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Abstract 

 

 

This study examines the relation between the prerequisites of principals in 

compulsory schools and to what extent they hence engage in instructional leadership. 

Three main questions are therefore posed which seek to describe how frequently the 

principals say that they engage in instructional leadership, how the principals say that 

their prerequisites are and to what extent these prerequisites affect their ability to be 

instructional leaders. A hypothesis is formulated that principals with favourable 

prerequisites are more likely to engage in an instructional leadership. To define 

instructional leadership Viviane Robinsons leadership dimensions ”planning, 

coordinating and evaluating teaching and the curriculum” and ”promoting 

participating in teacher learning and developement” are used as the foundation for 

the operationalisation of questions in the survey. The study finds that most of all the 

national principal education program affects the principals ability to be instructional 

leaders. Also the school managerand the municipal political board are important 

factors for the principals engagement in instructional leadership. Furthermore this 

study implicates that prerequisites, such as the number of employees or the time the 

principals say they have to be instructional leaders, have no, or almost no, effect on 

how frequently the principals engage in instructional leadership.  

 

 

Keywords: principal, prerequisites, instructional leadership, leadership dimensions, 

teacher evaluation, teacher learning 
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1 Inledning 

Pedagogiskt ledarskap är något som ofta diskuteras i samtal om skolledares uppdrag 

och arbetsbelastning på utbildningar och i olika professionella sammanhang. Många 

skolledare jag mött påstår sig främst vilja ägna sig åt detta ledarskap men säger enligt 

min personliga upplevelse ofta att både tid och tillräckliga förutsättningar saknas för 

att kunna utföra det pedagogiska ledarskapet på ett tillfredsställande sätt. Det sägs 

att uppgifter som uppfattas som mindre effektfulla för elevers resultat ofta måste 

prioriteras framför det pedagogiska ledarskapet på grund av korstrycket som 

skolledare sägs vara under och där ett fokus mer ligger på administration, 

organisation och enskilda elevärenden, ett problem som lyfts även i statliga 

utredningar: 

 

” Utvärderingar, inspektioner och media lyfter gång på gång fram de 

tillkortakommanden som finns hos rektorer i relation till vad de ska göra. 

En del anser att problemen beror på systemproblematik, en del på lokala 

förutsättningar och skolkultur, ytterligare andra menar att problemen 

beror på den individuella rektorns kompetens och förmåga” (SOU 

2015:22, Rektorn och styrkedjan). 

 

I en internationell studie, TALIS från 2013, så framkommer att svenska rektorer 

använder mycket mer tid till administrativa uppgifter än de flesta andra deltagande 

länderna i undersökningen och överträffas bara av Nederländerna i den aspekten. I 

rapporten konstateras att det faktum ”att de inte är pedagogiska ledare i större 

utsträckning kan antas bero på att deras tid inte räcker till, vilket kan leda till att 

lärare lämnas ensamma i sitt pedagogiska arbete och att ett mer strategiskt 

utvecklingsarbete i många skolor uteblir” (Skolverket, 2014). 

 

Under hösten 2017 har jag genomfört två olika studier, en kvantitativ och en 

kvalitativ pilotstudie1 som båda hade fokus på skolledares förhållningssätt till sitt 

 
1 Den kvantitativa pilotstudien ”Skolledares upplevelse av direkt pedagogiskt ledarskap” gjordes med 
32 skolledare som tillfrågades utifrån bekvämlighetsaspekten att de läst rektorsprogram med mig och 
deras kontakter i rektorsbranschen. Den kvalitativa studien bestod av fyra djupintervjuer med rektorer 
på gymnasiet och grundskolan. Också i detta fall valdes nära kollegor utifrån bekvämlighetsaspekten. 
Båda studierna utgick från Viviane Robinsons ledarskapsdimensioner för ett elevnära skolledarskap. 
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pedagogiska ledarskap och då i synnerhet till de delar av det pedagogiska ledarskapet 

som skulle kunna kallas ett direkt pedagogiskt ledarskap eller ”instructional 

leadership”. Utifrån resultaten i den kvantitativa studien formulerades en hypotes om 

att skolledare inte känner sig bekväma i rollen som direkta pedagogiska ledare. I den 

kvalitativa uppgiften testades sedan hypotesen genom intervjuer för att beskriva och 

förstå skolledares pedagogiska ledarskap.  

 

Trots sin ringa omfattning pekade resultatet från dessa pilotstudier på att kön och 

antal år i yrket var variabler som påverkade mängden tid som ägnades åt ett 

pedagogiskt ledarskap. Kvinnorna i studien verkade uppleva att de ägnade mer tid åt 

det pedagogiska ledarskapet och de rektorer som hade längst erfarenhet i yrket 

verkade prioritera ner bland annat verksamhetsobservationer. Det jag upplevde som 

mest intressant i resultatet av dessa studier var att rektorerna la ner en betydligt 

mindre andel av sin tid på att leda lärares lärare och utveckling än andra av Viviane 

Robinsons ledarskapsdimensioner. (se tabell 1 nedan)  

 

Robinson hävdar att de aktiviteter i det elevnära ledarskapet som ger mest effekt är 

just de som handlar om att leda lärares lärande och utveckling eller det som handlar 

om det direkta pedagogiska ledarskapet som fokuserar på skolans kärnprocess, 

undervisning i klassrummet. Det som jag fann i studierna var att 

ledarskapsdimensionen som enligt Robinson gav mest resultat var den dimension 

som respondenterna prioriterade lägst. 

 

Ledarskapsdimension 

Effekt 

enligt 

Robinson 

Rektors 

prioritering i 

pilotstudien 

1. Målsättande och tydliga förväntningar 0,42 (måttlig) Hög prioritering 

2. Strategisk resursfördelning 0,31 (låg) Måttlig prioritering 

3. Säkerställa undervisningens kvalitet 0,42 (måttlig) Hög prioritering 

4. Leda lärares lärande och utveckling 0,84 (hög) Låg prioritering 

5. Säkerställa en trygg och säker miljö 0,27 (låg) Låg prioritering 

Tabell 1: Effekten av Robinsons ledarskapsdimensioner i förhållande till resultat från pilotstudien. 
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Utifrån pilotstudierna har ett antal frågor väckts hos mig som jag gärna skulle 

undersöka närmare. Frågorna handlar först och främst om hur skolledare upplever 

sitt arbete med att leda lärares lärande och utveckling samt att säkerställa 

undervisningskvalitet och hur skolledare ser på sina förutsättningar att prioritera 

aktiviteter som kan sägas ligga inom Robinsons tredje och fjärde 

ledarskapsdimension.  

 

Om det nu är så att rektorer vill ägna sig åt det som enligt Robinson ger mest effekt 

för elevernas resultat nämligen ett direkt pedagogiskt ledarskap, vad är det som 

hindrar dem? Genom dessa funderingar väcktes mitt intresse för rektorers 

förutsättningar i form av tid, struktur, organisation och mandat. Kan det vara så att 

förutsättningarna påverkar rektorernas upplevelse av sitt pedagogiska ledarskap? 

 

Utifrån de reflektionerna funderar jag även över vilka förutsättningar som jag trodde 

skulle kunna påverka rektorers upplevelse av hur de kan arbeta med pedagogiskt 

ledarskap. Förutsättningar som tid, antal anställda, rektorsutbildning, stöd från 

huvudman och chef, mandatet från lärarna i pedagogiska frågor och erfarenhet av 

rektorsyrket var några förutsättningar som jag initialt tänkte skulle påverka rektors 

möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap. 

  

Efter att ha sett resultatet av pilotstudien och med mina funderingar kring rektorers 

förutsättningar formulerar jag en hypotes för studien. Den hypotesen är att de 

rektorer som upplever att de har goda förutsättningar borde arbeta mer frekvent med 

ett direkt pedagogiskt ledarskap 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera i vilken utsträckning 

grundskolerektorer upplever att de arbetar med direkt pedagogiskt ledarskap samt 

undersöka hur förutsättningar påverkar detta. 
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1.2 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte formulerades tre frågeställningar 

 

• Hur frekvent upplever rektorerna att de arbetar med direkt pedagogiskt 

ledarskap? 

• Vilka förutsättningar anser rektorerna att de har för att arbeta med direkt 

pedagogiskt ledarskap?  

• Vilka förutsättningar påverkar rektorernas upplevelse av arbetet med det 

direkta pedagogiska ledarskapet?  

 

 

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Pedagogiskt ledarskap 

Begreppet pedagogiskt ledarskap är ett begrepp som är både svårfångat och som lätt i 

sin definition blir så brett att det är svårt att se hur det kan tillämpas i praktiken. 

Internationellt sett används inte begreppet i någon särskild utsträckning. Istället 

används begreppen ”transformational leadership” och ”instructional leadership” där 

det förra betyder att formulera vision och mål för skolan, att erbjuda individuellt 

stöd, att visa exempel på goda prestationer, att ha höga förväntningar och att skapa 

en kultur för skolförbättring medan det senare innebär en tydligare inriktning på det 

som händer i klassrummet och att rektor diskuterar och utvärderar undervisningen 

med lärarna. (Leo, 2013) 

 

Christopher Day och Kenneth Leithwood hävdar att de mest framgångsrika skolorna 

har rektorer som kombinerar dessa två typer av ledarskap genom fyra 

framgångsfaktorer som innebär att rektor sätter riktningen med hjälp av mål och 

visioner, hjälper medarbetarna att utvecklas i sin profession, strukturerar upp den 

inre organisationen och att leda lärande och undervisning genom att följa upp och ge 
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stöd för lärare att kritiskt granska undervisningen och dess resultat (Day & 

Leithwood, 2007).  

Hans-Åke Scherp och Gun-Britt Scherp ifrågasätter i grunden om pedagogiskt 

ledarskap överhuvudtaget kan ses som en särskild arbetsuppgift som går att avskilja 

från övriga ledningsfunktioner. De skriver:  

” Pedagogiskt ledarskap och skolutveckling kan i stället ses som den 

helhet eller det mönster som byggs upp av skolledarens alla 

arbetsinsatser. Pedagogiskt ledarskap förändras därmed från att vara ett 

innehåll, en specifik arbetsuppgift, till att vara själva lednings- och 

utvecklingsprocessen. Beroende på hur man organiserar 

kompetensutvecklingen på skolan, hur man utformar 

medarbetarsamtalen och hur man hanterar de frågor man som ledare 

ställs inför i vardagen, leder det till mer eller mindre gynnsamma 

förutsättningar för skolutvecklingen.” (Scherp & Scherp, 2007, s. 274). 

 

Trots svårigheterna att helt skarpt ringa in begreppet pedagogiskt ledarskap finns det 

som ett tydligt uppdrag i den svenska skollagen: ” Det pedagogiska arbetet vid en 

skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Dessa ska särskilt verka för att 

utbildningen utvecklas.” (Skollagen, 2 kap. 9§). Vidare är det tydligt att angivet att 

detta pedagogiska ledarskap bland annat ska utövas inom ramen för det systematiska 

kvalitetsarbete som ju handlar om att skapa förutsättningar för skolutveckling och 

skolförbättring (Skollagen 4. Kap 3–4§). 

 

Skolinspektionen har genom sina granskningar av svenska skolledares pedagogiska 

ledarskap sett ett behov av ett mer utvecklat ledarskap. I samband med denna 

granskning definierade skolinspektionen det pedagogiska ledarskapet på följande 

sätt: 

 

”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt 

beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella 

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

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

måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det 
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i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos 

medarbetare för samband mellan insats och resultat” (Skolinspektionen, 

2012:1, s 6). 

 

I huvudsak kan man urskilja två linjer i den definitionen dels det att direkt involvera 

sig som rektor i ledning och styrning av lärprocesserna i skolans kärnverksamhet och 

en andra linje som handlar om att skapa förutsättningar för lärare och elever att nå så 

långt som möjligt i sitt lärande.  

 

Det finns i forskningen två olika uppdelningar av det pedagogiska ledarskapet. Dessa 

delar har kallats för direkt och indirekt pedagogiskt ledarskap. Dess gör skillnad på 

hur skolledare på olika sätt kan skapa förutsättningar för och engagemang för det 

som kallas skolans kärnprocesser (Törnsén, 2009). För att förstå vad arbetet som 

pedagogisk ledare konkret kan innebära, utifrån en sådan utgångspunkt, har Törnsén 

och Ärlestig i sin modell ”Pedagogiskt ledarskap – mål, process, resultat” gjort både 

en modell och en definition av det pedagogiska ledarskapet. I den modellen delas det 

pedagogiska ledarskapet upp i tre huvudsakliga delar: Målstyrning, processtyrning 

och resultatstyrning. Målstyrning handlar om att skapa förutsättningar genom mål 

och visioner, höga förväntningar och att arbeta med skolans inre organisering. 

Resultatstyrning handlar om att koppla resultat till det dagliga arbetet med lärande 

och undervisning genom att analysera resultaten, förklara resultaten och arbeta med 

förbättring. Processtyrning handlar om att styra skolans kärnprocesser och leda 

skolans lärande och undervisning genom verksamhetsobservationer, bekräftelse och 

återkoppling samt samtal om innehåll, metodik, didaktik och relationer. 

 

“Genom att bedriva ett undervisningsnära ledarskap, där förskolechef 

och rektor gör verksamhetsobservationer, återkopplar till lärare på deras 

undervisning, stödjer, utmanar och utvecklar lärarna genom dialog och 

kommunikation om skolans kärnprocesser samt sist men inte minst 

analyserar skolans resultat i relation till undervisnings- och 

lärandesituationen har förskolechef och rektor en stor möjlighet att 

påverka vad som sker i klassrummet. Ett sådant ledarskap ligger nära 

Robinsons forskning om ”instructional leadership”” (Törnsén & Ärlestig, 

2014). 
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John Hattie menar att det finns kvalitetsskillnader i ”instructional leadership”. Det 

viktiga är att gå från ”instructional” ledare som lägger för mycket vikt på 

undervisningen till ”lärande” ledare som lägger tonvikten på inlärningen hos eleverna 

och de vuxna på skolan. Detta menar han för att det är viktigt att som rektor skapa en 

atmosfär av förtroende och kollegialitet (Hattie, 2009, s.205f). 

Viviane Robinson (2007, 2008 & 2011) redovisar ett antal olika 

ledarskapsdimensioner som enligt hennes metastudie ger effekt på elevernas resultat 

i varierande omfattning. Dessa ledarskapsdimensioner har beskrivits ovan och man 

kan särskilt se paralleller mellan Törnsén och Ärlestigs processtyrning (Törnsén & 

Ärlestig, 2014) och Robinsons tredje och fjärde ledarskapsdimension (Robinson, 

2011). Det är även detta som handlar om att styra i skolans kärnprocesser som i ett 

direkt pedagogiskt ledarskap. Robinson menar i sin metastudie att det kan finnas ett 

värde i att dela upp och mäta effekten av olika typer av pedagogiskt ledarskap och 

inte bara pedagogiskt ledarskap som helhet eftersom olika typer av ledarskap i 

nedbrutna kategorier ger olika typer av resultat. Exempelvis hävdar Robinson att det 

finns en tydlig skillnad mellan ”transformational” och ”instructional” ledarskap där 

”instructional” ledarskap ger en betydligt större effekt på elevers kunskapsutveckling. 

Dock menar Robinson att det kan bero på att studier i ”transformational” ledarskap 

inte fokuserar lika mycket på studieresultat som studier i ”instructional” ledarskap. 

Robinson använder i sin studie effekter från totalt 12 studier för att genom en 

induktiv metod aggregera 199 olika ledarbeteenden till 5 ledarskapsdimensioner: 

målsättande och tydliga förväntningar, strategisk resursfördelning, säkerställa 

undervisningskvaliteten, leda lärares lärande och utveckling samt att säkerställa en 

trygg och säker miljö. Robinson menar även att för att kunna utöva detta elevnära 

ledarskap så behöver rektor tre kompetenser: att kunna tillämpa relevant kunskap, 

att kunna lösa komplexa problem och att kunna bygga förtroendefulla relationer. 

Dessa kompetenser ses som nödvändiga för att kunna lyckas med de fem 

ledarskapsdimensionerna. Även om Robinson finner att de olika 

ledarskapsdimensioner visar på olika effekt så är de också beroende av varandra. Hon 

menar att olika skolor kan behöva fokusera mer på vissa dimensioner beroende på 

var i utvecklingen de befinner sig (Robinson, 2008). 

2.1.1 Sammanfattning pedagogiskt ledarskap 
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Utifrån detta urval av forskning kring pedagogiskt ledarskap kan jag konstatera att 

det är svårt att hitta en enkel gemensam definition av pedagogiskt ledarskap men att 

det finns mer som förenar de olika definitionerna än som skiljer dem åt. Det ser ut 

som om det finns samstämmighet om att både ”transformational” och ”instructional” 

ledarskap behövs som kompletterande beteenden:  

”Nevertheless, they do suggest that transformational leadership is a necessary but not 

sufficient condition for shared instructional leadership” (Robinson, 2008) 

De flesta definitioner innehåller behovet av att tolka och förmedla mål och visioner 

(Leithwood, 2007;Törnsén och Ärlestig, 2014;Robinson, 2011), att organisera och 

strukturera den inre utvecklingsorganisationen (Leithwood, 2007;Robinson, 

2011;Törnsén & Ärlestig, 2014), att leda undervisning, lärares lärande och utveckling 

(Leithwood, 2007;Robinson, 2011;Törnsén & Ärlestig, 2014) samt att kritiskt granska 

och förstå samband mellan insats och resultat för att säkra undervisningskvalitet 

(Leithwood, 2007;Robinson, 2011;Skolinspektionen, 2012;Törnsén & Ärlestig, 2014). 

Dessa samlade definitioner utgör grunden för min egen syn på gott pedagogiskt 

ledarskap. Precis som Scherp (2007) skriver så kan detta ske genom ett antal olika 

ledaraktiviteter och kan vara svårt att skilja från övriga ledarbeteenden men jag tror 

ändå att det går att skilja ut huvudkategorier av ledarbeteenden eller 

ledarskapsdimensioner som Robinson gjort. 

En stor del av det empiriska material som samlats in i denna studie vilar på en 

operationalisering av Robinsons tredje och fjärde ledarskapsdimensioner, att 

säkerställa undervisningskvalitet och att leda lärares lärande och utveckling och det 

kan därför vara på sin plats att även nämna att det finns problem med metastudier i 

allmänhet och Robinsons studie i synnerhet. Bland annat hämtas metaanalysens 

resultat ofta i studier som är genomförda i andra länder, Robinson hämtar många av 

sina resultat från totalt 12 studier, främst amerikanska studier något som kan göra 

det svårt att avgöra om just det som ger effekt enligt Robinson är direkt överförbart 

till en svensk kontext. Robinsons metaanalys vilar dessutom på effektstorlekar som 

kan vara svåra att jämföra då de beror på interventionens intensitet och varaktighet, 

publikationsbias och effektstorlekens ålderberoende (William, 2016, s 108ff). Dock 

som jag visat ovan så finns det mycket som går igen i definitionen av pedagogiskt 

ledarskap hos olika forskare i olika kulturella kontexter och det borde därför vara 
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möjligt att använda Robinsons ledarskapsdimensioner som grund för att 

operationalisera frågor runt direkt pedagogiskt ledarskap eller ”instructional” 

ledarskap. 

 

2.2 Förutsättningar för det pedagogiska 

ledarskapet 

Skolinspektionen granskade rektorers pedagogiska ledarskap vilket resulterade i en 

rapport ”Rektors ledarskap” 2012. I den rapporten lyfts betydelsen av rektorernas 

förutsättningar. I rapporten menar man att det både handlar om att rektor själv ska 

skapa sina egna förutsättningar men även att huvudmannen bör skapa 

förutsättningar för sina rektorer att bedriva ett pedagogiskt ledarskap. De skriver i 

rapporten att ”det saknas aktuell forskning som belyser betydelsen av relationen 

mellan huvudmannens ansvar och de förutsättningar som rektorer får för sitt 

ledarskap” (Skolinspektionen, 2012). Bland annat uttrycker rektorerna i 

granskningen att de framför allt önskar mer administrativt stöd, minskad 

arbetsbelastning, färre antal medarbetare, fortbildning, feedback från huvudmannen, 

ledarskapsutbildning och tydligare ansvarsfördelning. 

 

Andra förutsättningar som kan påverka rektors möjlighet att utöva ett pedagogiskt 

ledarskap är legitimiteten att göra det. Studier har till exempel visat att rektorernas 

egen utbildningsbakgrund påverkar den legitimitet de får från sina medarbetare att 

utöva det pedagogiska ledarskapet. Idealet är här att rektor i princip har samma 

utbildningsbakgrund som lärarna som ska ledas. (Leo, 2013). 

 

Det kan även finnas en del som tyder på att varierande materiella förutsättningar för 

skolor påverkar rektorernas förutsättningar att som pedagogiska ledare kunna 

påverka skolans resultat.  Pär Isling Poromaa har i en avhandling från 2016 

undersökt hur skolors materiella förutsättningar påverkar skolkultur och i 

förlängningen skolans fokus på resultat. Han menar att de materiella 

förutsättningarna ofta uppfattas ha en begränsad betydelse för skolors utveckling och 

istället ligger fokus de mänskliga aspekternas påverkan på resultat. Skolors placering 
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och geografi kan påverka olika fokus på förbättring. I socioekonomiskt starka 

områden kommer kulturen mer fokusera på skolutveckling. Han menar att 

skolpengen och det fria skolvalet skapar hierarkier mellan olika skolor vilket skapar 

en ojämlik förmåga att attrahera lärare och kvalitetsskillnader i lärverktyg (Isling 

Poromaa, 2016). 

 

Det finns dock de som hävdar att förutsättningarna och sammanhangets betydelse för 

framgångsrika rektorer ibland kan överdrivas (Day & Leithwood, 2007, s.135). 

 

Stephan Rapp har beskrivit hur man kan se vad som inverkar negativt på rektors 

förutsättningar att vara pedagogiska ledare i tre olika perspektiv.  

 

Det rationalistiska perspektivet handlar om att skolans personal själva tolkar 

styrdokumenten inom vida ramar, huvudmannen har inte tydliga krav på vad rektor 

ska uppnå, det finns ringa krav på kompetens vid anställning av rektor och ringa 

kompetensutveckling och rektor avkrävs inget ansvar med anledning av elevers 

resultat (Rapp, 2013).  

 

Det ramfaktorteoretiska perspektivet handlar om att mål i styrdokument tolkas olika, 

trots att ämnets syfte ska vara i fokus så är det kunskapskraven som ges störst 

intresse, huvudmannen gör inte uppföljning av skolans resultat, rektor är inte alltid 

förtrogen med skolans författningar och att skolans personal säger sig inte ha tid med 

skolans huvuduppdrag (Rapp, 2013). 

 

Slutligen det systemteoretiska perspektivet som innebär att rektor har dubbla 

uppdragsgivare vars krav och förväntningar inte alltid korrelerar med varandra, 

huvudmannen utgör en svag länk i kedjan vilket gör att rektor själv måste definiera 

sitt pedagogiska ledningsuppdrag och att kopplingen mellan lärare och rektor är svag 

vilket gör att rektor sköter administration medan lärarna sköter undervisningen 

(Rapp 2013). 

 

Philip Hallinger lyfter också betydelsen av kontexten som en del av rektors 

förutsättningar för sitt ledarskap. Han betonar behovet att lyfta in kontextens 

betydelse för ledarskapet genom att analysera ledarskapet genom dess socio-
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kulturella, ekonomiska, politiska och institutionella miljö (Hallinger, 2016). Hallinger 

konstaterar även tillsammans med Joseph Murphy och Ronald Heck att det finns skäl 

att vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser kring i vilken omfattning 

ren utvärdering av lärarens undervisning påverkar elevernas resultat (Hallinger, 

Heck, Murphy, 2013, s.351). 

 

Richard Hughes med flera undersöker ledarskap utifrån en modell som utgår från 

ledare, följare och situation. De lyfter ledarskap och situationens betydelse för hur 

ledare och följare påverkas som komplicerat genom att: ”what one person perceives 

to be the key situational factor affecting his or her behavior may be relatively 

unimportant to another person” (Hughes et al., 2009).  

 

Förutsättningar kan vara så mycket vilket visats ovan. Det kan handla om både 

interna förutsättningar, det vill säga relationer och kultur inom skolans väggar, och 

externa förutsättningar, såsom den politiska arenan och miljön skolan befinner sig i.  

Här måste ett urval av analysverktyg göras eftersom förutsättningar kan handla om 

så mycket. Jag väljer i min studie därför att dela in rektorernas olika förutsättningar 

utifrån Wayne Hoy och Cecil Miskels teori för skolsystem. 
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Figur 1: Hoy & Miskel teori för skolsystem 

För att analysera rektorernas förutsättningar med Hoy och Miskels teori som ett 

raster på resultaten så delar jag i denna studie in de olika förutsättningarna för ett 

pedagogiskt ledarskap i politiska förutsättningar, strukturella förutsättningar, 

kulturella förutsättningar och individuella förutsättningar (Hoy, Miskel, 2013, s. 33) 

 

” A school, then, can be thought of as a set of elements—individual, 

structural, cultural, and political. However, behavior in organizations is 

not simply a function of its elements and environmental forces; it is a 

function of the interaction of the elements. Thus, organizational behavior 

is the result of the dynamic relationship among its elements. More 

specifically, behavior is a function of the interaction of structure, 

individual, culture, and politics as constrained by environmental forces” 

(Hoy & Miskel, 2013). 

 

För mig betyder det i denna studie att det är viktigt att inte bara se på vilka 

förutsättningar som finns utan även hur dessa förutsättningar inom organisationens 
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olika områden samverkar med varandra och påverkar rektorers förutsättningar att 

vara pedagogiska ledare. 

 

2.2.1 Politiska förutsättningar 

Kommunal och statlig styrning är en ramfaktor att förhålla sig till som rektor och som 

pedagogisk ledare. Under 1990-talet övergick skolan från en statlig styrning till en 

kommunal och samtidigt från en styrning med resurser och regler till en mål- och 

resultatorienterad styrning som i sin tur ställde ökade krav på professionellt ansvar 

och professionellt kunnande. Skolans ledning på högre nivåer har i studier från USA 

visat sig ha en indirekt effekt på rektorers effektivitet och upplevelse av möjlighet att 

utföra ett ledarskap (Törnsén 2009, s. 49). Rektorerna beskriver i den studien det 

som de upplever som goda förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap bland 

annat att det finns:  

 

”förutsättningar på kommunal nivå som möjliggör framgång, nämligen 

ett begränsat ansvarsområde för rektor och tillgång till stödfunktioner på 

kommunal nivå och möjligheter att bli avlastad vissa uppgifter” 

(Törnsén, 2009, s. 61) 

 

Det finns mycket i övrig forskning som tyder på att maktrelationen och samarbetet 

inom en skolorganisations olika nivåer påverkar om en skola är framgångsrik. För att 

en skola ska vara framgångsrik är det av vikt att det finns ett samarbeta inte bara 

mellan lärare utan även mellan rektorer och lärare och med skolans huvudmän 

(Blossing, Jarl, Andersson, 2017, s.141) 

 

I en studie om skolchefens funktion och ställning fann Olof Johansson att endast 50 

procent av skolcheferna uttryckte ett starkt intresse för skolans utvecklingsarbete 

genom det pedagogiska ledarskapet. Eftersom det att leda andra chefer som ibland 

inte känner ett starkt engagemang för det pedagogiska ledarskapet kräver att 

skolchefen är både engagerad och väldigt kunnig om skolchefen ska få en 

framgångsrik skola (Höög, Johansson, 2011). Den chef som ska leda rektor kan alltså 

i hög grad påverka ledarskapet.   
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2.2.2 Strukturella förutsättningar 

En viktig del i att ha goda strukturella förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap 

kan vara att huvudmannen har strukturer och rutiner som underlättar och stödjer 

rektorernas arbete.  

  

” In the US context, district level leadership is identified as having indirect effect on 

principals, and ‘they help to create district conditions that are viewed by school 

leaders as enhancing and supporting their work’” (Törnsén 2009, s. 18) 

 

I min undersökning har jag tittat på rektorernas strukturella förutsättningar genom 

att bland annat ställa en fråga om hur rektorerna upplever ett sådant stöd som att 

huvudmannen har struktur och rutiner för att stödja ett pedagogiskt ledarskap. En 

annan ramfaktor som kan vara en förutsättning som kan påverka rektors möjligheter 

till ett direkt pedagogiskt ledarskap är antalet anställda som rektor ansvarar för. 

Antalet anställda kan tänkas påverka rektors förutsättningar genom att mer tid kan 

tänkas gå till personalvård och personaladministration. Alla dessa förutsättningar 

kan även sammanfattas i en gemensam variabel, nämligen tid. Ärlestig skriver: 

 

” Det som ändå är värt att framhålla är att resultaten i den här studien 

verifieras av andra studier om rektorers tidsanvändning och resultat som 

lyfts fram i utvärderingar, dvs. mycket tid går till administration och till 

att hantera den dagliga verksamheten medan de flesta rektorer lägger 

(för) lite tid på pedagogiskt ledarskap.” (SOU 2015:22, Rektorn och 

styrkedjan, s. 138)  

 

Detta kan tyda på att tiden inte är en sådan viktig förutsättning för ett pedagogiskt 

ledarskap som man kan tro. I undersökningen beskriver Ärlestig hur det variera 

väldigt mellan mängden tid som skolledarna i hennes undersökning lägger på olika 

uppgifter under en tidsloggad vecka. Detta går inte att koppla till några särskilda 

förutsättningar som skiljer sig bland rektorerna i undersökningen och som kan 

förklara varför tidsanvändandet skiljer sig så mycket åt. Skolledarnas tidsloggar 

visade på att de använde i genomsnitt 13 procent av sin arbetstid till pedagogiskt 

ledarskap medan de själv skattade 20 procent.  
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2.2.3 Kulturella förutsättningar 

Även kulturen på skolan kan vara en förutsättning genom bland annat hur stort 

mandat som rektor har bland sina pedagoger. Törnsén skriver om bland annat hur 

synen på rektors ledarskap i vissa skolor kan präglas av ett ”tyst kontrakt”: 

 

” The concept is defined in accordance with Berg (1999b) who identifies 

on one hand a limited teacher and school culture, where principals are 

expected to still act as the first among equals. In these schools the 

principal takes on the role as administrator but does not interfere in 

teaching issues. This division of labor is called ‘the invisible contract’” 

(Törnsén 2009, s. 20). 

 

Mandatet som rektor får från sina lärare kan tänkas komma från om rektor själv har 

lärarbakgrund, rektors erfarenhet eller om rektor genomfört rektorsprogrammet. I 

enkäten lyfts detta genom frågor om hur viktigt rektor tror att pedagogerna anser att 

det pedagogiska ledarskapet är men även genom en fråga om hur ofta rektor 

rådfrågas som kan ses som ett tecken på mandat. Detta eftersom forskning visar på 

att skolans kultur är en förutsättning som påverkar rektors möjlighet till ett 

pedagogiskt ledarskap. 

 

”Trots de ansatser som har gjorts bland rektorer för att förbättra 

undervisningskvaliteten i sina respektive skolor, så hindrar starka 

normer kring professionell autonomi rektorerna från att få inblick i vad 

som händer i klassrummen och från att påverka pedagogiska beslut och 

praxis.” (SOU 2015:22, Rektorn och styrkedjan) 

 

Mandatet eller tilliten mellan pedagogerna och rektor kan i detta sammanhang ses 

som en förutsättning för att en skola ska kunna bli framgångsrik. Hallinger menar att 

detta är en grundförutsättning för att få pedagogerna att delta i till exempel kollegialt 

lärande eller gemensam skolutveckling (Hallinger, 2017). Wayne Hoy lyfter frågan 

om tillit i skolans kultur: 
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”Another view of school culture can be mapped in terms of faculty trust, 

the collective shared beliefs of teachers. Trust is a little like air; no one 

thinks much about it until it is needed and it is not there. Yet trust in 

schools is important because it facilitates cooperation (Tschannen-

Moran, 2001); it enhances openness (Hoffman, Sabo, Bliss, and Hoy, 

1994); it promotes group cohesiveness (Zand, 1997); it supports 

professionalism (Tschannen-Moran, 2009); it builds organizational 

capacity (Cosner, 2009); and it improves student achievement (Goddard, 

Tschannen-Moran, and Hoy, 2001; Hoy, 2002; Bryk and Schneider, 

2002; Tschannen-Moran, 2004; Cybulski, Hoy, and Sweetland, 2005).” 

(Hoy, Miskel, 2013). 

 

Ulf Blossing menar att för att en skola ska bli framgångsrik så krävs att det finns ett 

mer kollektivt förhållningssätt och gemensamma uppfattningar om vad som är 

verksamhetens mål. I mindre framgångsrika skolor är: ”…den huvudsakliga rutinen 

bland lärarna att lösa saker som rör undervisning och klassen på egen hand” 

(Blossing, Jarl, Andersson, 2017, s. 123). 

 

Det finns alltså goda skäl att titta närmare på hur skolkulturen främjar eller hindrar 

rektors pedagogiska ledarskap. 

2.2.4 Individuella förutsättningar 

Individuella lärares eller rektorers professionalitet, roller, inställning till uppdraget, 

människor och förändring kan påverka rektors förutsättningar att lyckas med sitt 

pedagogiska ledaruppdrag. Det är även så att rektors personliga egenskaper är en 

förutsättning som antingen stödjer eller försvårar för rektor i sitt ledarskap (Törnsén 

2009, s.21).  

 

Individuella förutsättningar kan, förutom rent personliga egenskaper som kan handla 

om förmåga att organisera och hantera stress, även handla om rektors yrkes- eller 

utbildningsbakgrund, personliga erfarenheter eller hur rektors förmåga att tolka 

uppdraget ser ut vilket kan stärkas av till exempel rektorsprogrammet. 
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I denna studie mäts därför rektors individuella förutsättningar genom frågorna som 

handlar om examen från rektorsprogrammet och erfarenheten rektor har genom det 

antal år som individen har jobbat som rektor.  

2.2.5 Sammanfattning förutsättningar  

Det finns säkerligen mer som kan påverka rektorernas förutsättningar såsom till 

exempel skolans storlek, eller skolans upptagningsområde och dess socioekonomiska 

sammansättning (Törnsén 2009, s. 18; Isling Poromaa, 2016). Dessa förutsättningar 

kommer jag inte att undersöka inom ramen för min undersökning utan håller mig till 

ett mindre antal förutsättningar. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den bild jag får av forskningen kring ramfaktorer 

och förutsättningar för rektorers pedagogiska ledarskap så kan sägas att det finns 

indikationer på att det kan vara viktigt att se på rektors förutsättningar i ett större 

system där huvudmannens krav, förväntningar och stödfunktioner är viktiga 

förutsättningar (Rapp, 2013; Törnsén, 2009; Höög & Johansson, 2011). Det finns 

även skäl att titta närmare på kulturella förutsättningar såsom relationen mellan 

lärare och rektor (Rapp, 2013), rektors mandat i relation till lärarna (Leo, 2013; Hoy, 

2013; Rapp, 2013; Hallinger, 2017). Det finns även forskning som har lyft frågan om 

rektors tidsanvändande och dess betydelse för förutsättningar för ett pedagogiskt 

ledarskap (Ärlestig, 2015). Förutom dessa förutsättningar så vill jag även titta på hur 

rektors examen från rektorsprogrammet påverkar samt hur många lärare rektor 

ansvarar för vilket jag tänker i sin tur kan påverka tiden för det pedagogiska 

ledarskapet.  

 

Genom att identifiera och analysera mina utvalda förutsättningars påverkan på det 

direkta pedagogiska ledarskapet så hoppas jag kunna skapa en grund för diskussioner 

om vilka stödfunktioner som kan behöva utvecklas i kommunala 

grundskoleorganisationer på allt från politisk till individuell nivå. Hoy och Miskel ger 

mig det teoretiska ramverk inom vilket jag kan analysera samverkan mellan ett 

pedagogiskt ledarskap och rektorers förutsättningar. Som Ärlestig skriver: 

 

” Det är dock viktigt att poängtera de stora individuella skillnaderna 

mellan olika deltagare. Det gäller både hur de använder sin tid och hur 
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de upplever att de kan styra sin tid. Dessa skillnader går inte att härleda 

till kontextuella skillnader som storlek på enheten, huvudman eller 

skolform. Det verkar dessutom som att erfarenhet och utbildning inte 

heller ger några tydliga skillnader. Den heterogenitet som finns i 

rektorers förståelse av sin roll, sitt ledarskap och sin tidsanvändning 

förtjänar ytterligare uppmärksamhet” (SOU 2015:22, Rektorn och 

styrkedjan, s. 138f).  

 

3 Metod 

Denna studie har en deduktiv ansats och genomförs i form av en kvantitativ studie. 

För detta ändamål gjordes en enkät som går på djupet kring frågan om hur frekvent 

grundskolerektorer i Västerbotten arbetar med processer som kan sägas ligga inom 

de ledarskapsdimensionerna som Robinson menar har mest effekt för elevers 

resultat. Detta är ledarskapsdimensionerna som handlar om att leda lärares lärande 

och utveckling och att säkerställa undervisningens kvalitet samt vad som kan utgöra 

möjligheter.  

 

Studiens operationalisering, enkätfrågor och datainsamling har genomförts i 

samarbete med Pia Bolin som även hon skriver en magisteruppsats 2018. Pia Bolin 

har i sin analys utgått från samma datamaterial men istället fokuserat på rektorernas 

bakgrund och hur det samverkar med det direkta pedagogiska ledarskapet. 

 

3.1 Operationalisering 

För att operationalisera Robinsons ledarskapsdimensioner gick vi gemensamt 

igenom kapitel 5 och 6 i Robinsons bok ”Elevnära skolledarskap” (2011) samt ”The 

impact of leadership on student outcomes: Making sense of the evidence” (2007). Vi 

valde att koncentrera oss på de två mest effektiva ledarskapsdimensionerna som 

beskrivs som ”Säkerställa undervisningskvaliteten” och ”Leda lärares lärande och 

utveckling” och identifierade där samtliga processer som Robinson beskriver som en 

del i de ledarskapsdimensionerna. De delar som vi kunde identifiera var att rektor 
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deltar i formella möten med pedagogerna där specifika undervisningsproblem 

diskuteras, skolledaren deltar i professionella utvecklingstillfällen, hur ofta 

skolledaren rådfrågas i specifika undervisningssituationer, hur ofta skolledaren deltar 

i informella samtal om undervisningsproblem, hur skolledaren hjälper pedagoger att 

identifiera vad de behöver lära sig för att möta elevernas behov, hur skolledaren 

skapar tillfällen att undersöka undervisningens inverkan på elevers resultat, hur ofta 

skolledaren tillämpar aktuell undervisningsnära forskning i sin verksamhet samt hur 

skolledaren anlitar extern kompetens som utmanar skolans pedagoger och för in nya 

perspektiv (Robinson, 2011, s. 121-133). 

 

Den enskilt mest effektiva ledarskapsdimensionen är, enligt Robinson, att leda 

lärares lärande och utveckling. Särskilt betonar Robinson att stödja och delta i lärares 

lärande och utveckling. Denna ledarskapsdimension handlar om mycket mer än att 

skapa förutsättningar för lärare genom strukturer eller resurser för professionella 

utvecklingsprojekt. Det handlar om skolledaren som en aktiv, lärande deltagare i den 

professionella utvecklingen på skolan (Robinson 2011, s. 122).  

 

Ledarskapsdimensionen som handlar om att leda lärares lärande och utveckling delar 

Robinson upp i ett antal olika kännetecken som jag har operationaliserat till mina 

enkätfrågor. Den första av dessa frågor handlade om hur ofta rektorerna deltog i 

formella möten där ett lärande kan ske tillsammans med pedagogerna 

 

Den näst effektivaste ledarskapsdimensionen är, enligt Robinson, att säkerställa 

undervisningskvaliteten. Den ledarskapsdimensionen förklarar Robinson genom ett 

antal olika kännetecken som jag har valt att formulera till frågor i min enkät. Dessa 

kännetecken har Robinson i sin metastudie hämtat från nio studier som beskrev fyra 

olika sätt att säkerställa undervisningskvalitet (Robinson 2011, s. 97).  

 

Det första av dessa fyra kännetecken handlar om att involvera sig som rektor i frågan 

om kursplan och kunskapsprogression i de olika ämnena. Det andra kännetecknet 

inom Robinsons ledarskapsdimension att säkerställa undervisningskvalitet handlar 

om att som rektor aktivt delta i samtal om hur undervisningen påverkar elevernas 

insatser och i förlängningen resultat. Det tredje kännetecknet för 

ledarskapsdimensionen att säkerställa undervisningskvalitet är att göra 
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verksamhetsobservationer med feedback till lärarna. Det sista kännetecknet för att 

säkerställa undervisningskvalitet enligt Robinson är att säkerställa att lärarna 

systematiskt följer upp elevernas kunskapsresultat på exempelvis prov och uppgifter 

och använder den informationen till att förbättra undervisningen (Robinson, 2011). 

 

3.2 Urval 

Dessa processer formulerades sedan som frågor i en enkät. Enkäten beslutade vi att 

skicka till samtliga grundskolerektorer i Västerbotten. Vi valde denna population dels 

för att vi kunde hantera täcka in hela populationen i ett utskick och dels för att 

Robinson genomfört sina undersökningar på just grundskolan. Att välja hela 

Västerbotten i en totalundersökning medför också att vi undviker samplingsfel då vi 

inte behöver genomföra något slumpat urval. Det finns även en något större 

möjlighet att med en totalundersökning kunna generalisera resultaten mot hela 

populationen grundskolerektorer i Västerbotten (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014, s. 

182). 

 

Västerbotten län består av 15 kommuner, två mindre städer, fem 

pendlingskommuner och åtta landsbygdskommuner. I hela Västerbotten fanns enligt 

våra uppgifter som hämtades via kommuners hemsidor och i en del fall genom 

förfrågningar till kommunerna, våren 2018 181 skolenheter inom grundskolan och 

dessa leddes 134 grundskolerektorer. Detta innebär att flera rektorer ansvarar för 

mer än en skolenhet. Vi valde i undersökningen att inte ta med de som svarat att de 

är biträdande rektor, detta för att skollagen inte reglerar biträdande rektorers ansvar 

för skolans pedagogiska utveckling och därför tillåter att biträdande rektorer kan ha 

vitt skilda ansvarsområden.  

 

3.3 Datainsamling 

 

Enkäten hade mestadels slutna frågor. Skälet till att vi valde en enkät och många 

slutna frågor var att vi gärna ville generalisera svaren mot hela populationen men 
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även för att kunna kvantifiera materialet och hitta signifikanta samband mellan 

rektorernas svar och deras förutsättningar. Enkäten skapar ett material som ger 

större möjligheter att bearbeta och analysera genom till exempel sambandsanalyser 

än till exempel material från djupintervjuer. De slutna frågorna har fördelarna att de 

gör svaren mer jämförbara vilket bidrar till vår önskan om viss möjlighet till 

generaliserbara resultat. Nackdelarna är att det blir lite låst och man kan missa 

intressanta nya tankar från respondenterna. Därför används några öppna frågor även 

i den slutgiltiga enkäten för att kunna få förklaringar till vad som ligger till grund för 

skolledarnas prioriteringar. Något som kan vara svårt att nå enbart med slutna 

svarsalternativ (Bryman, 2016, s 245 f). 

 

Vi försökte även göra svarsalternativen inbördes uteslutande genom att låta dem vara 

väldigt specifika. Vi frågade alltså inte om rektorerna ägnade sig åt den ena eller 

andra aktiviteten ofta eller sällan. Istället angavs svarsalternativen från en gång om 

dagen till en gång per år. Detta för att vi kan tolka begrepp som ofta eller sällan 

väldigt olika. (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014) 

 

De oberoende variablerna hade en svarsskala som var sexgradig för att kunna 

kategorisera i två tydliga kategorier som till exempel ofta eller sällan/aldrig. För att 

frågorna skulle kunna vara jämförbara så användes denna skala rakt igenom hela 

enkäten. Samtliga frågor var i den digitala enkäten obligatoriska för att minimera 

bortfallet på enskilda frågor. Enkäten skickades ut i form av en länk så att enkäten 

kunde göras direkt på nätet. Detta har fördelen att det är enkelt, billigt och snabbt. En 

sådan enkät medför heller ingen intervjuareffekt där jag påverkar resultatet. 

Nackdelarna med ett sådant tillvägagångssätt är att jag inte kan hjälpa 

respondenterna när de har svårt att förstå mina frågor och jag kan heller inte ställa 

några uppföljningsfrågor tillbaka. Det var därför av stor vikt att noga tänka igenom 

mängden frågor och hur frågorna ska formuleras. (Bryman, 2016, s 229 f).  

 

En stor risk med valet av enkätundersökning som metod är att det kan bli ett relativt 

stort bortfall. För att motverka det utformade vi ett introduktionsbrev så att 

respondenterna förstår varför undersökningen är viktig och varför just de ska svara 

på frågorna. Här kunde vi även berätta om de etiska principerna i min studie vad 

gäller till exempel anonymitet och konfidentialitet. Jag måste även säkerställa att jag 
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kan skicka påminnelser till respondenterna eftersom det kan motivera ytterligare att 

svara. Ett annat sätt att inte få så stort bortfall är att hålla enkäten kort och begränsa 

antalet öppna frågor eftersom det kan upplevas som tidskrävande av respondenten 

(Bryman, 2016, s. 232 f).  

 

Frågorna sammanställdes i ett webbaserat formulär som vi sedan skickade ut via en 

länk i ett e-mail med introduktionsbrevet till samtliga grundskolerektorer i 

Västerbotten i maj 2018. Den låg sedan öppen för svar i en dryg månad. Under tiden 

skickades två påminnelser ut och för varje påminnelse kom ett större antal svar in. 

Hur vi formulerade introduktionsbrevet och påminnelserna tror vi kan ha påverkat 

den relativt goda svarsfrekvensen. Vi försökte i brevet förklara vikten av att svara, att 

det inte skulle ta lång tid och en tydlig beskrivning kring hur resultaten skulle 

användas. (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014) 

 

Totalt fick vi 81 svar på enkäten men var tvungen att ta bort en del som hade svarat 

två gånger, någon som var rektor inom fel skolform och en som var biträdande 

rektor. I slutänden hade vi 75 användbara svar. Det innebär en svarsfrekvens på 56 

procent. Könsfördelning bland Västerbottens grundskolerektorer är 66 procent 

kvinnor och 34 procent män. I enkäten deltog 71 procent kvinnor och 29 procent män 

så det finns alltså en viss tendens att kvinnor svarade mer frekvent och att män blev 

något överrepresenterade i bortfallet. Jag upplever ändå att det faktiska antalet inte 

skiljer sig så mycket att jag kan dra några slutsatser om att något särskilt ska ha 

påverkat bortfallet. Vi har inte efterfrågat vilken kommun de svarande arbetar i och 

kunde därför inte använda det för att se om bortfallet påverkats av var man jobbar. 

 

3.4 Databearbetning 

När enkäten stängts inleddes arbetet med att kategorisera materialet. Det innebar att 

vi delade in de olika svaren i större grupper för att lättare kunna hitta tendenser i 

materialet. Till exempel delades rektorer in i tre kategorier utifrån sin erfarenhet 

inom yrket. De som jobbat 1–2 år kategoriserades som nya rektorer, 3–5 år rektorer 

med viss erfarenhet och de som jobbat 6 år eller mer kategoriserades som erfarna 

rektorer. I många av frågorna kategoriserades svarsalternativen varje dag, en gång i 
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veckan och en gång i månaden som ofta och de övriga som sällan. I någon fråga 

ändrades kategoriseringen eftersom till exempel att rådfrågas som rektor eller att ha 

informella samtal en gång i månaden inte kan klassas som ofta. (För en tydligare 

genomgång av operationaliseringen se tabell i bilaga 1) 

 

När alla kategoriseringar var klara inleddes kodningen genom att strängvariablerna 

gavs numeriska värden. Genom den kodningen av materialet kunde en numerisk 

analys ske med hjälp av statistikprogram. För att analysera materialet användes ett 

statistikprogram, SPSS. Vi påbörjade arbetet med att göra frekvenstabeller på våra 

olika variabler och utifrån dessa gjordes därefter lämpliga beräkningar av 

signifikansnivå inom olika variabler genom sambandsanalyser med hjälp av 

metoderna Kendalls Tau c och Somers´d. I SPSS gjorde jag först frekvenstabeller och 

därefter korstabeller med bivariata analyser. Slutligen gjorde jag en signifikansanalys 

på varje oberoende variabel mot samtliga beroende variabler för att kunna se om 

sambanden var signifikanta det vill säga med en signifikansnivå över 95 procent 

(Hjerm, Lindgren, Nilsson, 2014, s. 113). 

 

När jag sedan började med resultatanalys av mitt material uppkom ett antal frågor 

som krävde fördjupning och utifrån dessa gjorde jag nya korstabuleringar mellan 

exempelvis separata frågor mot varandra eller oberoende variabler mot varandra och 

så vidare för att gå på djupet ordentligt i vissa frågor.  

 

I detta arbete delger jag frekvenstabeller inom varje enkätfråga som handlar om att 

säkerställa undervisningskvalitet och att leda lärares lärande och utveckling. Därefter 

redovisas frekvenser för rektorernas olika förutsättningar att utöva ett pedagogiskt 

ledarskap samt hinder för att utöva det pedagogiska ledarskapet. Slutligen redovisas 

de sambandsanalyser som genomförts för att visa på eventuella signifikanta samband 

mellan oberoende och beroende variabler.  

3.5 Metoddiskussion 

I denna studie har ett antal val gjorts för hur material ska samlas in och hur det ska 

bearbetats. Detta kan naturligtvis påverka vilken inriktning arbetet tar men även hur 

slutprodukten blir och dessa övervägningar bör därför problematiseras närmare.  
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Vad gäller urval så bestämde vi oss tidigt för att vi ville göra en totalundersökning för 

att inte få problem med urvalets inverkan på resultatet. Syftet kopplas till urvalet 

genom att jag då vill beskriva just hela denna populations förutsättningar och 

samtliga grundskolerektorer i Västerbotten gavs möjlighet att delta i studien. 

Bortfallet på 44 procent har endast varit möjligt att analysera utifrån variabeln kön. 

Det kunde ha varit intressant att ha lagt in några variabler för just ändamålet att göra 

bortfallsanalyser, som till exempel kommun som rektor arbetar i eller ålder på 

respondenten. Detta fick dock vägas mot benägenheten att svara och kraven på 

konfidentialitet. I en del kommuner till exempel så finns endast en eller ett par 

rektorer vilket skulle gjort svaren möjliga att identifiera. 

 

I enkäten gjordes samtliga frågor obligatoriska och inget alternativ för ”vet ej” fanns. 

Detta för att tvinga respondenten att ta ställning. Detta kan dock medföra att vi får 

svar trots att respondenten inte vet eller har förstått frågan. Detta får tas med i 

beräkningen när jag gör analyser av datamaterialet. 

 

När materialet samlats in så måste en del kategoriseringar ske för att få fram 

tydligare resultat och skiljelinjer i svaren. Det gör samtidigt resultaten lite trubbigare 

och nyanser i materialet kan gå förlorade. Det är dock nödvändigt att skapa större 

kategorier i materialet för att kunna se tendenser och samband i olika riktningar. För 

många kategorier inom en fråga gör det svårt att se ett signifikant samband som ändå 

kan finnas där. Likaväl innebär även kodningen att man trubbar till materialet lite 

men det är också nödvändigt av samma skäl som kategoriseringen. Det kan också 

innebära att vissa nyanser i svar går förlorade men nödvändigt för att skapa 

tillräckligt stora svarskluster till analysen och mått på signifikans. I bilaga 1 redovisas 

hur vi genomgående i svarsmaterialet gjort om sex olika svarsalternativ till två 

kategorier. Det gör att det är lättare att se om det finns samband eller inte om man till 

exempel jämför med att försöka se samband mellan sex beroende variabler mot ett 

större antal oberoende variabler. I ett sådant fall blir varje observation ett litet antal 

individer som det kan vara svårt att dra slutsatser kring. 

 

Det är svårt att få signifikans på över 95 procent när antalet observationer blir för få 

och när det inte tas i beaktande att hela populationen endast är 134 rektorer. I 
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analysen får jag av detta skäl även titta på enbart frekvenser och ta hänsyn till att hela 

populationen enbart är 134 individer. När jag tittar på frekvenserna kan jag se 

samband som kanske inte är statistiskt signifikanta men som ändå visar på ett klart 

samband inom vår valda population.  

 

En enkät av detta slag ger ju ett enormt datamaterial och det är lätt att stundvis gå 

vilse i materialet och börja leta efter samband som inte ligger inom ramen för 

studiens syfte. Jag har därför varit väldigt stringent genom att tydligt definiera vilka 

samband som är intressant för mig att titta.  

  

Slutligen kan jag fundera över hur säkra slutsatser som är möjliga utifrån urval, 

population och svarsfrekvens. Min bild är att med en totalundersökning utan 

egentligt urval och med en svarsfrekvens på 56 procent ger ett resultat som är 

generaliserbart mot just vår population men som också kan ge en bild av möjliga 

samband inom andra liknande populationer. Till exempel tror jag att resultaten och 

analysen av denna undersökning kan säga en del om hur sambandet mellan 

förutsättningar och ett direkt pedagogiskt ledarskap bland grundskolerektorer kan se 

ut även i andra delar av landet. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Innan studien övervägde jag de etiska principer som skulle ligga till grund för mitt 

tillvägagångssätt genom hela arbetet. Vetenskapsrådet har sammanfattat etiska 

principer enligt följande: du ska tala sanning om din forskning, du ska medvetet 

granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier, du ska öppet redovisa 

metoder och resultat, du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra 

bindningar, du ska inte stjäla forskningsresultat från andra, du ska hålla god ordning 

i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering, du ska sträva efter 

att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö, du ska vara 

rättvis i din bedömning av andras forskning.    

Det innebär att jag i min studie måste vara tydlig i min information om syftet, 

studiens frivillighet och respondentens rättigheter att till exempel hoppa av studien, 

med andra ord ett informationskrav som även uppfyller kravet om ett informerat 

samtycke Jag såg till att samtliga uppgifter behandlades med konfidentialitet så att 
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till exempel obehöriga inte kan komma åt dessa vilket är ett konfidentialitetskrav. Jag 

får också bara använda de uppgifter som samlas in för just detta forskningsändamål 

ett så kallat nyttjandekrav (Bryman, 2016, s. 132). 

 

För mig innebär detta rent praktiskt att jag i början av enkätstudien går igenom dessa 

punkter som en del i introduktionsbrevet. Detta skedde genom att i mailet som 

skickades ut med enkätlänken fick med all denna information.  

 

Det är naturligtvis även viktigt att så långt det är möjligt säkerställa anonymitet och 

avidentifiering i min slutgiltiga rapport. Det är även viktigt för mig i detta avseende 

att återkoppla resultaten till mina respondenter så att de själva kan se slutprodukten 

av det de deltagit i och för att känna sig trygg i hur det använts. 

 

 

4 Resultat 

4.1 Hur frekvent upplever rektorerna att de 

arbetar med direkt pedagogiskt ledarskap? 

I enkäten ombads respondenterna att skatta i vilken utsträckning de ägnade sig åt de 

tretton olika aktiviteter som operationaliserats utifrån Viviane Robinsons olika 

ledarskapsdimensioner så som de beskrivs i hennes bok ”Elevnära skolledarskap” 

(2011) och i rapporten ”The impact of leadership on student outcomes: Making sense 

of the evidence” (2007). För en mer detaljerad genomgång av operationaliseringen se 

bilaga 1.  

 

Frågorna i enkäten var tvingande vilket innebar att samtliga respondenter har svarat 

på samtliga frågor. För de tretton olika aktiviteterna som ligger inom Robinsons 

ledarskapsdimensioner fördelade sig svaren som redogörs för i tabell 2.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det varierar mycket i vilken utsträckning 

rektorerna ägnar sig åt de olika aktiviteterna inom det direkta pedagogiska 

ledarskapet. I topp, om vi bortser från verksamhetsobservationer, verkar informella 
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samtal med pedagogerna (85 procent) vara medan vi på den nedre delen av skalan 

hittar samtal om kunskapsprogression i relation till årskurs 39 procent).  
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Enkätfråga Svar Antal Procent 

12. Hur ofta har du samtal med pedagoger på 

din skola om hur ni kopplar samma 

ämnesinnehåll  till samma årskurs? T.ex. vad 

som tas upp inom ekologi i åk 7.  

Ofta 28 37% 

Sällan 47 63% 

13. Hur ofta har du samtal med pedagoger på din skola om 

kunskapsprogressionen i olika ämnen och årskurser? T.ex. 

hur kunskapsnivån förväntas vara i biologi efter åk 7.   

Ofta 29 39% 

Sällan 46 61% 

14. Hur ofta deltar du i kollegiala gruppdiskussioner med 

pedagoger på din skola om hur deras undervisning 

påverkar elevers resultat? 

Ofta 55 73% 

Sällan 20 27% 

15. Brukar du göra planerade verksamhetsobservationer 

med återkoppling till pedagogerna? 

Ja 65 87% 

Nej 10 13% 

16. Hur många planerade verksamhetsobservationer med 

återkoppling har du genomfört det senaste läsåret?  

Ofta 17 23% 

Medel 14 19% 

Sällan 44 60% 

17. Hur ofta deltar du i diskussioner med pedagogerna om 

hur elevernas kunskapsresultat kan användas för att 

förbättra undervisningen?  

Ofta 42 56% 

Sällan 33 44% 
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18. Hur ofta deltar du i formella möten med pedagogerna 

där specifika undervisningsproblem diskuteras? 

Ofta 60 80% 

Sällan 15 20% 

19. Hur ofta deltar du aktivt i professionella 

utvecklingstillfällen tillsammans med pedagogerna? T.ex. 

mattelyft, läslyft, fortbildningsdagar med 

grupparbeten/diskussioner? 

Ofta 37 49% 

Sällan 38 51% 

20. Hur ofta rådfrågas du som rektor i frågor som gäller 

specifika undervisningssituationer på din skola?  

Ofta 45 60% 

Sällan 30 40% 

21. Hur ofta deltar du i informella samtal om specifika 

undervisningsproblem? T.ex. korridorsamtal eller samtal i 

lärarrummet?  

Ofta 64 85% 

Sällan 11 15% 

22. Hur ofta deltar du i samtal med pedagogerna som syftar 

till att identifiera vad de behöver lära sig för att möta 

elevernas behov?  

Ofta 51 68% 

Sällan 24 32% 

23. Hur ofta skapar du tillfällen för pedagogerna att 

tillsammans undersöka den egna undervisningens inverkan 

på enskilda elevers resultat?  

Ofta 50 67% 

Sällan 25 33% 

24. Hur ofta tillämpar du aktuell undervisningsnära 

forskning i din verksamhet?  

Ofta 51 68% 

Sällan 24 32% 

25. Hur ofta anlitar du någon med större kompetens än 

övriga i gruppen som utmanar pedagogernas antaganden 

eller presenterar nya möjligheter i 

undervisningssituationer? T.ex. förstelärare, 

specialpedagog, coach, forskare eller konsult.  

Ofta 
49 65% 

Sällan 
26 35% 
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Tabell 2: Frekvenstabell över rektorers upplevelse av hur frekvent den arbetar med olika delar av det direkta pedagogiska 

ledarskapet 

 

 

Frågan om verksamhetsobservationer som bara kunde besvaras med ja eller nej 

visade att de allra flesta rektorer, 87 procent, upplever att de brukar göra 

verksamhetsobservationer. Detta är med andra ord något som prioriteras högt bland 

undersökningens rektorer men vad gäller den andra frågan om 

verksamhetsobservationer som handlar om hur ofta de gör besök hos varje 

medarbetare så visar det sig att även om de allra flesta gör några 

verksamhetsobservationer per läsår så är det långt ifrån alla som gör det ofta. Nästan 

59 procent gör det sällan vilket betyder att det dröjer mer än två år mellan varje gång 

en anställd pedagog observeras av rektor. Närmare 23 procent gör det ofta vilket 

betyder att varje anställd pedagog får minst ett besök varje år.  

 

En annan aktivitet som rektorerna upplever att de jobbar med mer frekvent är att de 

har formella tillfällen och formella strukturer för att delta i samtal med skolans 

pedagoger om specifika undervisningsproblem. Vi har inte närmare definierat i 

enkäten vilka formella möten detta kan handla om men här kan nog en hel del täckas 

in av allt från elevhälsomöten eller specialpedagogmöten till rektors deltagande vid 

arbetslag eller ämneslag då också specifika undervisningsproblem kan diskuteras. 

Resultatet visar att 80 procent av rektorerna upplever att de har sådana formella 

möten ofta. Ofta betyder i den här frågan en gång om dagen, veckan eller månaden. 

 

Upplevelsen av att ha informella samtal med pedagoger om undervisning är den 

variabel där absolut flest har svarat att de gör detta ofta. Över 85 procent svarar att de 

gör detta ofta. Här har jag dessutom kategoriserat mer strikt då bara 

svarsalternativen varje dag eller varje vecka räknas som ofta. Detta gjorde jag 

eftersom det knappast kan ses som ofta att ha informella samtal om undervisning 

någon gång per månad. Trots detta är det alltså denna aspekt av att leda lärares 

lärande och utveckling som sker allra mest ute bland undersökningens rektorer. 

 

I tabellen kan vi också notera att rektorer upplever att de ofta har möten, både 

formella och informella där undervisning diskuteras men när det handlar om att 
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faktiskt själv delta aktivt i professionella utvecklingstillfällen med pedagogerna så är 

upplevelsen bland rektorerna att de inte gör det särskilt ofta (49 procent). Tabellen 

visar också att över två tredjedelar (68 procent) av rektorerna i undersökningen 

upplever att de deltar i samtal för den professionella utvecklingen av pedagogerna i 

syfte att höja elevernas resultat. Det vill säga att de har diskussioner om elevernas 

utvecklingsbehov och i samband med det pedagogernas utvecklingsbehov. Att göra 

det ofta betyder i den här frågan att rektorerna gör det från en gång om dagen till en 

gång per månad. 

 

I tabellen kan vi även se att cirka två tredjedelar av rektorerna upplever att de skapar 

tillfällen för pedagoger att tillsammans undersöka undervisningens inverkan på 

enskilda elevers resultat, att de ofta tillämpar aktuell undervisningsnära forskning i 

sin verksamhet och att de anlitar någon extern kompetens som kan utmana skolans 

pedagoger.  

 

4.2 Vilka förutsättningar upplever rektorerna att 

de har för att arbeta med ett direkt pedagogiskt 

ledarskap?  

Som tidigare har beskrivits så delar jag in rektorernas olika förutsättningar inom fyra 

olika områden utifrån Hoy och Miskels systemteori (se figur 1). Det innebära att jag 

delar in presentationen av enkätens resultat vad gäller rektorernas förutsättningar i 

politiska förutsättningar, strukturella förutsättningar, kulturella förutsättningar och 

individuella förutsättningar.  

 

I tabell 3–6 presenteras i hur stor grad rektorerna upplever att de har förutsättningar 

inom dessa olika områden. Svarsalternativen delades in i en sexgradig skala, från 1 

(stämmer inte alls) till 6 (stämmer helt). De rektorer som svarar 4, 5 eller 6 placeras 

inom kategorin i högre grad och övriga rektorer inom kategorin i lägre grad. 

 

I tabell 7 redovisas de olika hinder för det pedagogiska ledarskapet som 

respondenterna själva har identifierat för sin egen del. 
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4.2.1 Politiska förutsättningar 

Rektorernas förutsättningar inom det politiska området har i denna undersökning 

definierats i form av frågor om det som ibland brukar kallas för ”stödet uppifrån”, 

nämligen närmaste chefs inställning till pedagogiskt ledarskap och huvudmannens 

organisation för det samma.  

 

Politiska förutsättningar Svar Antal  Procent 

Min chef tycker att det är viktigt att jag som 

rektor involverar mig i processer kring 

undervisningen i ett klassrumsnära ledarskap 

I högre grad 52 69% 

I lägre grad 23 31% 

Min huvudman har fungerande rutiner och 

strukturer för hur jag som rektor ska involvera 

mig i processer kring undervisning i ett 

klassrumsnära ledarskap  

I högre grad 24 32% 

I lägre grad 51 68% 

Tabell 3: Rektorernas upplevelse av förutsättningar inom det politiska området 

 

Det vi kan konstatera utifrån tabell 3 är att en majoritet av rektorerna upplever att 

deras chef anser att det pedagogiska ledarskapet är viktigt vilket borde påverka 

rektors förutsättning att till exempel prioritera sin arbetstid för att få mer tid till ett 

pedagogiskt ledarskap. Upplevelsen av stöd från huvudmannen i form av givna 

rutiner och strukturer ligger väldigt lågt i vår undersökning, Endast 24 av 

undersökningens 75 rektorer har skattat detta över 4 på den sexgradiga skalan.  

 

4.2.2 Strukturella förutsättningar 

Rektorernas förutsättningar inom det strukturella har mätts genom frågorna om den 

tid som rektorerna upplever att de lägger, eller kan lägga, på det pedagogiska 

ledarskapet och antalet anställda för vilka de har personalansvar. 
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Strukturella förutsättningar Svar Antal  Procent 

Den tid jag lägger ned på att involvera mig i 

processer kring undervisning i ett 

klassrumsnära ledarskap är 

Inte alls så mycket 

som jag önskar 
38 51% 

Något mindre än jag 

önskar 
32 42% 

Precis så mycket som 

jag önskar 
5 7% 

Hur många anställda har du personalansvar 

för? 

Många 22 29% 

Medel 30 40% 

Färre 23 31% 

Tabell 4: Rektorernas upplevelse av förutsättningar inom det strukturella området 

 

Rektorerna fick ange i vilken omfattning de upplevde att den tid de la ner på det 

pedagogiska ledarskapet var tillräckligt. Det visade sig att en tydlig minoritet, endast 

7 procent av rektorerna, ansåg att det var precis så mycket som de önskade. Ingen 

rektor upplevde att de ägnade mer tid än de skulle önskat åt det pedagogiska 

ledarskapet. Sammanlagt så innebär det att hela 93 procent av rektorerna lägger ner 

mindre tid än de skulle önska. 

 

En annan förutsättning som jag inledningsvis tänkte skulle påverka rektors 

förutsättning att vara en pedagogisk ledare var personalansvaret för en varierande 

mängd medarbetare. Det genomsnittliga antalet anställda medarbetare bland 

undersökningens respondenter var 34. I undersökningen fördelade sig antalet 

anställda från 10 upp till 63. Denna fördelning redovisas i figur 2. 
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Figur 2: Hur många anställda har du personalansvar för? (fördelning av svaren, 75 svar) 

 

 

4.2.3 Kulturella förutsättningar 

Inom det kulturella området mäts rektorernas förutsättningar genom frågor om den 

tillit som de upplever, inom sin skolkultur, att pedagogerna känner för rektor som 

pedagogisk ledare. Detta definieras som att pedagogerna för det första tycker att det 

är viktigt att rektor engagerar sig i ett direkt pedagogiskt ledarskap samt hur ofta de i 

sin roll som rektor rådfrågas om undervisning. 
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Kulturella förutsättningar Svar Antal Procent 

Pedagogerna på min skola tycker att det är 

viktigt att jag som rektor involverar mig i 

processer kring undervisning i ett 

klassrumsnära ledarskap 

I hög grad 65 87% 

I låg grad 10 13% 

Hur ofta rådfrågas du som rektor i frågor som 

gäller specifika undervisningssituationer på din 

skola? 

Ofta 45 60% 

Sällan 30 40% 

Tabell 5: Rektorernas upplevelse av förutsättningar inom det kulturella området 

 

Det är tydligt så att de allra flesta rektorer upplever att pedagogerna tycker att det är 

viktigt att de som rektorer engagerar sig i skolans kärnprocess, undervisningen. Det 

är trots allt bara 10 rektorer som upplever att pedagogerna inte anser att rektors roll i 

det pedagogiska ledarskapet är viktig. Däremot så är siffran på de rektorer som 

rådfrågas om undervisning relativt låg. Hela 40 procent av undersökningens rektorer 

rådfrågas alltså om undervisning en gång i månaden eller mer sällan. 

4.2.4 Individuella förutsättningar 

De två förutsättningar, på det individuella området, som kan påverka hur rektor 

upplever att de kan agera som pedagogisk ledare har här definierats utifrån om de 

har fått ökat personligt kunnande inom sitt yrke genom antingen ett avklarat 

rektorsprogram eller genom den erfarenhet de fått genom ett antal år som rektor. 

 

Individuella förutsättningar Svar Antal Procent 

Jag har examen från rektorsprogrammet    

Ej påbörjat 7 9% 

Pågående 18 24% 

Ja, påbörjat före 

2009 
14 19% 

Ja, påbörjat efter 

2009 
36 48% 

Antal år jag arbetat som rektor 

Erfaren rektor 38 51% 

Viss erfarenhet 22 29% 

Ny rektor 15 20% 

Tabell 6: Rektorernas upplevelse av förutsättningar inom det individuella området 
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En klar majoritet av rektorerna i undersökningen har påbörjat eller slutfört 

rektorsprogrammet. En fjärdedel av rektorerna har börjat men inte avslutat 

rektorsprogrammet vid tiden för denna undersökning. Cirka hälften av rektorerna 

har avslutat det nya rektorsprogrammet någon gång mellan 2012 och 2018 och cirka 

en femtedel av rektorerna har gått det tidigare rektorsprogrammet. 

 

I undersökningen var 20 procent nya i yrket, det vill säga att de jobbat som rektor 

upp till och med 2 år. Nära 30 procent hade viss erfarenhet genom att de jobbat som 

rektor 3–5 år och de erfarna rektorerna som arbetat mer än 6 år utgör över hälften av 

rektorerna i undersökningen. Nära hälften av rektorerna i undersökningen är alltså 

relativt nya i sitt jobb. 

4.2.5 Hinder för rektor att involvera sig mer i ett direkt 

pedagogiskt ledarskap 

Slutligen ställdes frågan om vilka hinder för det direkta pedagogiska ledarskapet 

rektorerna själva kunde se. Denna fråga var en flervalsfråga för att rektorerna skulle 

kunna ange flera olika tänkbara hinder. Här handlar frågorna om tid, organisation, 

kunnande, tillit och mandat.  

 

I frågan om vilken tid som rektorerna upplever att de lägger ner på att involvera sig i 

det pedagogiska ledarskapet uppgav 93 procent av rektorerna att den tid de la var 

mindre än de önskade. Rektorerna uppmanades att själva skatta vad det är som 

hindrar dem från att arbeta med det pedagogiska ledarskapet.  
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Hinder för direkt pedagogiskt ledarskap Svar Antal Procent 

Vilka av följande påståenden utgör hinder för 

dig att involvera dig mer i processer kring 

undervisning i ett klassrumsnära ledarskap?  

Tiden räcker inte till 66 93% 

Det saknas struktur 

och/eller organisation 

för det 

26 37% 

Det finns ett motstånd 

mot att rektor 

involverar sig i 

undervisningen 

5 7% 

Uppgifter av den typen 

är delegerade till någon 

annan 

4 6% 

Pedagogerna har mer 

kompetens än jag 

gällande undervisning 

2 3% 

Tabell 7: Hinder för rektor att involvera sig i det direkt pedagogiska ledarskapet 

 

Vi kan återigen se att 93 procent menar att det är tidsbrist som utgör ett hinder. 

Därefter är det näst största hindret struktur eller organisation. De övriga alternativen 

har endast valts av få respondenter. 

 

4.3 Samband mellan rektorernas upplevda 

förutsättningar och deras arbete med direkt 

pedagogiskt ledarskap.  

Genom att göra en sambandsanalys mellan frågorna som handlar om rektorernas 

upplevda förutsättningar och samtliga frågor som handlar om hur frekvent rektorer 

upplever att de ägnar sig åt de olika aktiviteterna inom det direkt pedagogiska 

ledarskapet, konstruerades en sambandstabell (tabell 8). 

 

De samband som kunde identifieras mellan olika beroende och oberoende variabler 

markerades och i tabell 8 har en rangordning av olika förutsättningar gjorts för att 

visa på vilka förutsättningar som i störst utsträckning samverkar med aktiviteterna.  
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Den förutsättning som i absolut störst utsträckning visar på ett samband med hur 

frekvent rektorerna upplever att de jobbar med direkt pedagogiskt ledarskap är att de 

har påbörjat rektorsprogrammet. I nära hundra procent av sambanden kan en tydlig 

skillnad identifieras mellan de som ännu inte börjat rektorsprogrammet och övrig. I 

frågan om att använda aktuell undervisningsnära forskning i sin verksamhet är det de 

som gått eller påbörjat det nya rektorsprogrammet som i större utsträckning gör 

detta. 

 

En annan förutsättning där vi kan se ett större antal samband är chefens inställning 

till att rektor ska involvera sig i det direkta pedagogiska ledarskapet. Här finns ett 

samband som tyder på att ju mer positiv chefen upplevs till rektors direkta 

pedagogiska ledarskap desto mer ägnar sig dessa rektorer åt de markerade 

aktiviteterna i tabellen. 

 

Huvudmannens strukturer och rutiner samverkar med flera olika aktiviteter inom det 

direkta pedagogiska ledarskapet. Sambandet är att ju bättre rektor upplever att stödet 

från huvudmannen genom rutiner och strukturer är desto fler aktiviteter och mer 

frekvent ägnar sig den rektorn åt det direkta pedagogiska ledarskapet. 

 

Antal år i yrket påverkar rektors upplevelse av sitt pedagogiska ledarskap genom att 

rektor mer frekvent gör verksamhetsobservationer och oftare har formella möten och 

det går även att se ett samband mellan detta och huvudsakligen aktiviteter inom 

ledarskapsdimensionen ”leda lärares lärande och utveckling. 
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Tabell 8: Samband mellan rektors förutsättningar och aktiviteter inom det direkta pedagogiska ledarskapet (*signifikansnivå 

i de fall de är över 95 procent/under 0,05) 

 

Det finns ett samband mellan rektors upplevelse av det direkta pedagogiska 

ledarskapet och pedagogernas inställning till detta. Sambandet är att ju mer positiva 

pedagogerna är desto mer har rektor informella samtal om undervisning, samtal med 

pedagogerna om vad de behöver utveckla för att möta elevernas behov. Ett samband 
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Förutsättning 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Examen från rektorsprogrammet *0,044

Chefs inställning till pedagogiskt 

ledarskap
*0,045 *0,031 *0,042 *0,041

Huvudmannens strukturer och 

rutiner
*0,018 *0,003 *0,031 *0,004

Antal år i yrket *0,036 *0,010

Pedagogernas inställning *0,001

Tid till pedagogiskt ledarskap *0,024 *0,030

Personalansvar för antal 

medarbetare

Säkerställa undervisningskvaliteten Leda lärares lärande och utveckling
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går åt andra hållet, de rektorer som har pedagoger som inte anser att det direkta 

pedagogiska ledarskapet är viktigt är mycket mer benägna att skapa tillfällen för 

pedagogerna att tillsammans undersöka den egna undervisningens påverkan. 

 

De rektorer som upplever att de har tillräckligt med tid till det pedagogiska 

ledarskapet upplever också till hundra procent att de ofta har samtal med pedagoger 

om hur deras undervisning påverkar elevernas resultat och att de ofta deltar i 

formella möten där undervisningen diskuteras. Dock handlar detta om enbart fem 

individer. 

 

Slutligen vad gäller hur antalet medarbetare som rektor har personalansvar för så 

hittar vi inget samband med någon aktivitet i det direkta pedagogiska ledarskapet 

överhuvudtaget. Vare sig om rektor har många eller få medarbetare innebär någon 

skillnad i den utsträckning som rektor utöver ett pedagogiskt ledarskap. 

 

5 Analys 

 

5.1 Analys av rektorernas direkta pedagogiska 

ledarskap 

5.1.1 Säkerställa undervisningskvaliteten 

I enkäten handlar de flesta frågorna om rektorernas upplevelse av hur frekvent de 

ägnar sig åt olika aktiviteter inom ett direkt pedagogiskt ledarskap. Vissa aktiviteter 

ägnar sig möjligen rektorerna åt olika frekvent av naturliga skäl som till exempel att 

vissa uppföljningar lämpar sig att gör terminsvis eller läsårsvis. Det finns generellt 

sett bland undersökningens rektorer en vilja att engagera sig mer i ett direkt 

pedagogiskt ledarskap. Bland annat svarar 93 procent av rektorerna i min 

undersökning att de lägger ner mindre tid på det direkta pedagogiska ledarskapet än 

de skulle önskat. 
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Om vi till exempel tittar på hur frekvent rektorerna i undersökningen upplever att de 

har samtal om kunskapsprogressionen i olika ämnen och årskurser så är det bara 39 

procent som gör detta ofta, Det kan mycket väl vara så att detta är något som 

naturligt främst sker vid fortbildningstillfällen eller kvalitetsdagar eftersom de flesta 

av rektorerna lyfter kursplan och kunskapsprogression sällan. Det vill säga en gång 

per termin, år eller aldrig. Det kan även spegla att rektorer ogärna ger sig in på sådant 

som främst uppfattas som lärarens expertisområde.  Även frågan om antalet 

verksamhetsbesök per anställd handlar ju om rektors benägenhet att direkt involvera 

sig i skolans kärnprocess. Trots att vikten av verksamhetsbesök med återkoppling 

betonas av forskningen (Robinson, 2011, s. 98) och det konstateras av 

skolinspektionen att dessa ger rektorer ”en bättre uppfattning om vad som behöver 

göras på skolnivå för att förbättra skolans kunskapsresultat i stort” (Skolinspektionen 

2013, s. 14) så görs dessa ofta av enbart 23 procent av rektorerna i undersökningen. 

Detta kan naturligtvis bero på förutsättningar som rektorer upplever att de har att 

göra detta och det stämmer väl överens med resultaten i TALIS som visar på att 

svenska rektorer ägnar sig mindre frekvent åt att följa upp genomförandet av skolans 

mål i undervisningen (Skolverket, 2014) 

 

Mer än 73 procent av undersökningens rektorer svarar att de ofta deltar i kollegiala 

gruppdiskussioner om hur undervisningen påverkar elevers resultat. Inte minst 

genom två stora reformer har rektorns roll och uppdrag gått från en administrativ roll 

till en tydligare roll som pedagogisk ledare. En övergång från ett system med regel- 

och resursstyrning till ett mål- och resultatstyrt system i Sverige har tvingat rektor att 

ha ett större kunnande om skolans kärnprocesser (Törnsén, 2009, s. 17). Den andra 

reformen är införandet av ett obligatoriskt rektorsprogram där en tredjedel av 

programmet ägnas åt mål- och resultatstyrning samt ett ledarskapsår där fyra av sju 

respektive två av fem mål handlar om ett pedagogiskt ledarskap. Med andra ord 

betonas det pedagogiska ledarskapet och dess effekt på elevers lärande, utveckling 

och resultat i hög grad i rektorsprogrammet (Skolverket 2015). Detta kan mycket väl 

förklara varför denna typ av diskussioner är något som rektorerna upplever att de har 

ofta och har prioriterat. 

 

Robinson lyfter fram att rektorer vid högpresterande skolor prioriterar att säkerställa 

att lärarna följer upp elevernas framsteg och använder elevernas resultat på prov och 
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uppgifter för att hela tiden förbättra undervisningen (Robinson, 2011). I 

undersökningen uppgav 56 procent att de gjorde detta ofta. Det kan möjligen vara så 

att en del av rektorerna i undersökningen anser att detta är något som de gör vid 

vissa specifika tillfällen som till exempel kompetensutvecklingsdagar eller 

studiedagar men Robinson menar att ”för att förbättra undervisningen i enlighet med 

de fakta som framkommer krävs en kultur där ett forskningsbaserat arbetssätt 

efterfrågas” (Robinson 2011, s. 98). En kultur byggs dock inte vid enstaka symboliska 

tillfällen enbart utan är något som skapas i många av skolans relationer och kontexter 

i vardagen.  

 

5.1.2 Leda lärares lärande och utveckling 

För att bygga en lärande kultur vid en skola och som pedagogisk ledare få en effekt på 

elevernas resultat så betonar Robinson att ledaren själv deltar i lärandet med 

pedagogerna. Detta kan ske genom formella och informella möten och samtal eller 

aktivt deltagande vid gemensam fortbildning och professionella utvecklingstillfällen. 

 

Generellt framkommer i undersökningen att rektorerna väldigt ofta deltar i formella 

möten (80 procent) och informella möten eller samtal (85 procent). Här kan det 

säkerligen handla om allt från möten i ledningsgrupper eller regelbundna möten med 

elevhälsan till möten i skolans korridorer eller i personalrum. Detta är naturligtvis 

något som de flesta rektorer upplever ofta men det är svårt att veta vilket sorts 

lärande som sker vid dessa tillfällen och hur god kvaliteten är på detta lärande. 

Särskilt intressant att notera i materialet var att det var mer vanligt med formella 

möten bland de mer erfarna rektorerna.  

 

Vad gäller att som rektor delta aktivt i fortbildning och professionella 

utvecklingstillfällen så svarar under hälften av rektorerna i undersökningen att de gör 

detta ofta (49 procent). Vikten av detta egna aktiva deltagande från rektor betonar 

Robinson med emfas.  

 

En fråga som handlar om vilket mandat som rektor har att vara pedagogisk ledare är i 

vilken utsträckning rektor rådfrågas av sina pedagoger. Robinson menar att det är 

mer troligt att lärare i högpresterande skolor vill diskutera undervisning med sina 
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rektorer och att de såg rektorerna som en resurs när det gällde att få råd om sin egen 

undervisning. Robinson tar även upp vikten av att vara tillgänglig för och delaktig i 

informella tillfällen för samtal som kan ske till exempel när rektor passerar i 

korridoren eller sitter i personalrummet (Robinson, 2011, s. 123). I undersökningen 

upplevde 60 procent av rektorerna att detta skedde ofta medan övriga endast 

rådfrågas någon gång per månad eller ännu mer sällan. För denna variabel gjorde jag 

en egen sambandsanalys och fann att det fanns ett samband mellan de rektorer som 

upplevde att de rådfrågades och om de ofta hade formella möten, informella möten 

och om de deltog i professionella utvecklingstillfällen. Det är alltså möjligt att se en 

koppling mellan de aktiviteter som nämnts ovan och det mandat som rektor får bland 

sina medarbetare vilket stämmer väl överens med Robinsons resultat. 

 

En av delarna i att leda lärares lärande och utveckling har Robinson hämtat från 

Helen Timperleys ”Instructional leadership challenges” från 2005. Det handlar om 

att professionella lärargrupper som lyckas att förbättra elevernas insatser lägger ner 

mer tid på att samtal om vad de behöver lära sig för att bättre kunna möta elevers 

behov (Robinson 2011, s. 130). I undersökningen svarade över två tredjedelar att de 

gör detta ofta. Det finns i undersökningen ett samband mellan detta och hur ofta 

rektorerna har formella möten vilket kan tyda på att detta är en fråga som möjligen 

lyfts med regelbundenhet vid dessa möten. 

 

Robinson lyfter även frågan om lärares ansvarsnivå kopplat till elevernas lärande. 

Hon menar att när lärare tar ett kollektivt ansvar så får eleverna bättre resultat och 

har en jämnare prestationsnivå. Ett sätt som ledare att skapa en kollektiv 

ansvarskänsla kan vara att ge lärarna möjlighet att skapa en gemensam förståelse för 

vilken grad av professionalism de förväntar sig av varandra (Robinson 2011, 2. 127).  

 

I tabell 9 kan vi se att två tredjedelar av rektorerna upplever att de gör detta ofta. Här 

skulle det vara intressant att höra mer om vilka olika sorters tillfällen detta kan 

handla om för att kunna bedöma om det är ett faktiskt byggande av kollektiv 

ansvarskänsla som byggs eller om de som svarar helt enkelt anser att det faktum att 

skolan är organiserad i arbetslag eller ämneslag med automatik innebär att ett tillfälle 

för denna typ av samtal. 
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Det finns ett samband mellan effektiv professionell utveckling i ett kollegium och 

rektorers förmåga att integrera teori och praktik. Som rektor har du alltså en 

möjlighet att genom pålitliga forskningssammanställningar undersöka hur effektiva 

olika undervisningsmetoder är för att sedan anpassa och tillämpa dessa i din 

verksamhet (Robinson 2011, s. 131). Det finns därför en anledning att se på hur våra 

rektorer tillämpar aktuell forskning i sin verksamhet.  Drygt två tredjedelar av 

rektorerna upplever att de gör detta ofta. Siffrorna i sig kanske inte säger så mycket 

eftersom en sådan tillämpning kanske sker vid planerandet av kommande läsår eller 

som långsiktigt utvecklingsområde ett antal läsår framåt. Det kan därför vara svårt 

att dra alltför långtgående slutsatser om hur viktigt rektorerna anser att bygga en 

verksamhet på evidens. Forskning kan ju ligga till grund för en långsiktig och 

genomgripande förändring och är kanske inte något som en rektor tillämpar 

dagligen. Det kan dock vara så att en rektor befinner sig i en kontext där det är mer 

nödvändigt att argumentera utifrån evidens. Till exempel kan en sådan kontext vara 

en organisation med stora behov av förändringar som behöver motiveras och 

förankras. 

 

En annan del av en effektiv professionell utveckling är, enligt Robinson, att som 

rektor använda sig av experter som visat ett större kunnande i att lösa 

undervisningsproblem. En expert som kan utmana och ge nya perspektiv. Vi kan se 

att en majoritet av rektorerna, 65 procent, upplever att de gör detta ofta, det vill säga 

varje dag, vecka eller månad. Jag kan tänka mig att det kan handla om att rektorerna 

har byggt strukturer för exempelvis kollegialt lärande som leds av förstelärare eller 

handledning via specialpedagoger eller skolpsykologer. Det låter orimligt att en coach 

eller en konsult skulle vara anlitade av rektorerna i snitt en gång i månaden. 

 

5.1.3 Sammanfattande analys av rektorernas direkta pedagogiska 

ledarskap 

 

Slutligen vill jag sammanfatta den deskriptiva redovisningen av hur frekvent 

rektorerna upplever att de jobbar med de olika delarna av det direkta ledarskapet. 

Det vill säga de ledarskapsdimensioner som Robinson kallar ”att säkerställa 
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undervisningskvalitet” och ”att leda lärares lärande och utveckling. För att på ett 

överskådligt sätt visa på rektorernas svar så har jag sorterat de olika delarna utifrån 

hur frekvent rektorerna upplever att de jobbar med dessa och lagt in i tabell 9. 

 

Tabell 9: Rangordning av olika aktiviteter inom det direkt pedagogiska ledarskapet 

 

 

 

Några saker som framträder i tabellen är att de delar som utgör att leda lärares 

lärande och utveckling, de ljusmarkerade raderna, används mer frekvent i 

Enkätfråga Ofta 

Hur ofta deltar du i informella samtal om specifika undervisningsproblem? T.ex. 

korridorsamtal eller samtal i lärarrummet?  
85% 

Hur ofta deltar du i formella möten med pedagogerna där specifika undervisningsproblem 

diskuteras?  
80% 

Hur ofta deltar du i kollegiala gruppdiskussioner med pedagoger på din skola om hur deras 

undervisning påverkar elevers resultat?  
73% 

Hur ofta deltar du i samtal med pedagogerna som syftar till att identifiera vad de behöver 

lära sig för att möta elevernas behov?  
68% 

Hur ofta tillämpar du aktuell undervisningsnära forskning i din verksamhet?  68% 

Hur ofta skapar du tillfällen för pedagogerna att tillsammans undersöka den egna 

undervisningens inverkan på enskilda elevers resultat?  
67% 

Hur ofta anlitar du någon med större kompetens än övriga i gruppen som utmanar 

pedagogernas antaganden eller presenterar nya möjligheter i undervisningssituationer? 

T.ex. förstelärare, specialpedagog, coach, forskare eller konsult.  

65% 

Hur ofta deltar du i diskussioner med pedagogerna om hur elevernas kunskapsresultat kan 

användas för att förbättra undervisningen?  
56% 

Hur ofta deltar du aktivt i professionella utvecklingstillfällen tillsammans med 

pedagogerna? T.ex. mattelyft, läslyft, fortbildningsdagar med grupparbeten/diskussioner?  
49% 

Hur ofta har du samtal med pedagoger på din skola om kunskapsprogressionen i olika 

ämnen och årskurser? T.ex. hur kunskapsnivån förväntas vara i biologi efter åk 7.  
39% 

Hur ofta har du samtal med pedagoger på din skola om hur ni kopplar samma 

ämnesinnehåll till samma årskurs? T.ex. vad som tas upp inom ekologi i åk 7.  
37% 

Hur många planerade verksamhetsobservationer med återkoppling har du genomfört det 

senaste läsåret?  
23% 

  
Säkerställa undervisningskvalitet 

  

Leda lärares lärande och 

utveckling 
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rektorernas pedagogiska ledarskap. De delar som ligger inom ledarskapsdimensionen 

att säkerställa undervisningskvalitet hamnar lägre i tabellen rent generellt, de 

mörkmarkerade raderna. Det är alltså mindre vanligt förekommande att föra 

diskussioner som går direkt i kärnan på den individuella lärarens praktik som till 

exempel ämnesinnehåll, kunskapsprogression eller hur kunskapsresultat kan 

användas för att förbättra undervisningen.  

 

Det är även anmärkningsvärt att de planerade verksamhetsobservationerna ligger så 

lågt. Möjligen är även här förklaringen att rektorerna i vår undersökning ogärna petar 

i lärarnas praktik då de ses mer som experter inom sitt ämne. Detta stämmer även väl 

med de resultat som framkommit i internationella jämförelser som t.ex. TALIS där 

det konstateras att svenska rektorer lägger mycket mindre tid på aktiviteter som 

handlar om att följa upp elevernas resultat eller genomförandet av skolans mål i 

undervisningssituationen (Skolverket, 2014). 

 

Jag kan fundera på om det är så att rektorerna i undersökningen, och möjligen även 

grundskolerektorer i övriga landet, inte i hög grad vill ägna sig åt de delar inom det 

pedagogiska ledarskapet som ligger närmast kärnprocessen och ”instructional 

leadership”. Kan det vara så att rektorerna i undersökning mer ser ”transformational 

leadership” som ett ideal och att de delar som handlar om att bygga strukturer och att 

organisera för ett pedagogiskt ledarskap kommer mer naturligt medan övriga 

aktiviteter prioriteras lägre? 

 

5.2 Analys av rektorernas förutsättningar 

5.2.1 Politiska förutsättningar 

Det finns inget tydligt samband mellan rektorernas upplevelse av huvudmannens 

rutiner eller strukturer och rektors genomförande av verksamhetsbesök eller hur 

frekvent dessa genomförs vilket man kanske skulle kunna tro. Inte heller finns något 

särskilt samband mellan huvudmannens rutiner och strukturer för det direkta 

pedagogiska ledarskapet och hur rektor organiserar för formella möten eller med att 

skapa tillfällen för pedagogiska samtal.  
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Det samband som man kan se är mellan huvudmannens strukturer och rutiner är 

benägenheten att använda sig av forskning, samtal om undervisningens påverkan på 

resultat, samtal om kunskapsprogression, samtal med pedagoger för att få reda på 

vad de behöver utveckla för att möta elevernas behov och ett aktivt deltagande vid 

professionella utvecklingstillfällen. Det är alltså relativt många aktiviteter som rektor 

ägnar sig mer frekvent åt om rektor upplever att huvudmannen stödjer det 

pedagogiska ledarskapet genom strukturer och rutiner. Detta är en förutsättning som 

i relativt hög grad påverkar rektors direkta pedagogiska ledarskap om man jämför 

med andra förutsättningar. Många rektorer efterfrågar i undersökningar ett bättre 

stöd från huvudmannen för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap. 

 

Om man undersöker samband mellan upplevelsen av att ha tillräcklig tid för det 

pedagogiska ledarskapet och upplevelsen av det stödet från huvudmannen så ser man 

att det finns ett klart samband. De rektorer som anser att huvudmannen stödjer det 

pedagogiska ledarskapet är även de rektorer som i högre grad anser att de har 

tillräcklig tid till det pedagogiska ledarskapet. 

 

Det finns även i undersökningen ett samband mellan rektorernas upplevelse av 

huvudmannens strukturer och rutiner och om chefen upplevs som att de anser att 

pedagogiskt ledarskap är viktigt. Även här kan man tänka sig att huvudmannens 

inställning sprider sig genom hela organisationen från politik till verksamheten i 

klassrummet. Denna bild stärks ytterligare av att det finns ett samband mellan 

rektorernas upplevelse av huvudmannens stöd och upplevelsen av pedagogernas 

inställning till det direkta pedagogiska ledarskapet.  

 

Här kan man se ett samband som finns mellan politik och verksamhet. Det 

pedagogiska ledarskapet har ett sorts top-down-samband som börjar uppifrån i 

organisationen och sprider sig neråt. Den huvudman som stödjer genom rutiner och 

strukturer får chefer, rektorer och pedagoger som anser det direkta pedagogiska 

ledarskapet är viktigt och rektorer som upplever att de har tid till detta ledarskap. Om 

huvudmannen upplevs ha bra rutiner och strukturer verkar rektorerna även mer 

benägna att gå in i diskussioner om undervisning kopplat till resultat och 
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kunskapsprogression. Möjligen sker detta som ett led i det systematiska 

kvalitetsarbetet för vilket rektor kan få stort strukturstöd av huvudmannen. 

 

Det finns inget samband mellan upplevelsen av chefens inställning till att rektor ska 

involvera sig i ett direkt pedagogiskt ledarskap och huruvida rektorerna gör 

verksamhetsbesök och inte heller hur frekvent de genomför dessa vilket man skulle 

kunna tro.  

 

Däremot finns ett klart samband mellan hur rektorerna i undersökningen upplever 

chefens inställning och hur benägen rektor är att ha samtal om ämnesinnehåll, hur 

undervisningen påverkar elevers resultat, samtal om kunskapsprogression, hur 

benägen rektor är att delta i professionella utvecklingstillfällen, samtal om vad 

pedagogerna behöver utveckla för att möta elevernas behov, benägenheten att 

använda sig av forskning och benägenheten att anlita extern kompetens. Det verkar 

alltså finnas en tydlig koppling mellan den upplevda inställningen från chefen och 

hur frekvent rektor ägnar sig åt aktiviteter inom det direkta pedagogiska ledarskapet. 

Om chefen betonar det direkta pedagogiska ledarskapet så förefaller rektor lägga ner 

mer tid på flera olika processer inom det direkta pedagogiska ledarskapet. Chefens 

inställning kan alltså sammanfattningsvis sägas vara en av de förutsättningar som i 

hög grad påverkar rektors upplevda förutsättningar för ett direkt pedagogiskt 

ledarskap. 

 

Undersökningens resultat inom det politiska området stämmer väl överens med det 

vi tidigare redovisat i den teoretiska bakgrunden där betydelsen av huvudmännens 

stöd och skolchefens inställning betonades. 

 

5.2.2 Strukturella förutsättningar 

I undersökningen så är det tydligt att inom de strukturella förutsättningarna så är 

den faktor jag inledningsvis trodde skulle vara avgörande, nämligen det antal 

medarbetare som rektor ansvarar för, inte alls avgörande för förutsättningar för ett 

pedagogiskt ledarskap. Rektors antal medarbetare visar inte på något samband med 

varken verksamhetsbesök eller besök per medarbetare som man kunde tro. Det är 

ännu mer anmärkningsvärt än så eftersom antal medarbetare inte visar på något 
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klart samband med någon av aktiviteterna inom det pedagogiska ledarskapet. Det 

finns heller inget samband mellan antalet medarbetare och den tid som rektor 

upplever sig ha till det pedagogiska ledarskapet. Scherp och Scherp skriver om 

rektors förutsättningar: 

 

” Samtidigt visar både forskning och erfarenheter på att skolledare är olika 

framgångsrika trots att arbetssituationen, åtminstone till det yttre, verkar vara 

likadan, dvs det finns ändå möjligheter för skolledare att utforma sitt ledarskap på 

olika sätt. Ledningsresursen är inte helt avgörande för skolledares 

utvecklingsinsatser utan det tycks framför allt handla om hur man använder 

ledningsresursen” (Scherp & Scherp, 2007). 

 

Här finns något mycket intressant att undersöka vidare i både tidigare forskning och i 

denna undersökning. Något som mer verkar handla om kvaliteten på det ledarskap 

som rektor utövar än om förutsättningar som är givna. Kan det vara så att det 

handlar om rektorer som skapar sig förutsättningar kontra rektorer som ges 

förutsättningar? 

 

Rektorernas upplevda tid till pedagogiskt ledarskap visar inte på något samband 

med, som jag trodde inledningsvis, hur ofta rektor gör verksamhetsbesök. Det finns 

heller inget samband mellan den upplevda tiden till pedagogiskt ledarskap och hur 

länge personen jobbat som rektor, eller om den har genomfört rektorsprogrammet 

eller beroende på kön.  

 

Det finns dock ett samband mellan den upplevda tiden till pedagogiskt ledarskap och 

samtal om hur undervisningen kan påverka elevernas resultat och hur ofta rektor 

deltar i formella möten där undervisning diskuteras. De som upplever att de har tid 

till pedagogiskt ledarskap verka i särskilt hög utsträckning ägna sig åt just dessa delar 

av det pedagogiska ledarskapet.  

 

Vad gäller formella möten så bestämde jag mig för att gräva vidare och gjorde en 

särskild analys av just den variabelns samband med övriga variabler. Det visade sig 

att de rektorer i undersökningen som oftare har formella möten för sitt pedagogiska 

ledarskap även har en större benägenhet att ha samtal om ämnesinnehåll, oftare 

deltar i professionella utvecklingstillfällen, oftare samtalar med pedagogerna om vad 
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de behöver utveckla för att möta elevers behov och de skapar oftare tillfällen för 

pedagogerna att tillsammans undersöka sin undervisnings påverkan på elevernas 

resultat. Detta är även rektorer som oftare rådfrågas än andra. En sak som dessa 

rektorer har gemensamt är att de oftare är erfarna rektorer enligt vår kategorisering. 

De rektorer som oftare har formella möten har även en större benägenhet att uppleva 

att de har tillräcklig tid för det pedagogiska ledarskapet eller som Törnsén 

konstaterar:  

 

” The principal has to create a formal organization, i.e., formal structures 

that support what they want to achieve, in other words, provide 

opportunities for success” (Törnsén, 2009, s.20) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att antalet medarbetare inte är en förutsättning som 

verkar påverka rektors upplevda förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap. Det 

finns även ett samband mellan tre viktiga variabler som tid till pedagogiskt ledarskap, 

erfarenhet som rektor och formella möten. Detta tolkar jag som att de rektorer som 

jobbat längre skapar formella möten för att diskutera undervisningen och genom att 

de byggt strukturer för pedagogiskt ledarskap så upplever de att de har mer tid till det 

direkta pedagogiska ledarskapet än övriga rektorer. 

 

5.2.3 Kulturella förutsättningar 

Pedagogernas inställning till rektors direkta pedagogiska ledarskap visar inte på 

samband med särskilt många av aktiviteterna inom det pedagogiska ledarskapet som 

ligger inom ramen för att säkerställa undervisningskvalitet. Här verkar det som att 

detta gör rektor oavsett vad pedagogerna har för inställning till rektors pedagogiska 

ledarskap. 

 

De samband som kan hittas är främst aktiviteter inom det att leda lärares lärande och 

utveckling. Det handlar där om aktiviteter som att ha informella samtal om 

undervisning, samtal om vad pedagogerna ska utveckla för att möta elevernas behov 

och hur ofta rektor upplever att de tillämpar aktuell forskning i sin verksamhet. Dessa 

samband visar på att ju viktigare pedagogerna upplevs tycka att det pedagogiska 
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ledarskapet är desto mer ägnar sig rektor åt aktiviteter som handlar om att leda 

lärarnas lärande och utveckling.  

 

Det finns dock ett samband som går åt andra hållet. Det sambandet visar på att när 

pedagoger inte anser att det direkta pedagogiska ledarskapet är så viktigt så har 

rektor en större benägenhet att de skapa tillfällen för pedagogerna att tillsammans 

diskutera undervisningens påverkan på elevers resultat. Det kan nästan tolkas som 

att rektor i dessa fall kapitulerar från det direkta pedagogiska ledarskapet och istället 

väljer en mer indirekt strategi. Det kan även tolkas så att det blir extra viktigt för en 

rektor med sådana förutsättningar att använda hela kollegiet som en lärresurs för 

varandra. 

 

Om vi tittar på vilka rektorer som upplever att de rådfrågas av sina pedagoger, 

eftersom denna variabel på något sätt kan sägas vara lite av en måttstock för det 

mandat som rektor har bland sina pedagoger, så fann jag att det finns ett samband 

mellan detta och de rektorer som oftare har formella möten, oftare deltar i 

professionell utveckling och som oftare har informella samtal med sina pedagoger. 

Det har alltså betydelse att det finns tillfällen för både formella och informella samtal 

med rektor och att rektor också deltar i professionella utvecklingstillfällen för att 

rektors mandat ska bli starkare bland pedagogerna. Detta resultat stöds även av 

bland andra Robinson som starkt betonar just detta aktiva deltagande av rektor 

(Robinson, 2011, s. 123).  

 

Sambandet kan även gå åt andra hållet och visa på en annan kausalitet. Det kan vara 

så att rektorer som har ett starkt pedagogiskt mandat bland sina lärare mer gärna 

deltar i professionella utvecklingstillfällen samt formella och informella möten än 

övriga rektorer. Båda dessa kausala samband skulle vara värda att undersöka vidare. 

5.2.4 Individuella förutsättningar 

Den förutsättning som i allra störst utsträckning förefaller visa på samband med 

aktiviteterna inom det direkta pedagogiska ledarskapet är huruvida rektor har en 

påbörjat eller har en examen från rektorsprogrammet. Examen rektorsprogrammet 

påverkar inte rektors inställning till verksamhetsbesök eller hur frekvent dessa 

genomförs, trots att detta är något som understryks i rektorsprogrammets mål som 
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handlar om verksamhetsuppföljning, särskilt inom kursmomentet mål- och 

resultatstyrning (Skolverket, 2015, s. 12).  

 

Det som däremot påverkas av ett påbörjat eller genomfört rektorsprogram är i 

princip samtliga andra aktiviteter. Genomgående kan en tydlig skillnad identifieras 

mellan de som ännu inte påbörjat rektorsprogrammet och de som gjort det. För 

nästan samtliga aktiviteter finns ett samband, vilket även syns i tabell 8, och det är de 

som ännu inte påbörjat rektorsprogrammet som i mindre utsträckning upplever att 

de ägnar sig åt aktiviteterna inom det direkta pedagogiska ledarskapet. Det finns 

tydliga indikationer på att rektorerna i undersökningen påverkas av sitt deltagande i 

rektorsprogrammet. 

 

För ett samband kan vi även se en tydlig skillnad mellan de som går eller har gått nya 

rektorsprogrammet och de som gått det gamla rektorsprogrammet. Det visar på att 

de som gått det nya programmet också är de som är mer benägna att tillämpa aktuell 

forskning i sin verksamhet. Möjligen kan detta bero på att ett av skälen till att 

rektorsprogrammet gjordes om var att stärka rektors insikt i frågor som handlade om 

att följa upp och utvärdera undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2009) och för 

detta behövs inte minst en teoretisk förankring hos rektor.  

 

En förutsättning för det pedagogiska ledarskapet som även kan ses som en bakgrund 

är det antal år i yrket rektorerna har. Ett klart samband finns mellan detta dels om 

rektorerna i undersökningen har formella möten, vilket tidigare diskuterats, och om 

de gör verksamhetsobservationer dock ej hur ofta de gör dessa observationer. 

 

Verksamhetsobservationer är ofta den mest synliga delen av det pedagogiska 

ledarskapet för pedagoger. Dock finns inget samband i denna undersökning mellan 

hur ofta dessa genomförs och någon av förutsättningarna för ett pedagogiskt 

ledarskap. Inte ens vad gäller antalet anställda eller den upplevda tiden till 

pedagogiskt ledarskap. Detta borde innebära att om rektor prioriterar detta så spelar 

inga övriga förutsättningar någon roll. Ett litet samband gick dock att se vad gäller 

hur ofta rektor gör verksamhetsobservationer och benägen rektor är att använda sig 

av aktuell undervisningsnära forskning i planeringen av sin verksamhet. Det kan vara 
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så att den rektor som är intresserad av teorin bakom det som sker även har en större 

vilja eller tilltro till vinsterna med att kolla av teorin mot den dagliga praktiken.  

 

5.2.5 Sammanfattande analys av rektorernas förutsättningar för 

ett direkt pedagogiskt ledarskap 

Vad gäller rektorernas förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap i denna 

undersökning är den förutsättning som i högst grad visar på samband med 

aktiviteterna inom det pedagogiska ledarskapet det att gå eller ha gått 

rektorsprogrammet. Det är även samband i större utsträckning mellan 

huvudmannens stöd i form av rutiner och strukturer samt chefens inställning till 

vikten av ett direkt pedagogiskt ledarskap. Ett mindre antal samband kan identifieras 

vad gäller förutsättningar som antal år som rektor, pedagogernas inställning till 

pedagogiskt ledarskap och den upplevda tiden till pedagogiskt ledarskap. Inget 

samband alls kan i undersökningen identifieras mellan antalet medarbetare och 

någon av aktiviteterna inom det direkta pedagogiska ledarskapet.  

 

 

6 Diskussion 

Jag visade tidigare på att flera forskare menade att viktiga delar av det pedagogiska 

ledarskapet innebär att leda undervisning, lärares lärande och utveckling samt att 

kritiskt granska och förstå samband mellan insats och resultat för att säkra 

undervisningskvalitet (Leithwood, 2007; Robinson, 2011; Törnsén & Ärlestig, 2014). 

Rektorerna i denna undersökning visar en större benägenhet att ägna sig åt de 

aktiviteter inom det direkta pedagogiska ledarskapet som ligger inom dimensionen 

att leda lärares lärande och utveckling (Robinson, 2011). I mindre utsträckning ägnar 

de sig åt kärnprocesserna som handlar om att påverka det som händer i klassrummet 

för att nå högre måluppfyllelse, det som Törnsén och Ärlestig benämner som 

processtyrning i sin modell för pedagogiskt ledarskap (Törnsén & Ärlestig, 2014) 
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Rektorerna i denna undersökning ägnar sig alltså i mindre utsträckning åt det som 

ligger inom dimensionen att säkerställa undervisningskvalitet (Robinson, 2011). Det 

som verkar stärka rektorerna i att göra detta är om huvudmannen har rutiner och 

strukturer som stödjer detta och om chefen tycker att det är viktigt att rektor ägnar 

sig åt det direkta pedagogiska ledarskapet vilket jag menar är en viktig poäng för 

beslutsfattare och högre chefer inom skolväsendet. Detta stämmer även väl med 

tidigare forskning som konstaterar att stödstrukturer, krav och förväntningar från 

huvudmannen spelar stor roll (Rapp, 2013; Törnsén, 2009; Höög & Johansson, 

2011). 

 

Det finns en hel del i övrigt denna undersökning som kan ge ytterligare implikationer 

för rektorer, skolchefer och skolpolitiker i framtida planering av sin verksamhet. Att 

få individuella förutsättningar som att gå ett rektorsprogram påverkar mest men är 

även en befattningsutbildning som är obligatorisk och behöver därför inte planeras 

för annat än att ge rektorer de som de behöver av stöd och tid för att genomföra 

programmet. Här kan man dock fundera över hur denna professionsutveckling ska 

fortsätta hela yrkeslivet eftersom det verkar ge resultat för hur det pedagogiska 

ledarskapet utövas, åtminstone i denna undersökning, och är därför något som 

kanske bör planeras för på kommunal nivå.  

 

Skolledare och skolpolitiker på alla nivåer kan i detta material även se mycket som 

tyder på att deras stöd gör skillnad. De rektorer som upplever ett gott stöd uppifrån i 

organisationen är också de som ägnar mest tid åt det direkta pedagogiska 

ledarskapet. Det stödet behöver inte nödvändigtvis handla om tid utan kan lika gärna 

handla om rutiner, strukturer och inställning till rektors ledarskap. 

 

Det som spelar mindre roll i denna undersökning är strukturella förutsättningar som 

antalet medarbetare och den upplevda tiden till pedagogiskt ledarskap. Detta 

stämmer väl med Ärlestigs slutsatser från studien kring rektors tidsanvändning (SOU 

2105:22). Det verkar som om andra faktorer spelar in i detta fall som till exempel hur 

den mer erfarne rektorn har byggt strukturer i form av formella möten.  

 

De kulturella förutsättningarna som rektors mandat för att vara pedagogisk ledare 

och pedagogernas inställning till det pedagogiska ledarskapet förefaller påverka i 
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måttlig grad och kan vara en viktig sak att ta hänsyn till i en skolorganisation. 

Tidigare forskning (SOU 2015:22; Hallinger, 2017) har liksom denna studie 

konstaterat att denna relation spelar roll för rektorernas förutsättning att bedriva ett 

pedagogiskt ledarskap. Oavsett hur skolkulturen ser ut så bör rektor ha 

förutsättningar att utöva ett direkt pedagogiskt ledarskap. 

 

De hinder som rektorerna själva lyfter fram i denna undersökning är att tiden för det 

pedagogiska ledarskapet saknas och att det saknas rutiner och/eller organisation för 

det pedagogiska ledarskapet. Här kan man ju fundera på om rektorerna i 

undersökningen tänker att det handlar om rutiner och strukturer som någon annan 

inom organisationen ska skapa eller om det är de själva som inte hunnit eller kunnat 

skapa dessa rutiner eller organisationen för det.  

 

Det som jag lyfte inledningsvis om förutsättningar som identifierats inom 

forskningen så som exempelvis huvudmannens krav, förväntningar och 

stödfunktioner som viktiga förutsättningar (Leo, 2013; Hoy, 2013; Rapp, 2013; 

Hallinger, 2017) har i denna studie styrkts genom de empiriska resultaten. Den 

forskning som lyftes angående kulturella förutsättningar såsom relationen mellan 

lärare och rektor, rektors mandat i relation till lärarna har även till viss del styrkts 

men har inte visat sig lika avgörande för rektors utövande av det pedagogiska 

ledarskapet som andra förutsättningar. Det finns även forskning som har lyft frågan 

om rektors tidsanvändande och dess betydelse för förutsättningar för ett pedagogiskt 

ledarskap (SOU 2015:22) och här visar mina resultat liksom tidigare forskning att det 

inte är den upplevda tiden till pedagogiskt ledarskap som spelar någon större roll 

utan det är något annat. Möjligen spelar rektorernas rollförståelse in här som Ärlestig 

är inne på i sin analys av empiriska resultat kring rektorers tidsanvändande (SOU 

2015:22) och det kan även handla om andra faktorer så som att rektorer möjligen 

besitter olika kompetenser som att kunna tillämpa relevant kunskap, att kunna lösa 

komplexa problem och att kunna bygga förtroendefulla relationer (Robinson, 2011). 

 

Slutligen vill jag fundera över min inledande hypotes att rektorer som har goda 

förutsättningar även mer frekvent ägnar sig åt ett direkt pedagogiskt ledarskap. Det 

finns egentligen lite som tyder på att skolans interna strukturella, interna kulturella 

förutsättningar eller rektors erfarenhet påverkar rektors direkta pedagogiska 
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ledarskap i större utsträckning. Det som däremot verkar vara förutsättningar som 

påverkar i hög grad är det som kommer utifrån rektors egen skola, huvudmannens 

och chefens stöd samt rektorsprogrammet. Hypotesen kan därför till del sägas vara 

korrekt men även till stora delar falsk.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att den bild jag får av forskningen kring ramfaktorer 

och förutsättningar för rektorers pedagogiska ledarskap så kan sägas att det finns 

indikationer på att det kan vara viktigt att se på rektors förutsättningar i ett större 

system där huvudmannens krav, förväntningar och stödfunktioner är viktiga 

förutsättningar (Rapp, 2013; Törnsén, 2009; Höög & Johansson, 2011). Det finns 

även skäl att titta närmare på kulturella förutsättningar såsom relationen mellan 

lärare och rektor (Rapp, 2013), rektors mandat i relation till lärarna (Leo, 2013; Hoy, 

2013; Rapp, 2013; Hallinger, 2017). Det finns även forskning som har lyft frågan om 

rektors tidsanvändande och dess betydelse för förutsättningar för ett pedagogiskt 

ledarskap (Ärlestig, 2015). Förutom dessa förutsättningar så vill jag även titta på hur 

rektors examen från rektorsprogrammet påverkar samt hur många lärare rektor 

ansvarar för vilket jag tänker i sin tur kan påverka tiden för det pedagogiska 

ledarskapet.  
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Bilaga 1 

Tabell över operationaliseringen av Viviane Robinsons ledarskapsdimensioner 

”säkerställa undervisningskvaliteten” och ”leda lärares lärande och utveckling” samt 

de oberoende variablerna med förutsättningar för rektorer. 

 

Beroende variabler 

(Teoretiskt begrepp 

som ska 

operationaliseras) 

Enkätfråga 
Svarsalterna

tiv 

Orginalk

od 

Omkodni

ng 

Samordning av 

undervisningen så att 

skolan tillhandahåller 

samma innehåll och nivå 

för alla elever inom en 

årskurs oavsett lärare. 

Detta inkluderar 

samordning av den 

progression som förväntas 

mellan årskurserna 

Hur ofta har du samtal 

med pedagogerna på 

din skola om ni kopplar 

samma ämnesinnehåll 

till samma årskurs? 

T.ex. vad som tas upp 

inom ekologi i åk 7. 

 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Hur ofta har du samtal 

med pedagoger på din 

skola om 

kunskapsprogressionen 

i olika ämnen och 

årskurser? T.ex. hur 

kunskapsnivån 

förväntas vara i biologi 

efter åk 7. 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Skolledarna är 

återkommande 

delaktiga i 

diskussioner kring 

Hur ofta deltar du i 

formella möten med 

pedagogerna där 

specifika 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 



66 
 

specifika 

undervisningssituatio

ner. Detta kan vara mer 

informella lärandetillfällen 

så som korridors- eller 

lärarrumsdiskussioner 

men kan också avse att 

rektor tillfrågas om råd om 

specifika 

undervisningssituationer 

eller 

undervisningsproblem. 

undervisningsproblem 

diskuteras? 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Skolledare genomför 

regelbundna 

verksamhetsobservati

oner med utvecklande 

återkoppling till lärare. 

 

 

 

 

Brukar du genomföra 

planerade 

verksamhetsobservation

er med återkoppling till 

pedagogerna? 

Ja 1  

Nej 2  

Hur många planerade 

verksamhetsobservation

er med återkoppling har 

du genomfört det 

senaste läsåret? 

Öppet svar 

>1 besök 

per 

anställd 

Ofta 

0,5>1 

besök per 

anställd 

Medel 

0>0,5 

besök per 

anställd 

Sällan/aldr

ig 

Elevernas resultat 

diskuteras och kopplas 

till undervisningens 

kvalitet, t.ex. att använda 

provresultat eller annan 

information om elevernas 

framsteg som ett underlag 

för att förbättra 

undervisningen. 

Hur ofta deltar du i 

kollegiala 

gruppdiskussioner med 

pedagoger på din skola 

om hur deras 

undervisning påverkar 

elevernas resultat? 

Någon gång 

per dag 
1 

ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Hur ofta deltar du i 

diskussioner med 

Någon gång 

per dag 
1 ofta 
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pedagogerna om hur 

elevernas 

kunskapsresultat kan 

användas för att 

förbättra 

undervisningen? 

Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Skolledare är delaktiga 

i lärandetillfällen med 

lärare. Detta kan vara 

olika slags formella 

lärandetillfällen så som 

personalmöten eller andra 

strukturerade 

utvecklingstillfällen. 

Hur ofta deltar du aktivt 

i professionella 

utvecklingstillfällen 

tillsammans med 

pedagogerna, t.ex. 

mattelyft, läslyft, 

fortbildningsdagar med 

grupparbeten/diskussio

ner? 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Skolledarna är 

återkommande 

delaktiga i 

diskussioner kring 

specifika 

undervisningssituatio

ner. Detta kan vara mer 

informella lärandetillfällen 

så som korridors- eller 

lärarrumsdiskussioner 

men kan också avse att 

rektor tillfrågas om råd om 

specifika 

undervisningssituationer 

eller 

undervisningsproblem. 

Hur ofta deltar du i 

informella samtal om 

specifika 

undervisningsproblem, 

t.ex. korridorssamtal 

eller samtal i 

lärarrummet? 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per termin 
4 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Hur ofta rådfrågas du 

som rektor i frågor som 

gäller specifika 

undervisningssituatione

r på din skola? 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Sällan/aldr

ig 
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Någon gång 

per termin 
4 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Skolledarna skapar 

lärtillfällen som 

hjälper lärarna 

utveckla 

undervisningens 

kvalitet och lyckas med 

de elever de anser svårast. 

Hur ofta deltar du i 

samtal med 

pedagogerna som syftar 

till att identifiera vad de 

behöver lära sig för att 

möta elevernas behov? 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

Hur ofta skapar du 

tillfällen för 

pedagogerna att 

tillsammans undersöka 

den egna 

undervisningens 

inverkan på enskilda 

elevers resultat? 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 

5 

Aldrig 

 

6 

Skolledarna leder 

effektivt och 

professionellt lärande 

på sin skola som är baserat 

i forskning om elevers 

lärande och inkluderar 

aktuell forskning och 

extern expertis i arbetet 

för lärarnas utveckling 

Hur ofta tillämpar du 

aktuell 

undervisningsnära 

forskning i din 

verksamhet? 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig Någon gång 

per år 
5 
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Aldrig 

 
6 

Hur ofta anlitar du 

någon med större 

kompetens än övriga i 

gruppen som utmanar 

pedagogernas 

antaganden eller 

presenterar nya 

möjligheter i 

undervisningssituatione

r, t.ex. förstelärare, 

specialpedagog, coach, 

forskare eller konsult? 

Någon gång 

per dag 
1 

Ofta 
Någon gång 

per vecka 
2 

Någon gång 

per månad 
3 

Någon gång 

per termin 
4 

Sällan/aldr

ig 

Någon gång 

per år 
5 

Aldrig 

 
6 

 

 

Oberoende variabel Enkätfråga  Svarsalternativ Orginalkod Omkodning 

Personalansvar 

Hur många anställda 

du har 

personalansvar för 

Öppet 

svarsalternativ 

≤29 Färre 

30-38 Medel 

≥39 Många 

Examen från 

rektorsprogram 

Jag har examen från 

rektorsprogrammet 

(RP) 

Nej, jag har ej 

påbörjat RP 
1 Ej RP 

Ja, jag påbörjade 

RP före 2009 
2 Gamla RP 

Ja, jag påbörjade 

RP efter 2009 
3 

Nya RP 

Ja, jag går RP nu 4 

Beroende variabel 

(Förutsättningar 

som ska 

operationaliseras) 

Enkätfråga Svarsalternativ Originalkod Omkodning 

Huvudmannens 

struktur och 

rutiner för ett 

Min huvudman har 

fungerande 

strukturer och 

rutiner för hur jag 

Stämmer inte alls 1 

I låg grad  2 

 3 

 4 I hög grad 
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direkt pedagogiskt 

ledarskap 

som rektor ska 

involvera mig i 

processer kring 

undervisning i ett 

klassrumsnära 

ledarskap 

 5 

Stämmer helt 6 

Chefs inställning 

till direkt 

pedagogiskt 

ledarskap 

Min chef tycker att 

det är viktigt att jag 

som rektor 

involverar mig i 

processer kring 

undervisning i ett 

klassrumsnära 

ledarskap 

Stämmer inte alls 1 

I låg grad  2 

 3 

 4 

I hög grad 

 5 

Stämmer helt 6 

Pedagogernas 

inställning till 

direkt pedagogiskt 

ledarskap 

Pedagogerna på min 

skola tycker att det 

är viktigt att jag som 

rektor involverar 

mig i processer kring 

undervisning i ett 

klassrumsnära 

ledarskap 

Stämmer inte alls 1 

I låg grad  2 

 3 

 4 

I hög grad 

 5 

Stämmer helt 6 

Tid till direkt 

pedagogiskt 

ledarskap 

Den tid jag lägger 

ned på att involvera 

mig i processer kring 

undervisning i ett 

klassrumsnära 

ledarskap är: 

Inte alls så 

mycket som jag 

önskar 

1 
Mindre än 

jag önskar 
Något mindre än 

jag önskar 
2 

Precis så mycket 

som jag önskar 
3 

Tillräckligt 
Något mer än jag 

önskar 
4 

Mycket mer än 

jag önskar 
5 
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