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Abstract 

The purpose of this study is to investigate teachers’ perception of school-leaders/principals 

assignment and their importance for teachers work. The study investigates the extent to which 

school-leaders are responsible for grounding education on scientific principles and proven 

experience.  

 

The study is quantitative and is performed by a web–questionnaire and focuses on teachers in 

elementary school from preschool to ninth grade. The result of the study shows that school-

leaders assignment can be divided into external factors that are related to school regulations and 

policy documents and internal factors that are related to the schools internal development. 

School- leaders/principals are important for teachers work both on individual, group and 

organizational levels. The result also shows that teachers put big responsibility on their school-

leaders/principals demanding that education is based on scientific principles and proven 

experience.  

The result of the study can be said to contribute with knowledge about teachers expectations on 

their school-leaders/principals role as administrative and educational leaders and discover 

changes in school-leaders leadership. 

 

Keywords: Leadership, school-leaders, educational leaders, scientific principles, proven 

experience  
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Sammanfattning 
 
 

Denna studie har som syfte att undersöka lärares uppfattning om skolledare/rektorers uppdrag 

och betydelse för lärares arbete. Studien svarar på frågan vilka ansvar skolledare har för att 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Undersökningen är kvantitativ och har genomförts via en web-enkät och riktat sig mot lärare 

inom grundskolan från förskoleklass till årskurs nio. Undersökningens resultat visar att 

skolledares uppdrag handlar om yttre faktorer som kan kopplas mot skolans regelverk och 

styrdokument samt inre faktorer som kan härledas mot styrning av skolans inre 

utvecklingsarbete. Skolledare har betydelse för lärares arbete på individ, grupp och 

organisationsnivå. Studien visar också att lärarna lägger stort ansvar på skolledare/rektor att 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Undersökningens resultat kan användas för att bidra med lärdomar om vilka förväntningar 

lärare har på skolledare/rektor i rollen som administrativ och pedagogisk ledare samt upptäcka 

förändringsprocesser i rollen som skolledare/rektor. 

Begrepp: Ledarskap, skolledarskap, pedagogisk ledare, vetenskaplig grund, beprövad 

erfarenhet 
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Inledning 

Skolan har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar vilket också innebär 

förändringar för de som är verksamma inom skolan. Ledare och chef inom skolans verksamhet 

benämns oftast rektor.  Att vara rektor och leda skolans verksamhet och utvecklingsprocesser 

är ett mångfacetterat uppdrag. Dels i rollen som administrativ ledare genom att förhålla sig till 

de lagar och styrdokument som påverkar skolan, dels i rollen som pedagogisk ledare vilket 

innebär att stödja och leda skolans lärare så att elevens möjligheter till lärande och utveckling 

gynnas. Uppdraget att vara ledare och chef innebär att ta ansvar för och utveckla de yttre 

faktorer som skolan påverkas av och att ta ansvar för och utveckla skolans inre arbete. Rektors 

arbete består av att leda andra, att vara skolledare. Begreppet skolledare används generellt i 

studien och innefattar rektorer, biträdande rektorer eller annan befattning som ledare för en 

skola. 

Forskning om skolledare beskriver ofta skolledares roll som avgörande för den pedagogiska 

verksamheten och förmåga att skapa goda förutsättningar för elevens måluppfyllelse medan 

ledarskap i förhållande till lärarna inte alltid belyses. Lärare kan ur ett skolledarperspektiv vara 

redskapen för skolledares arbete mot elevens måluppfyllelse men hur uppfattas skolledares 

arbete ur ett lärarperspektiv och vilka förväntningar har lärare på skolledare? För att kunna 

stärka och utveckla medarbetarnas prestationer både på individ- och gruppnivå behöver man 

som skolledare känna till hur olika ledarstrategier ger effekt på lärare i verksamheten.  

I en traditionell skolkultur förväntas att rektor i första hand tar hand om skolans administrativa 

del medan lärarna står för undervisningen. Scherp (2007a) beskriver det som en tyst 

överenskommelse; ”det dolda kontraktet” vilket innebar att lärare inte la sig i skolledarens 

arbete och skolledaren la sig inte i undervisningens innehåll och form.  Scherp (2007a) menar 

att det ”dolda kontraktet” mellan lärare och skolledare har förändrats och inte längre gäller och 

att samverkan och samarbete betonas som en viktig utvecklingskraft. I en lärande organisation 

är ett medvetet systematiskt arbete av betydelse för att synliggöra både gamla och nya lärdomar. 

Varje ny lärdom utmanar tidigare lärdomar och behöver därför formuleras och dokumenteras 

för att lärande och erfarenhet går från ”best practice” till next practice”. Skolledarna har således, 

i sitt pedagogiska ledarskap, ett stort ansvar att möta lärarna som unika individer, skapa goda 

förutsättningar för att alla lärare ska må bra och ges möjlighet att ta sig an sitt uppdrag på bästa 

tänkbara sätt.  



6 
 

Under magisterutbildningens gång har mitt intresse för ledarskapets betydelse för lärare och 

lärandet ökat, både utifrån min egen yrkesroll som lärare och specialpedagog men också utifrån 

den svenska skolan i stort. Vägen från politisk intention och beslut till praktiskt genomförande 

är lång och det är många grupper och individer på olika nivåer som ska tolka och förstå den 

aktuella politiken, för att den ska bli meningsfull och vara möjliga att förverkliga i den lokala 

kontexten.  

Denna studie avser att undersöka lärares uppfattning om skolledares ledarskap och på vilket 

sätt ledarskapet är relaterat till förutsättningen för att uppleva meningsfullhet i arbetet. Studien 

kommer också att beröra skolledares ansvar för skollagens beskrivning att utbildning ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som genom ett metodiskt och systematiskt 

kvalitetsarbete skall vara en del av det pedagogiska arbetet i skolan.  Staten har betonat 

betydelsen av mötet mellan vetenskaplig kunskapsbildning och de professionellas beprövade 

erfarenhet för kvalitetsutveckling (Ekholm & Scherp, 2014). I och med den nya skollagen 

framträder också rektors ansvar för skolans måluppfyllelse och ansvar för lärarnas 

kompetensutveckling (Skolverket, 2016c). 

Systematiskt kvalitetsarbetet är tänkt att leda till skolutveckling för skolan som organisation 

och för de grupper och individer som verkar inom skolan.  Genom att knyta an till kunskap och 

lärdomar som gjorts utifrån systematiskt kvalitetsarbete måste varje enhet själva identifiera den 

utveckling som kan benämnas skolutveckling (Skolverket, 2015a).   

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan lärares uppfattning om skolledares uppdrag 

och skolledares betydelse för lärarens arbete. 

Frågeställning 

Vad är enligt lärarna skolledarens uppdrag? 

Vilka samvariationer finns mellan olika aspekter av skolledares uppdrag? 

Vilken betydelse har skolledare för lärares arbete och finns det skillnader i uppfattningar? 

Vilket ansvar har skolledare, enligt lärare, att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet? 
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Bakgrund 

För att delvis förstå vad som ligger till grund för hur skolan ser ut i dag ges en kort historisk 

bakgrundsbeskrivning över hur utbildningssystemet har sett ut och vad som format skolledares 

och lärares uppfattningar och utövande både i sin yrkesroll och som medborgare i samhället. 

Sverige har en lång tradition av organiserad undervisning (Groth, 2010). Under bondesamhället 

var det kyrkans budskap som genom skolan skulle fostra folkets normer och värderingar. 1842 

kom första folkskolestadgan och politisk ideologiska krafter började konkurrera med kyrkan 

och 1919 kom första politiska styrdokumentet U 19 vars innehåll går att finna spår av även i 

dagens styrdokument (Groth, 2010). 1962 kan sägas vara den formella starten när den svenska 

nioåriga grundskolan börjar ta form.  

Det övergripande målet för skolan under tidigt 1900-tal var att fostra och utveckla eleverna till 

fungerande samhällsmedborgare vilket är aktuellt än idag. Kapitlet ”Skolans värdegrund och 

uppdrag” (Lgr 11) beskriver att skolan ska främja elevers utveckling och bidra till ett livslångt 

lärande samt förmedla de grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på. 

Styrdokumenten avlöste varandra och 1962 och 1969 kom läroplaner som var mycket 

detaljerade och reglerade. Under 1970 och 1980- talet förespråkades en skola med friare 

arbetsmetoder och ett nedtonande av ämneskunskaper och betyg präglade både skolan och 

lärarutbildningar (Groth, 2010). Den största förändringen sker i och med kommunaliseringen 

av skolans styrning 1991. Kommunerna blir huvudmän för skolan och ansvarar för att planera, 

organisera och finansiera verksamheten (Jarl & Rönnberg, 2010). Kommunaliseringen av 

lärarnas och skolledarnas tjänster skapade stor oro bland yrkesgrupperna en av orsakerna till 

det var att lärarnas arbetstider förändrades och reglerades i ett nytt kollektivavtal.  

Olika spelregler formar styrningen av skolan, regelstyrning, ramstyrning, resultatstyrning och 

målstyrning. Berg, (2011) beskriver spelreglerna utifrån metaforer och visar på 

maktförhållanden mellan stat och samhälle. Han beskriver dem i tre modeller, spelplan slipsen 

som var dominerande under efterkrigstiden fram till 1990-talets början och står för en 

dominerande skolkultur med en centraliserad regelstyrning och ledare som följer skolans regler 

och sätter fokus på att ledas.  Spelplan molnet var härskade under större delen av 1990-talet 

med en målstyrd decentraliserad skolinstitution med inslag av resultatstyrning och som ser 

möjligheter till ett mer öppet tillåtande ledarskap. Spelplan ellipsen är i huvudsak en 

centraliserad målstyrd skola. 
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Utifrån internationell och svensk forskning beskriver Bunar (2011) hur utbildningsväsendet 

också har påverkats av idéer med nyliberala influenser, New Public Management. För att nå 

högre effektivitet skulle skolan efterlikna det privata näringslivet och den offentliga sektorn 

marknadsanpassas (Jarl & Rönnberg, 2010; Groth, 2010; Bunar, 2011; Jervik-Steen, 2014). 

Förändringarna påverkade i första hand frågor om föräldrars rätt att välja skola och en ökad 

valfrihet att välja även privata skolor. Konkurrensen om eleverna ökar när skolor profilerar sig. 

Den ökade mängden alternativa skolor innebär även en spridning av finansiella resurser och 

decentralisering av styrning i skolan. Valfrihet får effekter som kan delas in i tre områden; de 

sociala, de organisatoriska och de pedagogiska effekterna. De sociala effekterna visar sig bland 

annat genom den ökade mängden nyanlända med nya behov och nya krav och förväntningar 

och som också ställer krav på de lokala skolornas arbete att ge alla barn en likvärdig skolgång. 

Decentraliseringen innebär också en förändring och ger effekter på mångfalden av skolledares 

uppdrag.  Berg (2011) beskriver hur skolledarskapet har utmynnat i två roller, förvaltande chef 

och pedagogisk ledare. Han beskriver en yttre effektivitet i förhållande till ett resultatansvar, 

styrning av skolan och en inre effektivitet i förhållande till processer i uppmuntrandet av 

frirumsmodellen, styrning i skolan.   

Staten ålägger skolan som institution att implementera och genomföra och förvalta de statliga 

anvisningarna för skolans vardagsarbete. I implementeringsprocessen utsätts uppdragen för 

påverkan av de som står för innehållet i uppdragen men också de som står emot innehållet i 

uppdragen. Detta leder till att uppdraget kan utmynna i något annat än det som innehållet var 

menat från början. Detta benämns som institutionell filtrering (Berg, 2011). Vad händer när 

idéernas kraft möter realiteternas tryck? För att politiska beslut ska få genomslagskraft i 

kommunerna krävs samverkan mellan de olika aktörerna från formuleringsarena, med politiskt 

formulerade mål, till realiseringsarenan de som ska förverkliga och genomföra besluten 

(Scherp, 2007a). 

Den politiska processen består av olika aktörer som formar skolpolitiken. Olika partiers 

ideologiska politiska input som efter bearbetning omvandlas till politisk output. Processen 

påverkas också lokalt av ekonomiska och sociala faktorer. Effekten av det politiska beslutet 

med olika påverkan blir det politiska systemets resultat (Jarl & Rönnberg, 2010). Policy möter 

olika skolmiljöer och skolkulturer och utfallet måste betraktas utifrån var den enskilda skolan 

befinner sig i sin egen process (Ball, Maguire och Braun, 2012). Groth (2010) beskriver skolan 

som en arbetsplats där skolkulturen formas genom synliga och osynliga delar av organisationen. 
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Den synliga delen i organisationen är styrdokument och regelverk vilket ger struktur för 

resursfördelning, gemensamt regelsystem för mål och kunskapskrav. Den mindre synliga delen 

påverkas av både lärare och ledares värderingar, attityder, normer, praxis och kollektivets 

relationer. 

Förväntningarna på vad skolan ska åstadkomma är höga både utifrån själva uppdraget men 

också förväntningar att skolan ska lyckas med det som andra inte lyckas med (Nihlfors, 2012). 

Kvaliteten på utbildningen ska vara hög och föräldrar och barn ska vara positiva och 

motiverade. När allt fungerar är alla nöjda men när förutsättningarna inte är optimala krävs 

analys av problemet. Skolledningen på den enskilda skolan har stort ansvar för verksamheten. 

Uppdraget innebär möten och samarbete mellan många människor som på olika sätt verkar i 

skolan eller påverkar skolan.  

Skolan är ytterst en politisk styrd organisation. Staten använder olika styrmedel som delas in i 

fyra olika områden. Juridisk styrning som reglerar lagar och förordningar och rättsligt bindande 

regler. Ideologisk styrning, som grundas i partipolitiskt ställningstagande och formuleras i 

kursplaner och målformuleringar. Ekonomisk styrning som påverkar personal, resurser och 

prioriteringar. Utvärderingsmässig styrning som innebär efterhandskontroll av verksamheten 

via inspektioner, kvalitetskontroll och nationella prov (Jarl & Rönnberg, 2010; Groth, 2010). 

Skollagen reglerar genom dessa stadgar innehåll och ansvarsfördelning mellan skolledare och 

lärare. Läroplaner anger utbildningens värdegrund, mål och riktlinjer. Läroplanerna bygger på 

skollagen och är grundmaterialet för skolledarnas och lärarnas yrkesutövning. Inom skolan 

finns olika professioner med varierande erfarenhet och utbildning. De professionella i skolan, 

ska planera och utföra uppdraget vilket innebär att omsätta de politiska besluten utifrån den 

nyaste läroplanen Lgr 11, till praktisk konkret handling utifrån lokala förutsättningar (Nihlfors, 

2012). 

Forskning om skolan idag lyfter fram två diskurser med olika synsätt på skolans styrning, 

demokratidiskursen och marknadsdiskursen. Demokratidiskursen har formats av 

samhällsförändringar utifrån demokratibegreppet med delaktighet för alla, samförstånd i 

politiska beslut samt statlig styrning. I en demokratidiskurs beskrivs skolans utveckling i ett 

bottom – up – perspektiv med fokus på bred medborgarfostran och det är naturligt att de som 

berörs av en förändring ska ha inflytande och vara delaktiga. Marknadsdiskursen är präglad av 

kostnadseffektivitet och kritiserar statens styrning till förmån för marknadskrafter (Groth, 
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2010). Marknadsdiskursen jämför internationella resultat och vill effektivisera mätmetoder för 

att i högre utsträckning nå de nationella kunskapskraven utifrån ett top-down perspektiv med 

fokus på kunskapsmålen. Resultaten från internationella studier som PISA, TIMMS och Pearls 

visar sjunkande kunskapsresultat för svenska elever (Hörnqvist, 2015). Den nationella politiken 

har genom de senaste årens reformer uttryckt förväntningar på att dessa ska medverka till att 

höja enskilda elevers studieresultat och samtidigt förbättra Sveriges resultat i internationella 

jämförelser inom vissa områden (Nihlfors & Johansson, 2014 ). 

Programme for International Student Assesment, (PISA) är en internationell elev test som mäter 

kunskap hos femtonåriga elever i matematik, naturvetenskap, problemlösning och läsförståelse. 

PISA resultaten har skapat många varierande reaktioner från deltagande nationer. Oavsett vilket 

ställningstagande varje enskilt land har i förhållande till Pisa resultaten, betonas i studier av 

PISA att många länder använder PISA resultaten som en bas för att målmedvetet utveckla en 

likvärdig utbildning för alla och att utveckla lärarprofessionen.  

Hargreaves och Fullan, (2013) vänder sig mot de krafter som vill se snabba och mätbara resultat 

i skolan. De menar att det behövs en kollektiv omstöpning av den offentliga finansierade 

undervisningen och att det ska omfatta alla lärare och alla ledare i skolan. Författarna tar upp 

kampen för lärarprofessionen mot de ekonomiska effektivitetskraven och lägger tonvikten på 

investeringen av lärarna. Det professionella kapitalet består av mänskligt, socialt och 

beslutsmässigt kapital som ger en sammarbetsbenägen och kollegial profession. Den viktigaste 

faktorn inom skolan är kvaliteten på läraren. Samtidigt beskriver de konsekvensen av den 

konservativa lärarkulturen som ett hinder för utveckling. 

 

Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten inleds med en genomgång av tidigare forskning som relaterar till studiens 

problemområde. Forskningsöversikten är hämtat från vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

publikationer från svenska universitet och högskolor genom sökning i DiVA, digitala 

vetenskapliga arkivet och sökning i Academic Search Elite.  Första delen av 

forskningsöversikten utgår från avhandlingar och artiklar som handlar om skolledarskap. Andra 

delen berör avhandlingar eller artiklar som handlar om vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 
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Avhandlingar - artiklar om skolledarskap 

Det har genomförts många nationella reformer med målet att nå en hög måluppfyllelse på skolor 

runt om i landet. Forskning om skolutveckling i Sverige, men även i andra nordiska länder, de 

senaste årtiondena handlar om skolledares ökade ansvarsområden. Syftet i denna studie frågar 

efter lärarnas uppfattning om skolledares/rektors uppdrag. Stämmer det överens med hur 

skolledare/rektorer själva ser på sitt uppdrag? I en artikel publicerad i International Journal of 

Educational Management, skriver Ulf Leo (2015) om skolledares pedagogiska ledarskap och 

vilka uppgifter skolledare/rektorer prioriterar som pedagogisk ledare. Han gör kopplingar 

mellan juridiska och yrkesmässiga normer och hur det ger avtryck i skolledares handlingar.  Det 

finns många externa förväntningar på skolledare som kan härledas i många riktningar; lärare, 

elever, föräldrar, politiker och media för att nämna några. Leo (2015) ställde frågan hur det 

påverkar rektorers ledarskap med det ökade ansvaret som läggs på skolledare med betoning på 

det pedagogiska ledarskapet. Leo (2015) beskriver hur svenska myndigheter 1948 fastställde 

att rektorers viktigaste uppdrag var att leda det pedagogiska arbetet. Samtidigt sas det också att 

lärare själv styr vilket innehåll och vilka metoder som används i klassrummet. Det har skapat 

utmaningar för både rektorer och lärare och är en debatt som pågår än idag. Resultat från studien 

visar bland annat att skolledare/rektor ska; vara nära lärare och lärprocesser, vara engagerad i 

och ansvara för kompetensutveckling, förbättra formativ bedömning och leda pedagogiska 

diskussioner.  

Samtal och möten tar en stor del av rektorers och lärares tid i anspråk. Därför blir 

kommunikation viktiga processer inom som skolan. Kommunikation både speglar och påverkar 

verksamheten i skolan och bidrar på så sätt direkt och/eller indirekt till skolans resultat 

(Ärlestig, 2008). Helen Ärlestig, arbetar vid Umeå universitet och har gett ut en avhandling 

Communication between principals and teachers in successful schools. Avhandlingen är en av 

fyra publicerade avhandlingar utifrån ett fem år långt forskningsprojekt; Structure, Culture, 

Leadership - prerequsites for successful schools”? vars syfte har varit att studera hur struktur, 

kultur och ledarskap relaterar till skolans resultat. Som metod i de olika studierna användes 

både intervju och enkät. Både intervjuerna och enkäterna inleddes med bakgrundsfaktorer som 

kön, ålder, utbildning och erfarenhet. Många av frågorna i enkäten innehöll påståenden vars 

svarsalternativ var graderade i en fyra eller femgradig skala. 

Huvudtemat i den fjärde avhandlingen var att undersöka kommunikation, samspel och samtal 

mellan rektorer och lärare i svensk skolmiljö. Särskilt belyses samtal som berör skolutveckling 
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och mer specifikt hur rektors samtal är förknippade med den nationella läroplanen och skolans 

kärnverksamhet, lärande och fostran. De övergripande resultaten visade att den vanligaste 

kommunikationen mellan rektor och lärare bestod av information och samtal kring elever. 

Samtal om frågor som rörde undervisning och lärande förekom sällan och det vara inte vanligt 

att rektor besökte klassrummen.  Studien visar också att rektors uppdrag som pedagogiska 

ledare, feedback och bekräftelse i relation till lärarens arbete i klassrummet var dåligt utvecklat 

och lärarna fick sällan direkt feedback från sina rektor.   I lärarnas kritik av rektorer var det 

svårt att urskilja om kritiken relaterade till organisationsfrågor, den enskilde ledaren eller till 

kommunikationsprocesser. Organisationers struktur och kultur, ledarskap och skolans interna 

kommunikationsprocess är ofta komplexa och påverkar varandra. Ärlestig (2008) menar att 

utökad utbildningsinspektion, en ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem kommer 

att sätta fokus på skolans resultat och målstyrning. Fortsatt forskning om hur det kommer att 

påverka rektors pedagogiska ledarskap och rektorer och lärares kommunikation är 

eftersträvansvärt.  

Thelin (2013) skriver i sin doktorsavhandling om variationer i pedagogers och skolledares 

uppfattningar och upplevelser av skolutveckling. Avhandlingen tar sitt utgångsläge från 

erfarenheter i en tidigare undersökning där hon undersökte drivkraften för skolutveckling 

genom att studera lärares och skolledares visioner för skolan. Resultatet visade att det fanns 

skillnader i synen på verksamheten och att det fanns ett mönster i variationen. Genom att 

synliggöra mönstret hjälpte det medarbetarna som deltagit i undersökningen att se 

verksamheten utifrån ett organisationsperspektiv och de gavs möjligheter att samtal om det som 

synliggjorts. Intresset för variationer i pedagogers och skolledares sätt att förstå olika delar av 

sitt arbete utmynnade i en ny undersökning vars syfte är att beskriva variationer av 

verksamhetsidéer, inom pedagogisk verksamhet, och lyfta fram det som varierar och det som 

förenar.  Genom intervjuer med skolchefer om verksamhetsidéer hoppas Thelin (2013) att bidra 

med fördjupade kunskaper som kan användas för att utveckla skolors praktik. 

Skolutveckling syftar i första hand till att skapa goda lärmiljöer för skolans lärare och elever. 

Skolan ska utveckla organisationen så att det underlättar för elevernas lärande. Nya reformer 

genomförs för att förbättra och stödja utbildningen. I en internationell jämförelse presenterar 

Hargreaves (2015) framgångsrika utbildningsprojekt från Canada och England. Han menar att 

reformer som regleras centralt inte får någon genomslagskraft, inte heller de försök till intern 

skolutveckling som växer fram ur den egna verksamheten åstadkommer någon förändring som 

ger effekt i en större omfattning. Genom att starka skolområden med goda resultat samarbetar, 
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delar resurser, idéer och expertis med skolområden med mindre goda resultat har det visat på 

en kollektiv förbättring tillsammans, som genererar framgång för eleverna. Projekten kallas; 

Leading from the middle, och utvecklas från lokala behov och variationer, tar ett kollektivt 

ansvar för alla elever, tar egna initiativ snarare än att genomföra andras initiativ och skapar 

transparens genom deltagande och resultat. Uppgiften är att sprida det som har blivit ”best 

practice” till alla skolor genom att skolledare för framgångsrika skolor arbetar med skolledare 

för mindre framgångsrika skolor och på så sätt skapas ledarskapsteam som utvecklas 

tillsammans. Lokala problem bör lösas med lokala lösningar. En undersökning av projekten 

visar på större samarbete mellan personal, roligare planering och ett större ansvarstagande för 

alla elever, ”mina elever” har blivit ”våra elever”.  

Bidrag till skolutveckling sker i många länder runt hela jorden och det finns många som tar 

initiativ till och presenterar utbildningsreformer som utmanar och utvecklar 

utbildningssystemet. Framgångsrika skolledare är en viktig ingrediens för att effektivt utveckla 

och implementera utbildningsreformer (Lingam & Lingam, 2015). Efter 30 år av forskning har 

ledarskapserfarenheter identifierats som bidrar till och har en positiv inverkan på skolors 

effektivitet utveckling. Några av de faktorer som bidrar till ett effektivt ledarskap är Kouzes & 

Posner´s leadership model som består av fem dimensioner och i artikeln benämns Leadership 

practice inventory. Jag väljer att benämna de fem dimensionerna på engelska för att de ska få 

sitt original betydelse. De fem dimensionerna är; model the way, inspire a shared vision, 

challenge the process, enable others to act och encourage the hart. Med utgångspunkt från 

dessa fem dimensioner gjordes en studie på Niue som är en ö öster om New Zealand. Syftet 

med undersökningen var att undersöka i vilken utsträckning skolledare på Niue levde upp till 

de fem dimensionerna i Kouzes & Posner´s leadership model.  Undersökningen vände sig till 

lärare som fick frågan; I vilken omfattning uppfattar skollärare på Niue att deras 

skolledare/rektor praktiserar de ledarskapsdimensionerna som framkommit ur Leadership 

practice inventory? Undersökningen var kvantitativ med en enkätundersökning med 30 

påståenden som associerade mot ledaregenskaper. Det var sex påstående till varje 

ledarskapsdimension och till varje påstående fanns en tio-gradig skala. Resultaten presenterades 

genom medelvärde och standardavvikelse. Resultaten visade att skolledarskap utifrån modellen 

sällan tillämpades av skolledare på Niua.  Den högst rankade dimensionen var encourage the 

hart vilket gav slutsatsen att skolledare måste förbättra sig inom de övriga fyra dimensionerna 

för ett effektivt skolledarskap.  
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Avhandlingar – artiklar om vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet 

Enligt den nya skollagen skall skolan bedriva en utbildning som ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Sverige är det enda land i världen som har krav på detta. Många lärare 

känner inte till att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Arevik (2014) skriver i en artikel om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet att 

bestämmelsen gäller alla aktörer i skolan från regering, riksdag och skolmyndigheter till 

huvudmän, rektorer och lärare och att det handlar om undervisningens innehåll och dess 

metodik. Vad menas då med bestämmelsen? Arevik (2014) refererar till Kirsten Hyldegaard 

som är lektor i pedagogik vid universitetet i Århus. Hon säger att en skola på vetenskaplig grund 

inte är möjlig då det inte finns en vetenskaplig grund utan konkurrerande vetenskapliga 

grundantaganden och metoder. Om vetenskapen ska utgöra grund för pedagogik praktik 

förutsätter det att det råder konsensus inom det utbildningsvetenskapliga området. Arevik 

(2014) refererar också till Bengt Persson, professor i pedagogik vid Högskolan i Borås, som 

menar att skollagens formulering om vetenskaplighet utan kommentarer eller förklaringar 

skapar förvirring i frågan hur lärarens arbete ska vila på vetenskaplig grund. 

Artikeln beskriver att fram till 1953 var kravet på en rektors utbildning minst filosofie 

doktorsexamen. Idag är motsvarande krav att man genom utbildning och erfarenhet skaffat sig 

en pedagogisk insikt och om du fått en rektorstjänst är kravet att läsa rektorsprogrammet på 30 

högskolepoäng. För skolchefer saknas formella krav på utbildning. Artikeln ställer frågan Vad 

gör det för skolans vetenskapliga grund om skolledare och ansvariga chefer saknar akademiska 

erfarenhet? 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet förutsätter vetenskaplig kompetens och för att 

verkligen få till stånd en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 

som skollagen beskriver, förutsätter det kompetensutvecklingsinsatser (Wennergren & Åman, 

2011).  Jönköpings kommun har i samarbete med Högskolan i Jönköping under fem år 

genomfört ett kompetensutvecklingsprojekt där en utvald skola under ett långsiktigt arbete 

tillsammans med forskare utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt genom forskning i den 

egna praktiken. Wennergren & Åman följde lärarnas deltagande i en studie vars syfte var att 

beskriva modellskolans kompetensutveckling i dess inledande skede under ett år. 
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Kompetensutvecklingens tre hörnstenar var input, bearbetning och integrering. Författarna 

menar att de tre hörnstenarna inte stämde överens med skolans övriga utvecklings och 

arbetsorganisation och efterfrågar ett mer medvetet sätt att integrera och samverka i skolans 

befintliga system. 

National Research School for Teacher Education in Norway (NAFOL) vill stärka utbildningen 

av lärare och göra utbildningen mer forskningsbaserad (Østern, 2016). Lärarna får då en högre 

kompetens i att utbilda och en starkare koppling mot forskning. För att nå dit krävs att de som 

arbetar inom lärarutbildningen först utbildas.  I ett forskningsprojekt som vänder sig till 140 

filosofie doktor studerande som alla vill uppnå en examen för att senare undervisa blivande 

lärare ställdes frågan, Hur bidrar forskningsprojekt, i detta fall med PhD studenterna, till 

forskningsbaserad undervisning för lärare? Projektet var från början tänkt att pågå under en 

projektperiod från 2010-2016 men projektperioden har utökats fram till 2021 och även utökats 

med fler grupper av studenter. Resultaten har hittills påvisat tre diskurser som påverkat valet av 

ämnen och problemformulering i forskningsprojektet. Forskningsprojektet har goda 

möjligheter att bidra med kreativ förnyelse inom forskning om utbildning av lärare genom att 

olika utbildningsdiskurser möts och befruktar varandra och skapar ny kunskap.   Mötet mellan 

olika diskurser bidrar till utveckling av i första hand norsk lärarutbildning men även i ett bredare 

internationellt sammanhang. Studien är även intressant i ett internationellt perspektiv då det kan 

främja och underlätta för lärare att nå högre utbildningar. Från 2017 förväntas alla lärare i Norge 

att ha en master utbildning.  

Skolans huvuduppgift är att alla elever lär sig, inte att alla elever undervisas menar Hattie, 

(2009). Läraren måste ha en klar bild över vad eleven ska lära sig under en lektion och 

undervisningen ska vara på rätt nivå och ska vara utmanande hela tiden. Den största effekten 

för studenters lärande är när lärare blir lärande av sin egen undervisning. Vad lärare gör har 

betydelse, även vad elever gör har betydelse, om eleven är passiv mottagare eller aktiv 

medlärare. Som lärare bör man vara medveten om vad man som lärare vill förmedla och 

synliggöra både för elever och för sig själv, Vad undervisning ska leda till? Hur det gick och 

Vart ska vi härnäst? 

Det finns en mängd undersökningar och forskning som sällan når fram till lärare och sällan 

leder till förändring. Forskningen samlar belägg för resultat och teorier men, teachers go on 

teaching. Hattie (2009) tar också upp vikten av samspel mellan skolledare och skolmiljöer där 

tillfällen skapas för lärare att samtala om sin undervisning. Skolledare som motiverar, stödjer 
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och kommunicera och skapar organisatoriska strukturer skapar goda förutsättningar för att 

lärare stannar kvar i läraryrket. Hattie (2009) beskriver skolledarskap utifrån två huvudformer 

av ledarskap, instruktiva skolledare och transformativa skolledare. Den instruktiva skolledaren 

ger ett bättre effektvärde, enligt Hatties mätmetod och mätskala, och genererar på sikt bättre 

resultat för eleverna. Slutsatsen är att en lärande ledare inte funderar på vad lärare undervisar 

om utan hur undervisar lärare. 

Larsson (2014) undersöker vad det innebär för rektorer att undervisningen på deras skola vilar 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hon intervjuade 13 rektorer på gymnasiet och 

i resultaten framkommer att för ett flertal rektorer innebär beprövad erfarenhet att lärare har 

arbetat länge som lärare och har erfarenhet i yrket och även att lärare är äldre. Att lärarna har 

lärarlegitimation anses som en kvalitetssäkring för en god undervisning men samtidigt 

framkommer också att rektorer inte vet hur de ska vara säkra på att undervisningen vilar på 

vetenskaplig grund. Rektorer sätter också stor tilltro till lärarutbildningen och att de tillgodoser 

kunskaper kring på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Flera rektorer kopplar 

vetenskaplig grund till ämnesinnehåll och särskilt till de naturvetenskapliga ämnena och 

tekniska ämnena som ses som självklara att vila på vetenskaplig grund.  

Vid frågan hur rektorerna själva har förändrat sitt arbetssätt utifrån vetenskaplig grund och 

beprövat arbetssätt framkommer att de flesta rektorer inte trodde att deras pedagogiska 

ledarskap eller arbetssätt har påverkats av skrivningen i skollagen. De vet inte heller hur en 

förändring skulle ser ut. 

Vetenskaplig grund har likheter med systematiskt kvalitetsarbete. Genom systematiskt 

kvalitetsarbete ges skolledare en möjlighet att utveckla skolans lärmiljö och lärarnas 

professionalitet (Ärlestig, 2014). Utifrån skolans nulägesbeskrivning ställs frågorna Var är vi? 

Vart ska vi? Hur gör vi? men det kan även vara starten på en ny cykel - Hur blev det? Här 

analyserar skolan processen och de resultat som uppnåtts (Larsson, 2014). 

Teoretiska perspektiv 

Vetenskaplig verksamhet syftar till att skapa förståelse för hur världen hänger samman och 

genom att ifrågasätta och problematisera strävar vetenskapligt arbete ytterst efter att förstå och 

klargöra.  Ett vetenskapligt problem definierar vi som skillnaden mellan vår förförståelse och 

verkligheten så som vi uppfattar den och tar sin utgångspunkt i vardagliga iakttagelser (Bjereld, 
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Demker, Hinnfors, 2015). Som forskare för en vetenskaplig studie bör man redogöra för vilka 

vetenskapliga teorier som studien tar utgångspunkt i. Teorierna ska ge kunskap om den 

verkligheten som undersökningen presenterar och genom den information som data av det som 

studerats och analyserats ger kan en ny verklighet presenteras.  Underlaget kallas empiri och 

kan ungefär översättas med erfarenhet (Patel, Davidsson, 2011) och forskarens arbete består av 

att relatera teori och verklighet till varandra (Hartman, 2004).  

Den förförståelse som denna studie grundar sig på utgår från tidigare forskning och teorier om 

skolledares uppdrag och intresset för skolledarrollens utveckling. Genom en enkätundersökning 

söks samband mellan teori och empiri och frågar efter lärares uppfattning om skolledares 

betydelse för lärares arbete.  Den uppfattning som är intressant att utmana är om ”det tysta 

kontraktet” som refereras till i inledningen finns kvar eller har förändrats i och med ökade krav 

på skolledarrollen.  Jag vill också synliggöra rektors ansvar för att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att fråga efter lärares uppfattning om 

samband mellan rektors uppdrag och ansvar.  

Vetenskapsfilosofi 

Inom naturfilosofi som också kallas ontologi arbetas med frågor som handlar om att förstå 

universum, människan och samhällets sanna natur och ursprung (Patel, Davidsson, 2011). 

Studien har för avsikt att söka samband mellan lärares uppfattning om skolledares betydelse för 

lärares arbete och skolledares ansvar för att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Utgångspunkten ur ett ontologiskt perspektiv kan i studien beskrivas i 

termer som ontologisk realism. Realism utgår från att det finns en verklighet som existerar 

oberoende av vad vi vet om den och att förklaringar varierar i tid och rum samt från kultur till 

kultur (Eliasson, 1995). De uppfattningar som finns bland lärare om skolledarens betydelse för 

lärares arbete varierar och genom enkätens frågor samla empirin, oberoende av vad vi redan vet 

om verkligheten, objektivt beskriva verkligheten som den uppfattas. Inom ontologin finns 

ytterligare en inriktning som kallas idealism.  

Epistemologi eller kunskapsfilosofin är läran om kunskapernas ursprung och giltighet (Patel, 

Davidsson, 2011). Vetenskapen vinner på att vara systematisk och kvaliteten förstärks om vi 

motiverar våra val. Valet av kunskapsteori i den aktuella studien utgår från en empirisk 

kunskapssyn där fakta bestämmer utformningen av teorin och forskaren intar en objektiv roll 

(Patel, Davidsson 2011).  
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Vetenskapsteori 

Vetenskapligt förhållningssätt i studien utgår från en positivistiska kunskapsteorier och har sina 

rötter i en empirisk tradition. Empirismen innebär att vi får vår kunskap genom våra sinnen och 

vår erfarenhet och att forskaren intar en objektiv roll. Positivismen står för en strävan efter 

absolut kunskap och har sin grund i ett naturvetenskapligt forskningsideal och kopplas oftast 

till kvantitativa undersökningar (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). Positivistisk 

vetenskapsteori betonar att de företeelser man studerar och är något man kan observera, det som 

är, det objektivt sanna, inte några spekulationer om hur saker och ting kan eller bör vara 

(Andersson, 2014). Man observerar och mäter olika slags företeelser i världen och försöker 

finna samband mellan dem (Hartman, 2004). Den som gav namn åt positivismen var en 

fransman vid namn August Comte. Han menar att det gick att generera kunskap som var positivt 

utvecklande för mänskligheten men också tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft (Patel, 

Davidsson, 2011). Den aktuella studien lutar sig mot den beskrivning som Hartman (2004) gör 

när han vidgar begreppet positivism och beskriver det som en vetenskapsteori där vetenskaplig 

kunskap utgörs av teorier. Dessa teorier innehåller termer/begrepp som görs mätbara genom att 

begreppen förklaras utifrån studiens mening.  Genom empiriska studier söks efter samband 

mellan teorin och studiens syfte.  

Vetenskapliga förhållningssätt vad det gäller analys av data anknyter till hermeneutiken. Den 

kvantitativa undersökningen hjälper till att sorterar materialet utläsa kvantiteter ur materialet 

och ger viss systematik inför den kvalitativa analysen (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2015). 

Hermeneutisk vetenskapsteori kan sägas vara positivismens motsats (Patel, Davidsson, 2011) 

och härstammar från Grekland och ges betydelsen som ”allmän tolkningslära” (Andersson, 

2014). Hermeneutiker intresserar sig för människors livsvärldar, tolkar utifrån sin förförståelse 

av omvärlden och representeras av humanister och samhällsvetare och sammankopplas med 

kvalitativa undersökningar (Hartman, 2014, Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). Hermeneutiker 

tolkar världen och genom sin tolkning skapar hon sin egen livsvärld och försöker förstå vilken 

mening som ligger bakom olika beteenden. Förförståelse, tankar, intryck och känslor och den 

kunskap en forskare har är en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjekt (Patel, 

Davidsson, 2011).  

Teoriutveckling genom empirisk forskning kan ske genom deduktion eller induktion (Bjereld, 

Demker, Hinnfors, 2015). Underlaget för teorier är datainformation som studeras. Den aktuella 

studien intar en induktiv ansats genom att de slutsatser som tas under analys av resultaten utgår 
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från den empiri som samlats in och hjälper till att upptäcka statistiska samband (Hartman, 

2004). En sannolik slutsats som antas har ett bestämt sanningsvärde. 

Vetenskapssamhället har en gemensam syn om hur teori och metod ska knytas samman och det 

råder i stort sett konsensus om att forskningens uppgifter och mål är att kunna beskriva och se 

samband (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2015).  Vid studier som innefattar mänskliga och social 

relationer finns behovet av både kvantitativa som kvalitativa aspekter. Under 

forskningsprocessen finns användning för både kvantitativ och kvalitativ data och i analysen av 

mängden data är det viktigt att vara medveten om och synliggöra eventuella dolda 

föreställningar (Elisasson, 1995). Kvantitativ data kan fungera explorativt, med hjälp av 

enkäten söka kvantitativa statistiska samband som sedan analyseras via en kvalitativ 

uppföljning. 

Definition av begrepp och definitionernas karaktär 

Begrepp och uttryck används inte alltid på samma sätt med identisk betydelse.  Beroende på i 

vilket sammanhang begreppen används i kan begreppen variera i betydelse. I modern analytiskt 

tänkande arbetar man enligt en samtalsmetod som härstammar från Sokrates dialoger med 

Platon och kallas dialektik (Hartman, 2004). Genom metoden klargörs begrepp för en företeelse 

och genom att förstå begreppet förstår man företeelsen. Det dialektiska förfaringssättet innebär 

att ett begrepp bollas mellan olika parter, begreppen klargörs och kritiseras för att så småningom 

utvecklas till förståelse för vad som ligger i begreppet. Några av dessa begrepp som används i 

studien har gets en operationell definition och beskrivs nedan utifrån den betydelse som studien 

menar.  

Ledarskap  

Nedan följer ett sammanhängande stycke utifrån Abrahamsson & Andersson, (2005) och boken 

Organisation - att beskriva och förstå organisationer. Tanken är att ge en allmän beskrivning av 

ledarskap i en organisation för att jämföra om skolledarskap skiljer sig från annat ledarskap. 

Organisationer uppstår när människor inser att deras eget intresse bäst kan uppnås genom en 

kollektiv handling. Vårt samhälle är uppbyggt utifrån olika organisationer och de flesta 

människor tillhör någon organisation som har påverkan på våra liv (Abrahamsson & Andersson, 

2005). Gemensamma nämnare i en organisation är människor som arbetar tillsammans utifrån 
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en bestämd struktur med aktiviteter för att nå givna mål. Berg (2011) beskriver skolan som en 

organisation och som ett instrument för att tillgodose vissa mål som uttalats av huvudman. 

I organisationsteorin finns två ansatser som står mot varandra. Den rationalistiska 

organisationsteorin och den systemteoretiska organisationsteorin. Den rationalistiska teorin 

bygger på kollektivet som tillsammans i en organisation arbetar mot målet. Huvudmannen är 

central i denna teori. Systemteorin härstammar från naturvetenskapen och anser inte målet som 

styrande för organisationens aktiviteter utan ser organisationen som en struktur som anpassar 

sig till omgivningen och strävar mot balans inom organisationen.  

Arbetet i organisationen måste fördelas mellan de som arbetar i organisationen vilket ger 

upphov till två krav, arbetsfördelning och auktoritetsfördelning. När arbetsuppgifter fördelas 

mellan människor uppstår ett behov av koordinering och samordning. När fördelningen av vem 

som ska göra vad är klar sker också en ansvarsfördelning vilket bestämmer vem som har 

makten, denna process skapar i sin tur en struktur. Struktur begreppet kan förtydligas genom 

att delas in i tre strukturelement, specialisering, formalisering och centralisering.  Specialisering 

delas i sin tur in i horisontell differentiering och omfattar yrken och professioner eller hur 

arbetet fördelas bland de människor som finns i organisationen. Vertikal differentiering avser 

antalet nivåer i organisationen, hur spetsig eller platt pyramiden är, hur många underordnade 

chefer. Spetsig form innebär många nivåer men färre underordnade chefer, men fler chefer i 

systemet. Det finns inga vetenskapliga belägg för att en platt organisation är bättre än en spetsig 

organisation 

Formalisering ger styrning genom regler, rutiner och procedurer som har för avsikten att styra 

och kontrollera arbetet, hur arbetet ska utföras, hur produkter och tjänster ska se ut 

Centralisering eller decentralisering beskriver var i organisationen beslut fattas. 

Organisation, grupp och individ 

 

Medlemskap i grupp eller organisation omfattar bara en liten del av människan. Organisationen 

behöver inte hela människan utan bara en del av henne. Det kitt som håller organisationer 

samman är av psykologisk karaktär. En organisation består av en grupp människor som har 

relationer med varandra. Inom organisationsteorin beskrivs formella grupper med ett 

gemensamt tilldelat uppdrag och informella grupper där gruppen inte regleras med 

arbetsuppgifter och regler. En organisation benämns alltid som en sekundärgrupp, familj och 

kamratgäng är exempel på primärgrupper. Individen uppför sig annorlunda i grupp än när 
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individen är ensam. Den sociala samverkan skapar konformitet och makt och statusskillnader 

uppstår, vilket kan vara en konsekvens av gruppfenomenet. 

Organisation och kultur 

 

När människor arbetar tillsammans under en längre tid formas normer och uppfattningar om 

vad som är rätt och fel, vad som är kvalitet, gruppen blir bärare av kultur. Kultur är en 

konsekvens av människors gemenskap ett resultat av långvarig interaktion mellan människor. 

Det kan utryckas genom materiella former som arkitektur, möbler eller kläder, visuella former 

som konst eller logotyper, interaktiva former som ceremonier och ritualer eller genom samtal, 

berättelser och historier. Kultur förekommer i många varianter, exempel är organisationskultur, 

ungdomskultur, skolkultur eller nationell kultur.  

Abrahamsson & Andersen (2005) hänvisar till Shein (2004) som beskriver att kulturen 

bestämmer ledarskapet, kulturen sätter gränser för vilket slags ledarskap som är möjlig i en 

organisation. Kulturen är stabiliserande och konservativ vilket skulle försvåra strävan efter en 

lärande kultur som innebär förändring och utveckling. 

Skolledarskap   

Ansvarig och ledare för skolans verksamhet är rektor. Benämningen rektor kan spåras tillbaka 

ända till 1200-talet (Hörnqvist, 2014). Historiskt sett har rektor/skolledare inte setts som ett eget 

självständigt yrke men det har gradvis förändrats och fått karaktär av en egen profession. 

Skolledarskap innebär ett pedagogiskt- och socialt ledarskap, men innefattar också 

administrativa, organisatoriska och ekonomiska uppgifter. Skolledares arbetsvillkor hamnar i 

en position där det ställs olika krav och förväntningar. Skolledare har ett resultat ansvar utifrån 

mål regler och ramar samtidigt ett verksamhetsansvar med förväntningar på ett pedagogiskt 

ledarskap (Berg, 2011). 

Skolledarens, rektors uppgifter har växt fram utifrån behovet av att någon leder skolans 

verksamhet både pedagogiskt och administrativt och de krav som ställs på skolledare utgår från 

både statlig och lokal nivå. I slutet av 1960-talet inrättades en statlig rektorsutbildning. Kravet 

i dag är att skolledare genomgår rektorsutbildning inom fyra år från den dag man tillträtt en 

rektorstjänst. Innehållet i dagens rektorsprogram är främst ledarskap och juridik (Hörnqvist, 

2014).  
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Att vara skolledare innebär en utmaning. Ledarskapsteorier belyser tre områden, personlighet, 

beteende och ledarskap som symbol (Abrahamsson & Andersen, 2005). De diskuterar vidare 

att ledarskapets betydelse, resultat och effektivitet bara kan uppnås genom att flera människors 

handlingar samordnas. Skolan regleras genom lagstiftning, nationella och lokala föreskrifter 

som ska införlivas i skolans praktik. Innehållet i styrdokumenten säger inte exakt vad som ska 

göras, de dikterar inte praktiken och är skrivna i relation till de bästa av skolor och är svåra att 

implementera. De måste bli tolkade och införlivade till den lokala skolans historia och 

sammanhang (Ball, Maguire och Braun, 2012). Ibland är det ett uppifrån initierat uppdrag, 

ibland är uppdraget formulerat på den enskilda skolan. Skolan har hundratals uppdrag i omlopp 

med olika grader av status och omfång. Författarna visar utifrån sin undersökning hur olika 

former av policy blir tolkade och översatta och omgjorda utifrån lokala resurser, material och 

människor samt värderingar.  

Berg (2011) beskriver skoledare som både resultat- och verksamhetansvariga. Skolledare måste 

föhålla sig till yttre ramar och förutsättninga samt skolans inre ramar och förutsättingar, skolans 

styrning och skolans ledning, att vara chef kontra ledare.  Skolledarskapets professionella 

identitet som kan återspeglas i begreppen  förvaltande chefskap kontra pedagogiskt ledarskap. 

Skoledarskapet handlar om att å ena sidan agera som förvaltande chef och å andra sidan som 

pedagogisk ledare. Skolledarskapets komplexitet hamnar mellan statliga förväntningar och det 

pedagogiska ledarskapet (Berg, 2011).  

Skolledarnas verksamhetsområde berör många olika intressenter vilket kan kompliceera 

uppdraget (Jarl, Rönnberg, 2013). Skolledarnas uppdrag är komplext eftersom arbetet regleras 

av både staten och kommunerna. Kan allas intressen tillvaratas eller ska skolledaren prioritera 

statens intressen eller kommunens intressen eller lärarnas intressen? Utifrån en undersökning 

Jevik (2014) anser skolledarna själva att den viktigaste arbetsuppgiften är att vara en god 

pedagogiska ledare. Scherp (2013b) beskriver skolledares vardag som fragmentarisk med 

många korta möten som oftast blir avbrutna. Skolledare uttrycker att de inte hinner vara 

pedagogiska ledare. 

Skolledares arbete och arbetsuppgifter är så omfattande att det inte går att förvänta sig att en 

person ska klara av att göra allt och göra det bra (Kruse & Seashore Louis, 2009). De menar att 

skoledarskapet av idag är på väg att skifta fokus från arbetet med att tolka och implementera 

utbildningspolitiken till att ha fokus på och följsamhet i arbetet, att tolka och skapa förståelse 

för skolans inre kultur, Skolledarskapet innebär också att vara innovativ och att fördela 
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ledarskapet till flera. De kallar det ett intensifierat ledarskap och bygger på professionell 

gemenskap, organiserat lärande och förtroende.  

Pedagogiskt ledarskap  

Kraven på rektorskolledares pedagogiska ledarskap ökar. Det är skolledaren som ansvarar för 

att leda den pedagogiska verksamheten vid en skola och leda pedagogerna i det pedagogiska. 

Ambitionen från nationell politisk nivå är att pedagogiskt ledarskap ska vara en aktiv styrning 

och ledning som skolledare använder sig av så att eleverna når kunskapsmålen och skolan når 

en hög måluppfyllelse (Skolverket, 2016c).  Det finns olika uppfattningar om det pedagogiska 

ledarskapet och det gäller att hitta en balanspunkt mellan statlig styrning och den 

professionelles autonomi (Berg, 2014b).  

Den professionelles autonomi presenterar i två huvudkategorier av professionella kulturer, 

individualister och de som samarbetar (Hargreaves & Fullan, 2013). De menar att inom 

läraryrket finns professionella kulturer med individualister som arbetar helt ensamma vid sidan 

om sina kollegor och inte ifrågasätts och professionella kulturer som samarbetar. Utvecklingen 

och förväntningarna är på väg mot professionella kulturer med kollektiv autonomi. 

Professionella gemenskaper för lärande behöver struktureras och ledas av skolledare som vet 

hur man identifierar, utvecklar och binder samman professionerna.  

I diskussionerna om skolledares uppdrag görs det skillnad mellan begreppen administrativt 

skolledarskap och pedagogiskt skolledarskap. Skolverket (2015b) har publicerat en studie med 

namnet Svenska rektorers erfarenhet i ett nordiskt perspektiv.  Studien visar att det i Sverige 

finns skillnader mellan de mindre och de mer erfarna rektorerna, den relativt stora andelen 

mindre erfarna rektorer ägnar en större andel av sin arbetstid åt administration vilket i 

förlängningen innebär att det pedagogiska uppdraget blir nedprioriterat.  I sammanfattningen 

betonas att vara rektor innebär att ha ett stort ansvar och det är viktigt att verksamheten 

organiseras så att rektor kan prioritera det pedagogiska uppdraget. 

Begreppet pedagogisk ledare tar utgångspunkt i skolverkets och skolinspektionens definitioner 

av pedagogiskt ledarskap. Skolverkets definition handlar om styrning och ledning av skolans 

resurser för den pedagogiska verksamheten. Pedagogiskt ledarskap innebär också att ansvara 

för skolans kompetensutveckling. Skolinspektionen menar att pedagogiskt ledarskap är allt som 
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handlar om att leda skolans arbete och att utgångspunkten ska vara det som forskning och 

beprövad erfarenhet visar ge goda resultat i skolan (Skolinspektionen, 2016b). 

Lärare 

Kunskap om skolans styrning och ledning har betydelse för att aktivt vara med och påverka sin 

egen och andras arbetssituation (Nihlfors, 2012). Kollegial samverkan mellan lärare och 

skolledare är en viktig förutsättning för delaktighet i lärande processen. Lärares uppdrag 

innebär att de har det pedagogiska ansvaret att organisera undervisning så att eleverna når 

målen. De måste verkställa och följa både politiska beslut och lokala direktiv. Läraren verkar 

inom ramen för ett nationellt utbildningssystem och ska undervisa med utgångspunkt i rådande 

styrdokument (Skolinspektionen, 2016b). Detta arbete innebär att ta beslut och ta ställning över 

vad som ska väljas ut för lärande, varför det ska läras ut och hur arbetet kan organiseras för att 

möta olika behov och nå bästa tänkbara resultat. Det är kvaliteten i lärarens kombinerade 

kunskaper, förmågor och handlingar i varje unik undervisningssituation som skapar 

förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010a). Lärares 

inre motivation är drivkraft för kvaliteten i skolutvecklingsarbetet. Genom att lärare ges 

möjlighet att vara delaktig i och dra lärdomar utifrån sin egen verksamhet stärks den egna 

professionaliteten (Tiller & Helgesen, 2014). Läroplaner och kursplaner är utgångspunkter och 

hur det ska genomföras i praktiken handlar om tid, kompetens och resurser (Nihlfors, 2012).  

För att uppnå resultat krävs också en organisation som skapar tydlighet och struktur och där det 

finns kollegiala samtal om mål, värderingar och bedömning av resultat som skolledare driver. 

Skolans ledare behöver tillsammans med skolans lärare studera och analysera de rådande 

skolkulturerna och om det är nödvändigt utmana dem (Groth, 2010). Som utgångspunkt för 

kulturanalys av skolan används begreppen avgränsad och utvidgad lärarprofessionalism. 

Avgränsad lärarprofessionalism ser sitt uppdrag enbart till klassrummet och utvidgad 

lärarprofessionalism utvidgar uppdraget, tar kollektivt ansvar och förbättrar verksamheten. 

Ball, Maguire och Braun (2012) beskriver hur lärare genomför delar av policy i det tysta. 

Författarna använder begreppet ”micro-physics” som de hämtat från Foucault. I det lilla 

sammanhanget genomför lärare entusiastiskt och kreativt sitt arbete men de menar att arbetet 

stannar där och genererar inte någon större inverkan på omgivningen. Är innehållet av lärarens 

undervisning och arbetet kopplat mot de ämneskunskaper som våra kursplaner idag belyser? 

För att göra kursplanerna mer konkreta och tydligare visa vilka kunskaper utifrån ämnet som är 

prioriterade, försöker regeringen att precisera kunskapsmålen. Vem bestämmer vilka kunskaper 
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i ämnet som är kunskap? Att kombinera en innehållsstyrning av ämnet utan att inkräkta på 

lärares professionella frihet är en svår balansgång. Kursplanerna är det styrmedel som skolan 

har att förhålla sig till men tolkningen är svår att kontrollera. Det finns många aktörer som vill 

tycka om skolans innehåll och det kommer fortsätta vara föremål för debatt och engagemang 

(Jarl& Rönnberg, 2010). 

I studier av Berg (2011) framkommer att lärares förväntningar på sina skolledare, var den 

enskilda faktor som mest påverkar skolledare i deras yrkesutövande. Det framkommer 

skillnader över förväntningar från en multiprofessionell lärarkår, som ser skolledare som 

verksamhetsansvariga och en uniprofessionell lärarkår som ser skolledare som handläggare och 

skoladministratör. 

Vetenskaplig grund 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Skolverket (2014f) beskriver att arbeta på vetenskaplig grund innebär att 

systematiskt utforska, att ifrågasätta och problematisera, kritiskt granska, pröva och sätta 

enskilda faktakunskaper i ett sammanhang.  Det handlar också om att ta del av nya 

forskningsrön, tillägna sig kunskap och förståelse genom ett vetenskapligt förhållningssätt och 

göra det synlig genom sitt arbete. 

Skolan är en arbetsplats där det dominerande arbetssättet varit att lärare sköter sina 

arbetsuppgifter och sin undervisning individuellt i sitt klassrum (Krogsmark, 2014). Kroksmark 

hänvisar till Hegander (2010) som utifrån internationell forskning menar att lärare är den grupp 

av akademiker som står längst bort från forskning och vetenskap i jämförelse med andra 

akademikergrupper. Sen folkskolan blev obligatorisk 1842 har svenska skolan klarat 

undervisning och utbildning med lärare utan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I och 

med att den nya skollagen har det skett en mycket stor förändring. Det omedvetna 

vardagslärandet behöver kompletteras med ett medvetet och systematiskt lärande för att utmana 

det egna tänkandet. Lärare ska idag ta del av forskning och vetenskapliga diskussioner för att 

själva systematiskt kunna förhålla sig till, genomföra, tolka och använda sig av vetenskapliga 

grunder i sitt arbete.  Genom att ta del av vetenskaplig kunskapsbildning ger det ett komplement 

till det egna lärandet. Detta förhållningssätt ses som en del av den vetenskapliga grund som 

arbetet med innehåll och arbetssätt utgår från.  Skolledare och lärare behöver också tillsammans 
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diskutera vad begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet betyder (Ekholm & 

Scherp, 2014).   

Skolans uppdrag är inriktat på att förmedla kunskap och utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, men skolan har även ett socialt uppdrag (Berg, 2011, Jarl & 

Rönnberg, 2010). Berg (2011) beskriver skolans kunskapsuppdrag som det kompetens 

utvecklande uppdraget och det sociala uppdraget som kulturreproducerande uppdraget. Att 

både främja lärandet och att främja överförande av grundläggande värden kan tolkas på olika 

sätt och diskussionen pågår hur stort utrymme de båda delarna ska ha i förhållandet till varandra 

och vilken betydelse ska läggas i fostransuppdraget. Vilka värdegrunder får tolkningsföreträde 

(Jarl & Rönnberg, 2010)? Berg (2011)  gör en bedömning att de två uppdragen inte skulle vara 

förenliga. Sammanfattningsvis konstaterar han att det finns spänningar mellan uppdragen i 

fråga om innehåll, ambitionsnivåer och målsättningar men att det finns en innehållsmässig 

samstämmighet mellan det kompetensutvecklande uppdraget och det kulturreproducerande 

uppdraget. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Skolverket (2014f) beskriver ”att arbeta på vetenskaplig grund” innebär att 

systematiskt utforska, att ifrågasätta och problematisera, kritiskt granska, pröva och sätta 

enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Det handlar också om att ta del av nya 

forskningsrön, bygga kunskap genom ett vetenskapligt förhållningssätt och göra det synlig 

genom sitt arbete. 

Beprövad erfarenhet 

Erfarenhetsbaserat lärande är en relativt ny trend (Tiller & Helgesen, 2014). Varje lärare har en 

föreställning om vad det innebär att vara lärare och det finns stor variation av erfarenheter och 

stor variation i utövandet, görandet inom lärarkåren. Lärare har sin bas i sin grundutbildning 

och den lokala arenan är viktig för att utveckla lärarkvalitet. Lärande och utveckling hör 

samman och frågan är inte om vi lär av våra erfarenheter utan på vilket sätt vi lär av dem (Tiller 

& Helgesen, 2014). De dagliga vardagserfarenheterna är en viktig förutsättning för lärande 

(Tiller, 2009) men en brist i det egna erfarenhetslärandet är att man inte lär om annat än det 

man själv erfarit (Sherp, i Blossing, 2013), för att lära måste vi ha distans till erfarenheterna. 

Beprövad erfarenhet är inte bara en personlig uppfattning som grundas på egna erfarenheter. 

Erfarenhet är ett ord vi använder och var och en bär på sin egen erfarenhet. Erfarenhet kan 
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innebära att vi varit med om något, prövat något eller har kännedom om något genom våra 

sinnen eller kroppar utan att det kopplas mot teorier eller någon systematik (Krogsmark, 2014). 

Ordet erfara kommer från tyskans erfahren. I tyskan är prefixet ”er” en förstärkning och 

bestämning av ordets stam ”fahren” när man rest och farit omkring har man också erfarit mycket 

(Tiller & Helgesen, 2014). Be-prövad är något som har prövats under lång tid och ur det prövade 

kunna dra slutsats om det är något som fungerar eller något som inte fungerar. 

Hur skapas erfarenhet och hur är förhållandet mellan erfarenhet, lärande, kunskap, och 

utveckling? Kroksmark (2014) utvecklar begreppet erfarenhet, som har sitt ursprung inom 

filosofin, och har genom Aristoteles getts betydelse ”en vardagliga kännedom om det 

annorlunda” vilket senare kritiserades av empiristerna som menar att erfarenhet är det samma 

som sinnesintryck som i sin tur är kunskapens grund. Kant (1724-1831)  menar att erfarenhet 

måste innehålla mer än sinnesmässiga intryck utan måste också struktureras via en 

förståndsaktivitet.  Under 1900-talet hävdar en fenomenologisk-hermeneutisk riktning att 

erfarenhet är beroende av en tolkningsram. När vi er-far något är det tolkat och större än vi 

egentligen får tag igenom våra sinnen. Kroksmarks (2014) slutsats av det ovan sagda blir att 

erfarenhet är beroende av erfarenheter, tolkning och sammanhang. I skolan gör lärare tolkningar 

av vad de erfar och tolkningen sker i samma ögonblick som sinnesupplevelser. Skolverket har 

inte har någon definition av beprövad erfarenhet utan hänvisar till Högskoleverket som menar 

att beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet, den måste vara prövad, dokumenterad och 

kommunicerad så att den kan delas med andra samt prövad utifrån etiska principer (Hörnqvist, 

2014).  

Skolledare har fått ett tydlig formulerat ansvar att utveckla och säkerställa en hög kvalitet i 

skolan. Skollagen Att främja barns och elevers lärande är kärnan i det pedagogiska arbetet 

som rektor ska leda. Vad kan det innebära för skolledare att leda ett pedagogiskt arbete som 

ska vila på vetenskaplig grund?  

Styrdokument 

De formuleringar som ovan valts som definition av begrepp utgår från de definitioner som 

beskrivs utifrån skolans styrdokument. Skollagen, kursplaner samt skolans övriga 

styrdokument som reglerar skolan är exempel på normativa teorier som talar om hur 

verkligheten bör vara och argumenterar för vissa värdegrunder.  En normativ och konstruktiv 

analys av enkätens resultat kan tala om hur lärare uppfattar det som styrdokumenten beskriver.  
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Deskriptiva teorier uttalar sig om hur verkligheten faktiskt är och utgör grunden till en 

konstruktiv analys (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2015). Deskriptiva och normativa teorier kan 

interagera med varandra inom ramen för vetenskapligt synsätt.  Analys av enkätens resultat 

utgår från de objektiva normativa teorierna och jämförs med lärarnas uppfattningar. 

Metod  

Genomförandet av undersökningen utgår från ett positivistiskt perspektiv vilket innebär 

insamling av en mängd data som sedan analyseras med statistiska metoder. Valet av 

undersökningsmetod är en webbenkät då kvantitativ metodteori knyter an till med positivistisk 

vetenskapsteori (Hartman, 2004, Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). I praktiken innebär en 

kvantitativ undersökning att mängder räknas samman och talar om hur många det finns av 

någonting, samtidigt som mängderna delas in i olika grupper (Hartman, 2004). Även 

summeringen av data och den deskriptivt statistiska delen av studien ses som positivistisk. Den 

insamlande delen av arbetet och summering av arbetet sker utan inslag av tolkning. Delar av 

analysen görs genom statistiska beräkningar i verktyget SPSS och ses som positivistisk.  

Därefter övergår analysen till hermeneutisk strategi att identifierar mönster, korrelationer och 

samband utifrån frågeställningarna. Genom analys av mönster och samband ges en ökad 

förståelse för underökningens resultat kopplat till frågeställning och syfte.  Undersökningens 

resultat, forskarens förförståelse och tolkning av empirin fördjupas utifrån undersökningens 

syfte och blir därmed hermeneutiskt till sitt förhållningssätt (Hartman, 2004).  Genom analysen 

fås förståelser för en grupp individers uppfattningar samt erfarenheter. Analysen av data som 

samlats in innebär att tolka något som redan är tolkat (Hartman, 2004). Varje enskild kvantitativ 

studie bygger på kvalitativa antaganden. Kvantitativ forskning innehåller någon form av 

kvalitativt inslag (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). Kvantitativa frågor kan även bestå av 

kvalitativa egenskaper (Hartman, 2004).  

Urval 

Urvalet av respondenter är förskollärare, fritidspedagoger och lärare från förskoleklass till 

årskurs nio i en liten kommun i mellersta Sverige. Respondenterna representeras av lärare från 

två F-9 skolor och en F-6 skola. Hartman (2004) beskriver det som ett bekvämlighetsurval när 

man väljer de individer som finns tillgängliga i närheten av forskaren vardag.  Enkäten 

skickades ut till 142 respondenter varav en respondent är undertecknad för att ha möjlighet att 
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kontrollera att utskick och påminnelser fungerar och går fram samt en respondent som 

återkommer två gånger. Det innebär i realiteten 140 respondenter, svar inkom från 59 

respondenter vilket motsvarar 42 % av underlaget. 

Enkätkonstruktion 

Operationaliseringen av en enkät, att gå från begrepp och övergripande frågeställning till att 

formulera mätbara frågor som ger svar på det vi vill undersöka, kan vara det svåraste momentet 

i en undersökning (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). Operationaliseringen tar 

utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar och berör lärares uppfattning om 

skolledares uppdrag och skolledares betydelse för lärares arbete samt skolledares ansvar för att 

utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Problemområdet frågar efter 

uppfattningar i respondentens yrkesvardag och frågeställningarna är riktade personligen till 

respondenten som kan leda till kartläggande kunskap om problemområdet. Skapandet av 

enkätfrågorna och dess formuleringar och underliggande påstående utformades med inspiration 

utifrån Scherp & Scherp (2007) samt utifrån Skolverkets (2014) verktyg för självskattning 

Bruk. Vid konstruktionen av enkäten markerades alla frågor som obligatoriska att besvara. Med 

epistemologiska termer är studien empiriskt induktiv (Hartman 2004). Utifrån de observationer 

som gjorts i litteraturgenomgången söks samband och generaliseringar genom enkätens resultat.   

I kvantitativa metoder studeras variationer hos de variabler vi undersöker. I enkätfrågorna 1-4 

används nominalskala och frågar efter bakgrundsfakta som kön, befattning, antal år i yrket samt 

vilken årkurs som respondenten till största delen undervisar i.  För att beskriva bakgrundsfakta 

som kön finns två svarsalternativ kodade med två olika värden, befattning har tre 

svarsalternativ, för antal år i yrket används intervallskala och innebär en enkel klassificering, 

huvudsaklig undervisning har fyra svarsalternativ.   Frågorna 5 - 11 frågar efter respondentens 

uppfattningar utifrån ordinalskala med värderingsfrågor i fyra intervall och rangordning av 

variablerna (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010, Trost, 2001).   

Genomförande 

Enkäten skickades till 140 respondenter via enkätkonstruktionsprogrammet Survey & Report. 

Respektive skolas skolledare var tillfrågade och gav sitt samtycke till enkäten. Enkäten 

skickades till respondenternas arbetsmail. Information om mailadresser hämtades från skolans 

administratör. Missivbrevet, som informerade om undersökningens syfte, deltagarnas 

anonymitet och frivillighet följde med vid första enkätutskicket. Första utskicket visade 7 
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mailadresser som inte levererades men efter korrigering av mailadressen skickades även dessa 

sju. Enkäten hade en svarstid på 14 dagar. Andra utskicket, första påminnelsen, skickades ut 

efter en vecka och följdes även det av missivbrevet. Det tredje utskicket och andra påminnelsen 

skickades ut en dag före sista svarsdag och svarstiden förlängdes ytterligare tre dagar.  De flesta 

svaren inkom efter första påminnelsen.  

Internt och externt bortfall 

Enkäten besvarades av 59 respondenter vilket ger ett bortfall på 58 %. Inom kategorin av 

respondenterna som inte besvarat enkäten finns personal som är tjänstlediga eller föräldralediga 

det finns också mailadresser som lever kvar en tid efter pensionsavgång eller avslutat tjänst. 

Några av de som inte svarat kan ingå i någon av de nämnda kategorierna.  Planen var att skicka 

enkäten till 100 respondenter men eftersom möjligheten fanns att skicka till fler så blev det 

slutligen 140 respondenter. Fler respondenter skulle ge möjligheten till fler svaranden. Om man 

ser till antalet svarande 59 av 100 skulle det ge en god svarsfrekvens men 59 av 140 ger ett 

annat resultat. En möjlighet är att de 59 svarande var de som även skulle ha svarat om antalet 

respondenter varit 100. För giltighet önskas en svarsfrekvens på 50 % enligt Trost (2001). 

Undersökningen hade inget internt bortfall då samtliga frågor vid konstruktionen markerades 

som obligatoriska att besvara vilket gav 100 % svarsfrekvens på enkätfrågorna.  

Analysmetoder och analysförfarande 

Den insamlade data exporterades från enkätverktyget Survey & Report till det statistiska 

programmet SPSS för bearbetning och analys. Frågorna kodades utifrån variablernas statistiska 

egenskaper och representerar skalorna nominalskala och ordinalskala. Frågorna 5 - 11 har för 

avsikt att fånga respondenternas attityder och svarsalternativen kodades på följande sätt: 

instämmer inte alls=1, instämmer till viss del=2, instämmer till stor del=3, instämmer helt=4. 

Enkäten följs av en kodnyckel. Se bilaga 3. 

Deskriptiv statistik används för att beskriva, åskådliggöra och se mönster i ett datamaterial. För 

att få en översikt över materialets fördelning och spridning genomförs en deskriptiv analys av 

medelvärdet, median och frekvenser.  Medelvärden och standardavvikelser (spridningen runt 

medelvärdet) bidrar till att dra slutsatser och få information om möjligheten, behovet av fler 

tester och analyser (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2010). Genom att studera en variabel i 

taget, en univariat analys söks information om bakgrundsvariablernas fördelning och 

variationer.  
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Nästa steg i analysprocessen är att gå in i de bivariata och multivariata analyserna för att få fram 

eventuella mönster och samband i materialet och förhoppningsvis ett statistiskt signifikant 

resultat. Därefter genomförs en explorativ faktoranalys för att hitta samband mellan olika 

variabler och bakomliggande faktorer som påverkar beroende variabler (Djurfeldt, Larsson, 

Stjärnhagen, 2010). Explorativ faktoranalys kan underlätta att göra klassificeringar av 

påståenden. Utifrån faktoranalys konstruerades index vars validitet testas genom Cronbach`s 

Alpha. 

 

För att studera och analysera hur flera variabler är relaterade till varandra används korstabeller 

med beroende och oberoende variabler. T - test prövar om medelvärdet skiljer sig åt mellan två 

grupper används och för att jämföra medelvärdet i fler än två grupper används ANOVA test, 

vilket är en förkortning för Analaysis of Variance. ANOVA beräknar medelvärdet inom 

grupper och mellan grupper.   Testet jämför medelvärdet inom eller mellan grupper (Djurfeldt, 

Larsson, Stjärnhagen, 2010, Cohen, Manion, Morrisson, 2011). Det SPSS gör är att räkna ut ett 

så kallat F-värde som jämförs med ett kritiskt värde. Om F-värdet är större än det kritiska värdet, 

med statistisk signifikans p <0,05, kan slutsatsen dras till 95 % säkerhet att det finns signifikanta 

skillnader mellan grupper. Om variansanalysen visar på ett icke signifikant resultat är det ingen 

mening med att gå vidare och undersöka skillnader mellan enskilda grupper. Om det finns 

signifikant skillnader i resultatet görs en så kallat post hoc test för att upptäcka vilken/vilka 

grupp/grupper som skiljer ut sig.  

 

Analysen ska utgå från syfte och frågeställningar och kopplas till metodval och teoretiska 

utgångspunkter. Statistiska analysmetoder förklarar vad som ligger bakom statistiska resultat. 

Den statistiska analysen ska hjälpa oss med att bedöma hur sannolikt det är att våra värden kan 

generaliseras till den totala populationen (Hartman, 2004, s. 266).  

Validitet och reliabilitet 

Ambitionen med urvalet av teori och begrepp är att de ska vara valida, alltså relevanta och 

giltiga för studien (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, (2010). Utifrån syfte och frågeställningar 

och genom enkäten har undersökningen försökt fånga lärares uppfattningar om skolledarens 

betydelse för lärares arbete (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). För att veta om undersökningen 

överensstämmer med det den säger att den ska undersöka krävs att det finns en koppling mellan 

begrepp som är aktuella för studien samt de frågor som formulerats (Patel, Davidsson, 2011, 
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Djurfeldt, Larsson Stjärnhagen, 2010).  Forskningsöversikten innehåller de begrepp som senare 

operationaliseras i enkäten vilket talar för en god validitet. 

Reliabilitet avser tillförlitligheten i undersökningen och mäter tillvägagångssättet, kvaliteten 

och utformningen av mätinstrumentet, det vill säga enkäten, samt stabiliteten för studiens 

resultat (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009, Stukat, 2005). Enkätens formuleringar är 

genomtänkta för att undvika feltolkning även om det inte helt går att undvika, då tolkningen 

även påverkas av respondenternas erfarenheter. Enkätens omfattning och struktur är 

genomtänkt så att den ska kännas överkomlig att besvara. Respondenterna har informerats 

genom missivbrev och på så sätt fått en förförståelse för enkätens syfte. Påminnelser har ökat 

svarsfrekvensen vilket gett ett tillfredställande antal svar sett till antalet personer som besvarat 

enkäten men enligt (Trost, 2001) är svarsfrekvensen under gränsen för acceptabelt vilket 

påverkar reliabiliteten. 

Etiska förhållningssätt 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav och delas in i fyra 

huvudkrav. Det första är informationskravet och innebär bland annat att deltagarna ska 

informeras om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att forskaren hämtar in samtycke 

från undersökningsdeltagarna. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att 

personer i undersökningen ska ges största möjliga anonymitet och det fjärde och sista kravet 

är nyttjandekravet som innebär att insamlad data endast får använda för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Berörda skolledare tillfrågades och gav sitt samtycke till enkäten. Därefter informerades 

respondenterna om undersökning genom ett missivbrev. I brevet förklarades syftet med 

undersökningen och att materialet kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets 

rekommendationer och användas endast för aktuell studie. Missivbrevet informerar om att 

deltagandet är frivilligt och att den görs anonymt via webbenkät. 
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Resultatredovisning 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan lärares uppfattning om skolledares 

betydelse för lärarens arbete. Undersökning vände sig till förskollärare, fritidspedagoger och 

lärare i grundskolan från förskoleklass till årskurs nio. 

Frågeställning 

Vad är enligt lärarna skolledarens uppdrag? 

Vilka samvariationer finns mellan olika aspekter av skolledares uppdrag? 

Vilken betydelse har skolledare för lärares arbete och finns det skillnader i uppfattningar? 

Vilket ansvar har skolledare, enligt lärare, att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet? 

Bakgrundsinformation  

I denna del redovisas resultaten av utförda analyser först i relation till bakgrundsfrågor, 

enkätens fyra inledande frågor, därefter redovisas resultaten i relation till varje frågeställning.   

Enkätens fyra inledande frågor beskriver undersökningens demografi och ger information om 

respondenternas kön, befattning, år i yrket samt vilket stadie de arbetar. 59 respondenter 

besvarade enkäten. De representeras av 69,5 % kvinnor och 30,5 % män.  

 

Tabell 1. Fördelning av yrkeskategorier. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid förskollärare 1 1,7 1,7 1,7 

fritidspedagog 6 10,2 10,2 11,9 

lärare 52 88,1 88,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

Tabell 1 visar fördelningen av yrkeskategorier. Antal svarande förskollärare var 1,7 %, antalet 

fritidspedagoger 10,2 % och antalet lärare 88,1%. För att undersöka hur variablerna i frågorna 

är relaterade till varandra används korstabeller med möjlighet att studera två variabler samtidigt 

och sambandet mellan dem. Tabell 2 visar könsfördelning utifrån befattning. En förskollärare 

har besvarat enkäten och är kvinna. Samtliga fritidspedagoger som besvarat enkäten är kvinnor. 

Fördelningen av antalet lärare är 34 kvinnor och 18 män. 
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Tabell 2. Könsfördelning utifrån befattning. 

 

Är du 

Total man kvinna 

Vad har du för befattning? förskollärare 0 1 1 

fritidspedagog 0 6 6 

lärare 18 34 52 

Total 18 41 59 

 

Tabell 3. Fördelning av antal år i yrket och yrkeskategorier. 

 

Jag har arbetat som pedagog i 

Total 1 -5 år 6 - 10 år 11 -15 år 15 -20 år + 

Vad har du för befattning? förskollärare 0 0 0 1 1 

fritidspedagog 0 0 1 5 6 

lärare 2 13 8 29 52 

Total 2 13 9 35 59 

 

Tabell 3 visar hur många år respondenterna arbetade som pedagoger och vilken yrkeskategorier 

de tillhör. 2 respondenter har arbetat 1-5 år, 13 respondenter har arbetet 6-10 år, 9 respondenter 

har arbetet 11-15 år, och 35 respondenter har arbetet 15-20 år eller mer som pedagoger. Större 

delen av respondenterna, 59,3 % har arbetet 15-20 år eller mer. 

 

  
Figur 1. Huvudsaklig undervisning 

Figur 1 visar inom vilket område respondenter har sin huvudsakliga undervisning. Samtliga 

respondenter arbetar inom grundskolan från åk 1 till åk 9. 47,5% arbetar med elever i årskurs 

7-9 och 52,5 % arbetar med elever i årskurs 1-6 vilket innefattar även fritidshemspersonal då 

eleverna är de samma inom skola och fritids.  
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Vad är enligt lärare skolledares uppdrag? 

Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik som medelvärde och median och 

standardavvikelse utifrån enkätfrågans resultat. Standardavvikelsen visar spridningen av 

medelvärdet för varje variabel. Därefter en faktoranalys för varje enkätfråga och till sist 

ANOVA – test för att undersöka om det finns skillnader i uppfattningar mellan grupper utifrån 

frågeställningen. 

 

Enkätfråga 5 och 6 frågar efter respondenternas uppfattning om skolledares uppdrag och 

svarar mot frågeställning 1, Vad är enligt lärarna skolledares uppdrag?  

Medelvärde (MV) varierar mellan MV=1, 95 till MV= 3,36, medianen (M) varierar mellan 

M= 2 och M=3. Standardavvikelsen (std,) är hög för samtliga variabler och visar att det är 

finns en spridning mellan svarsalternativen.  

För att reducera antalet variabler genomförs faktoranalys. Analysen för enkätfråga 5 visar tre 

faktorer med ett egenvärde över 1,0 och förklarar 68 % av variationen vilket är ett godtagbart 

värde för vidare analys. Därefter har variablerna med faktorladdningarna > 0,3 eller < - 0,3 

studerats och analyserats. Många variabler visar en samvariation och laddar inom accepterat 

värde utifrån flera faktorer.  

Vid genomförande av faktoranalys visar Bartlett´s test of Sphericity i aktuell fråga p>0,00, 

gräns för statistisk signifikans är p <0,05.  Keiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy, 

KMO ska variera mellan 0 och 1 och värden närmare en är bättre. Ett värde på 0,6 är förslaget 

som minimum, KMO i aktuell fråga visar ett värde på 0, 819. 
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Tabell 4. Faktorladdningsmatris för enkätfråga fråga 5. 

 
 

                                                                            

1 2 3 

Nedan följer ett antal påståenden som handlar om 

skolledares/rektors uppdrag. Hur väl stämmer dessa 

påståenden överens med din uppfattning   

            

Skolledare/rektor      

a. organiserar verksamheten så att personalen ges 

utrymmer att planera och följa upp arbetet 

 

,492 ,518 ,144 

b. deltar aktivt i verksamheten så att personalen ges 

utrymme att planera och följa upp arbetet 

 

             ,125 ,848 ,039 

c. leda pedagogerna i det pedagogiska arbetet 

  
,238 ,779 ,082 

d.  vara administrativ ledare med uppgift att förvalta 

styrdokumenten och delegera arbetsuppgifter 
,745 ,026 -, 433 

  

e.  framhålla skolans uppdrag genom att referera till 

läroplaner och skollagen 

 

,800 ,063 ,151 

f.  delta aktivt i det dagliga arbetet och i undervisning 

 
,042 ,876 ,061 

g.  stödja samarbetsformer mellan lärarkategorier och 

ämnesövergripande arbete 
,410 ,674 ,034 

  

h.  att stödja ämnesinriktad undervisning 
,602 ,350 -, 009 

 

i.  ansvara för verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete, måluppfyllelse och utvärderingar 

 

,809 ,250 ,027 

j.  skapa rutiner för att motverka diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling 
,701 ,302 ,343 

 

Efter analysen gjordes valet att utifrån två faktorer presentera de fem högst laddade 

variablerna från varje faktor och beskriva dem som yttre och inre faktorer. 
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Tabell 5. Lärares uppfattning om skolledares uppdrag. 

Faktor 1 Yttre faktorer Faktor 2 Inre faktorer 

ansvara för verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete, måluppfyllelse och 

utvärderingar 

delta aktivt i det dagliga arbetet och i 

undervisning 

framhålla skolans uppdrag genom att 

referera till läroplaner och skollagen 

deltar aktivt i verksamheten så att 

personalen ges utrymme att planera och 

följa upp arbetet 

vara administrativ ledare med uppgift att 

förvalta styrdokumenten och delegera 

arbetsuppgifter 

leda pedagogerna i det pedagogiska arbetet,  

skapa rutiner för att motverka 

diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. 

stödja samarbetsformer mellan 

lärarkategorier och ämnesövergripande 

arbete 

 

Utifrån de olika aspekterna som varje variabel representerar ger en närmare analys av 

variablernas samvariation upphov till faktorrubriker yttre och inre faktorer. Högst laddade 

variabler under faktor 1 handlar om yttre faktorer som påverkar skolans och lärarnas 

verksamhet och de högst laddade variablerna under faktor 2 berör inre faktorer som påverkar 

skolans och lärarnas arbete. Valet av indelningen ”yttre faktorer” och ”inre faktorer” tar 

utgångspunkt från Berg (2011) och hans beskrivning av skolledarskapets två roller, förvaltande 

chef och pedagogisk ledare. Lärarnas uppfattning om skolledares uppdrag utifrån enkäten visar 

att skolledare/rektors roll är att vara administrativ ledare med uppgift att förvalta 

styrdokumenten och delegera arbetsuppgifter att framhålla skolans uppdrag genom att referera 

till läroplaner och skollagen. Att vara skolledare handlar också om att leda och organisera och 

hålla samman medarbetarnas görande. Berg (2011) beskriver en yttre effektivitet i förhållande 

till ett resultat- och uppföljnings ansvar vilket innebär ansvar för verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete, måluppfyllelse och utvärderingar.  Skolledare ska också förhålla sig till skolans 

värdegrund och uppdrag (Lgr 11) samt skapa rutiner för att motverka diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. 
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Inre faktorer handlar om att skolledare/rektor organiserar verksamheten så att personalen ges 

utrymmer att planera och följa upp arbetet och att skolledare rektor även aktivt deltar i 

verksamheten så att personalen ges utrymme att planera och följa upp arbetet att skapa en inre 

effektivitet i förhållande till skolans processer. Att vara skolledare innebär att leda pedagogerna 

i det pedagogiska arbetet, ett pedagogiskt ledarskap. Utifrån enkätens resultat finns också 

förväntningar att skolledare/rektor ska delta aktivt i det dagliga arbetet och i undervisning.  

Blossing (2011) beskriver att begreppet pedagogiskt ledarskap är tvetydigt och att det inte finns 

någon enkel definition. Vidare framkommer att skolledares/rektorers uppdrag är att stödja 

samarbetsformer mellan lärarkategorier och ämnesövergripande arbete och att stödja 

ämnesinriktad undervisning. Skolledare/rektorer befinner sig i mittpunkten mellan olika 

förväntningar (Brüde Sundin, 2009). 

 

För att undersöka om det finns några skillnader i uppfattningar mellan grupper gjordes ANOVA 

test för samtliga oberoende variabler. ANOVA-testet visar F- värde 4, 883 och signifikanta 

skillnader mellan grupper (Sig= 0,04) för variabel 5 g, - stödja samarbetsformer mellan 

lärarkategorier och ämnesövergripande arbete. Efterföljande Post Hoc test visar (Sig= 0,008). 

Skillnaden är signifikant med 95 procents säkerhet mellan gruppen lärare åk 1-3 och gruppen 

lärare åk 7-9. Detta kan möjligtvis förklaras med att gruppen lärare åk 1-3 oftast har en lärare i 

sin klass som ansvarar för större delen av de ämnen som undervisas i. Behovet av 

samarbetsformer ser inte likadant ut.  

Tabell 6. Medelvärde, median enkätfråga 6. 

Min 
skolledare/rektor är i 
första hand    en kollega administratör  en vän  min chef 

en pedagogisk 

ledare 

N Valid 59 59 59 59 59 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2,54 2,58 1,73 3,64 2,41 

Median 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 

Std. Deviation ,934 ,875 ,868 ,609 1,052 

 

Medelvärde (MV) varierar mellan MV=1, 73 till MV= 3,64, medianen (M) varierar mellan M 

=2 och M= 4. Standardavvikelsen är hög för samtliga variabler och visar att det är finns en 

spridning mellan svarsalternativen. Minst spridning i svarsalternativen är utifrån påståendet min 

skolledare/rektor är i första hand min chef där 69,5 % av respondenterna svarade ”instämmer 

helt”. Fråga 6 är formulerad, Min skolledare rektor är i första hand... - en kollega, - en 
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administratör, - en vän, - min chef eller - en pedagogisk ledare. Majoriteten 69,5 %, vilket 

motsvarar 41 respondenterna svarar att skolledare/rektor är min chef och svarsalternativet 

”instämmer helt”. Fördelningen för övriga svarsalternativ redovisas i förhållande till 

medelvärdet i följande ordning, en chef, en administratör, en kollega, en pedagogisk ledare och 

en vän. 3 respondenter svarar ”instämmer helt” att skolledare/rektor i första hand var min vän. 

Lärares uppfattning om skolledares uppdrag kan jämföras med resultatet för enkätfråga 5 som 

resulterade i uppdelningen två kategorier yttre och inre faktorer. De flesta respondenter ser sin 

skolledare som sin chef och administratör, vilket kommer att diskuteras vidare om i 

resultatdiskussionen, samtidigt som de förväntar sig ett pedagogiskt ledarskap men inte som 

första prioritet.  Berg (2011) säger att skoledarskapet handlar om att å ena sidan agera som 

förvaltande chef och å andra sidan som pedagogisk ledare. 

Vilken betydelse har skolledare för lärares arbete? 

Enkätfråga 7 frågar efter respondenternas uppfattning om skolledares betydelse för lärares 

arbete och har 11 olika variabler.  

Tabell 7. Faktorladdningsmatris för enkät fråga 7. 
Rotated Component Matrixa 

Component 

 
1 2 

Ange vad som bäst beskriver din uppfattning om en 

ideal skolledares/rektors betydelse för lärares arbete.  

 

a. är intresserad av mitt arbete 

 

 

 

                     ,437 

 

 

 

               ,637 

b. litar på min bedömning av vad som är lämplig 

undervisning i olika situationer 

-, 110 ,767 

 c. vill förmedla sina egna erfarenheter av undervisning ,675 ,315 

d. har påverkat min syn på mitt uppdrag som lärare ,712 ,089 

 e. är intresserad av hur jag som lärare ser på 

skolledarens uppdrag 

,619 ,480 

 f. har samtal med oss lärare om vårt eget lärande ,830 ,242 

 g. har en uppfattning om en önskvärd utveckling som 

stämmer överens med min uppfattning 

,777 -, 008 

h. deltar aktivt i diskussioner som rör det pedagogiska 

arbetet 

,712 ,406 

i. tar ansvar för att personalen får möjlighet till 

kollegialt lärande 

,482 ,583 

j. arbetar för en god arbetsmiljö ,229 ,829 

k. ansvarar för kompetensutveckling utifrån 

verksamhetens behov 

,323 ,761 
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Antalet variabler för enkätfråga 7 reducerades genom faktoranalys. Analysen visar två faktorer 

med ett egenvärde på 1,0 och förklarar 62,7 % av variationen. Faktorerna delas upp i två 

kategorier faktor 1, individ/grupp 2, faktor 2, organisation. 

 

Tabell 8.  Skolledares/rektors betydelse för lärares arbete  

Faktor 1 individ/grupp Faktor 2 organisation 

har samtal med oss lärare om vårt eget 

lärande 

arbetar för en god arbetsmiljö 

har en uppfattning om en önskvärd 

utveckling som stämmer överens med min 

uppfattning 

litar på min bedömning av vad som är 

lämplig undervisning i olika situationer 

 

deltar aktivt i diskussioner som rör det 

pedagogiska arbetet 

ansvarar för kompetensutveckling utifrån 

verksamhetens behov 

har påverkat min syn på mitt uppdrag som 

lärare 

 är intresserad av mitt arbete  

 

vill förmedla sina egna erfarenheter av 

undervisning 

tar ansvar för att personalen får möjlighet 

till kollegialt lärande 

är intresserad av hur jag som lärare ser på 

skolledarens uppdrag 

 

 

Medelvärde varierar mellan MV=2,29 till MV=3,83 och median varierar mellan M=2 – M=4. 

Bartlett´s test of Sphericity för fråga 7, p0,00 och KMO visar 0,834. 

 

Variabler som laddar högst under Faktor 1 handlar om skolledares/rektors betydelse som 

pedagogisk ledare och är mer riktat mot individ och grupp. Skolledaren/rektor är betydelsefull 

för lärares arbete genom samtal om lärande och deltar i diskussioner som rör det pedagogiska 

arbetet. Skolledare/rektor påverkar lärarens syn på uppdraget och är intresserad av hur läraren 

ser på skolledarens uppdrag. Lärare uttrycker också att det är önskvärt att skolledaren har en 

uppfattning om en önskvärd utveckling också stämmer överens med lärarens. Alla påståenden 

speglar uppfattningar som också kan relatera till det pedagogiska ledarskapet. Tillit och 

förtroenden kräver goda relationer bygger på ömsesidighet (Brüde Sundin, 2009). Delar av 

skolledares uppdrag handlar också om att möta och hantera både egna och andras känslor vilket 
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är en del av mötet mellan människor. Blossing (2011) beskriver det direkta ledarskapet där 

ledarens samtal med lärare om lärande bidrar till att utveckla det pedagogiska ledarskapet. 

Variabler under faktor 2 ger exempel på skolledares/rektors betydelse för undervisningen och 

verksamheten. Skolledaren/rektorn intresserar sig för av lärarens arbete och litar på lärarens 

bedömning av vad som är lämplig undervisning i olika situationer. Skolledare/rektor ska arbeta 

för en god arbetsmiljö och ansvara för kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. 

Dessa områden regleras utifrån yttre behov som skolledare/rektor förväntas samordna och 

relaterar till skolledarrollens administrativa roll.  Gemensamt för dessa områden är att det berör 

organisationen och att skolledare vänder sig med sin ledarskapserfarenhet mot verksamheten 

och utifrån sin skolledarroll motiverar och influerar och anger riktningen.  Skolledarskap kan 

beskrivas som ledarskap ur ett interaktionistiskt perspektiv. Rektor är ute i verksamheten och 

på olika sätt interagerar, gör korta besök, går runt, tittar in, sår frön och blir synlig i 

verksamheten. (Brüde Sundin, 2009). Att gå runt och samtala och prata är en del av arbetet.  

 

För att undersöka om det finns några skillnader i uppfattningar gällande skolledares/rektors 

betydelse för lärares arbete gjordes ANOVA – test. ANOVA-testet visar signifikanta skillnader 

mellan grupperna ”lärare antal år i yrket 6- 10 år, ”lärare antal år i yrket 11-15 år” samt ”lärare 

antal år i yrket 15-20 år+. Skillnaderna visar sig för variabel 7a, 7h, 7i, 7j, och 7k. De som 

arbetat 15 – 20 år + som pedagoger är de där flest respondenter svarat ”instämmer helt utifrån 

påståenden 7a, 7h-k i förhållande till grupp ”arbetet som pedagoger 6-10 år” eller ”arbetat som 

pedagog11-15 år”.   

Tabell 9. ANOVA – test för enkät fråga 7. 
ANOVA-test 

skolledare/rektor 

F – värde Sig. Post Hoc 

7a är intresserad av mitt arbete, 10,861 (Sig= 0,000) (Sig= 0,010). 

7h deltar aktivt i det pedag. arbetet 3,232 (Sig=0,029) (Sig=0,016). 

7i ansvar för att personalen får möjlighet till 

kollegialt lärande, 

5,024 (Sig=0,004) (Sig=0,016). 

7j ansvar för god arbetsmiljö 3,167 (Sig=0,031) (Sig=0,025) 

7k kompetensutv. för verksamhetens behov  3,927 (Sig=0,013) (Sig=0,012) 
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Vilket ansvar har skolledare, enligt lärare, för att 

utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet? 

Enkätfråga 8, 9 och 10 frågar efter lärares uppfattning om vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet och svara mot frågan, Vilket ansvar har skolledare, enligt lärare, för att utbildningen 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Fråga 8 har 4 variabler som 

representerar ett av följande alternativ, instämmer inte alls, instämmer till viss del, instämmer 

till stor del, instämmer helt. Diagram 1 visar att respondenterna anser att vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet har stor betydelse eller mycket stor betydelse för lärare uppdrag. 

Figur 2. Stapeldiagram över svarfördelning enkätfråga 8. 

Respondenterna har en stor enighet i att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har stor 

betydelse för lärares uppdrag. Några få svarande anser att vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet har mycket liten betydelse för lärares uppdrag. 

Medelvärde för fråga 9 varierar mellan MV=2.3 till MV= 2,78 och medianen varier mellan M= 

2 och M= 3 vilket visar en fördelning av svarsalternativen mellan instämmer till viss del och 

instämmer till stor del. Barlett´s Test of Sphericity för fråga 9 visar på p=0,00 och KMO visar 

0,916. ANOVA – test visar ingen signifikant skillnad inom eller mellan grupper. 
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Tabell 10. Faktorladdningsmatris för enkätfråga 9. 

Component Matrixa 

Component 

1 

 Ange vad som bäst beskriver din uppfattning om att skolledare/rektor ansvarar för att 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.   

 a.tar ansvar för och stödjer tillgång till senaste forskningen 

,801 

 b. uppmanar lärare att ta del av pedagogisk litteratur ,811 

 c. uppmanar till att ta del av vetenskaplig kunskapsbildning som komplement till 

vardagslärande 
,868 

 d. rekommenderar facklitteratur kopplat till lärande och undervisning ,825 

 e. deltar i vetenskapliga diskussioner ,891 

 f. utvärderar systematiskt förhållandet mellan lärares undervisning och elevernas resultat ,855 

 g. diskuterar tillsammans med lärare vad begreppet vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet 
,896 

 h. stödja och utveckla lärares erfarenhet utifrån undervisningen och lärande ,865 

   i. samtalar med elever hur de upplever sin undervisning 
,844 

 

Faktoranalys för enkätfråga 9 visar på en faktor med ett egenvärde över 1,0 och förklarar 72,5  

% av variationen. Samtliga variabler laddar högt och representerar områden som är 

betydelsefulla i skolledares/rektors ansvar för att utbildningen ska vilar på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Skolledare/rektor ska ansvara för och stödja tillgång till senaste 

forskning, uppmuntrar lärare till att ta del av pedagogisk litteratur och vetenskaplig 

kunskapsbildning som komplement till vardagslärandet. Skolledare/rektor rekommenderar 

facklitteratur, deltar i vetenskapliga diskussioner och utvärderar förhållandet mellan lärares 

undervisning och elevernas resultat. Skolledare/rektor diskuterar tillsammans vad begreppet 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär. Skolledare/rektor ska stödja och utveckla 

lärares erfarenhet utifrån undervisningen och samtala med eleverna hur de upplever sin 

undervisning. 

Enkätfråga 10 frågar efter lärares tankar kompetensutveckling. Frågan har 8 variabler och 

svarar mot frågan Vilket ansvar har skolledare, enligt lärare, för att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

Medelvärde varierar mellan MV=2,03 - MV= 3,27 och median M= 2 - M= 3 vilket visar en 

fördelning av svarsalternativen mellan instämmer till viss del och instämmer till stor del. 

Barlett´s Test of Sphericity för fråga 10 visar på p=0,00 och KMO visar 0,707. 
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Tabell 11. Faktorladdningsmatris för enkätfråga 10. 

 

Component 

1 2 

Ange vad som bäst beskriver Dina tankar om kompetensutveckling  

 

a. kompetensutveckling på eget initiativ utifrån mina behov 

 

 

,083 

 

 

,692 

 b. kompetensutveckling utifrån elevens behov ,083 ,909 

c. kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov ,110 ,856 

d. skolan ger mig internt den kompetensutveckling jag önskar ,770 ,061 

e. skolan ger mig externt den kompetensutveckling jag önskar ,769 ,220 

f. lokal kompetensutveckling genom samverkan mellan olika 

kompetenser i skolan 
,766 -, 018 

g.vi har väl fungerande rutiner och former för samverkan och 

kunskapsutbyte mellan lärarna och skolledningen 
,692 ,001 

h. skolledare/rektor utformar kompetensutvecklingsinsatser ,588 ,251 

 

Faktoranalysen visar två faktorer med faktorer med ett egenvärde över 1,0 och förklarar 59,6 

% av variationen. Varje faktor analyserades ut för att leta efter gemensamma nämnare mellan 

variabler och följande två faktorrubriker skapades.  

Tabell 12.  Skolledares ansvar för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

Faktor 1 Faktor 2 

Kompetensutveckling utifrån önskemål och 

organisation 

Kompetensutveckling utifrån behov 

 

Variabler som gemensamt skapar Faktor 1 ”kompetensutveckling utifrån önskemål och 

organisation” är, skolan ger mig internt den kompetensutveckling jag önskar, skolan ger mig 

externt den kompetensutveckling jag önskar, lokal kompetensutveckling genom samverkan 

mellan olika kompetenser i skolan, vi har väl fungerande rutiner och former för samverkan och 

kunskapsutbyte mellan lärarna och skolledningen, skolledare/rektor utformar 

kompetensutvecklingsinsatser. 

Variabler som gemensamt skapar ”kompetensutveckling utifrån behov” är, 

kompetensutveckling på eget initiativ utifrån mina behov, kompetensutveckling utifrån elevens 

behov, kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.   
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Diskussion 

Undersökningens syfte att undersöka sambandet mellan lärares uppfattning om skolledares 

betydelse för lärarens arbete. Sökande efter tidigare forskning och lämplig litteratur vid studiens 

inledning visar att det fanns en hel del tidigare forskningen om skolledarskap tillgänglig. Stor 

del av forskningen handlar om skolledares arbetssituation och vad som kännetecknar rollen som 

framgångsrik skolledare. Forskning med fokus på det administrativa kontra pedagogiska 

ledarskapet och även det sociala ledarskapet lyfts fram och påtalar också 

skolledarrollen/rektorsrollen behov av förändring. Den här studien har däremot belyst vilka 

ledarskapsaspekter som är av betydelse för lärare samt på vilka sätt dessa ges betydelse. 

Vetenskapsrådet (2011) har gett ut en rapport som sammanställt forskning som finns med fokus 

på rektor och rektors ledarskap och menar att det ändå är relativt få. Sedan 2006 har cirka 600 

doktorsavhandlingar om utbildningsområdet skrivits och femton av dessa behandlar 

skolledare/rektor dvs. cirka 2,5 %.  

Metoddiskussion 

Urval och genomförandet av enkäten har fungerat tillfredställande. I och med ett 

bekvämlighetsurval av respondenterna har det inte gått att styra fördelning av kön. 

Undersökningen har heller inte fokuserat på skillnader mellan dessa grupper. Fördelningen av 

lärare mellan olika stadier och årskurser har slumpmässigt gett en någorlunda jämn fördelning 

mellan F-6 lärare och lärare 7-9 lärare vilket ger en representation av olika lärarkategorier. 

Större delen av respondenterna representerade gruppen som arbetat 15-20 år + vilket ger 

gruppen en tillsammans många år av samlad erfarenhet. 

I en enkätkonstruktion med ett standardiserat frågeformulär ställs alla svarande inför identiskt 

formulerade frågor och svarsalternativ. Trots att samma frågor ställs och att orden är desamma 

tolkas dock inte frågorna på samma sätt och man bör vara medveten om att svaren representerar 

många nyanser av verkligheten (Andersson, 2014). De inledande frågorna med 

bakgrundsvariabler skapade grupper utifrån kön, befattning, antal år i yrket samt på vilket stadie 

respondenterna arbetade. De gav underlag för grupper där undersökningen kunde jämföra om 

det fanns skillnader i uppfattningar mellan grupperna i förhållande till övriga enkätfrågor. I en 

enkät med fasta svarsalternativ bör man försäkra sig om att frågeställningen täcker de områden 

man vill ha svar på. Synpunkter på frågeställningarna har framkommit från respondenter som 

ansåg att det var svårt att veta om de skulle svara som de anser att det är eller hur det bör vara. 
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Det påverkar respondenten svar beroende på vilken tolkningar som görs. Enkätfrågorna i aktuell 

studie kunde varit mer nyanserande för en större diskrepans och en större transparens i valet av 

variablernas formuleringar. Enkäten ger inga möjligheter till komplettering. För att undvika 

centraltendensen (Patel, Davidson, 2011) valdes fyra graderade fasta svarsalternativ och mellan 

varje alternativ lämnas utrymmer för individuell tolkning. Analysarbetet via SPSS, 

samvariationer men säger inget om hur fenomenen samvarierar. Forskaren behandlar varje 

svarskategori som samma svar oavsett bakomliggande innebörd (Andersson, 2014) han 

beskriver det som ett exempel på positivistisk reduktion. De statistiska kausala sambanden som 

påvisas via SPSS tolkas kvalitativt i aktuell undersökning. Det innebär att risken finns att det 

smyger sig in faktorer som inte var tänkt att ingå i underökningen Andersson (2014, s.50) kallar 

det mellanliggande eller spuriösa variabler. Det som inte står skrivet, vad den enskilde individen 

lägger i sitt svar och vilka tolkningar som görs av respondenten skulle vara intressant att fånga 

för en djupare analys. 

Det finns skillnader i synen på vetenskap och ibland beskrivs motsättningar mellan positivism 

och hermeneutik.  Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen (2010) ställer sig frågande till detta 

påstående och de menar att kritiken är missriktad. Vetenskapen handlar om att utvecklar nya 

begrepp som kan användas för att ge nya perspektiv på verkligheten och menar att om begreppet 

positivism har blivit ett negativt laddat begrepp kan det ersättas med ett mindre laddat begrepp. 

Med andra ord blir inte forskningen vetenskaplig bara för att den använder vetenskapliga 

metoder utan måste grundas i teori och att vetenskaplig forskning arbetar systematiskt med sina 

begrepp.  

Resultatdiskussion  

Jag kommer i resultatdiskussionen diskutera mina resultat utifrån syftet och forskningsfrågorna, 

kopplat till tidigare forskning. Den här studien har belyst lärarnas uppfattningar om 

skolledares/rektors uppdrag och dess betydelse för lärares arbete. Begrepp som ofta återkommit 

under bearbetning och analys av materialet är administrativt kontra pedagogiskt ledarskap.  

Skolledarens uppdrag enligt lärarna 

Skolledarens uppdrag kan delas upp i två huvudområden vilka benämns yttre - och inre faktorer. 

Valet av indelningen ”yttre faktorer” och ”inre faktorer” tar utgångspunkt från Berg (2011) och 

beskrivningen av skolledarskapets två roller, förvaltande chef och pedagogisk ledare. Lärarnas 
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uppfattning om skolledares uppdrag utifrån enkäten visar att skolledares/rektors roll är att vara 

administrativ ledare med uppgift att förvalta styrdokumenten och delegera arbetsuppgifter att 

framhålla skolans uppdrag genom att referera till läroplaner och skollagen.  Skolledaren måste 

i sin styrning av skolan följa styrdokument som reglerar skolan både nationellt och kommunalt 

och påverkas av kontroller genom mätningar och inspektioner och marknadskrafter. Att vara 

skolledare handlar också om att leda och organisera och hålla samman medarbetarnas görande. 

Berg (2011) beskriver en yttre effektivitet i förhållande till ett resultat- och uppföljnings ansvar 

vilket innebär ansvar för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, måluppfyllelse och 

utvärderingar.  Systematiskt kvalitetsarbete regleras genom skollagen och ger skolledare 

möjligheten att använda sig av det systematiska kvalitetsarbetet som underlag för ledning och 

styrning. Helene Ärlestig (2014) diskuterar kring systematiskt kvalitetsarbete som hon menar 

tar mycket tid av skolledare. De kvalitetsdokument som produceras visar på styrkor och brister 

i den egna skolans verksamhet. Det som mäts och dokumenteras ska leda fram till beslut för 

satsningar som ska utveckla kvaliteten på den enskilda skolan. De beslut som tas påverkar 

lärares framtida förutsättningar för arbetet. Det är viktigt att inte bara beskriva aktiviteter och 

processer utan också koppla dem till resultat. Leo (2015) benämner det som juridiska och 

yrkesmässiga normer som ger avtryck i skolledares/rektors handling. 

Skolledare ska också förhålla sig till skolans värdegrund och uppdrag samt skapa rutiner för att 

motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.  Enligt en studie av 

Skolverket är ungefär 6-7 procent av eleverna utsatta för mobbing (Skolverket, 2016e). Ungefär 

40 % av anmälningarna till Barn- och elevombudsmannen handlar om personal som kränker 

barn/elever. Skolledare har ansvar för att utarbeta en likabehandlingsplan mot diskriminering 

och kränkande behandling och ansvarar för det förbyggande och åtgärdande arbetet som är en 

del av det systematiska kvalitetsarbetet inom området.  

Inre faktorer berör i huvudsak två områden, organisation och pedagogiskt ledarskap. Den inre 

organisationen innebär bland annat hur skolledare/rektor organiserar verksamheten så att 

personalen ges utrymmer att planera och följa upp arbetet. Det kan handla om fördelning av 

arbetstid, schemaläggning och tid för gemensamt lärande och reflektion. Olika utformning av 

arbetsorganisationen ger olika förutsättningar för olika pedagogiska inriktningar (Sherp, 2013). 

Skolledaren som pedagogisk ledare förväntas delta aktivt i det dagliga arbetet pedagogerna i 

det pedagogiska arbetet och frigöra tid för och stödja samarbetsformer mellan lärarkategorier, 

det kollegiala lärandet. Skolledaren bör ha en vägledande pedagogiska helhetsbild över 

verksamhetens inriktning som ger de inre gemensamma ramarna för alla att förhålla sig till.  

Leos (2015) resultat från sin studie om skolledares/rektors prioriteringar när det gäller 
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pedagogiska ledarskap visar att närhet till lärare och lärprocesser är en viktig del av det 

pedagogiska ledarskapet. Ytterligare ett område som framkommer ur Leos (2015) studie är 

ansvar för kompetensutveckling och leda pedagogiska samtal vilket också är områden som 

framkommer också i aktuell undersökning. Ärlestigs (2008) undersökning som handlar om 

kommunikation, samspel och samtal mellan rektor och lärare visar dock att samtal som 

handlade om undervisning och lärande inte var vanligt förekommande mellan rektor och lärare. 

   

Lärare vill att skolledaren/rektor deltar aktivt i det dagliga arbetet och i undervisning. 

Skolverket(2016c) visar på att forskare inte är överens om att det pedagogiska ledarskapet 

innebär närvaro under lektioner. Vissa skolforskare framhåller värdet av klassrumsbesök 

medan andra är mer skeptiska. Enligt Scherp & Scherp (2007) är klassrumsbesök önskvärda 

ifråga om att ge återkoppling på lärarnas sätt att arbeta. Eftersom skolledare inte är några 

allmänpedagogiska gestalter är det, enligt författarna, osannolikt att skolledarna ska kunna 

coacha lärarna. Klassrumsbesöket kan också uppfattas som kontroll.  

De flesta lärare ser skolledaren/rektorn som sin chef vilket ytterligare kan diskuteras. 

Majoriteten 69,5 %, vilket motsvarar 41 respondenterna svarar att skolledare/rektor i första 

hand är chef därefter en administratör, en kollega och på fjärde plats en pedagogisk ledare och 

till sist ses skolledaren/rektorn som en vän. De flesta respondenter ser sin skolledare som sin 

chef men också en administratör, samtidigt som de förväntar sig ett pedagogiskt ledarskap. Det 

ställs höga krav på en skolledare/rektor i förhållande till att det saknas formella krav på 

utbildning för att anställas som skolledare/rektor. 

Berg (2011) säger att skoledarskapet handlar om att å ena sidan agera som förvaltande chef 

och å andra sidan som pedagogisk ledare. I en undersökning mellan friskolor och kommunala 

skolor beskriver Skott (2014) att det finns skillnader mellan skolledare/rektorer med olika 

huvudmän, kommunala skolor eller friskolor, när det gäller deras uppfattning om vem de får 

sitt uppdrag från.  Kommunala rektorer svarar staten, riksdag och regering, fristående skolor 

svara oftare att de får sitt uppdrag från aktiebolaget eller styrelser.  Skolledaren/rektors 

närmaste chef är oftast skolchef, förvaltningschef eller verksamhetschef. I de fristående 

skolorna kan det lika gärna vara skolledaren/rektor som menas när man talar om skolchef. 

Friskolereformen och dess varierade ledningsstruktur kan ha influerat kommunala skolor och 

även omedvetet påverkat lärares uppfattning och vilken innebörd de lägger i begreppen 

skolledare och chef.  

ANOVA testet visade skillnad i uppfattningar mellan gruppen ”lärare åk 1- 3” och gruppen 

lärare åk 7-9 handlar om att stödja samarbetsformer mellan lärarkategorier och 
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ämnesövergripande arbete.  Detta kan möjligtvis förklaras med att gruppen lärare åk 1-3 har 

oftast en lärare i sin klass som ansvarig för större delen av de ämnen som undervisas i. Behovet 

av samarbetsformer ser inte likadant ut. En möjlighet är att jämförelsen mellan grupper inte var 

tillförlitlig då antalet 7-9 lärare är fler i undersökningen i förhållande till antalet lärare 1-3, och 

att medelvärdet inte är tillförlitligt. 

Under våren 2010 anordnades en konferens med temat ”Det goda lärandets grunder” med syftet 

att bidra till kunskaper om det goda lärandet. Utifrån dokumentation och analys, av de skriftliga 

lärdomarna om skolledarskap och ledning, från konferensen, framkom betydelsen av att de som 

arbetar som ledare måste acceptera den egna ledarrollen och att deras medarbetare måste göra 

detsamma (Ekholm & Sherp, 2014). Ledarskapet kommer endast till stånd om både ledare och 

ledda är överens om och godtar att det finns. Ledarskapet är en process inte en personlig stil 

och kan därmed betraktas som ett relationellt fenomen.  

Skolledares betydelse för lärarens arbete 

Två områden kunde identifieras som är betydelsefulla för lärares arbete och representerar 

faktorer som kan härledas till organisation och individ/grupp. Organisation handlar om 

skolledares/rektors övergripande arbete som bidrar till en effektiv skolutveckling. De fem 

dimensionerna som Lingam & Lingam (2015) lyfter fram i sin undersökning är en bra 

beskrivning över arbetsområden som en skolledare/rektor behöver greppa över för en positiv 

inverkan på skolors utveckling.   Organisationen går att jämföra med skolledares/rektors inre 

uppdrag. Skolledare/rektor ska arbeta för en god arbetsmiljö och skolledare/rektor ansvarar för 

kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Dessa områden regleras utifrån yttre lagar 

och förordningar gäller för samtliga på en skola och det förväntas att det sker en samordning 

kring. 

Uppfattningar som kan härledas mot grupp är områden som handlar om att skolledare/rektor 

förmedlar sin egen erfarenheter av undervisning, har samtal med lärare om lärandet, deltar 

aktivt i diskussioner som rör det pedagogiska arbetet och tar ansvar för att personalen får 

möjlighet till kollegialt lärande. Gemensamt för dessa områden är att det berör ett kollegium, 

ett arbetslag och att skolledare vänder sig med sin ledarskapserfarenhet mot grupper och utifrån 

sin skolledarroll motiverar och influerar andra individer och anger riktningen. Detta förutsätter 

att ledaren skapar trygghet, förutsättningar och en kultur för ett kollegialt lärande. Skolledaren 

kan delta i klassrummet i syftet att hjälpa och stötta lärarna i att få syn på sitt eget lärande.  
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Skolledaren får legitimitet som innebär att det är berättigat och accepterat. Det är viktigt att 

skilja på legalitet som innefattar lagar och förordningar och legitimitet som har att göra med 

sociala normer, värderingar och samhälleliga förväntningar (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Skolledarskap kan beskrivas som ledarskap ur ett interaktionistiskt perspektiv. Rektor är ute i 

verksamheten och på olika sätt interagerar, gör korta besök, går runt, tittar in, sår frön och blir 

synlig i verksamheten. (Brüde Sundin, 2009).  

Betydelsefullt för individen, den enskilde lärares arbete, är att skolledare/rektor är intresserad 

av lärarens arbete och litar på lärarens bedömning av vad som är lämplig undervisning i olika 

situationer. Skolledaren har påverkat lärarens syn på sitt uppdrag och är intresserad av hur 

läraren ser på skolledarens uppdrag. Lärare uttrycker också att det är önskvärt att skolledaren 

har en uppfattning om en önskvärd utveckling också stämmer överens med lärarens. Alla 

påståenden speglar individens uppfattningar, vad respondenten personligen anser om 

skolledares/rektors betydelse för sitt arbete. Tillit och förtroenden kräver goda relationer 

bygger på ömsesidighet (Brüde Sundin, 2009). Delar av skolledares uppdrag handlar också om 

att möta och hantera både egna och andras känslor vilket är en del av mötet mellan människor.  

 

I vetenskapsrådets rapport Rektor en forskningsöversikt 2000–2010 (2011) ansåg 80-90 procent 

av rektorerna att de uppmuntrade personal som hade det besvärligt på jobbet. Lärarnas 

uppfattning var en helt annan, en majoritet av lärarna, 90 %, upplevde att de sällan eller aldrig 

fick kritik eller återkoppling för något som inträffat i arbetet.  Vid reflektion över resultatet i 

undersökningarna så konstateras att möjligheterna för skolledarna att leva upp till kraven beror 

till stor del beror på ledningsorganisationen och egenskaperna hos den enskilde skolledaren. 

Ledningsorganisationen måste anpassas till såväl skolans utvecklingsfas som den pedagogiska 

inriktningen på varje enskild skola. Om detta inte sker finns en risk att ledningsorganisationen 

utgör ett hinder för den pedagogiska utvecklingen på skolan. Slutsatsen är att den lokala 

lärarkulturens förväntningar påverkar rektorers arbetsinsatser. Ärlestig (2008) påtalar att 

organisationsfrågor, den enskilde ledare och kommunikationsprocesser är komplexa faktorer 

som påverkar varandra. 

Samband mellan skolledares/rektors uppdrag och 

skolledares/ rektors betydelse för lärares arbete. 

Thelin (2013) nämner i sina teorier om att utveckla skolans praktik, betydelsen av att synliggöra 

skolledares och pedagogers uppfattningar och upplevelser av skolutveckling samt visioner för 
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skolan. Genom att synliggöra mönster i variationer, hjälper det medarbetarna att utifrån ett 

organisationsperspektiv samtala om det som synliggjorts.  

De mönster som framkommit i denna undersökning är att skolledares/rektors uppdrag kan 

beskrivas i utifrån två riktningar och beskrivas i termer som yttre faktorer- organisation- 

administrativ ledare eller inre faktorer- individ grupp - pedagogisk ledare. Yttre faktorer 

beskriver skolledaren som ansvarar för skolans uppdrag genom skolans styrdokument, ansvarar 

för att organisera verksamheten och arbeta för en god arbetsmiljö genom att skapa rutiner för 

utbildning, lärande och kompetensutveckling och fungera som administrativ ledare. Inre 

faktorer beskriver en skolledare som aktivt deltar i det dagliga arbetet och i undervisningen 

samt ger lärarna möjlighet till planering och uppföljning.  Skolledare/rektor ska leda 

pedagogerna individuellt eller i grupp i det pedagogiska arbetet och stödja samarbetsformer 

mellan lärare vilket ger betoning mot det pedagogiska ledarskapet.  

Skolledares ansvar för att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

72 % av respondentgruppen anser vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har stor 

betydelse eller mycket stor betydelse för lärare uppdrag. Under de senaste åren har vikten av 

att skolans verksamhet ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet betonats och finns 

också inskrivet i den skollag som gäller från den 1 juli, 2011 (SFS 2010:800). Skolledare och 

rektor har fått ett tydligt formulerat ansvar. Hur tar rektor ansvar för att vetenskaplighet 

kännetecknar den utbildning som ges? Vetenskapligheten kan också kopplas till skolans ledning 

med frågor kring i vilken grad rektor använder sig av olika teorier i sitt ledarskap och hur inläst 

rektor är på olika modeller för t.ex. systematiskt kvalitetsarbete (Vetenskapsrådet, 2011). 

Lärarna ger uttryck för vad de anser att skolledares/rektorers ansvar för vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet innehåller. Ett område som framträder är kompetensutveckling utifrån 

behov. Det handlar om kompetensutveckling utifrån lärarens behov, elevens behov eller 

verksamhetens behov.  Ett annat område som framträder är kompetensutveckling utifrån 

önskemål och organisation och handlar om den kompetensutveckling som skolan ger utifrån 

internt eller externt utifrån individuella önskemål eller organisation. Det kan vara lokal 

kompetensutveckling genom samverkan mellan olika kompetenser i skolan eller att 

skolledningen, skolledare/rektor utformar kompetensutvecklingsinsatser. Lärarna anser att de 

har väl fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärarna.  
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Enligt Arevik (2015) menar Bengt Persson att skollagens formulering om vetenskaplighet utan 

kommentarer eller förklaringar skapar förvirring i frågan hur lärarens arbete ska vila på 

vetenskaplig grund. 

Det finns flera sätt att se på kunskap och det kräver att skolledare/rektorer och lärare har 

kunskap och förmåga att förhålla sig till forskning (Hörnqvist, 2014). Första steget är 

kompetensutvecklingsinsatser för att tillägna sig kunskap och förståelse för vad forskning visar 

vilket Wennergren & Åman (2011) beskriver som vetenskaplig kompetens. Nästa steg är att 

kritiskt granska och värdera och ta ställning hur relevant resultaten är för att omsätta i sin egen 

verksamhet. Hörnqvist säger vidare att det är viktigt och lämna tro och tyckanden till förmån 

för systematisk granskning.  Ett viktigt led i arbetet med vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet är att stärka utbildningen av lärare och göra den mer forskningsbaserad enligt 

National Research School for Teacher Education in Norway (NAFOL) Lärarna får då en högre 

kompetens i att utbilda och en starkare koppling mot forskning (Østern, 2016). 

Avslutning 

Denna undersökning har som syfte att undersöka sambandet mellan lärares uppfattning om 

skolledares betydelse för lärares arbete. Resultaten visar att lärare anser att skolledaren/rektor i 

första hand är chef med administrativa och pedagogiska uppdrag som handlar om att förhålla 

sig till skolans styrdokument och organisera verksamheten så att lärarna ges möjlighet att utföra 

sitt uppdrag. Det pedagogiska uppdraget är inte det mest framträdande. Ansvaret för att 

utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilar på rektor och lärarna 

uttrycker sin uppfattning om vad det innebär. 

Under inledningsdelen av uppsatsen förklaras uttrycket ”det dolda kontraktet” som är en tyst 

överenskommelse mellan skolledare och lärare enligt (Scherp 2007). Överenskommelsen 

innebar att om rektor i första hand tar hand om skolans administrativa del medan lärarna står 

för undervisningen. Leo (2015) menar att debatten om det ”dolda kontraktet” pågår än i dag. 

Resultaten av aktuell undersökning visar att skolutvecklingen fortfarande befinner sig inom 

”best practice” medan forskning påvisar att utvecklingen siktar på är på väg mot ”next practice” 

som betonar en lärande organisation där samarbete är en stark utvecklingskraft. De som arbetar 

inom skolan lär sig om och förstår sambanden hur man gör, och vad man uppnår med det man 

gör (Scherp, 2013). Hargreaves (2015) påvisar också i sin undersökning att om starka 

skolområden med goda resultat samarbetar med skolor med mindre goda resultat ger det en 
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kollektiv förbättring tillsammans.  Leading from the middle, har utvecklas och blivit ”best 

practice”.  

Hur konkreta de formulerade målen i skolans styrdokument än är så finns det utrymme för 

individuella tolkningar som också färgas av egna livserfarenheter. Människan äger sina 

erfarenheter och för att greppa och begripa erfarenheterna krävs både distans och närhet. Man 

kan endast göra något begripligt när man själv förstått det man vill förmedla till andra. Har 

skolledare och deras medarbetare tillräcklig träning och kunnighet för att omskapa sina 

erfarenheter till användbart lärande (Tiller & Helgesen, 2014).  

Framtida forskning 

Resultatet av undersökningen ger en bild av lärares uppfattning om skolledares betydelse för 

lärarens arbete och skolledares ansvar för att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Undersökning har bara skummat på ytan och konstaterat att skolledare har 

betydelse för lärares arbeten, målat med stora penslar. Det skulle vara intressant att fördjupa sig 

i om skolledarens roll också har betydelse för sambandet mellan lärarnas undervisning och 

elevens måluppfyllelse.  

Ett område som det ännu inte är så forskat på är hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

visar sig i undervisning.  Resultaten i denna undersökning visar att det enligt lärarna är ett 

viktigt område som rektor ansvarar för. Hur ser man om undervisningen vilar på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet eller om den inte gör det? 

Enligt vetenskapsrådet(2011) saknas det också forskning om vem som blir skolledare och varför 

samt effekterna av den statliga rektorsutbildningen. Vad gör rektor före och efter genomgånget 

rektorsprogram och vilken effekt har de kurser och konferenser som rektor deltar i och hur på 

verkar det skolans verksamhet och dess utveckling.  
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Bilaga 1  

Missivbrev 

     

  
      

Hej! 

 

Jag heter Kristina Cato och läser Magisterprogrammet för utbildningsledning och 

skolutveckling vid Karlstads Universitet. Just nu arbetar jag med den avslutande uppsatsen där 

det ingår att genomför en kvantitativ enkätstudie som kommer ligga till grund för min 

magisteruppsats. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan lärares uppfattning om 

skolledares betydelse för lärares arbete och skolledares ansvar för att utbildningen vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Undersökningen riktar sig till Dig som är förskollärare, fritidspedagog eller lärare och arbetar 

inom grundskolan. Enkäten har förankrats hos Er rektor.  

 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer om etiska förhållningssätt vid 

skapandet av enkäten. Enkäten är frivillig och Du gör den helt anonymt via webb - enkät.  

 

Enkäten består av ett 11 frågor och tar uppskattningsvis 10 min att fylla i.  Jag ber Dig besvara 

enkäten senast fredagen den 15 april. Min förhoppning är att Du med din erfarenhet och 

kompetens vill bidra till ökad kunskap om hur framgångsrik utbildningsledning och 

skolutveckling kan utvecklas och organiseras. 

 

Om Du har några frågor angående undersökningen är Du välkommen att höra av Dig till, 

kristina.cato@forshaga.se  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Kristina Cato  

 

Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling, Karlstad Universitet. 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:kristina.cato@forshaga.se
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Bilaga 2 

Enkät Skolledarskap 

1. Är du 

 man 

 kvinna 

2. Vad har du för befattning? 

 förskollärare 

 fritidspedagog 

 lärare 

3. Jag har arbetat som pedagog i 

 1 -5 år 

 6 - 10 år 

 11 -15 år 

 15 -20 år + 

4. Jag undervisar huvudsakligen i 

 Förskoleklass 

 Fritidshem 

 Årskurs 1-3 

 Årskurs 4-6 

 Årskurs 7-9 

5. Nedan följer ett antal påståenden som handlar om skolledares/rektors uppdrag. Hur 

väl stämmer dessa påståenden överens med din uppfattning.  

 

Skolledare/rektor... 

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

inte alls 

a. organiserar verksamheten 

så att personalen ges 

utrymmer att planera och 

följa upp arbetet 

    

b. deltar aktivt i 

verksamheten så att 

personalen ges utrymme att 

planera och följa upp arbetet 

    

c. leda pedagogerna i det 

pedagogiska arbetet     

d. vara administrativ ledare 

med uppgift att förvalta     



60 
 

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

inte alls 

styrdokumenten och delegera 

arbetsuppgifter 

 

e. framhålla skolans uppdrag 

genom att referera till 

läroplaner och skollagen 
    

f. framhålla skolans uppdrag 

genom att delta aktivt i det 

dagliga arbetet och i 

undervisningen 

    

g. att stödja samarbetsformer 

mellan lärarkategorier och 

ämnesövergripande arbete 
    

h. att stödja ämnesinriktad 

undervisning     

i. ansvara för verksamhetens 

systematiska kvalitetsarbete, 

måluppfyllelse och 

utvärderingar 

    

j. skapa rutiner för att 

motverka diskriminering, 

trakasserier och kränkande 

behandling 

    

6. Min skolledare är i första hand  

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

viss del 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

helt 

en kollega     

en administratör     

en vän     

min chef     

en pedagogisk 

ledare     

 

7. Ange vad som bäst beskriver din uppfattning om en ideal skolledare/rektors betydelse 

för lärares arbete.  

 

Skolledare/rektor 
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Instämmer 

inte alls  

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

helt 

a. är intresserad av mitt 

arbete      

b. litar på min bedömning av 

vad som är lämplig 

undervisning i olika 

situationer 

    

c. vill förmedla sina egna 

erfarenheter av undervisning     

d. har påverkat min syn på 

mitt uppdrag som lärare     

e. är intresserad av hur jag 

som lärare ser på skolledarens 

uppdrag 
    

f. har samtal med oss lärare 

om vårt eget lärande     

g. har en uppfattning om en 

önskvärd utveckling som 

stämmer överens med min 

uppfattning 

    

h. deltar aktivt i diskussioner 

som rör det pedagogiska 

arbetet  
    

i. tar ansvar för att personalen 

får möjlighet till kollegialt 

lärande 
    

j. arbetar för en god arbetsmiljö 

k. ansvarar för 

kompetensutveckling utifrån 

verksamhetens behov 

    

 

8. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ange vad som 

kännetecknar Din uppfattning om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har mycket liten betydelse för lärares uppdrag 

 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har liten betydelse för lärares uppdrag 

 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har stor betydelse för lärares uppdrag 

 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har mycket stor betydelse för lärares uppdrag 

 

9. Ange vad som bäst beskriver din uppfattning om att skolledare/rektor ansvarar för att 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. 

 

Skolledare/rektor 
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Instämmer 

inte alls  

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

helt 

a. tar ansvar för och stödjer 

tillgång till senaste 

forskningen 
    

b. uppmanar lärare att ta del 

av pedagogisk litteratur     

c. uppmanar till att ta del av 

vetenskaplig 

kunskapsbildning som 

komplement till 

vardagslärandet 

    

d. rekommenderar 

facklitteratur kopplat till 

lärande och undervisning 
    

e. deltar i vetenskapliga 

diskussioner     

f. utvärderar systematiskt 

förhållandet mellan lärares 

undervisning och elevernas 

resultat 

    

g. diskuterar tillsammans 

med lärare vad begreppet 

vetenskaplig grund och 

beprövad  

erfarenhet innebär 

    

h. stödja och utveckla lärares 

erfarenhet utifrån 

undervisning och lärande     

i. samtalar med elever hur de 

upplever sin undervisning     

 

10. Ange vad som bäst beskriver Dina tankar om kompetensutveckling 

 

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

inte alls 

a. kompetensutveckling på eget 

initiativ utifrån mina behov      

b. kompetensutveckling utifrån 

elevens behov     

c. kompetensutveckling utifrån 

verksamhetens behov     
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Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

inte alls 

d. skolan ger mig internt den 

kompetensutveckling jag önskar     

e. skolan ger mig externt den 

kompetensutveckling jag önskar     

f. lokal kompetensutveckling 

genom samverkan mellan olika 

kompetenser i skolan 
    

g. vi har väl fungerande rutiner 

och former för samverkan och 

kunskapsutbyte mellan lärarna 

och skolledningen 

    

h. skolledare/rektor utformar 

kompetensutvecklingsinsatser     

 

11. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med Din uppfattning om Ange Din vad 

som kännetecknar systematiska kvalitetsarbete på Din skola. 

  
Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

inte alls 

a. systematiskt 

kvalitetsarbete genomförs 

under medverkan av lärare 
    

b. systematiskt 

kvalitetsarbete genomförs 

under medverkan av elever 
    

c. systematiskt 

kvalitetsarbete är inriktat 

på att uppfylla de 

nationella målen 

    

d. systematiskt 

kvalitetsarbete är inriktat 

på lokal skolutveckling 
    

e. vi följer upp och 

utvecklar utbildningen 

systematiskt och 

kontinuerligt 

    

Spara - skicka senare
 

Skicka nu
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Bilaga 3 

Kodnyckel till enkät Skolledarskap 

 

Fråga i 

enkät 

 Variation i  

SPSS 

Benämning i SPSS Kodning             

  

 

1  00 Är du man/kvinna 1 = man 

2 = kvinna 

2  01 Vad har du för befattning? 1 = förskollärare 

2 = fritidspedagog 

3 = lärare 

3  02 År i yrket 1 = 1-5 

2 = 6-10 

3 = 11-15 

4 = 15 – 20 +  

 

4  03 Undervisar huvudsakligen i 1 = Förskola 

2 =Fritidshem 

3 = Årskurs 1-3 

4 = Årskurs 4-6 

5 = Årskurs 7-9 

5  04 Skolledares rektors uppdrag  

  04_a 

04_b 

04_c 

04_d 

04_e 

04_f 

04_g 

organisera verksamheten ge personalen utrymme 

deltar aktivt i verksamheten 

leda pedagoger i pedagogiskt arbete 

administrativ ledare förvalta styrdokument 

skolans uppdrag referera till läroplaner och skollag 

skolans uppdrag delta aktivt i det dagliga arbetet 

stödja samarbete mellan lärare och ämnen 

1 = instämmer inte alls 

2 = instämmer till viss del 

3 = instämmer till stor del 

4 = instämmer helt 
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04_h 

04_i 

04_j 

 

stödja ämnesinriktad undervisning 

systematiskt kvalitetsarbete 

rutiner för diskriminering/kränkande behandling 

 

6  05 Min skolledare är  

  05_a 

05_b 

05_c 

05_d 

05_e 

kollega 

administratör 

vän 

chef 

pedagogisk ledare 

1 = instämmer inte alls 

2 = instämmer till viss del 

3 = instämmer till stor del 

4 = instämmer helt 

7  06 Ideal skolledare/rektor  

  06_a 

06_b 

06_c 

06_d 

06_e 

06_f 

06_g 

06_h 

06_i 

06_j 

 

 

är intresserad av mitt arbete 

litar på min bedömning av lämplig undervisning 

förmedla sina egna erfarenheter av undervisning 

påverkar min syn på mitt uppdrag som lärare 

intresserad hur jag som ser på skolledares uppdrag 

har samtal med oss lärare om vår lärande 

uppfattning om en önskvärd utveckling  

deltar aktivt i diskussioner om pedagogiskt arbete 

tar ansvar för kollegialt lärande 

arbetar för en god arbetsmiljö 

 

1 = instämmer inte alls 

2 = instämmer till viss del 

3 = instämmer till stor del 

4 = instämmer helt 

8  07 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  

  07_a 

07_b 

07_c 

07_d 

mycket liten betydelse 

liten betydelse 

stor betydelse 

mycket stor betydelse 

1 = instämmer inte alls 

2 = instämmer till viss del 

3 = instämmer till stor del 

4 = instämmer helt 
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9  08 Ansvar för vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet 

 

  08_a 

08_b 

08_c 

08_d 

08_e 

08_f 

08_g 

08_h 

08_i 

 

 

stödjer tillgång till senaste forskning 

ta del av pedagogisk 

vetenskaplig kunskapsbildning som komplement  

rekommendera facklitteratur mot lärande/underv 

deltar i vetenskapliga diskussioner 

utvärdera systematiskt förhållandet mellan lärare 

diskutera begreppet vetenskaplig grund beprövad 

utveckla lärares praktik och beprövad erfarenhet 

samtala med elever hur de upplever sin 

undervisning 

1 = instämmer inte alls 

2 = instämmer till viss del 

3 = instämmer till stor del 

4 = instämmer helt 

10  9 Tankar om kompetensutveckling  

  9_a 

9_b 

9_c 

9_d 

9_e 

9_f 

9_g 

9_h 

 

egna behov 

elevens behov 

verksamhetens behov 

intern kompetensutveckling 

extern kompetensutveckling 

samverkan kompetenser 

rutiner och former för samverkan och kunskap 

rektor utformar kompetensutvecklingsinsatser 

 

1 = instämmer inte alls 

2 = instämmer till viss del 

3 = instämmer till stor del 

4 = instämmer helt 

11   Systematiskt kvalitetsarbete  

  10_a 

10_b 

10_c 

10_d 

10_e 

genomförs under medverkan av lärare 

genomförs under medverkan av elever 

inriktat på att uppfylla nationella mål 

inriktat på lokal skolutveckling 

vi följer upp och utvecklar utbildningen  

1 = instämmer inte alls 

2 = instämmer till viss del 

3 = instämmer till stor del 

4 = instämmer helt 
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