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Abstract 

Syftet med den här artikeln är att presentera och diskutera delar av datamaterial 
från ett forskningsprojekt med fokus på skolledarskap och kön. Studiens syfte är 
att undersöka den diskursiva konstruktionen av svenskt skolledarskap i ett 
könsperspektiv. I studien deltog fyra manliga och fyra kvinnliga skolledare samt 
nio kvinnliga och sju manliga lärare i svensk grundskola. Resultatet visade att när 
skolledare och lärare talar om betydelser inbäddade i begreppet skolledarskap 
har tre huvudsakliga subjektspositioner identifierats: supporter, chef och 
pedagogisk ledare. I en stor del av både skolledares och lärares tal positioneras 
skolledaren som supporter med innebörderna lyhördhet och tillgänglighet är 
dominerande. Jag har därför valt att diskutera innebörder och konsekvenser av 
supporterpositionen i den här artikeln. Studien visar inga betydande skillnader i 
de skolledande kvinnornas och männens konstruktioner av positionen 
supporter. Med andra ord verkar könsstereotyper inte vara styrande för deras 
tal. Däremot visar resultatet att könsdiskurser aktiveras i lärarnas konstruktion. 
Stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män förväntas vara som ledare 
kommer till uttryck i lärarnas tal. Diskussionen reflekterar kring 
supporterpositionens dominerande ställning samt konsekvenser för ledarskapet. 
Vidare lyfts könsdiskursers betydelse för skolledarskapets utövande.   
  

Inledning 

I den målstyrda skolan tilldelas lärarna en nyckelroll för att förverkliga de 

statliga nationella utbildningsmålen, men skolledarna ses också som en viktig 

grupp och resurs. De innebörder som knyts till en god lärare dock inte entydiga, 

och detsamma gäller även för den goda skolledaren (Berg 1999; Ekholm 2000, 

2005; Grosin 2002; Hultman 1998; Johansson & Kallos 1996; Johansson 2001; 

Larsson 2006; Mc Namara 1999; Mårdén 1996; Nygren & Johansson 2000; 

Persson 2004; Scherp 1998, 2001; Skolverket 1999; SOU 2004:16; Svedberg 

2000; Tillberg 2003; Utbildningsdepartementet 2001; Wahlström 2002). 

Samtidigt har andelen skolledande kvinnor ökat markant det senaste decenniet, 
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och kvinnorna har därmed trätt in på en arena, som tidigare varit vikt för män 

och följaktligen bär på en lång tradition av normer som konstruerats av och för 

män. (Holmqvist, 1997; Lindvall & Ekholm, 1997; Nygren & Johansson, 2000; 

Söderberg Forslund, 2000). Därför kan man nog på goda grunder anta att olika 

och kanske motstridiga diskurser om kön är verksamma i de konstruktioner av 

skolledarskapet som äger rum i den målstyrda skolan. Min studie handlar om 

den problematiken.   

 

Enligt de teoretiska utgångspunkter jag ansluter mig till, är kön inte något 

biologiskt förvärvat, nedlagt i individen. Istället skapas kön om och om igen, 

genom språket, i varje situation vi befinner oss i. Det är en ständigt pågående 

process, en föreställning utan slut där vi reproducerar diskursens mening. 

(Butler, 1990, 1993; Davies, 2000; Lenz Taguchi, 2004) Judith Butler (1990) 

uttrycker det så här:”... gender is an identity tenuously constituted in time, 

instituted in an exterior space through a stylized repetition of acts” (s.140). 

Könet ses här som ett verb, det är inte något vi är utan något vi gör. Ofta är en 

dominerande diskurs starkt styrande för värt görande, men ibland har vi tillgång 

till konkurrerande diskurser som producerar nya innebörder, och då kan 

förskjutningar i mening och betydelse ske (Butler, 1997; Davies, 2000; Foucault, 

1990). Det här kapitlet handlar om sådana förskjutningar av betydelse och 

mening i skolledares och lärares tal om skolledarskap och kön. Följande frågor 

ska belysas:  

 

 Vilka subjektspositioner finns tillgängliga för skolledare? 

 Hur påverkar diskurser om kön konstruktionen av ledarskapet? 

 Hur förhåller sig skolledarens och lärarens konstruktion av 

skolledarskapet till varandra?  

 

Forskning om skolledarskap och kön  

Den pedagogiska forskningen om skolledarskap i ett könsperspektiv är 

sparsam, men den som finns kan delas in i tre huvudsakliga inriktningar 

(Schmuck, 1996; Franzén, 2006). Den första anlägger ett likhetsperspektiv där 

jämställdhet och lika rättigheter för skolledande män och kvinnor 

uppmärksammas. (Se exempelvis Schmuck, 1996; Timpano & Knigth, 1976; 

Smith & Kalvelage & Schmuck, 1982)I den andra inriktningen betonas istället 

könens särdrag. Kvinnor ses som en enhetlig grupp med speciella egenskaper 

som är särskilt passande för att utöva ett skolledarskap. (Davies & Johansson, 
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2005; Gilligan, 1982; Krüger, 1995;  Shakeshaft, 1990; Tannen, 1990). Inom den 

tredje inriktningen utgår man ñån att den sociala konstruktionen av kön är 

betydelsefull för skolledares utövande av skolledarskapet. (Blackmore, 1999, 

2002, 2005; Brunner, 2005; Court, 2005; Grogan, 1996, 2000, 2005; Reynolds, 

2002, 2005; Scrla, 1998; Strachan, 1999, 2002). Större delen av forskningsfältet 

skolledarskap och kön placerar sig under inriktningen mot särart medan en 

mindre del utgår från likhetsperspektivet.  Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet har växt fram under senare delen av 1990- talet och är idag på stark 

frammarsch.  

 

Patricia Schmuck (1996) menar att trots att kön beaktas i forskning som utgår 

från mäns och kvinnors lika rättigheter så framträder skolledaren som en man. 

Syftet är mer eller mindre underförstått att undanröja de hinder som ligger i 

vägen för skolledande kvinnor, så att de kan bli i som skolledande män. 

Mannen är den norm som ligger till grund för hur ett skolledarskap ska utövas.  

Att vara skolledande kvinna i det forskningsperspektiv som utgår från kvinnors 

och mäns olika förutsättningar kan lätt blandas ihop med att vara kvinna. Här 

förmedlas en syn på kön som värderar kvinnor högre än män. Forskarna utgår 

från en essentialistisk syn på kön, och därför finns det risk för att kvinnor och 

män tilldelas olika roller och uppgifter. I det sista perspektivet, där den här 

undersökningen placerar sig, utgår forskningen från att skolledarskap och kön 

är en social konstruktion. Man utgår inte från att skolledande kvinnor är si eller 

så, eller att skolledande män har den och den ledarstilen. Innebörder av 

skolledarskap och kön är konstruktioner och därmed också öppna för 

förhandling och omvandling.  

 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  

Skolledarskap är ett begrepp som språkligt konstrueras på många diskursiva 

arenor i samhället vilka alla bidrar till att skapa mening och betydelse för vad 

det innebär att vara skolledare. Vad som anses ”rätt eller fel” att säga när man 

pratar om skolledarskap bestäms i de sammanhang i vårt samhälle där skolans 

ledarskap diskuteras, bland lärare, skolledare, forskare, politiker, inom 

skolledarutbildningar, i massmedia, på utbildningsdagar osv. I den mån 

skolledare och lärare har tillgång till dessa diskurser, har de också möjlighet att 

aktivera dem i sina konstruktioner av begreppet skolledarskap. De diskurserna 

tillhandahåller också möjliga subjektspositioner för en god skolledare, och det 

är dessa positioner som jag försöker identifiera. Dessutom utgår jag från att 
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skolledare och lärare genomkorsas av olika diskurser omkring kön, vilka också 

påverkar deras konstruktioner av skolledaren. Samtidigt som de konstruerar sig 

som skolledare ”gör” de också kön, de positionerar sig som kvinna och 

skolledare respektive man och skolledare. De iscensätter skolledarskap och kön 

och knyter samtidigt meningsbärande betydelser och innebörder till begreppen. 

När de talar om skolledarskap, gör de det utifrån diskursens logik, dvs. vad som 

upplevs som naturligt rätt och normalt att säga om skolledarskap just vid denna 

tidpunkt och i denna situation. Därigenom blir skolledarna och lärarna även 

aktiva konstruktörer i skapandet av mening och betydelse inom diskursen 

skolledarskap. 

 

Forskningsmetoder, genomförande och analys 

Jag har intervjuat 8 skolledare och 16 lärare av båda könen. Samtliga arbetar på 

olika stadier inom grundskolan. Intervjuerna var halvstrukturerade och hade 

karaktären av samtal kring några vida frågeområden som bestämts i förväg. 

Dessa var: Vem är den gode skolledaren? Hur gör den gode skolledaren? Vad 

kan den gode skolledaren?  

 

Avsikten var att försöka förstå hur diskurserna påverkade det som sades. 

Därför var inte frågan om huruvida en person svarar ärligt eller om intervjun 

var tillräckligt djup särskilt relevant (Börjesson, 2003). Fokus riktades inte mot 

varje enskild persons innersta tankar utan mot det diskursiva spelet omkring 

konstruktionen av skolledarskap. Jag utgick alltså inte från att varje person inom 

sig ruvade på en sanning som jag med en så sofistikerad metod som möjligt 

skulle kunna komma åt. Istället var min utgångspunkt att i den aktuella 

situationen vi befann oss förstå hur skolledarskap ”görs”.  

 

Med alla utsagor som grund har jag försökt vaska fram de subjektspositioner 

som är tillgängliga för en skolledare.  För skolledaren kan man säga att dessa 

fungerar som en referensram för hur verkligheten förstås och för vilka 

handlingar som är möjliga respektive omöjliga. Subjektspositionerna är dock en 

konstruktion av mig som forskare, och flera olika konstruktioner har prövats 

innan den slutliga versionen som presenteras här tog form. 

  

När alla intervjuerna var utskrivna läste jag igenom dem gång på gång och sökte 

svar på frågor som: Vad är det de talar om? Talar de om samma saker? Vad 

återkommer de i sitt tal till? Jag såg att deras tal hamnade inom olika områden, 
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som jag benämner diskursiva arenor (se vidare förklaring längre fram i texten). 

Jag fortsatte sedan att gå på djupet och analysera vad skolledarna pratade om. 

Jag såg t.ex. att lyhördhet, tillgänglig och lyssna var ord som ofta återkom. 

Dessa ord satta i sitt sammanhang förstod jag som att skolledaren ville vara 

läraren till lags att hjälpa och stötta och finnas till hands. På så sätt mejslade jag 

ut positionen supporter. På liknande sätt identifierade jag ytterligare två 

positioner som skolledaren oftast växlade emellan. 

 

Resultat  

I sitt tal om skolledarskap återkommer både skolledarna och lärarna till tre olika 

subjektspositioner, vilka jag benämner som supporter, chef och pedagogisk 

ledare. Varje position har en övergripande gemensam innebörd, men den kan 

också till viss del tillskrivas olika betydelse i skolledar- respektive lärartalet. 

Positionerna är normativa och uppfordrar till vissa beteenden om man som 

skolledare ska handla enligt diskursens logik. Till varje subjektsposition finns 

regler att följa, och när skolledarna talar utifrån en bestämd position måste de 

uttrycka sig på ett särskilt sätt. När supporterpositionen aktiveras, talar de om 

lyhördhet och tillgänglighet. När de positionerar sig som chef, talar de om 

beslutsfattande och administration. När de positionerar sig som pedagogisk 

ledare, handlar talet om styrning av och reflektioner kring skolans pedagogiska 

verksamhet. Ibland råder det en god harmoni mellan skolledarnas och lärarnas 

konstruktioner, d.v.s. de aktiverar samma positioner och knyter liknande 

innebörder till dessa. Men det händer även att skolledarna knyter andra 

innebörder till en position än vad lärarna gör.  

 

Alla tre positionerna används av både männen och kvinnorna. De skolledande 

männen positionerar sig inte som chefer i högre grad än kvinnorna, och 

kvinnorna positionerar sig inte som supporters i högre grad än männen. Med 

andra ord verkar könsstereotyper inte vara styrande för deras tal, och i den 

meningen är de olika positionerna alltså inte könsmärkta i skolledarnas tal. 

Anmärkningsvärt är dock att supporterpositionen visar sig vara dominerande i 

både skolledarnas och lärarnas tal. Båda yrkeskategorierna repeterar om och om 

igen positionens meningsbärande betydelser. Lyhördhet och tillgänglighet är 

således innebörder som ofta knyts till skolledarskapet. Däremot finner jag att 

könsdiskurser aktiveras i lärarnas konstruktion av supporterpositionen. Detta är 

ur min synvinkel intressant varför jag välj er att i det här kapitlet närmare 

analysera konstruktionen av just den positionen.  
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Skolledare och lärare talar om skolledarskapet huvudsakligen i relation till fyra 

olika områden, vilka jag benämner som diskursiva arenor. De fyra arenorna 

benämns som: Lärarnas, barnens, föräldrarnas och samhällets arena. När de rör 

sig på lärarnas arena så handlar samtalet om relationen mellan skolledaren och 

lärarna. På varje arena kan skolledaren agera utifrån positionen som supporter, 

chef och pedagogisk ledare, men jag begränsar framställningen till lärarnas arena 

eftersom det är denna som mest frekvent berörs i samtalen. Jag presenterar 

först skolledarnas perspektiv, därefter följer lärarnas perspektiv.  

 

Skolledarnas konstruktion; Supporter - alltid redo och i ständig 
jourverksamhet  

Skolledaren är ansvarig för skolans personal, där lärarna är den största 

yrkesgruppen, och mycket av skolledarnas tal handlar också om relationen till 

lärarna. Därför kan man hävda att konstruktionen av skolledarskapet i stor 

utsträckning utspelar sig på en diskursiv arena som kopplar innebörder i 

ledarskapet till relationer till lärarna. I skolledarnas konstruktion är supportern 

en position de ofta återkommer till.  

 

Spelreglerna, de meningsbärande innebörderna i positionen supporter, handlar 

om lyhördhet och tillgänglighet. Skolledarna ska alltid finnas tillhands och stå 

till förfogande för sina lärare. Hon eller han är en outtröttlig supporter i alla 

slags ärenden, stora som små. Det gäller att ständigt vara lyhörd för lärarnas 

behov, att lyssna in sig: Hur mår lärarna? Vad tycker lärarna? Vad vill lärarna? I 

kommunikationen med lärarna måste skolledaren tolka och förstå de signaler 

som lärarna sänder till dem:  

 

Jag tror vid flera tillfällen har man ju försökt analysera det här… Vad 

är det dom tycker egentligen? För det är ju deras förväntningar och 

vad dom tycker som egentligen är det som är viktigast. (Berta)  

 

Det krävs en stor portion av social och psykologisk kompetens för att agera 

utifrån den här positionen. Skolledarna säger att de bemöter människor olika 

beroende på vem det är de talar med. De har lärt sig hur de olika personerna i 

arbetslaget fungerar och anpassar bemötandet efter personen ifråga. De kan 

exempelvis inte svara två personer på samma sätt även om de ställt samma 

fråga. Skolledarna måste kunna ”läsa av” personen. Det gäller att försöka få 

reda på hur läraren tänker, hur de uppfattar sin situation i olika sammanhang 
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för att som ledare kunna bemöta var och en på bästa sätt. Skolledaren måste 

försöka förstå hur läraren tänker även om läraren har en annan inställning, inte 

köra över läraren utan istället lyssna på vad läraren har att säga och samtidigt 

förklara den egna synen i frågan. Utifrån detta försöker skolledaren gå personen 

tillmötes.  

 

Det är den här förståelsen. Jag har ju medarbetarsamtal...försöker ju 

ha det då med alla...det är väl främst där jag tycker att man...jag kan 

visa...dels kan jag ta reda på hur personen tänker men också hur jag 

tänker omkring samma fenomen...och så kan man se då...tänker vi 

ungefär lika eller tänker vi väldigt olika omkring det här då...och så 

kan vi ju prata om det då...vi tänker olika eller vad lika vi tänker här. 

Men samtidigt att försöka se hur vi ska komma vidare i det här 

då...skulle man kunna tänka på något annat vis omkring det här...eller 

göra på något annat sätt...men det är i mötet där...för att det ska 

kunna bli ett möte så måste man ju lyssna...men också bjuda på sig 

själv och försöka liksom vara ärlig...att det kommer inifrån mig det 

här jag säger...det är ingenting som jag...att man är ärlig...så här 

tänker jag för det går inte att lura folk med att säga fina ord... och så 

här och så här ska vi göra...utan att det är grundat hos mig...(Diana)  

 

Skolledarens uppgift är att se till att läraren har det bra och är tillfredställd med 

sin situation. Det gäller att hålla sig informerad om vad som händer i 

klassrummen. Om någon lärares situation för tillfället är extra besvärlig måste 

skolledaren uppmärksamma detta:  

 

För mig är det väldigt viktigt att kunna känna sin personal och veta 

så att säga...bakom...vad det är som gör att hon inte mår bra just 

idag...att mötas ute i korridoren och kunna säga: hur är läget nu med 

Johanna? Är hon frisk nu...att ha den kunskapen...det tror jag är 

viktigt. (Kenneth)  

 

Skolledarna menar att medarbetarna ganska snabbt upptäcker om skolledaren är 

engagerad, om hon/han lyssnar och verkligen bryr sig. Skolledaren måste visa 

med hela sitt sätt att vara att hon/han delaktig. En god skolledare vet mycket 

om vad medarbetarna gör ute i klassrummen, är uppdaterad om vad som 

händer i verksamheten och visar detta för lärarna: 
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...åh har du kommit tillbaka nu? Vad trevligt att du är frisk nu 

igen...att den här...beroende naturligtvis på vilka möjligheter man 

har...vilken litenhet eller vilken storlek på området...eh...men jag 

känner att jag...jag försöker att veta väldigt mycket om det mesta... 

(Berta)  

 

Positionen supporter innebär också tillgänglighet. Skolledaren ska finnas 

tillhands för lärarna hela tiden, i vissa situationer via mobiltelefonen. Det kan 

liknas vid en form av jourverksamhet: när läraren kallar avbryter skolledaren det 

hon/han för närvarande håller på med för att försöka tillfredsställa läraren: 

  

Jag kan ju ha en ambition inför veckan om att det och det ska jag 

göra...si och så ska det bli...Men det blir aldrig så...inte denna dagen 

heller...och jag fick ju ringa till dig och ändra tid också...och då 

prioriterar jag det som sker i verksamheten... /---/ jag prioriterar nog 

medarbetarna mest i verksamheten när dom behöver mig...än att jag 

kanske ska ha...jag har ett uppdrag på barn- och 

utbildningsförvaltningen, jag ska skriva ner det...jag ska göra det...Då 

anser jag att det får vänta...för då är det...då får det vänta...sån är jag. 

(Alma)  

 

Tillgängligheten innebär också att bjuda in till dialog. Om man vill ha dialog och 

kommunikation med personalen så måste man också tydligt visa att man är 

öppen för detta. Det går därför inte an att stänga in sig utan man får arbeta med 

öppen dörr, både bildligt och bokstavligt. Den fysiska tillgängligheten är en 

viktig spelregel för skolledaren i supporterpositionen. Skolledaren ska vara ute i 

verksamheten och synas istället for att gömma sig bakom skrivbordet. Detta 

kan ha en lugnande effekt, säger någon. Skolledaren börjar kanske sin arbetsdag 

med att ta en sväng förbi alla arbetslag och hälsa alla ”god morgon”. Det är 

alltså viktigt att visa sig ”fysiskt” för både lärare och elever.  

 
Sen när dom kommer då framåt åtta så brukar jag alltid finnas i 

lärarrummet eller i korridoren...stämma av och möta dom och säga: 

Hej, hur är läget idag? Det tycker jag är väldigt viktigt...att man finns 

tillgänglig där dom rör sig... (Kenneth)  

 

En viktig innebörd är att i praktisk bemärkelse vara tillgänglig för läraren. 

Skolledaren ska kunna rycka in i klassrumssituationer och men också utföra alla 
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andra sysslor som lärarna av olika anledningar inte hinner utföra själva. Detta 

ökar skolledarens legitimitet i lärarnas ögon.  

 

...jag menar det är inte bara det att man ska hålla ordning på vilka 

verksamheter...vilken personal...Det handlar ju hemskt mycket om 

att veta hur barnen fungerar...Jag menar att det är inte meningen att 

jag ska gå ut och vikariera...jag menar inte det...men jag ska kunna gå 

ut och ta över en barngrupp när det händer akuta saker...och klara ut 

det... (Berta)  

 

En skolledare som vill och kan hoppa in och ta över undervisningen får ett plus 

i kanten i lärarnas ögon. Skolledaren måste veta så pass mycket om varje lärares 

situation i klassrummet att hon/han kan ta över ansvaret i krissituationer. En 

god skolledare i lärarnas ögon klarar av sådana situationer.  

 

Lärarnas konstruktion; Supporter - en självklarhet  

Lärarna uppmärksammar i sitt tal omkring skolans ledning samma positioner 

som skolledaren. När det gäller innebörderna i positionen supporter är lärarna 

och skolledarna helt överens. För lärarna är supporterpositionen den absolut 

viktigaste. Lärarna konstruerar skolledaren som någon som ska lyssna på dem 

och vara lyhörd för deras behov.  

 

En skolledare ska vara engagerad i läraren, vara insatt i de regler som läraren har 

att spela efter och veta vad läraren tycker i olika frågor. Skolledaren ska vara 

bekant med och intressera sig för varje enskild lärares situation, hur just den 

enskilde lärarens verklighet ser ut och vilka problem denna har att brottas med. 

Lärarna positionerar skolledaren som någon som i varje situation finns där, 

någon som är tillgänglig för lärarna närhelst de behöver hjälp med något. Så här 

beskriver ett par lärare en god skolledare:  

 

Att han eller hon stöttar en hela tiden då... (Mary) 

 

… ja, det är en skolledare som för det första sätter sig in i mitt arbete 

och kommer och besöker klassen...och  också kommenterar vad vi 

håller på med och... man får lite uppmuntran. (Doris)  

 

Lärarna iscensätter ofta innebörden lyhördhet i positionen supporter. 

Skolledaren ska lyssna på lärarens upplevelse av vad som sker i den dagliga 
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undervisningssituationen och i skolan som helhet. För läraren är det viktigt att 

få säga detta till skolledaren. Läraren vill kunna ge uttryck för sin syn på vad 

som sker inom organisationen och få gehör för det. Även om lärarens åsikter 

inte alltid beaktas, så är det viktigt att få göra sin röst hörd och att skolledaren 

aktivt tar del av vad läraren har att säga om händelseförloppet. 

  

Den gode skolledaren i mina ögon är en skolledare som lyssnar.../---

/ ja intresserad av att lyssna och att diskutera idéer...och bolla fram 

och tillbaka...För rätt som det är så kanske det går att genomföra den 

här idén som man hade en gång fast det inte funkade och göra då /--

-/ att man kan lyssna...att man förstår en /---/ ja och att man kan få 

komma med sina bekymmer jättefort också...på en gång /---/ 

Kanske det låter egoistiskt för det kanske är många som det är kärvt 

för...men det ska kännas så...: Nu är det jag som är viktig...just nu när 

det händer grejer. (Cecilia)  

 

Skolledaren ska fungera som en diskussionspartner och lyssna på lärarens syn 

på hur skolarbetet skulle kunna bedrivas, även om rådande spelregler gör detta 

omöjligt. På det sättet får läraren utlopp för ett behov av att få berätta om sin 

dagliga situation för någon som lyssnar och bryr sig om hur läraren har det 

därute i sitt klassrum.  

 

...inte säger nej på en gång även om han eller hon anser att det här är 

en omöjlighet...det här har vi inte pengar till...men att lyssna...och 

bolla idén iallafall... (Cecilia) 

 

Ledarskapet innebär lyhördhet för både skolledande män och kvinnor 

Vi har tidigare konstaterat att supportern är en position som skolledarna ofta 

återkommer till i sitt tal. Den aktiveras i hög grad både av de skolledande 

männen och kvinnorna. Alla talar om vikten av lyhördhet och tillgänglighet i 

ledarskapet på ett sätt som gör att de innebörderna framstår som grundstenar i 

deras ledarskapskonstruktion. Kvinnor lika väl som män menar att de som 

skolledare måste lyssna på lärarna och vara lyhörda för vad de tycker och 

tänker: 

 

Det måste få vara fritt att tänka och tycka, varje åsikt måste värderas 

utan att bli nedklankad ...Varje personal på den här skolan ska 
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uppleva att man får framföra sin åsikt och att den blir upptagen och 

sedd på. (Mark) 

 

 ...sen i mötet med mina medarbetare är det viktigt att man lyssnar 

och försöker sätta sig in i vilken... ja, hur tänker man... och vilken 

verklighet upplever man? ...att man försöker ta till sig...: Ja, så här 

tänker hon eller han...och så här ser dom på sin situation...Och sen 

utifrån det att man liksom försöker då mötas...och för att komma 

vidare...för att kanske fördjupa eller vidga... (Diana)  

 

Bland mina informanter aktiverar männen supporterpositionen i lika hög grad 

som kvinnorna, trots att begrepp som tillgänglighet och lyhördhet i många 

könsdiskurser knyts till det ”kvinnliga” symboliska könet. Detta skulle kunna 

tolkas som att också männen konstruerar sitt skolledarskap i enlighet med en 

”kvinnlig” norm. Anmärkningsvärt nog är det en skolledande man som oftast 

återkommer till supporterpositionen. 

 

En lyhörd skolledande man - ”det blir bara för mycket” för lärarna 

I likhet med skolledarna konstruerar lärarna den goda skolledaren som 

supporter genom att diskursiva innebörder om lyhördhet och tillgänglighet ofta 

repeteras i deras tal. Båda könen i lärargruppen talar om vikten av att 

skolledaren lyssnar på deras tankar om undervisningen och det dagliga arbetet i 

skolan:  

 

Jag vill att dom ska känna till lite grann ...förstå mina tankar runt 

arbetena jag gör ...(Lärare Bianca) 

 

 Min uppfattning om en god skolledare det är en som lyssnar på 

alla... tar in allas åsikter... (Lärare Benjamin)  

 

I lärarnas konstruktion framträder dock en tydlig könsdiskurs genom att 

skolledande kvinnor i högre grad än män tilldelas positionen som supporter. 

Det kan också noteras att det i första hand är lärarkvinnor som om och om igen 

konstruerar sina skolledande kvinnor som supporters. Lärarmännen däremot 

talar om kvinnorna både som chefer och supporters. Lärare Cecilia som arbetar 

på en skola där en kvinna är skolledare säger så här:  
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Här tycker jag det fungerar väldigt bra. Jag känner att jag har 

uppbackning hela tiden.(Lärare Cecilia)  

 

Lärare Bianca talar om sin skolledare Bertha så här:  
 

…vi har det jättebra /---/ vi får den hjälp och det stöd vi behöver så 

fort vi ber om det, på ett bra sätt och det känns väldigt, väldigt tryggt 

/---/ och man kan komma precis när som helst. Det är bara att 

knacka på dörren och gå in… (Lärare Bianca)  

 

Fyra lärarkvinnor som har en kvinna som skolledare konstruerar skolledaren i 

första hand som supporter. Männen som har en kvinna som skolledare talar 

däremot om denna som både chef och supporter. Anmärkningsvärt nog knyter 

lärare fler innebörder till de skolledande männen än till kvinnorna. I lärarnas 

ögon förväntas männen byta positioner i högre grad än kvinnorna. Bland 

skolledarna själva är det dock kvinnorna som mest frekvent byter positioner.  

 

Tendensen att könsdiskurser påverka lärarkvinnornas ledarskapskonstruktion 

framkommer också, när de blir ombedda att beskriva hur deras nuvarande 

skolledare lever upp till deras idealbild av hur en skolledare ska vara. Lärarna 

talar som tidigare sagts om att lyhördhet och tillgänglighet är det de värderar 

absolut högst hos en skolledare. Detta till trots är lärarkvinnor inte tillfreds med 

sin skolledare Kenneth, som inte aktiverar chefspositionen i särskilt hög grad 

utan istället är den som mest frekvent av skolledarna repeterar innebörder 

knutna till supporterpositionen. När Karen beskriver vad hon tycker 

kännetecknar ett gott skolledarskap säger hon:  

 

Det handlar ju mycket om kommunikation/---/ öppna dialoger och 

öppna diskussioner /---/ Det är ju svårt att vara en bra ledare om 

man heller inte är lyhörd för sin personal /---/ man måste ju också 

förstå sin personal, det här att kanske förstå hur man tänker och hur 

verksamheten fungerar...och sätta sig in i personalens idéer och 

tankar, för dom är ju ändå experterna... (Lärare Karen)  

 

Men när Karen ska beskriva sin skolledare Kenneth uttrycker hon sig så här: 

 

 Som är lite för snäll...(skratt) som också kanske vill så gärna...vill 

delge sin personal väldigt mycket... Och till slut så blir det för 

mycket/---/ . För mig är inte det pedagogiska ledarskapet att titta på 
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hur Stina gör i sin lilla tvåa.. ...visst man kan gå runt på besök och så. 

...men det är inte det som är själva kärnan anser jag med en bra 

chef...att han ska springa och titta på hur man jobbar liksom utan det 

gäller ju att ställa krav... (Lärare Karen om skolledaren Kenneth)  

 

På ett generellt plan konstruerar alltså Karen en god skolledare som supporter, 

och därvid ser hon förmodligen en könlös varelse framför sig. Men när hennes 

skolledare tar konkret gestalt i en människa, som i detta fall är av manligt kön, 

är supporterns innebörder inte längre ”goda”. Istället aktiverar Karen 

innebörder som hör ihop med chefspositionen, och utifrån dessa svarar hennes 

nuvarande skolledare inte upp mot idealbilden. Detta tyder på att en 

könsdiskurs där lyhördhet är kvinnligt könskodat aktiveras i Karens tal, och 

inom denna positioneras Kenneth som avvikare från normen. På Marys skola är 

Mark skolledare. Mark säger att ett gott ledarskap innebär att låta all personal 

komma till tals och att vara lyhörd. Men även Mary uttrycker att hon är 

missnöjd med ledarskapet. Hon uppfattar det som otydligt: 

 

Kanske lite luddig också /---/ han var ju jätteintresserad av det här 

då…och ville då /---/ men han var inte...han styrde inte väldigt hårt, 

det gjorde han inte /---/ att man vågar...kanske... vara tillräckligt 

tydlig. (Lärare Mary om skolledaren Mark)  

 

Mary söker andra innebörder i skolledarskapet. Hon förklarar vad hon 
saknar i ledarskapet så här:  
 

Han måste veta vad han vill. ...åt vilket håll man ska ...att peppa och 

stötta oss till att nå fram till det mål han vill att vi ska åt. . ...Han 

måste ha ett klart mål och han måste ge det här målet till personalen 

på ett positivt sätt så att dom ställer upp på detta...ställa krav på att 

det genomförs...Han ska stå för målet… 

 

Maria som också arbetar på Marks skola säger:  

 

Han vågar inte stå för /---/ så det är lite fegt /---/ annars är jag rädd för att 

det blir lite svajigt här /---/ Man ska ju våga /---/ Han saknar struktur. ...Han 

måste våga ta obekväma beslut... (Lärare Maria om skolledaren Mark)  

 

När de båda lärarna förhåller sig till sitt aktuella skolledarskap, iscensätter de 

skolledaren som chef trots att de i sitt tal omkring skolledarskap i allmänhet 

konstruerar skolledaren som i första hand supporter. Också här är det en 
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könsdiskurs som gör sig gällande inom vilken den konkrete skolledande 

mannen positioneras som avvikare. Motstridiga diskurser genomkorsar 

uppenbarligen lärarna, och i detta sammanhang är könsdiskursen starkare och 

dominerar lärarens tal. Det intressanta är att även lärare till den skolledande 

man som mest frekvent aktiverar chefspositionen, positionerar denne som inte 

tillräckligt ”mycket” chef. Så här beskriver Lena sin skolledare Leonard: 

 

Han har svårt att förstå att han har en roll som arbetsledare eller chef 

och att han då inte kan vara kompis... (Lärare Lena om skolledare 

Leonard)  

 

Om och om igen iscensätter hon chefspositionen i sitt tal om skolledare i 

allmänhet, och jämför sin egen skolledare gentemot de innebörder som knyts 

till denna, en jämförelse som inte faller helt väl ut: 

 

 Det blir så att han retar sig på...ibland...att distansen finns...och...han 

kan sitta och prata på tu man hand på ett sätt... men sen när han 

kommer då i rektorsrollen i storgrupp då är det inte det här 

förtroliga samtalet /---/ men det är en viktig del utav...att man 

förstår tror jag. ...när man går från lärare till rektor så har man bytt 

sida på spelplanen /---/. Han kan tappa i respekt... (Lärare Lena 

om skolledare Leonard)   

 

Lärarkvinnor som har en man som skolledare aktiverar om och om igen 

chefspositionen när de talar om sin skolledare. Detta gäller oavsett om 

skolledaren själv positionerar sig i hög eller låg grad som chef. Det tyder på att 

den könsdiskurs är stark, där manlighet och chefskap ses som nära förbundna.  

 

Supportern - vinnare eller en förlorare?  

I skolledarnas och lärarnas konstruktioner är skolledarens viktigaste uppgift att 

vara lärarnas supporter. Jorunn Möller (1996) diskuterar detta i sin studie och 

liknar skolledarens rum vid en akutmottagning där vardagen är uppstyckad i en 

mängd olika uppgifter av varierande slag. Hon menar att problemet med 

ständiga avbrott och oförutseende händelser leder till att det blir mycket svårt 

för skolledarna att planera sin arbetsdag (Möller, 1996). Det stämmer med vad 

”mina” skolledare ger utryck för. Skolledarna i min studie säger att en arbetsdag 

följer sällan den planering de själva har lagt upp för dagen, eftersom det hela 

tiden inträffar andra saker som måste prioriteras.  
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En skolledare som är närvarande och finns till hands för elever personal och 

föräldrar är en tillgång för skolans verksamhet. Förmågan att vara lyhörd för 

vad som händer i skolan och ta vara på medarbetarnas åsikter och tankar om 

verksamheten är naturligtvis också viktig. Men supporterpositionen med dess 

innebörd av att alltid vara tillgänglig och att alltid ställa upp, kan också vara 

försvårande för skolledarnas möjligheter att utöva sitt ledarskap. Skolledarna 

uttrycker att de alltid måste ha dörren öppen för att inte verka avvisande och att 

de strävar efter att alltid vara nåbara. De talar också om att det är svårt att 

planera arbetet eftersom det ständigt uppstår situationer där det förväntas att 

skolledaren ska agera. Det kan vara allt från att lösa konflikter bland eleverna, 

till att hoppa in och ta över undervisningen, ringa telefonsamtal, ta emot 

uppretade föräldrar eller stötta lärare som är frustrerade. Detta att ständigt bli 

avbruten och att aldrig få chans att avsluta en arbetsuppgift är en påfrestande 

arbetssituation. Jag menar att detta är en viktig arbetsmiljöfråga att belysa. I 

längden är detta en situation som kan ge upphov till en känsla av otillräcklighet 

som i förlängningen kan leda till ohälsa. Det kan också starkt ifrågasättas varför 

en skolledare alltid måste finnas till hands. Det finns en osäkerhet hos 

skolledare om vad yrkesrollen egentligen kräver av dem. Otydligheten när det 

gäller skolledarskapets innebörder och betydelse är också belyst i senare 

forskning. (Se SOU 2004: 16) 

 

De innebörder som karakteriserar Supporterpositionen talar även Timmy 

Larsson om. Han identifierar i sitt material skolledaren som ”stöttan”, 

”coachen” och ”kreatören” Innebörderna i den här studiens supporterposition 

sammanfaller med vad Larsson identifierar i dessa tre positioner. Larsson talar 

om att skolledaren ser som sin uppgift att ”coacha” lärarna och jämna vägen för 

dem. Det handlar om att ligga steget före och se till så att verksamheten flyter, 

att skapa tillfällen för möten och följa upp rutiner. (Larsson, 2006) Detta ligger i 

linje med innebörder i supporterpositionen. Tiden för genomförandet av 

Larssons och mina skolledarintervjuer sammanfaller med varandra. Detta plus 

det faktum att även lärare positionerar skolledaren i hög grad som supporter 

menar jag kan förstås som att en diskurs med meningsbärande innebörder 

knutna till dialog och kommunikation mellan skolledare och lärare är 

dominerande och påverkar konstruktionen av skolledarskapet. Senare svensk 

skolledarskapsforskning och statliga utredningar poängterar vikten av närhet 

mellan skolledare och lärare vilket kan förklara diskursens styrka. (Se 

Johansson, 2001; Nygren & Johansson, 2000; Scherp, 1998; SOU 2004:16; 

Utbildningsdepartementet, 2001). Resultatet från både den här studien och 
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Möllers och Larssons forskning skulle kunna tolkas som att supporter-

positionens dominans i konstruktionen av skolledarskapet kan ha negativ 

påverkan på möjligheterna att utöva ett tillfredställande ledarskap. 

Supporterpositionen är krävande och upptar större delen av skolledarens 

vardag. Man kan anta att andra innebörder av skolledarskapet blir lidande.  

 

Har skolledaren ”bytt kön”?  

Supporter- och chefspositionen aktiveras både av de skolledande kvinnorna och 

männen. Kvinnorna konstruerar sig inte i större utsträckning än männen som 

lyhörda. Detta kan jämföras med skolledarna i Scalas studie, där kvinnorna 

konstruerar sitt ledarskap helt i linje med vad som brukar karakteriseras som” 

ett kvinnligt” ledarskap. Kvinnorna i den här studien konstruerar sig även som 

chefer i lika hög utsträckning som männen. Gränserna mellan ”manligt” och 

”kvinnligt” är således flytande, och det går inte att fastställa ett visst 

förhållningssätt som det ena eller det andra (Butler 1990, 1993, 1997; Davies 

1997, 2000; Lenz Taguchi 2000, 2004). Män kan aktivera positioner som i vissa 

diskurser om kön kopplas till kvinnor, och kvinnor kan aktivera positioner som 

kopplas till vad vi brukar tala om som ”manligt”. Både Schmuck (1996) och 

Blackmore (1999) menar utifrån sin forskning att kvinnor i ledande ställning är 

både ”insiders” med institutionell makt och auktoritet och ”outsiders” som 

kvinnor i en manligt kodad kultur. Deras resultat gäller dock inte för min studie. 

Istället tyder den dominerande supporterpositionen på att skolledarskap och 

kön i Sverige styrs av innebörder som i samhället är ”kvinnligt” könskodade. 

Kanske är det så att det stora antalet kvinnor i skolledande ställning i svenska 

grundskolor bidragit till en förskjutning av den diskursiva meningen om 

skolledarskap och kön.  

 

Vidare menar Blackmore (1999, 2005) att det är stor risk at kvinnor blir 

betraktade som ”förändringsagenter”: i egenskap av att vara kvinnor med 

särskilda kvalifikationer ska de tillföra skolan nya influenser. Detta kan ligga 

kvinnorna i fatet menar Blackmore. Dessutom kan kvinnorna bli betraktade 

som ”problem” om verksamheten inte fungerar tillfredställande. Men inte heller 

på den punkten kan paralleller dras till den här studien. Snarare tyder mitt 

resultat på, att det är skolledande män som möter motstånd i sitt utövande av 

ledarskapet. Jag menar att det är viktigt att lyfta fram skolledarnas iscensättning 

av könsdiskurser som komplex och inte entydig. Det stärker skolledarnas 

möjligheter att utöva ett tillfredställande ledarskap. Om det är så att både 
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kvinnor och män knyter såväl lyhördhet och tillgänglighet som beslutsfattande 

och administration till sitt ledarskap, kan de ha möjligheter att tillfredsställa 

skolans alla intressenter.  

 

De teorier jag lutar mig mot i min studie utgår från att diskursens 

normaliserande kraft är stark och styr hur vi talar om ett visst fenomen. 

Undersökningen styrker på flera sätt dessa teorier. Resultatet tyder på att kön 

påverkar lärarnas konstruktion i högre grad än skolledarnas. När lärarna talar 

om vad de anser att ett gott skolledarskap ska innebära, konstruerar de 

skolledaren som i första hand supporter. Men när de sedan får beskriva sin 

skolledare så är de inte riktigt nöjda med den skolledande man som ofta 

positionerar sig som supporter och mindre som chef. Den skolledande kvinna 

däremot som ofta repeterar supporterpositionen finner lärarna mycket 

tillfredställande. Här kan man tänka sig att könsdiskurser omkring skolledarskap 

och kön påverkar konstruktionen. Den man som gärna konstruerar ett 

ledarskap som är dominerat av supporterpositionen krockar med den 

dominerande könsdiskursens meningsbäranden om hur en man i ledande 

ställning ska vara.  

 

Enligt exempelvis Lenz Taguchi (2004) börjar förändring eller förskjutning av 

diskursiva meningsbäranden alltid i normen, vilket innebär att man måste vara 

väl förtrogen med diskursens normer för att kunna överskrida dem. I så fall har 

de skolledande männen den största möjligheten att förändra skolledarskapets 

och könets innebörder.  Mina resultat tyder på att en sådan utveckling kan vara 

på gång; den skolledare som konstruerar en ledare som utmanar diskursens 

normer är den man som om och om igen positionerar sig som supporter. Men 

det verkar också som om en skolledande man som utmanar dominerande 

könsdiskurser möts av motstånd i högre grad än den skolledande kvinna som 

agerar i enlighet med ”manligt” könskodade normer. Det kan alltså vara 

viktigare för en man att leva upp till de normer, som dominerande 

könsdiskurser sätter för honom som man, än att handla i enlighet med de 

innebörder som i en hegemonisk ledarskapsdiskurs knyts till en god skolledare. 

Detta är ett intressant resultat eftersom tidigare forskning visat att det främst är 

kvinnor i skolledande ställning som förväntas få svårigheter i utövandet av 

ledarskapet. 

 

Allt detta styrker vikten av att förhålla sig kritisk till talet om att kvinnor och 

män på grund av sitt biologiska kön har olika förutsättningar som påverkar 
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deras sätt att hantera ledarskapet. Det är också på sin plats att utmana tanken 

om att kvinnor har särskilda kvaliteter som behöver tillföras skolans ledarskap. 

Om vi istället ser skolledarskap och kön som sociala konstruktioner, undviker 

vi att reproducera könsliga stereotyper. Det kan i sin tur bidra till ett 

överskridande av dikotomier mellan ”kvinnligt” och ”manligt” inom skolans 

värld.  
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