor utifrån ett 
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nationellt perspektiv. Visserligen svenskt, i stället för finländskt, men flera av 

rektorerna har en svenskinfluerad bakgrund vilket framgår i 

bakgrundsvariablerna. Fem av sju rektorer har en svensk lärarexamen i 

grunden och två av dem har gått någon form av svensk skolledarutbildning. 

Två stora kategorier utgörs av aktivt ledarskap/kommunikation (direkt 

ledning) och processer/organisering (indirekt ledning), och 5 % av 

utsagorna har inte gått att koda utifrån de meningsbärande orden, vilket är en 

konsekvens av det deduktiva tillvägagångssättet där kategorierna är fastställda 

i förväg. 

Tabell 6.3. Fördelningen av rektorernas utsagor utifrån de meningsbärande 

orden i Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22). 

 

Resultatet i perspektivet aktivt ledarskap/kommunikation ger flera olika 

exempel på hur rektorerna utövar en direkt ledning. Utsagorna utgörs av 

beskrivningar om tillsättande av lärartjänster, fördelning av lärarnas 

undervisningstimmar och -grupper samt att utse ledningsgrupp. Vissa av 

rektorerna beskriver också hur de på olika sätt arbetar för att sprida 

pedagogiska tankar och modeller bland lärarna. En rektor håller övningar 

tillsammans med lärarna som de sedan kan diskutera i grupper och använda sig 

av i sin undervisning. Samma rektor har lärarna att se på pedagogiska klipp 

som de därefter skall omsätta till praktik. En annan rektor beskriver att hen 

väljer ut artiklar och andra texter som rör viktiga pedagogiska aspekter som 

hen sedan har lärarna att läsa. Flera av rektorerna betonar sin fysiska närvaro i 

det som sker i skolan men det finns också exempel på en annan närvaro där 

rektorn ger feedback och kommentarer via mejl och genom att visa entusiasm. 

Den fysiska och aktiva närvaron gör sig gällande vid olika sorters möten men 

rektorerna beskriver också att det praktiseras vid exempelvis utvärderingar 

samt vid framställning och bearbetning av olika typer av faktaunderlag. Två av 

rektorerna säger att en del av det pedagogiska ledarskapet är att driva processer 

framåt men att samtidigt lyssna in hur lärarna ställer sig i de olika frågorna. 

Perspektiv av det pedagogiska ledarskapet

Antal

utsagor

Andel av

helhet

Aktivt ledarskap/kommunikation (direkt ledning) 103 44,0%

Processer/organisering (indirekt ledning) 54 23,1%

Analytiskt arbetssätt 21 9,0%

Mål/visioner 13 5,6%

Okodade 12 5,1%

Höga förväntningar 12 5,1%

Elevers utveckling och lärande 11 4,7%

Rektorns egen kompetens 8 3,4%

Summa 234 100,0%
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Exempel på utsagor tillhörande denna kategori: 

… utvärdera någonting vi har gjort så är det klart att min närvaro är 

viktig, den är avgörande. 

Jag brukar lägga fram till lärarna att det är ju ett gemensamt intresse vi 

har och det är ju deras [elevernas] inlärning. 

Ja eller om jag har läst någonting i någon tidning så kan jag berätta om 

det… 

Att då håller jag i en övning som dom sen kan ta med sig till klassen för 

att få in det här kooperativt lärande. 

T.ex. att tillsätta lärarnas positioner till nästa år är det ju talk and talk 

again att man inte har den där konflikten att jag vill inte, jag kan inte, 

jag orkar inte. 

I den andra kategorin processer och organisering som kan tolkas som ett mera 

indirekt ledarskap beskriver rektorerna hur de på olika sätt organiserar och 

planerar för lärarna att arbeta med frågor som rör det pedagogiska. Lärarna 

indelas i arbets- och ämneslag och de tilldelas uppgifter och frågeställningar 

som de skall arbeta med både ur ett teoretiskt perspektiv men även vid vissa 

tillfällen omsätta till praktik i sina undervisningsgrupper. Två av rektorerna 

beskriver på olika sätt lärarnas frirum och att de tycker att det är viktigt att 

lärarna till viss del själva får utveckla sin undervisning och att lärarna på det 

sättet bedriver en form av skolutveckling. Rektorernas arbete med det 

pedagogiska ledarskapet utgörs också av arbetsmodeller för utvärderingar, 

lärarnas fortbildning och att ta hjälp av externa aktörer och rektorskolleger på 

andra skolor. En rektor beskriver hur hen arbetar för att skapa förutsättningar 

för elevassistenter att bidra till helheten och en annan beskriver sitt arbete med 

att skapa bra undervisningsgrupper vilket i sin tur skall gagna lärarnas 

undervisning. 

Några exempel på rektorernas beskrivningar: 

Jag anser att de här min personal har så mycket kunskap om det dom 

gör så jag går inte och lägger mig i detaljer hur de gör i sitt klassrum… 

För jag vill ju också att de skall ha den där friheten. 

…arbetslag och så fick dom då frågeställningar… det har med läxor att 

göra… med prov… med utvärdering… 

… lärare så är det de här spelrummet som finns… Men om man rör sig 

utanför gränserna så blir det inge bra. 
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… att vara lyhörd för vad som efterfrågas i kollegiet. 

Utan dom gick iväg i mindre grupper… [för att föra pedagogiska 

samtal] 

Den bästa skolutvecklingen får man ju ifall man får till det om lärarna 

vill någonting och de känner att de blir hörda… 

Alltså fortbildning att man har möjlighet och tid att gå på fortbildning. 

Den tredje största kategorin utgörs av analytiskt arbetssätt (21 utsagor). Till 

stor del handlar rektorernas beskrivningar om hur de ensamma eller 

tillsammans med andra, exempelvis ledningsgruppen, analyserar olika 

situationer och förhållanden i skolan. Det handlar om enskilda elevers och hela 

elevgruppers undervisningsarrangemang och hur elevunderlaget över tid 

ändrar och hur detta påverkar skolans arbetsformer. En av rektorerna beskriver 

också hur hen på ett metodiskt sätt arbetar med att samla in intryck från lärares 

undervisning. Detta görs genom observationer som sedan nedtecknas och 

analyseras. I ett senare skede tas ledningsgruppen och lärarkollegiet med i 

analysen och diskussionerna kring vad som bör göras utifrån dess resultat. 

Nedan två utsagor som exemplifierar denna kategori: 

Ett grovmaskigt i början och så tätnar det efter hand och till slut skall 

det leda till att så få misstag som möjligt slipper igenom. 

Den långsiktiga planeringen vi har här är ju präglad av 

ombyggnationer. 

Avslutningsvis några utsagor som åskådliggör innehållet i de kategorier som 

inte är dominerande i sammanställningen: 

Dom är i utveckling att man kan omöjligtvis veta allt och kunna allt, att 

det skall vara den här tillåtande lärande kulturen. [elevers utveckling 

och lärande] 

Man kan inte allt. Utan det man inte kan det tar man reda på och begär 

hjälp. Alltså dom som är insatta tar jag hjälp av alltså. [rektors 

kompetens] 

I förlängningen så har vi nästan ingen personalomsättning egentligen. 

Alltså vi har ju ingen som slutar utan vi har folk som vill jobba här i 

stället. Så vi har inga rekryteringsproblem. [okodad] 
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6.5 Bearbetning av utsagorna utifrån modellen 

Transformation in Action Framework (TAF)  

Eftersom det pedagogiska ledarskapet är något som också existerar 

internationellt har jag valt att analysera resultatet även ur det perspektivet. Det 

kunde göras på olika sätt, men jag har valt att koda rektorernas utsagor utifrån 

modellen Transformation in Action Framework (TAF) (Keamy, 2016). Detta 

eftersom det är en tydlig modell som dessutom innehåller vissa inslag från 

föregående analysverktyg men samtidigt bjuder på några nya kategorier som 

till exempel användning av resurser och professionellt lärande. Användningen 

av TAF som verktyg är precis som föregående analys en deduktiv process. 

Tabell 6.4. Fördelningen av rektorernas utsagor utifrån Transformation in 

Action Framework (TAF) (Keamy, 2016). 

 

Perspektivet skolledarskapet (school leadership) är svårt att avgränsa, men som 

framgår i metodavsnittet (s. 39) handlar det om vilka processer och strukturer 

ledaren använder sig av i sitt ledarskap. Vid kodningen visade det sig att en hel 

del, drygt 45 % kunde klassificeras under detta perspektiv. 

Det rektorerna beskriver är förändringsprocesser som de inlett, utmanande 

situationer samt allmänna formuleringar om hur de utövar sitt ledarskap. Två 

av rektorerna ägnar en beskärd del av intervjustunden åt att beskriva hur de 

arbetar med att förändra skolkulturen. Det handlar om frågor gällande elevsyn, 

elevers lärande, kollegialt samarbete, värderingar och prioriteringar. Till viss 

del verkar det handla om förhållanden och förhållningssätt som inte stämmer 

överens med det de själva står för eller vad de vill att verksamhetens skall 

kännetecknas av, men det handlar också om områden som de vill förfina och 

utveckla. 

Till viss del, framförallt i en av rektorernas utsagor, förekommer Citaten nedan 

är talande för vilka utsagor som kodats till perspektivet skolledarskapet: 

Perspektiv av det pedagogiska ledarskapet

Antal

utsagor

Andel av

helhet

Skolledarskapet 106 45,3%

Lärarnas kunskaper, förståelse, färdigheter och praktiker 36 15,4%

Sprida och översätta kunskap och god praktik 23 9,8%

Vision för att förbättra elevers lärande 20 8,5%

Datainsamling och -användning 17 7,3%

Professionellt lärande 17 7,3%

Okodade 7 3,0%

Ledning utifrån styrdokumenten 5 2,1%

Användning av resurser 3 1,3%

Summa 234 100,0%



Rektorn och det pedagogiska ledarskapet –   Peter Holm 

åländska rektorers föreställningar om sina praktiker 

56 

 

Vi har bildat en elevhälsogrupp som tar fram ett förslag tillsammans 

med mig och ledningsgruppen och, dom har varit på konferenser i 

Sverige och fått besöka skolor och andra intressanta enheter och se hur 

dom jobbar. 

Att man inte blir där och domderar och styr. Utan att man hela tiden har 

det här att man gör det tillsammans. 

Och sen skall det också, det är den ideologiska, och sen den 

faktabaserade att man går till politiker med fakta för att få dom resurser 

man vill ha. 

Så det här med gemensamma överenskommelser hör också till det här 

med ledarskapet då. Man hedrar det och det då att se till att dom följs 

och om det är någon som avviker så då blir det samtal. 

Det andra perspektivet som har attraherat många utsagor är lärarnas 

kunskaper, förståelse, färdigheter och praktiker. Flera av rektorerna 

beskriver hur de på olika sätt arbetar för att öka lärarnas kunskaper och 

färdigheter inom vissa områden. Det kan handla om didaktiska frågor men 

också i förhållningssätt gentemot elever i behov av särskilt stöd. De metoder 

som används är gruppdiskussioner, att visa på goda exempel, 

kompetensutveckling och att läsa till sig kunskap. Vad gäller lärarnas praktiker 

uppger flera av rektorerna att de särskilt prioriterar nyanställda och 

nyutexaminerade lärare. Detta eftersom de anser att dessa lärare har en något 

mer utsatt och krävande situation än lärare med lång erfarenhet. Här följer 

några exempel på hur rektorerna beskriver den här kategorin: 

Utan jag måste titta på vad gör dom, vad är det dom gör bra, hur kan vi 

bygga vidare på det. 

För då har jag ju pedagogik som mitt huvudämne, så jag har liksom där 

en fördel. Och jag tycker det är bra för jag kan diskutera att varför man 

[lärarna] gör vissa saker. Hur man lär sig. 

… jag anser att de här min personal har så mycket kunskap om det dom 

gör så jag går inte och lägger mig i detaljer hur de gör i sitt klassrum… 

Ett av de perspektiv som ingår i TAF är ledning utifrån styrdokumenten och 

i resultatet finns fem utsagor som rör just det. Det kan tyckas att det är i 

förhållandevis liten utsträckning som rektorerna beskriver det här området av 

det pedagogiska ledarskapet. En rektor beskriver att hen överlåter arbetet och 

framförallt tolkningen av läroplanen till lärarna och en annan beskriver hur hen 

tillsammans med lärarna arbetar för att utveckla den lokala arbetsplanen. 

Samma rektor beskriver arbetet med ett annat styrdokument nämligen 

timplanen, som reglerar undervisningsmängden i respektive ämne, och vilka 
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verkningar den har på undervisning och tjänstetillsättning. Men faktum 

kvarstår att majoriteten av rektorerna inte nämner styrdokumenten 

överhuvudtaget. Här följer tre exempel från berörd kategori: 

Just när det kommer till det här med läroplanerna så är det ju dom 

[lärarna] som sätter sig ner och tittar igenom det i första hand. 

Att den långsiktiga planeringen då som arbetsplan och styrdokumenten. 

Vi är inne i ett förändringsarbete där. 

Men t.ex. timplanen är ett bra exempel. Vi har diskuterat den att vi skall 

göra om den. Då kan du ju kommunicera den och diskutera. 

Perspektivet användning av resurser är specifikt för TAF vid jämförelse med 

exempelvis analysverktyget meningsbärande ord. Detta pratar dock rektorerna 

inte så mycket om men i de exempel som finns i materialet är det en rektor som 

beskriver hur hen laborerar med de ekonomiska medlen för att balansera 

mellan inventarie- och läromedelsinköp. Ett annat exempel är en rektor som 

beskriver hur hen diskuterar de personella resurserna och hur de skall fördelas 

tillsammans med sin ledningsgrupp. 

Avslutningsvis några exempel från några av de kategorier som ännu inte 

redovisats: 

Och med dom här verktygen försöker jag ju ändra och målbilden är ju 

en positiv lösningsinriktat lärandekultur. [vision för att förbättra elevers 

lärande] 

Där fick vi i höstas bl.a. det här med kooperativt lärande, så var det en 

lärare som var jätteintresserad av… men nu så har ledningsgruppen och 

jag kommit ifatt så nu har jag läst in mig på det här med kooperativt 

lärande, och har under planeringarna så gör vi en övning. 

[professionellt lärande] 

Skall vi ta beteende och person då kanske. Det är där jag tänker att man 

särskiljer. Alltså personen har ett värde i sig. Det är samma värde i alla 

människor. [okodad] 

6.6 Sammanfattning av resultat 

Vad gäller det pedagogiska ledarskapet redogör de åländska rektorerna för 

sådant som också framträder inom gängse forskning, men det kan också 

skönjas nyanser och till och med vissa skillnader. Likheterna framträder inom 

områden som undervisning och elevers lärande samt de relationella aspekterna 

av det pedagogiska ledarskapet.  
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Det är en aktiv arbetsvardag som framträder där rektorerna genom 

kommunikation och genom olika aktiva åtgärder leder och styr verksamheten 

i önskad riktning. Analytiska arbetsmetoder lyfts fram i de två analysverktyg 

som använts, kategorin datainsamling- och användning i TAF och 

analytiskt arbetssätt i MO, men är två områden som de åländska rektorerna i 

väldigt liten utsträckning beskriver. Även ledning utifrån styrdokument och 

lärarnas kompetensutveckling verkar uppta en marginell del av det 

pedagogiska ledarskapet. 

Det verkar, utifrån resultatet av den induktiva analysen, som att en stor del av 

det pedagogiska ledarskapet för de åländska rektorerna utgörs av 

kommunikation vars syfte exempelvis är att etablera goda kulturer och 

förhållningssätt, bygga relationer samt skapa förutsättningar för konstruktiva 

och utvecklande samarbeten inte bara mellan skolans personal utan även 

mellan lärare och elever (de två största kategorierna i den induktiva analysen: 

sociologi/skolkultur och organisering av verksamheten). Vissa rektorer 

verkar ha en aktivare roll i lärarnas undervisning medan andra verkar se 

fördelar med att ge lärarna ett visst frirum. De åländska rektorerna tycks också 

till viss del utöva det pedagogiska ledarskapet genom individuella samtal och 

interaktioner mellan dem själva och enskilda lärare, vilket utgör nästan 1/6 

av utsagorna. 
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7 DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka föreställningar ett antal åländska 

rektorer har om hur de utövar sitt pedagogiska ledarskap. Det framkommer att 

en stor del av det pedagogiska arbetet utgörs av dynamiska samarbeten och 

interaktioner med andra personer i skolverksamheten. Rektorerna använder sig 

av direkta arbetsmodeller som lektionsbesök, medarbetarsamtal och 

handledning till nya lärare. Många av dem lyfter fram kollektivets och 

helhetens betydelse. Det pedagogiska ledarskapet är inget ensamarbete och det 

består av en mångfald av arbetsuppgifter. Ledningsgruppen nyttjas både som 

ett forum för diskussion av pedagogiska frågor och som en hävstång för att 

driva verksamheten framåt. 

Rektorerna nyttjar också mera indirekta arbetsformer som har med exempelvis 

organisering och strukturer att göra. Det kan handla om allt från 

schemaläggning, till indelningar av lärarna i lärarlag och att med hjälp av 

kompetensutveckling, studiebesök och nyttjande av externa resurser och 

kompetenser utveckla skolan.  

Studiens resultat uppvisar också flera konkreta exempel på hur rektorerna leder 

arbetet med lärarnas undervisning och elevernas lärande, detta exempelvis 

genom att göra lektionsbesök och hålla efterföljande samtal med berörd lärare 

och att rektor själv håller i övningar för lärarna eller uppmanar dem att läsa 

viss litteratur/forskning. Ett par av rektorerna använder lektionsbesök och 

samtal med lärare som ett systematiskt tillvägagångssätt för att samla in 

underlag om den undervisning som bedrivs på skolan. Med detta analytiska 

förfarande skapas förutsättningar för att utveckla skolan och undervisningen 

som helhet.  

Det visar sig också att rektorerna gör delvis olika prioriteringar inom ramen 

för det pedagogiska ledarskapet. Några rektorer intar exempelvis en mera 

tillbakadragen roll när det kommer till lärarnas undervisning medan andra gör 

det motsatta. Arbete med värderingar, förhållningssätt och skolkulturer upptar 

mera arbetstid för vissa rektorer medan andra prioriterar utformning och 

användning av processer och arbetsmodeller. 

I detta kapitel ställs först studiens resultat i förhållande till aktuell forskning 

och därefter diskuteras resultatet utifrån de två forskningsfrågor, rektorernas 

föreställningar och prioriteringar, som ställs. Kapitlet avslutas med 

sammanfattning, metoddiskussion samt mina tankar om fortsatt forskning. 



Rektorn och det pedagogiska ledarskapet –   Peter Holm 

åländska rektorers föreställningar om sina praktiker 

60 

 

7.1 Hur förhåller sig studiens resultat till aktuell 

forskning? 

Det finns en samstämmighet mellan resultatet i denna studie om åländska 

rektorers praktiserande av det pedagogiska ledarskapet och det som 

forskningsöversikten visar. Precis som i nationell och internationell forskning 

beskriver de åländska rektorerna perspektiv som rekrytering, arbete med 

skolkulturer, utvärderingar och att skapa förutsättningar för samt bedriva 

kollegialt lärande.  

Det tycks också finnas vissa skillnader. De åländska rektorerna ger till exempel 

endast ett fåtal beskrivningar om ett systematiskt arbete med datamaterial av 

olika slag som utgångspunkt vid förändringsarbete. Detta är alltså något som 

knappt existerar i den empiri som utgör grunden för denna studie, medan det 

lyfts fram i flera av de artiklar som beskrivits ovan. 

Likheter 

Sju av artiklarna (Forssten Seiser, 2017; Macneill, Cavanagh, & Silcox, 2003; 

Robinson m.fl., 2008; Shields, 2010; Thomson, 2011; Webb, 2005; Ärlestig & 

Törnsén, 2014) som ingår i forskningsöversikten tar upp elevers lärande eller 

undervisningen. Datamaterialet i föreliggande studie innehåller också en hel 

del som handlar om just detta: exempelvis att rektor skapar förutsättningar för 

lärarnas gemensamma lärande och att rektor själv följer och diskuterar lärarnas 

undervisning. 

I sex av artiklarna (Macneill m.fl., 2003; Male & Palaiologou, 2017; Robinson 

m.fl., 2008; Shields, 2010; Wahlstrom & Seashore Louis, 2008; Wilkinson & 

Kemmis, 2015) nämns också de relationella aspekterna i rektors ledarskap. 

Rektorns uppgift, och betydelsen av, att värna om och stärka relationerna inom 

skolan – att skapa meningsfulla och utvecklande samarbetskulturer. Några av 

artiklarna lyfter fram betydelsen av att rektorn arbetar med relationerna inom 

skolsamfundet. I denna studie framgår det att även de åländska rektorerna både 

anser att det relationella hör till det pedagogiska ledarskapet men även en hel 

del beskrivningar om hur de arbetar med detta ingår i materialet. 

En tredje parallell som kan ses mellan aktuell forskning och de åländska 

rektorernas praktik är det delade ledarskapet. Vilket i forskningen, i två av 

artiklarna (Wahlstrom & Seashore Louis, 2008; Wilkinson & Kemmis, 2015), 

beskrivs som en arbetskultur som är professionell till sin karaktär och där det 

praktiseras ett distribuerat ledarskap som är stödjande och kompletterande. 

Även de åländska rektorerna beskriver hur de, framförallt genom eller med 

hjälp av sina ledningsgrupper, bedriver ett delat pedagogiskt ledarskap. 
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Skillnader 

En av artiklarna (Radinger, 2014) hävdar att rektorerna inte får tillräckligt med 

stöd för att utöva sitt pedagogiska ledarskap, vilket inte är något de åländska 

rektorerna ger uttryck för. En annan artikel (Harju-Luukkainen m.fl., 2014) 

lyfter fram rekryteringsproblematiken för rektorer i svenskfinland, och hävdar 

att detta har inverkningar på hur rektorerna bedriver sitt pedagogiska 

ledarskap. Denna utmaning är inte något de åländska rektorerna beskriver, en 

av rektorerna säger till exempel att de inte har några svårigheter med att 

rekrytera lärare, utan hen kan välja ut de som är lämpliga just för den skolans 

behov. 

 

 

7.2 Hur beskriver rektorerna att de utövar sitt pedagogiska 

ledarskap? 

I den induktiva analysen bedöms ca hälften av utsagorna höra till kategorier 

som har med kulturella, sociologiska och organisatoriska aspekter att göra. 

Just den sociologiska kontexten som arena för det pedagogiska ledarskapet 

teoretiseras av Jarl m.fl. (2017). Det rektorerna pratar om är hur de genom sitt 

pedagogiska ledarskap arbetar med och för dessa så uppenbart viktiga delarna 

av skolverksamheten. Därför är det inte överraskande att det i den deduktiva 

analysen, där utsagorna kodats utifrån TAF, är just kategorin skolledarskapet 

som är det framträdande. Samma gäller för analysen där de meningsbärande 

orden använts som mätverktyg, och där kategorierna aktivt 

ledarskap/kommunikation och processer/organisering lockar de flesta av 

utsagorna. Vad är det då som rektorerna gör och som upptar så stor del av tiden 

för deras pedagogiska ledarskap? Kanske kan det sammanfattas på följande 

sätt: 

Leadership is a process in which leaders and followers interact 

dynamically in a particular situation or environment. (Hughes m.fl., 

2015, s. 35) 

För det är egentligen det de åländska rektorerna pratar om när de berättar om 

hur de praktiserar sitt pedagogiska ledarskap. Det är olika situationer och 

exempel som återges, sådana som förekommer med jämna mellanrum och 

upptar en stor del av deras arbetstid. Det är interaktioner mellan människor där 

rektorerna ständigt innehar rollen av ledare och förebild. Det är en ytterst liten 

del av datamaterialet som beskriver ett pedagogiskt ledarskap som utövas i 
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ensamhet, och det handlar då om exempelvis inläsning av något nytt 

vetenskapligt rön. I de dynamiska situationer som rektorerna beskriver 

använder de sig av flera olika verktyg såsom kommunikation, delegering, 

planering, strukturering, kroppsspråk och problemlösning i syfte att…, ja i 

syfte att åstadkomma vad? Några av rektorerna beskriver, ofta på ett indirekt 

sätt, att det handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för lärarna att 

bedriva sin undervisning, eller att överlämna den delen mer eller mindre helt 

till lärarna genom att inta en lite passivare och mer tillbakadragen roll i sitt 

ledarskap. Detta kan tolkas som att rektorn överlåter en del av det frirum som 

styrdokumenten tillåter till läraren (Berg, 2011; Hargreaves & Fink, 2008). 

Vissa av rektorerna beskriver det som en mer aktiv process där de direkt 

interagerar med lärarna i syfte att utveckla den enskilde lärarens undervisning 

men även utveckla skolan som helhet. Ett par av rektorerna är så pass tydliga 

att de säger att det i slutändan handlar om varje enskild elevs utveckling inom 

såväl kunskapsmässigt socialt. 

Lektionsbesök som av deltagarna i studien görs i varierande grad, är något som 

lyfts fram även i litteraturen (Svedberg, 2016; Ärlestig & Törnsén, 2014). 

Lärarnas lärande eller det kollegiala lärandet är något som har ett nära samband 

med undervisningen och det området prioriteras lite olika av rektorerna. Vissa 

av rektorerna beskriver att de genom individuell feedback, handledning och 

samtal med lärare i korrigerande syfte arbetar med att utveckla undervisningen 

i skolan. Därutöver är det ett par av rektorerna som beskriver denna del av det 

pedagogiska ledarskapet med den tydlighet och eftertänksamhet som i 

teoretiseringen exempelvis beskrivs som: lärprocesser genom analytiskt 

förfarande, djupare förståelse för elevers och lärares lärande och att hävda 

lärares lärande (Scherp & Scherp, 2016; Thomson, 2011; Timperley, 2013). 

Enligt vissa forskare (Jarl, 2013; Leahy & Wiliam, 2015) kan rektor, inte 

endast på ovan beskrivna sätt leda lärarnas lärande, utan rektorn kan även göra 

det genom att hen skapar förutsättningar för lärarna själva att i olika 

konstellationer utveckla praktikerna. Detta är något som vissa av rektorerna i 

studien ger uttryck för och som de menar att de har som arbetsmetod för att 

utveckla det pedagogiska arbetet på skolan. 

Med skolans organisering som aspekt av det pedagogiska ledarskapet är 

tanken, enligt Jarl m.fl. (2013) samt Larsson och Löwstedt (2014), att det är de 

lokala och interna behoven som utgör grunden för planeringen. 

Organiseringens syfte är att skapa former för planering, genomförande och 

utvärdering. Hur skolorna organiserar sig – genom rektor och ledningsgrupp – 

beskrivs i föreliggande studie av flera rektorer. De pratar om arbetsgrupper och 

lärarlag och diskussionsunderlag till olika mötesformer där lärarna 

tillsammans diskuterar pedagogiska frågor. Det övergripande syftet för detta 
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verkar vara att öka graden av delaktighet och att locka fram och sprida den 

kompetens och erfarenhet som kollegiet besitter. 

Schemaläggning, det vill säga skapande av undervisningsgrupper och 

fördelning av lärarnas timmar, lyfts fram i den statliga rapporten Rektorn och 

styrkedjan (SOU 2015:22) som ett verktyg för rektorn när hen utövar det 

pedagogiska ledarskapet. Flera av rektorerna i studien beskriver den här delen 

av sin arbetsvardag. Det handlar då om att skapa effektiva kombinationer 

mellan lärarna och undervisningsgrupperna, och om att anpassa 

schemaläggningen utifrån lärarnas styrkor. Schemaläggningen beskrivs av 

rektorerna inte som ett ensamarbete utan tvärtom tillåts lärarna vara delaktiga, 

en rektor beskriver det som ”talk and talk again”. 

I studiens teoretiska del tas två perspektiv på skolutveckling genom det 

pedagogiska ledarskapet upp: skoleffektivisering och skolförbättring. Utifrån 

hur dessa två perspektiv framställs och tolkas är min slutsats att samtliga 

rektorer som deltar i studien skulle positioneras inom det senare – 

skolförbättring. Jarl m.fl. (2013) och Scherp och Scherp (2016) beskriver 

skolförbättringen på så sätt att den sociala tillvaron utgör grunden. Denna 

grund kännetecknas av exempelvis dynamiska samarbetsformer, hög grad av 

delaktighet och att det är de lokala förutsättningarna och behoven som är 

styrande. En stor del av rektorernas utsagor beskriver dynamiska situationer 

och deras arbete med att skapa delaktighet. Wrigley (2011) hävdar att 

skolförbättring har sin utgångspunkt i demokratiska värden, vilket också är 

något rektorerna i studien genomgående pratar om när de beskriver sin 

arbetsvardag. 

Det faktum att tre olika analysverktyg använts har resulterat i ett antal 

”minoritetskategorier”. Den induktiva analysen resulterar i kategorierna 

lärares kompetensutveckling (2 utsagor) och styrdokument (4 utsagor). De två 

deduktiva analyserna utmynnar i minoritetskategorierna: användning av 

resurser (3 utsagor), ledning utifrån styrdokument (5 utsagor), rektors egen 

kompetens (7 utsagor) och höga förväntningar (8 utsagor). Dessa 

minoritetskategorier kan tolkas som olika rektorers unika aspekter av hur det 

pedagogiska ledarskapet praktiseras. 

7.3 Vilka prioriteringar gör rektorerna inom ramen för det 

pedagogiska ledarskapet? 

Resultatet visar att rektorerna till vissa delar prioriterar samma saker i sitt 

pedagogiska ledarskap. De beskriver att de i sin arbetsvardag sätter mycket tid 

på att kommunicera med personal och samverka med andra. Ledningsgruppen 
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är en viktig samarbetsform och olika typer av möten och samtal, både 

individuella och i grupp, tillsammans med lärarna prioriteras. Tanken med 

dessa arbetssätt är bland annat att öka personalens känsla av delaktighet. 

I min tolkning av rektorernas nyckelord, med tillhörande utsagor, och hur de 

graderat dessa utifrån ett viktighets- och tidsperspektiv är det dock en annan 

bild som framträder. En bild som antyder att rektorerna när de utövar sitt 

pedagogiska ledarskap faktiskt sätter tid och fokus på olika saker. För att 

konkretisera min tolkning presenteras och diskuteras de nyckelord som 

respektive rektor prioriterar i avsnittet nedan. Respektive rektors prioriterade 

nyckelord med tillhörande utsagor tolkas också utifrån det som aktuell 

forskningen kommit fram till. 

Rektor M graderar Ledare ej chef högst och beskriver hur hen kommunicerar 

med lärarna, är noga med att lyssna in deras åsikter både i grupp och 

individuellt och att hen funderar på vilka strategier som kan användas för att 

få med sig lärarna och bibehålla det positiva klimat som beskrivs råda på 

skolan. Detta arbetssätt liknar det som Male och Palaiologou (2017) beskriver 

som att upprätthålla effektiva relationer och Macneill, Cavanagh och Silcox 

(2003) som engagemang och stöd för lärarna. Rektor M beskriver flera 

situationer där hen agerar som ledare och inte som chef. Skillnaden mellan 

”ledare” och ”chef” tycks vara att delaktighet, lyhördhet och gemensamt 

beslutsfattande är tydligare förankrat hos ledar-typen. Rektor M är också en av 

de rektorer som har en mer tillbakadragen roll vad gäller lärarnas undervisning. 

Detta motiveras med att skolan har kompetenta lärare som gör ett gott arbete. 

Rektor N säger att hen i sitt pedagogiska ledarskap prioriterar Möten och 

Närvaro. Hen beskriver arbetet med att samla in och förhålla sig till underlag 

av olika slag. Hen nämner exempelvis en större extern utvärdering och att dess 

resultat är viktigt för skolans utvecklingsarbete och vad som prioriteras 

framöver. N menar också att det i ett förändringsarbete är viktigt att förhålla 

sig kritiskt och analytiskt till det som behandlas, och att detta är något både 

hen själv och lärarna skall bidraga med. Noggranna förberedelser och aktiv 

närvaro är av största vikt under dessa möten. Just att externt initierade 

mätningar och utvärderingar är något som förväntas öka är en av Moosungs 

slutsatser (2016). En sådan utveckling kan ju leda till att rektor behöver 

omvärdera sitt pedagogiska ledarskap. Mer tid kan komma att behöva avsättas 

för analyser och kritisk granskning och kanske har rektor N ett försprång, 

jämfört med de andra rektorerna, i just detta avseender. 

Rektor O skattar de två nyckelorden Krav och Tydlighet högst. För att kunna 

ge uttryck för dessa i sitt ledarskap använder sig O av olika arbetsmodeller och 

forum. Redan i samband med rekrytering och anställning påtalas 
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förväntningarna på den nya läraren. Ett stort antal lektionsbesök hos samtliga 

lärare görs fortlöpande varvid systematisk insamling av värdefullt underlag 

äger rum. Vidare kommunicerar O ut sina förväntningar men är samtidigt noga 

med att betona allt som är positivt med skolan. Utifrån detta skulle paralleller 

kunna dras till studierna Classroom observations and supervision – essential 

dimensions of pedagogical leadership (Ärlestig & Törnsén, 2014) där rektorns 

roll i skolans kärnprocesser (undervisning och elevers lärande) betonas samt 

systematisk informationsinhämtning från lärarnas undervisning (Thomson, 

2011). Likheter med att etablera en framgångskultur och rekrytering av 

personal, som Male och Palaiologou (2017) lyfter fram som särskilt viktiga i 

skolutvecklingssammanhang, kan också märkas. 

Rektor P uppger Ge tid för pedagogiska samtal och Skapa förutsättningar 

för pedagogiskt lärande som sina viktigaste nyckelord. Därtill nyttjar sig hen 

till stor del av sin ledningsgrupp. Tillsammans planerar de för kommande 

arbete och dess praktiska genomförande. Hen tar samtidigt ett stort individuellt 

ansvar genom att exempelvis leda pedagogiska övningar med lärarna och hålla 

sig informerad om aktuell forskning. Just att skapa förutsättningar för 

kollegialt lärande och kompetensutveckling beskrivs som framgångsrika 

ledarskapsegenskaper i två aktuella studier (Robinson m.fl., 2008; Webb, 

2005).  

Forskarna Wahlstrom och Seashore Louis´ (2008) slutsats, att en organisation 

och arbetskultur som är utmärkande professionell till sin karaktär och där det 

tillämpas ett delat ledarskap, har en positiv effekt på lärarnas eget lärande 

avspeglas i rektor P´s ledarskapsideal. Rektor P´s beskrivning av hur hen 

utövar sitt pedagogiska ledarskap utmärker sig av att hen i stor utsträckning 

uppehåller sig vid undervisningen och elevernas lärande samt att hen på ett 

konkret och variationsrikt sätt beskriver processer och arbetsmetoder kopplade 

därtill. En stor del av lärarnas arbetstid verkar vara öronmärkt för 

gemensamma pedagogiska diskussioner. 

Rektor Q beskriver hur hen inlett ett arbete med att ta fram en ny vision och 

verksamhetskultur på sin skola. Detta görs med hjälp av långsiktig planering 

och det viktigaste styrmedlet utgörs av det elevunderlag som skolan har. 

Kommunikationen är ett viktigt verktyg i hens ledarskap. De nyckelord som Q 

prioriterar är Baserat på långsiktig planering och Kommunikation. Male 

och Palaiologou (2017) lyfter bland annat fram de tre ledarskapsaktiviteterna 

verka för stödjande kultur, upprätthålla effektiva relationer samt rektorns 

ledarskaps-beteende som viktiga i skolutvecklingssammanhang. Rektor Q 

använder sig av begreppet ”talk and talk again” när hen beskriver arbetet med 

att leda verksamheten och lärarna. För denna rektor verkar det vara viktigt att 
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bygga upp en gemensam förståelse och hitta gemensamma lösningar som alla 

kan ställa sig bakom. Rektorns engagemang för det visionsarbete som inletts 

är också uppenbart. Detta med gemensam vision är något Mcneill m.fl. (2007) 

anser vara en nyckelfaktor vid förändringsarbete. 

Rektor R beskriver olika projekt som drivs i skolan. Hen skapar 

förutsättningarna för dessa och lyckas med att engagera lärarna i det som är på 

gång. Stor vikt läggs vid att fånga in de behov och utvecklingsområden som 

lärarna efterlyser. Hen beskriver den rådande verksamhetskulturen som 

stödjande och uppmuntrande. De nyckelord R prioriterar är Hjärta med – 

ödmjukhet och Tillsammans. Även för rektor R kan paralleller dras till Males 

och Palaiologous (2017) fallstudie där, som bekant, den stödjande kulturen 

beskrivs som en framgångsfaktor. R beskriver sitt ledarskap som inbjudande 

och inlyssnande, med hjälp av god vilja och samarbete hanteras situationer som 

uppstår. Det finns även likheter mellan R:s pedagogiska ledarskap, i synnerhet 

med tanke på de projekt som bedrivs och hur hen inom dem arbetar med och 

för lärarnas kompetensutveckling, och det som Jarl (2013) markerar som ett 

viktigt men i många fall eftersatt område inom det pedagogiska ledarskapet. 

Såväl genom att skapa ekonomiskt som tidsmässigt utrymme söker rektor R 

prioritera lärarnas möjligheter till kompetensutveckling (lärarnas förfrågningar 

bifalles vanligen). 

Rektor S uppger Eleven, Kultur och Kärlek som de prioriterade områdena 

inom ramen för sitt pedagogiska ledarskap. S´ beskrivning av hur hen utövar 

sitt pedagogiska ledarskap inom dessa tre områden kan bland annat jämföras 

med Forssten Seisers aktionsforskningsstudie (2017) i vilken hon utifrån sitt 

empiriska material drar slutsatsen att goda rutiner för möten är betydelsefulla 

när förändringsarbete skall bedrivas på en skola. Rektor S beskriver hur hen 

arbetar med bland annat strukturer och rutiner för att förändra den kultur som 

råder på skolan. I arbetet med kulturförändring ingår även att stärka den 

stödjande miljön i skolan; skolpersonalen skall finnas till för eleverna så att 

dessa känner sig sedda och trygga samt iakttagande av ett dynamiskt 

förhållningssätt när det kommer till den kollegiala utvecklingen och i synen på 

elevernas lärande (”growth mindset”). I den studie av Robinson m.fl. (2008) 

som tidigare presenterats kommer forskarna fram till att det finns ett starkt 

samband mellan faktorn säkerställande av en ordningsam och stödjande miljö 

och elevernas studieresultat vilket är något som kan tolkas att Rektor S arbetar 

för i sin skola. En stor del av hens utsagor rör bemötande och hur hen arbetar 

för att skapa en tryggare och trivsammare miljö för i synnerhet eleverna, men 

även för lärarna. Paralleller till S´ praktik kan även dras till det resultat som 

presenteras i artikeln Transformative Leadership: Working for Equity in 

Diverse Contexts (Shields, 2010) där hon beskriver framgångsfaktorerna för 
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två rektorer så, att de förändrar sina verksamheter – strukturerna, kulturen och 

de pedagogiska praktikerna – för att skapa en mer inkluderande och rättvis 

skolvardag för eleverna samt att nya lärdomar och tillämpning av nya 

tillvägagångssätt värderas högt. Det finns även likheter mellan S´ 

ledarskapssträvanden och det som av Wilkinson och Kemmis (2015) beskrivs 

som en kultur där all personal delar språk, aktiviteter och arbetar medvetet 

för att skapa goda relationer mellan alla i skolsamfundet. S berättar bland 

annat om hur hen hela tiden strävar efter att vara en god förebild när det 

kommer till bemötande av elever och där hen är ute efter något som hen 

beskriver som ”catch them being good” (påkomna dem när de gör något bra). 

I och med att rektorerna till viss gör olika prioriteringar inom det pedagogiska 

ledarskapet är det svårt att se om det finns områden som de, utifrån aktuell 

forskning och teoribildning, borde avsätta tid för, men inte gör. Robinson m.fl. 

(2008) lyfter fram värdet av systematisk utvärdering av undervisningen och 

läroplansuppfyllelse. Detta är något som inte tydligt framträder bland de 

åländska rektorernas nyckelord eller utsagor. Endast en av rektorerna uppger 

utvärdering som ett nyckelord, och detta får ett förhållandevis lågt 

prioriteringsvärde, nämligen 2. 

Det är svårt att spekulera kring vad skillnaderna i resultatet av rektorernas 

prioriteringar beror på. En tanke är att de lokala förhållandena spelar in, Åland 

befinner sig geografiskt mellan Sverige och Finland och influeras säkerligen 

också från bägge håll. Detta möjliggörs tack vare Ålands rätt till självstyrelse 

och självbestämmande inom utbildningsväsendet. De lokala förhållandena gör 

sig också gällande beaktat rektorernas utbildningsbakgrund där både svenska 

och finländska examina förekommer. Utöver detta är det också rimligt att anta 

att även rektorernas egenskaper och intressen spelar in. Det som upplevs 

intressant och viktigt ur såväl ett eget som ett verksamhetsperspektiv kan antas 

uppta större del av en rektors arbetstid. 

7.4 Sammanfattande resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att en stor del av de åländska rektorerna föreställningar 

om hur de utövar sitt pedagogiska ledarskap är i linje med hur det pedagogiska 

ledarskapet beskrivs såväl nationellt som internationellt. Samma gäller när 

studiens resultat ställs i relation till aktuell forskning. Inte oväntat avslöjar 

studieresultatet vissa interna skillnader eller nyanser i rektorernas utsagor. 

Detta uttrycks inte bara i hur de utövar sina pedagogiska ledarskap utan även i 

fråga om vilka prioriteringar de gör.  
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Rektorerna i studien uppger att en stor del av det pedagogiska arbetet utgörs 

av vad som skulle kunna beskrivas som dynamiska samarbeten och 

interaktioner med andra personer i skolverksamheten; med lärare och elever i 

synnerhet men även i viss mån med assistenter. Rektorerna använder sig av 

direkta arbetsmodeller som lektionsbesök och medarbetarsamtal. De utövar ett 

delat ledarskap tillsammans med i första hand sina ledningsgrupper. De 

använder sig också av mer indirekta arbetsformer som har med exempelvis 

organisering och strukturer att göra, detta beskrivs som arbete med 

mötesstrukturer och indelning av lärare i olika typer av arbetsgrupper där sedan 

bland annat pedagogiska diskussioner förs utifrån bestämda teman. Studiens 

resultat visar också på flera konkreta situationer där rektorerna leder arbetet 

med lärarnas undervisning och elevernas lärande. Detta exempelvis genom att 

rektor själv håller i övningar för lärarna och genom att rektor på ett 

systematiskt sätt samlar in underlag från lärares lektioner vilket sedan används 

till att utveckla skolan och undervisningen som helhet. Det sistnämnda 

beskrivs särskilt utförligt av två av rektorerna.  

Det visar sig också, vilket tidigare nämnts, att rektorerna till viss del gör olika 

prioriteringar inom ramen för det pedagogiska ledarskapet. Några sätter mer 

tid och fokus på frågor som har med skolans kultur och värdegrund att göra 

och mindre tid på områden som direkt har med undervisningens kvalitet att 

göra, medan andra verkar prioritera just det senare. Även i rektorernas 

förhållningssätt till lärarnas undervisning visar resultatet på vissa skillnader 

rektorerna emellan. Några av dem ser undervisningen som lärarnas frirum och 

andra ser den som något de önskar få förstahandsinformation om i syfte att 

kunna använda i efterföljande diskussioner och analyser. 

Med detta sagt bedöms studiens syfte vara uppfyllt, men på vilket sätt kan 

denna studie bidra till den allmänna kunskapsbildningen inom området? 

Resultatet i denna studie visar på en viss samstämmighet jämfört med gängse 

forskning vilket kan tolkas stärka denna. Samtidigt marginaliseras vissa 

aspekter av det pedagogiska ledarskapet av de åländska rektorerna vilket kan 

tillföra en del nytt ljus över forskningsfältet. Sen är det möjligt att de nyanser 

och prioriteringar som framträder i den induktiva resultatdelen kan väcka en 

del nya forskningsfrågor som behöver besvaras (se nedan). 

7.5 Metoddiskussion 

Det primära syftet med studien är att undersöka de åländska rektorernas 

föreställningar om hur de utövar det pedagogiska ledarskapet och i 

förlängningen bidra till kunskapsfältet inom området. Studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt är att det pedagogiska ledarskapet är socialt 
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konstruerat. De metodologiska val som gjorts är beprövade inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen (Cohen m.fl., 2018). Det faktum att flera 

olika analysverktyg använts vid bearbetningen av empirin kan diskuteras. Det 

som stöder förfarandet är tanken om att olika verktyg belyser olika aspekter, 

och eftersom syftet med studier av socialkonstruktivistisk art är att demaskera 

och tränga in på djupet (Wenneberg, 2010) får detta val tolkas till studiens 

fördel. En annan fördel i det sammanhanget kan vara att förfarandet öppnar 

upp för en triangulering. Det som talar emot förfarandet är forskarens egen roll 

och bakgrund avseende det som undersöks, det finns en risk att resultatet på 

grund av detta ”alltid blir detsamma” oavsett vilket analysverktyg som 

används. Å andra sidan, hade endast ett analysverktyg använts så hade det ju 

”bara” funnits utfallet av det att förhålla sig till. Användningen av tre olika 

analysverktyg har gjort att fler ”minoritetskategorier” (användning av resurser, 

höga förväntningar och rektors egen kompetens) demaskerats. 

En annan detalj, som kan vara av stor betydelse i sammanhanget, är den 

”tvåstegskatalogisering” som görs i den deduktiva analysen i och med 

användandet av meningsbärande ord. Först har en katalogisering av de cirka 

30 meningsbärande orden i Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) gjorts och 

därefter har rektorernas utsagor katalogiserats utifrån resultatet av den. Men 

valet motiveras på så sätt att inom forskningen måste ibland ett trubbigt 

mätverktyg vässas för att ha någon verkan. Min uppfattning är att det är till 

studiens fördel att verktyget meningsbärande ord använts i en modifierad 

variant. Skulle den ha använts i sitt ursprungsformat skulle kategorierna ha 

blivit allt för många och kodningen hade försvårats i och med att fler kategorier 

skulle ha varit snarlika i innehåll. 

Det finns inbyggda problem med att undersöka hur rektor praktiserar sitt 

pedagogiska ledarskap utifrån deras egna föreställningar, alltså genom deras 

muntliga beskrivningar av vad de gör. Det är därför också lätt att argumentera 

för att rektorers praktik i stället borde undersökas med hjälp av en mera 

praktiknära forskningsmetodik. Jag instämmer i en dylik argumentation, men 

samtidigt har alla studier sina utmaningar, och säkert finns det svårigheter och 

fallgropar också med att exempelvis genom fallstudier undersöka det 

pedagogiska ledarskapet. Om en annan metodik använts, till exempel ovan 

nämnda, eller om en annan vetenskapsteoretisk, exempelvis en med mer 

kritiskt förhållningssätt, hade då resultatet varit det samma. Knappast, i det 

första fallet kan ställningstagandet härledas till socialkonstruktivismens 

grundidé som är att den är kontextbunden. Om jag i stället för intervju hade 

använt mig av en skriftlig enkät hade kontexten förändrats, och därmed 

sannolikt även resultatet. I det senare fallet handlar det om forskarens 

förhållningssätt och vad som sätts fokus på. Genom att exempelvis undersöka 
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huruvida det är pedagogiskt ledarskap de beskriver att de gör och ingen annan 

form av ledarskap är det troligt att resultatet även i det fallet blivit ett annat. 

Det viktiga i sammanhanget är, med anledning av studiens syfte, inte vad 

resultatet kunde ha blivit om andra val hade gjorts utan vad resultatet de facto 

blev utifrån just de perspektiv och val som gjorts i föreliggande studie. 

7.6 Fortsatt forskning inom området 

Trots att det finns en hel del forskning inom området instämmer jag i det som 

flera forskare före mig kommit fram till, nämligen att mer forskning behövs. 

En intressant studie att göra bland de åländska rektorerna vore att undersöka 

de relativa effekterna av det pedagogiska ledarskapet. Att under en 

longitudinell studie på plats följa en rektor som bedriver ett pedagogiskt 

ledarskap gentemot och tillsammans med sina lärare och se vilka effekter det 

har på elevernas lärande. Jämförelser på elevernas ingångs- och utgångsvärden 

och i förhållande till en referensgrupp kunde göras. 

En annan intressant aspekt som kunde belysas är vilka eventuella samband som 

kan ses vid inbördes jämförelser av de åländska rektorerna avseende deras 

bakgrund (examen, utbildningsland etc.) och vilka effekter dessa har på hur de 

utövar det pedagogiska ledarskapet. 

I ett förändringsperspektiv vore det också intressant att undersöka de tänkbara 

utmaningar och prioriteringar som det pedagogiska ledarskapet kommer att 

ställas inför i ett framtidsscenario på 5 – 10 år, detta eftersom Åland om allt 

fortlöper enligt plan inom två år kommer att ha både en ny grundskollag och 

ny läroplan att förhålla sig till.  
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BILAGA XI - MISSIVBREV RIKTAT TILL 

REKTORERNA I DE STÖRSTA ÅLÄNDSKA 

GRUNDSKOLORNA 

Tack för att du överväger att medverka i en studie om rektors pedagogiska 

ledarskap. 

Jag studerar utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet 

och under våren genomför jag en studie om ett inom skolvärlden aktuellt ämne 

- nämligen rektors pedagogiska ledarskap. Det är en kvalitativ studie, inom 

ramen för en masteruppsats, och för att få in underlag genomför jag intervjuer 

(med hjälp av föreställningskarta) med rektorerna på Åland. 

 Syftet med studien är att undersöka hur rektorerna på Åland utövar det 

pedagogiska ledarskapet. 

Samtalet förs utifrån följande grundfråga/uppmaning: ”Jag vill att du beskriver hur 

du utövar ditt pedagogiska ledarskap” 

Vill du veta mera om föreställningskartan som metod vid insamling av empiri? 

Klicka på följande länk och se filmklippet från minut elva och framåt: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZztSfmBXtwY 

Jag kommer att per telefon kontakta dig för att se om det finns intresse för 

deltagande, samt för att boka in ett samtal (intervju med hjälp av 

föreställningskarta). Ditt deltagande är frivilligt och underlaget kommer i första 

hand att användas i forskningssyfte, i min mastersuppsats. Vi reserverar två timmar 

för samtalet, som bandas. Den färdiga produkten, föreställningskartan, delges 

respektive deltagare direkt efter samtalet och uppsatsen i sin helhet likaså så fort 

den publiceras på http://diva-portal.org 

Samtalsunderlaget behandlas konfidentiellt på så sätt att ingen annan än jag 

kommer att veta vilka rektorer som sagt vad.  

Ta gärna kontakt om du har frågor eller synpunkter. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Peter Holm 
0457-3427997 
Peter.tk.holm@gmail.com 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZztSfmBXtwY
http://diva-portal.org/
mailto:Peter.tk.holm@gmail.com
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BILAGA XII - INTERVJUGUIDE – 

FÖRESTÄLLNINGSKARTA MED ÅLÄNDSKA 

REKTORER 

Studiens syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att undersöka åländska (tjänste)rektorers föreställningar 

om hur de utövar det pedagogiska ledarskapet.  

Studiens frågeställningar 

Tanken med frågeställningarna är att de skall ge svar på vilka föreställningar 

rektorerna har om hur de utövar sitt pedagogiska ledarskap. 

Studiens frågeställningar:  

• Hur beskriver rektorerna att de utövar sitt pedagogiska 

ledarskap 

• Hur viktiga anser rektorerna att de olika områdena 

(nyckelorden) är 

• I vilken grad säger de att de förverkligar de olika områdena 

(nyckelorden) 

Allmän information, repetition av det väsentligaste i missivbrevet, att de när 

som helst får avbryta intervjun och att de i slutet av intervjun kommer att få ett 

dokument innehållande information om hur uppgifterna (som bl.a. innehåller 

personuppgifter) kommer att hanteras och sparas. 

Del I 

Intervjun inleds med information om intervjuns upplägg och genom insamling 

av data inom följande bakgrundsvariabler: 

Antal (hela) år som lärare: 

Antal (hela) år som rektor: 

Pedagogisk examen: 

Rektorsexamen: 

Annan relevant examen: 

Storlek på skola. Antal elever: xx, Antal lärare: xx, Antal personal totalt: xx 

Undervisningsskyldighet: 

Övrigt som informanten anser relevant: 

Del II 

Intervjun inleds med följande uppmaning: Jag vill att du beskriver hur du 

utövar ditt pedagogiska ledarskap. Rektorn uppmanas därefter ett nedteckna 

nyckelord eller korta fraser utifrån hur hen utövar sitt pedagogiska ledarskap. 



Rektorn och det pedagogiska ledarskapet –   Peter Holm 

åländska rektorers föreställningar om sina praktiker 

81 

 

Nyckelorden nedtecknas på Post it-lappar och informanten erhåller de redskap 

som behövs för ändamålet. 

Därefter uppmanas rektorn placera ut lapparna på ett för hen logiskt och 

relevant sätt. 

Därefter ställs frågan ”vilket nyckelord vill du börja med?” som följs av frågan 

”berätta varför du valde att börja med just det nyckelordet?” 

Del III 

Fördjupande frågor, för respektive nyckelord, ställs utifrån följande batteri av 

öppna grundfrågor: 

• ”Du har skrivit… hur tänker du kring det?” 

• ”Kan du hjälpa mig förstå vad du menar med…?” 

• ”Kan du utveckla vad du menar med…?” 

• ”Hur menar du när du säger…?” 

• ”Kan du ge mig ett exempel på…?” 

Del IV 

Gradering: Det handlar om hur viktigt hen anser att respektive område 

(nyckelord) är, och hen ombeds då välja utifrån följande alternativ: 1 – ganska 

viktigt, 2 – viktigt, 3 – mycket viktigt. Det handlar också om hens 

tidsprioritering av respektive område, vilket görs utifrån följande gradering: 1 

– sällan, 2 – ibland, 3 – ofta. 

Del V – Avslutande del 

Intervjudelen avslutas med att följande frågor ställs: 

”Finns det några samband eller skillnader mellan nyckelorden? Jag vill alltså 

veta hur du anser att de förhåller sig till varandra.” 

”Är det något i föreställningskartan som du vill berätta mer om eller 

förtydliga?” 

”Vill du göra några ändringar?” 

Information: Hen kommer att få ta del av transkribering och en bild av 

föreställningskartan. ”Om du då upptäcker något du vill ändra på eller tillägga 

går det bra.” 

Informationsbladet om hur personuppgifterna hanteras delas ut. 

”Tack för att du tog dig tid” 

Intervjun avslutas 
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Hantering av uppgifter (datamaterial) och personuppgifter. 

(Delges informanten vid intervjutillfället) 

Ingen redigering av det inspelade materialet kommer att göras, däremot 

kommer det att transkriberas och därefter analyseras med hjälp av lämpligt 

dataprogram. 

Ingen annan än forskaren kommer att ta del av materialet, undantaget det som 

rör examinationstillfället och de personer som deltar som examinatorer i den 

samma. Även vid examinationssituationen kommer konfidentialiteten att 

tryggas. 

Inga andra analyser, än de som finns angivna i uppsatsen, kommer att göras av 

forskaren eller andra. 

Informanten kan begära att få det inspelade materialet, och föreställningskartan 

delges respektive informant utan att denna behöver fråga efter det. 

Kopplingar mellan inspelat material och föreställningskarta kodas. I den 

färdiga texten (uppsatsen) förekommer varken namn på skolor eller 

informanter, inte heller formuleringar som kan härledas till sitt ursprung. 

Det inspelade materialet förvaras i en extern hårddisk inlåst i ett utrymme 

hemma hos forskaren och raderas senast 31.8.2019.  
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BILAGA XIII – BAKGRUNDSVARIABLER 

Antal (hela) år som lärare: 

Antal (hela) år som rektor: 

Pedagogisk examen: 

Rektorsexamen: 

Annan relevant examen: 

Storlek på skola. Antal elever: xx, Antal lärare: xx, Antal personal totalt: xx 

Undervisningsskyldighet: 

Övrigt som informanten anser relevant: 
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BILAGA XIV - Katalogisering av de 

Meningsbärande orden i Rektor och styrkedjan 

(SOU 2015:22) 

Nedan följer de meningar och meningsbärande ord som ingår i kodningen: 
 

1. Utöva inflytande  
2. handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervis-

ningen 
i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och 
skollag 

3. tolka målen 
4. aktiviteter för en god måluppfyllelse 
5. målen förbättra resultat  
6. varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckl-

ing 
7. rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka upp-

draget, 
omsätta det i undervisning,  

8. leda och styra lärprocesser, samt  
9. skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats 

och resultat. 
10. Rektor styr de tillgängliga resurserna så att de används så strate-

giskt 
som möjligt i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
lärande och undervisning. 

11. Rektor leder lärandet genom att han/hon känner ansvar för och 
påverkar skolans interna processer med syfte att nå en ökad 
måluppfyllelse. 

12. Rektor leder organisationen genom att tydliggöra sambandet 
mellan de dagliga aktiviteterna i skolan, elevernas resultat och de 
långsiktiga målen i läroplan och kursplaner. 

13. Rektorn genom det direkta pedagogiska ledarskapet leder och 
utvecklar skolans 
kärnprocesser genom  

14. exempelvis återkoppling till lärare på deras 
undervisning och  

15. analyserar skolans resultat i relation till undervisnings- 
och lärandesituationen. 

16. I det indirekta pedagogiska ledarskapet utformar rektorn förut-
sättningar för undervisning och lärande… samarbete i lärarlag. 

17. pedagogiska diskussioner, pedagogiska samtalen  
18. fokus på vart skolan är på väg. 
19. Att skapa förutsättningar för lärande och undervisning 
20. Att leda lärande och undervisning 



Rektorn och det pedagogiska ledarskapet –   Peter Holm 

åländska rektorers föreställningar om sina praktiker 

85 

 

21. Att koppla ihop det dagliga arbetet med undervisning och 
lärande med skolans och elevers resultat. 

22. De formulerar en rörelseriktning med hjälp av visioner och de 
23. visar vägen till utveckling med höga förväntningar på sig själv 

och andra. 
24. De utvecklar och stödjer personalen, både genom utveckling i 

vardagen och med  
25. formell kompetensutveckling. 
26. De arbetar aktivt med skolans inre organisation genom att för-

ändra 
struktur och kultur i samverkan med alla i organisationen. 

27. De leder lärande och undervisning,  
28. följer undervisningen och 
29. engagerar lärarna i en kritisk granskning av sina metoder,  
30. ger pedagogiskt stöd,  
31. följer elevernas utveckling och  
32. skapar resurser och tid för undervisning och lärande. 

 
Kodning av de meningsbärande orden 

Resultatet av kodningen ses nedan. Sammanfattning av de 7 aspekter 

som framträdde: Mål/visioner, Processer/organisering, Utöva direkt och 

aktivt ledarskap/kommunikation, Rektors egen spetskompetens, 

Elevfokus, Höga förväntningar, Analysera 

Mål/visioner 1 fokus på vart skolan är på väg. 

Mål/visioner 1 Tolka målen 

Mål/visioner 1 Aktiviteter för en god måluppfyllelse 

Mål/visioner 1 Målen förbättra resultat  

Mål/visioner 1 Rektor leder lärandet genom att han/hon 

känner ansvar för och påverkar skolans 

interna processer med syfte att nå en ökad 

måluppfyllelse. 

Mål/visioner 1 Rektor leder organisationen genom att 

tydliggöra sambandet mellan de dagliga 

aktiviteterna i skolan, elevernas resultat 

och de långsiktiga målen i läroplan och 

kursplaner. 
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Mål/visioner 1 De formulerar en rörelseriktning med hjälp 

av visioner och de 

Processer/ 

Organisering 

2 Formell kompetensutveckling. 

Processer/ 

Organisering 

2 Leda och styra lärprocesser, samt  

Processer/ 

Organisering 

2 Rektorn genom det direkta pedagogiska 

ledarskapet leder och utvecklar skolans 

kärnprocesser genom  

Processer/ 

Organisering 

2 Rektor styr de tillgängliga resurserna så att 

de används så strategiskt som möjligt i 

syfte att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för lärande och 

undervisning. 

Processer/ 

Organisering 

2 I det indirekta pedagogiska ledarskapet 

utformar rektorn förutsättningar för 

undervisning och lärande… samarbete i 

lärarlag. 

Processer/ 

Organisering 

2 Skapar förutsättningar för pedagogiska 

diskussioner, pedagogiska samtalen  

Processer/ 

Organisering 

2 Att skapa förutsättningar för lärande och 

undervisning 

Processer/ 

Organisering 

2 De arbetar aktivt med skolans inre 

organisation genom att förändra struktur 

och  

Processer/ 

Organisering 

2 skapar resurser och tid för undervisning 

och lärande. 

Höga 

förväntningar 

3 De visar vägen till utveckling med höga 

förväntningar på sig själv och andra. 

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Engagerar lärarna i en kritisk granskning av 

sina metoder,  
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Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Utöva inflytande 

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Handlingar, som syftar till att påverka dem 

att utveckla undervisningen i enlighet med 

de mål och riktlinjer som anges i läroplan 

och skollag 

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Att leda lärande och undervisning 

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 De utvecklar och stödjer personalen, både 

genom utveckling i vardagen och med  

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Förändra kultur i samverkan med alla i 

organisationen. 

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 De leder lärande och undervisning,  

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Följer undervisningen och 

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Ger pedagogiskt stöd,  

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Skapa förståelse hos medarbetarna för 

samband mellan insats och resultat. 

Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Återkoppling till lärare på deras 

undervisning och  
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Utöva direkt och 

aktivt ledarskap, 

kommunikation 

4 Att koppla ihop det dagliga arbetet med 

undervisning och lärande med skolans och 

elevers resultat. 

Rektors egen 

spetskompetens 

5 Rektor måste ha kunskap om och 

kompetens för att tolka uppdraget, 

omsätta det i undervisning,  

Analysera 6 Analyserar skolans resultat i relation till 

undervisnings- och lärandesituationen. 

Elevfokus 7 Varje elev når så långt som möjligt i sitt 

lärande och sin utveckling 

Elevfokus 7 Följer elevernas utveckling och  

 
 
 

 


