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Abstract 
The aim of this thesis is to investigate the discursive construction of school leadership in a 

gender perspective and the meanings attached to school leadership. Theoretically, I draw on 

discourse analysis, and feminist poststructuralist theories have been my source of inspiration. 

Discourse, subjectivity, subject positions and power are key concepts applied to the analysis of 

the data. Four male and four female school leaders representing eight primary and secondary 

schools were interviewed. Furthermore, interviews were carried out with two teachers at each of 

these schools: in total nine female and seven male teachers were interviewed.   

 

The leaders and teachers talk about leadership in relation to four different arenas, which I have 

labelled the teachers’, the children’s, the parents’ and the societal arena respectively.  Three main 

positions have been identified for the school leaders: (1) the supporter, (2) the manager and (3) 

the pedagogical leader. Most of the statements deal with the relation to the teachers, whereas the 

parents’ arena is not much talked about.  

 

As for gender, both male and female school leaders construct themselves as leaders in rather 

similar ways. Both men and women activate the three positions in similar ways. Women do not 

repeat the supporter position more often than men, and men do not position themselves as 

managers more frequently than women. This indicates that traditional gender discourses do not 

govern the school leaders’ talk about school leadership. For the position of pedagogical leader, 

some gender differences have been distinguished. The men position themselves as pedagogical 

leaders, whose mission it is to take the lead in pedagogical issues, whilst the women talk about 

the importance of evaluating and reflecting on their pedagogical leadership. Gender discourses 

seem to affect the way teachers construct school leadership, as male leaders who act as 

supporters are sometimes positioned as deviant.  Instead, especially female teachers expect their 

male leader to act as a manager. Furthermore, the female teachers construct female school 

leaders as supporters to a higher extent than the male teachers.  

 

Key words: School leadership, gender, discourse analysis, feminist post-structuralism, subject 

positions and social construction.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

FÖRORD 
 
Resan var mycket lång. Leden var inte utstakad och hon hade varken karta 
eller kompass. Ändå var det något som drev henne att resa, vad har hon 

undrat många gånger. Kanske var det viljan att förstå, kanske var det 
utmaningen hon var ute efter. Resan började en dag i mars när snöstormar 
drog fram över landets norra delar. Det var där det bestämdes att hon skulle 

få resa och det var där hon på darriga ben började färden. Så lycklig hon var 
över möjligheten att få göra denna resa. Hon kände sig utvald och viktig. 
Tänk en dag skulle hon likt en segrare vara framme vid målet. Allteftersom 

tiden gick kröp insikten smygande på henne. Känslan av att nå fram till ett 
mål som en segrare försvann. Hon kände sig först desillusionerad men snart 
kom hon till insikt om att det var resan som var själva målet. Ett stort tack 

till institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet för att de 
erbjöd henne biljetten.  
 

Vägen var krokig och ideligen kom hon in på fel spår. Många gånger fick 
hon vända om och gå tillbaka en bit för att försöka hitta en väg som skulle 
föra henne framåt.  Hon var mycket tacksam över sina sherpas, professor 

Ulla Johansson och docent Britt-Marie Berge. Outtröttligt fanns de vid 
hennes sida. De peppade henne när hon var på väg att ge upp och de bar 
hennes bördor när hon vacklade. De höll ett fast tag i hennes darrande 

händer och de visade henne var hon skulle sätta ner sina fötter. De lärde 
henne allt om hur man reser på detta sätt. Utan dem hade hon aldrig 
kommit fram. Deras hjälp var för henne ovärderlig och därför vill hon nu 

tacka dem från djupet av sitt hjärta. 
 
Under resans gång mötte hon andra som liksom hon själv var på resande fot. 

Dessa resenärer hade rest iväg ungefär vid samma tid som hon själv.  Hon 
var så tacksam över dessa möten. De var ljuspunkter i hennes annars så 
ensamma vandring. Det var skönt att få diskutera hinder på vägen med 



  

 

andra resande.  Tillsammans tog de sig fram genom svårtillgängliga trakter 
där stigarna var smala och svåra att hitta. Men tillsammans stöttade och 

hjälpte de varandra att finna möjliga utvägar. Hon vill tacka alla sina 
reskamrater och deras reseledare, de på pedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet och de på institutionen för utbildningsvetenskap vid 

Mittuniversitetet.  
 
Under hela resans gång hade hon kontakt med lektor Karin Orving. Hon 

visste vad det innebar att resa på detta sätt och ville gärna hjälpa henne att 
komma fram. Tack för allt stöd Karin! I slutet på resan var hon mycket trött 
på resandet. Hon visste inte om hon någonsin skulle orka fram. Då fanns 

räddande änglar som hjälpte henne att klara den sista etappen. De gav henne 
ovärderliga råd om hur hon skulle ta sig fram den sista biten. Hon vill sända 
en tacksamhetens tanke till dem. Tack professor Ingrid Nilsson, emeritus 

professor Gunnar Persson och lektor Gun Roswall.   
 
Vänner, bekanta och grannar har också stöttat henne under den långa färden 

och dem vill hon tacka å det varmaste. Hon vill särskilt tacka sin personliga 
servicekille Johan Lindqvist för hjälp och vägledning de otaliga gånger hon 
körde fast. Stort tack också till Ulla Lindqvist för hjälp med felsökning. 

Mamma, pappa och bröder med familjer vill hon tacka för att de har trott på 
att hon någon gång skulle komma fram. Hon vill tacka sina älskade barn 
Ulrika och Erik för allt det stöd de har gett henne på vägen. Hon vet att de 

gläds med henne idag.  Det sista och innerligaste tacket vill hon ge till sin 
käraste, Bosse. För att han har funnits där vid hennes sida och så helhjärtat 
har stöttat henne under hela resan. Resan vill hon tillägna sin mormor. Hon 

som så gärna ville resa men aldrig fick chansen. Hennes mormor dog 95 år 
gammal den hösten när resan började. Hon hann precis berätta om sin 
stundande färd. Mormor gladdes med henne och önskade henne lycklig resa. 

Hon menade att man ska vara tacksam för alla möjligheter att få resa. Det är 
kanske därför hon har gjort en så lång resa. Det är för mormors och för alla 
de kvinnors skull som aldrig fick möjligheten att göra en utbildningsresa. 

Det är därför den här resan också är mormors resa.  
 
Vid Lövens långa sjö i Värmeland du sköna, september 2006  

 
Karin Franzén 



  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING ...................................................................................... 11 

Avhandlingens fortsatta disposition............................................................ 13 

2. EN INBLICK I FORSKNINGSFÄLTET................... 14 

Forskning om ledarskap .................................................................................. 15 
Det karismatiska och förändringsinriktade ledarskapet...................................... 15 

Forskning om skolledarskap .......................................................................... 17 
Det visionära och motivationsinriktade ledarskapet .......................................... 17 
Det nära och interaktionsinriktade ledarskapet ................................................. 18 
Det mångfaldiga och kontextknutna ledarskapet............................................... 19 
Den könsblinda skolledarforskningen ............................................................... 23 

Forskning om skolledarskap och kön.......................................................... 23 
Kvinnors och mäns lika rättigheter till skolledarskapet...................................... 24 
Kvinnors och mäns olika förutsättningar för skolledarskapet ............................ 25 
Skolledarskap och kön är en social konstruktion ............................................... 28 

Sammanfattning ................................................................................................ 31 

3. UTKIKSPLATS ................................................................................. 33 

Feministisk poststrukturalistisk teori ......................................................... 33 
Diskursens normaliserande kraft ....................................................................... 34 

Subjektifikation, repetition och iscensättning ......................................... 36 
Makt.................................................................................................................. 38 
Förändring ........................................................................................................ 40 

Skolledares och lärares iscensättning av skolledarskapet ................... 42 
Avhandlingens placering i forskningsfältet............................................... 43 
Avhandlingens syfte och vägledande forskningsfrågor......................... 44 

4. METOD................................................................................................... 45 



  

 

Vägen mot diskursanalys ................................................................................ 45 
Reflexiv forskning ............................................................................................. 45 
Urval av skolor och deltagare ........................................................................ 46 

Deltagande skolor.............................................................................................. 46 
Deltagande skolledare........................................................................................ 47 
Deltagande lärare............................................................................................... 48 

Forskningsmetoder och genomförande ...................................................... 48 
Intervju.............................................................................................................. 48 
Genomförande .................................................................................................. 50 

Databearbetning och analys ........................................................................... 51 
Metodologiska reflektioner ............................................................................ 53 
Trovärdighet ........................................................................................................ 54 
Etiska beaktanden ............................................................................................. 55 

5. SKOLLEDARSKAPET I RELATION TILL 
LÄRARNA.................................................................................................... 56 

Inledning............................................................................................................... 56 
Supporter .......................................................................................................... 57 
Chef .................................................................................................................. 57 
Pedagogisk ledare .............................................................................................. 57 
Diskursiva arenor .............................................................................................. 57 

Skolledarnas konstruktion på lärarnas arena ........................................... 58 
Supporter – alltid redo och med ständig jourverksamhet .................................. 58 
Chef – med beslutsångest .................................................................................. 60 
Pedagogisk ledare – med tydliga pedagogiska mål ............................................. 62 

Lärarnas konstruktion ...................................................................................... 64 
Supporter – en självklarhet ................................................................................ 64 
Chef – ja ibland................................................................................................. 65 
Pedagogisk ledare – Nej men gärna en pedagogisk inspiratör............................ 69 

Sammanfattning ................................................................................................ 72 

6. SKOLLEDARSKAPET I RELATION TILL 
BARNEN, FÖRÄLDRARNA OCH SAMHÄLLET 74 

Inledning............................................................................................................... 74 
Skolledarnas konstruktion på barnens arena............................................ 74 

Supporter – med barnens bästa i fokus.............................................................. 74 
Chef – med utbildningsansvar........................................................................... 75 



  

 

Pedagogisk ledare med kontroll över kunskapsförmedlingen............................. 76 
Lärarnas konstruktion på barnens arena .................................................... 78 

Supporter – barnens vän.................................................................................... 78 
Sammanfattning ................................................................................................ 78 
Skolledarnas konstruktion på föräldrarnas arena ................................... 79 

Supporter – kan vara till fördel ibland............................................................... 79 
Chef – med makt att bestämma ........................................................................ 80 
Otydlig pedagogisk ledare ................................................................................. 81 

Lärarnas konstruktion på föräldrarnas arena............................................ 81 
Chef – med mandat att slå näven i bordet......................................................... 81 

Sammanfattning ................................................................................................ 82 
Skolledarnas konstruktion på samhällets arena ...................................... 82 

Chef – med begränsad räckvidd ........................................................................ 82 
Pedagogisk ledare – som föregår med gott exempel ........................................... 84 

Lärarnas konstruktion på samhällets arena............................................... 85 
Chef – med uppgift att verkställa direktiv ......................................................... 86 
Pedagogisk ledare – en god förebild .................................................................. 87 

Sammanfattning ................................................................................................ 87 

7. SKOLLEDARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
TILL POSITIONERNA................................................................... 88 

Inledning............................................................................................................... 88 
Bejakande.......................................................................................................... 88 
Bejakande som kan möta motstånd................................................................... 88 
Motstånd........................................................................................................... 90 

Sammanfattning ................................................................................................ 91 
Skolledarnas sätt att hantera motståndet ................................................. 91 

Göra snabba positionsbyten .............................................................................. 91 
Söka acceptans................................................................................................... 92 
Osynliggöra ....................................................................................................... 92 
Dela bördan ...................................................................................................... 93 

Sammanfattning ................................................................................................ 93 

8. SKOLLEDARSKAP OCH KÖN........................................ 94 

Skolledarnas och lärarnas aktivering av de olika positionerna ........... 94 
Hur görs kön i positionen supporter? .......................................................... 97 

Skolledarnas konstruktion ................................................................................. 97 



  

 

Lärarnas konstruktion ....................................................................................... 98 
Hur görs kön i positionen chef? .................................................................. 100 

Skolledarnas konstruktion ............................................................................... 100 
Lärarnas konstruktion ..................................................................................... 101 

Hur görs kön i positionen Pedagogisk ledare? ....................................... 103 
Skolledarnas konstruktion ............................................................................... 103 
Lärarnas konstruktion ..................................................................................... 103 

Sammanfattning .............................................................................................. 104 

9. DISKUSSION................................................................................... 105 

Supportern: vinnare eller förlorare?........................................................... 105 
Pedagogisk ledare? Nja.................................................................................. 107 
Chefspositionens dubbla lojaliteter ........................................................... 109 
Skolledarskap på svag is ............................................................................... 111 
Skolledarskap och kön................................................................................... 113 
Diskursens normaliserande kraft................................................................ 115 
Görandet av skolledarskap och kön........................................................... 116 
Reflekterande tankar ...................................................................................... 117 

SUMMARY................................................................................................ 120 

REFERENSER........................................................................................ 133 

 
         
          
 

     
 



1 .  I N L E D N I N G   

 
 

 11 

 
 

                                                

 

1. INLEDNING 
 
Skolledarens roll är avgörande för våra skolors framgång, utan kompetenta 
skolledare stannar utvecklingen av skolan. Som jag ser det så har vi inte råd med 
att förminska betydelsen av våra skolledares roll för skolutveckling. 1

 

Detta är ett inlägg i den pågående debatten om den svenska skolans status, 
uttalat av skolminister Ibrahim Baylan i mars 2005. Debatten handlar om 
skolpersonalens kompetens, och undervisningens kvalitet, och då hamnar 
skolans ledning i blickpunkten. Skolledarskapet2 har debatterats i olika 
sammanhang, både i och utanför skolans värld.3 Detta kan ses som en följd 
av att Sverige under de senaste decennierna genomgått vad man kan kalla ett 
regelrätt utbildningspolitiskt systemskifte. Från att ha varit en centralt styrd 
verksamhet, med öronmärkta pengar och tydliga regelverk har utvecklingen 
gått mot en decentraliserad, målstyrd och resultatinriktad skola. Idag avgör 
kommunerna själva hur de konkret ska arbeta för att uppnå den nationella 
läroplanens mål, som numera uttrycks i mer övergripande ordalag jämfört 
med tidigare. Detta systemskifte har också inneburit förändringar för 
skolledarskapet och de uppgifter skolledarna ska axla i skolan. De har fått ett 
större ansvar. Förutom att vara administrativa chefer ska skolledarna numera 
även leda skolans pedagogiska utveckling. 
 
Den svenska utbildningspolitiken har ändrat riktning även i andra 
avseenden. Idag influerar nyliberalism vårt skolväsen, och mångfald snarare 
än likformighet förespråkas. Detta har bidragit till att skolan i högre grad än 
tidigare ses som en individuell angelägenhet för målsmän och elever, 
omgärdad av ord som valfrihet, ansvar, effektivitet och konkurrens.4  

 
1 Skolminister Ibrahim Baylan i ett tal på ABF Stockholm den 23 mars 2005. Källa: 
regeringskansliet. 
2 Jag använder genomgående begreppet skolledare. I Svenska Akademiens ordbok förklaras 
ordet skolledare som ledare för en skola, eller en skolenhet och det är också de personer som 
jag intresserar mig för. De kan också kallas rektorer och verksamhetsledare etc.  
3 Se exempelvis: Berg (1999); Ekholm (2000, 2005); Grosin (2002); Johansson & Kallós 
(1996); Johansson (2001); Mc Namara (1999); Mårdén (1996); Nygren & Johansson 

(2000); Persson (2004); Scherp (1998,2001); Skolverket (1999); SOU(2004:16) 
Svedberg (2000); Tillberg (2003); Utbildningsdepartementet (2001); Wahlström (2002) 
m.fl.  
4 Berge & Ve (2000); Englund (1994); Johansson (2003);Kallós & Nilsson (1995); 
Lindblad & Wallin (1993).  
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Ansvaret för genomdrivandet av dessa förändringar har i hög grad lagts på 
kommunernas skolledning.5 Politikerna ska utarbeta skolplaner, och varje 
skola åläggs att arbeta fram lokala planer där personalen redovisar hur de 
tänker arbeta för att nå de uppställda målen. Det är skolledaren på varje 
skola som har ansvar för att detta arbete genomförs på ett tillfredställande 
sätt.  I 1994 års läroplan för den obligatoriska skolan står det att läsa:  

 
 Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor 
det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 
riksgiltiga målen.6

 
Målstyrning och resultatstyrning går hand i hand och varje skolledare är 
resultatansvarig. Många uppgifter av högst skiftande karaktär åläggs 
skolledarna. Det kan röra sig om alltifrån elevvård, föräldrakontakter, 
arbetsmiljöfrågor, samverkan med övriga utbildningsväsen och arbetslivet till 
personlig dialog och pedagogiska diskussioner med lärarna, planering av 
kompetensutveckling och främjande av internationella kontakter.  Det ställs 
utan tvekan höga krav på dagens skolledare samtidigt som det fortfarande är 
oklart vad ett skolledarskap konkret kan innebära.7  
 
Samtidigt som frågan om skolans ledarskap och vad det kan innebära har 
aktualiserats så har antalet kvinnor i skolledande befattningar på grundskolan 
ökat markant.8 Det ökade antalet kvinnor som skolledare väckte mitt 
intresse och föranledde mig att i min C-uppsats i pedagogik studera 
skolledarskap ur ett könsperspektiv.9 Uppsatsens empiri utgick från en redan 
genomförd enkätundersökning10 där både skolledare och lärare inom 
gymnasieskolan deltog. De hade via enkäter fått svara på påståenden 
kopplade till ledarskapet. Jag fick tillgång till datamaterialet och bearbetade 
det sedan utifrån ett könsperspektiv. Ett intressant resultat i studien var att 
skolledarnas syn på sitt ledarskap och lärarnas var varandras motsatser. Det 
fanns frågor kopplade till kön som stod obesvarade och vilka jag insåg inte 
kunde bevaras med hjälp av en enkät. Detta inspirerade mig att gå vidare och 
utforska skolledarens och lärarens uppfattningar om skolledarskapets 
innebörder.    

  
 

 
5 Skolverket (1999).  
6 Lpo 94 s.17. 
7 Se SOU 2004: 116 s. 25-33. 
8 Holmquist (1997); Lindvall & Ekholm (1997); Nygren & Johansson (2000); Söderberg 
Forslund (2000). Samma utveckling kan ses bland lärare. Andelen kvinnor bland 
yrkesarbetande lärare i grundskolan ökar medan antalet manliga lärare minskar.  Se Berge 
(2004).   
9 Franzén (1998). 
10 Scherp (1998). 
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I genomgången av tidigare forskning som ges i nästkommande kapitel 
konstateras att den pedagogiska forskningen om skolledarskap i ett 
könsperspektiv är sparsam. Särskilt blygsamt har intresset varit för hur 
skolledarna och lärarna själva talar om skolledarskapet. Därför menar jag att 
det föreligger ett vetenskapligt intresse av att undersöka hur man kan förstå 
skolledarnas och lärarnas konstruktion av skolledarskapet i relation till kön.   

Avhandlingens fortsatta disposition 
I kapitel 2, får läsaren en inblick i forskningsfältet med tyngdpunkten på 
forskning om skolledarskap och kön.    
 
I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och centrala 
begrepp. Diskussion förs om diskurs med inriktning på normaliseringens 
starka kraft, subjektifikation med tyngdpunkt på repetition och 
iscensättning, samt diskursiv makt. Vidare redovisar jag min syn på hur jag 
utifrån mina teoretiska verktyg förstår skolledares och lärares iscensättning av 
skolledarskapet. Kapitlet avslutas med en presentation av avhandlingens syfte 
och vägledande forskningsfrågor.  
 
Kapitel 4 behandlar metodologiska överväganden och tillvägagångssätt för 
insamlande av data och analys i relation till studiens teoretiska 
utgångspunkter.  
 
I kapitlen 5 - 8 presenteras undersökningens resultat. I kapitel 5 beskriver jag 
inledningsvis subjektspositioner och diskursiva arenor och hur dessa har 
identifierats. Därefter redovisar jag hur de identifierade subjektspositionerna 
aktiveras i skolledarnas och lärarnas tal på lärarnas arena, vilken är den som 
får mest utrymme i talet om skolledarskapet. Kapitel 6 redovisar skolledarnas 
och lärarnas konstruktion av skolledarskapet på barnens, föräldrarnas och 
samhällets arena. Kapitel 7 beskriver hur skolledarna förhåller sig till 
positionerna samt hur de hanterar sitt motstånd mot vissa innebörder av 
skolledarskapet. En presentation av hur konstruktionen av kön ser ut i de 
skolledande männens, de skolledande kvinnornas och lärarnas tal omkring 
skolledarskapet görs i kapitel 8.    
 
I kapitel 9 diskuterar jag avslutningsvis mina resultat i förhållande till 
tidigare forskning om skolledarskap. Jag ger också förslag på vidare forskning 
med utgångspunkt i de kunskaper som den här studien har bidragit med.          
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    2. EN INBLICK I 

FORSKNINGSFÄLTET  
 
För att underlätta läsningen vill jag förtydliga mitt förhållningssätt till 
tidigare forskning. Det internationella forskningsfältet om skolledarskap är 
mycket omfattande, 11 och spänner över ett brett område med stor variation 
när det gäller utgångspunkter för studierna.12 Mot bakgrund av 
forskningsfältets omfattning har jag valt att presentera delar av fältet. I mitt 
kriterium för urval av referenser har jag utgått från forskning jag uppfattar 
som ledande. Med uttrycket ledande forskning avser jag den forskning som 
är flitigt refererad och ofta representerad i internationella 
forskningssammanhang där skolledarskap aktualiseras. Jag har valt att 
beskriva hur jag uppfattar att forskningsfältet skolledarskap har vuxit fram. 
Jag beskriver var det enligt min mening har sina rötter och hur det har 
utvecklats. Det huvudsakliga syftet med förfarandet är att påvisa tendenser 
och huvudsakliga strömningar inom forskningsfältet, inte att peka ut eller 
kategorisera enskilda bidrag. Min ambition är att få en bred 
kunskapsöversikt och samtidigt erbjuda läsaren en inblick i hur 
forskningsfältet har sett ut, hur det ser ut för närvarande och vilka 
obesvarade frågor som finns för framtida forskning. Mitt forskningsintresse 
inbegriper förutom intresset för skolledarskap även ett könsperspektiv. En 
sökning av forskning om skolledarskap och kön har visat att i förhållande till 
forskningsfältet som helhet är representationen av studier med 
könsperspektiv mycket begränsad.13 Kapitlet inleds med en kort inblick i 
forskningsfältet ledarskap, går vidare till forskning om skolledarskap för att 
avslutas med forskning om skolledarskap och kön. Mitt intresse för 
skolledarskap och kön, samt det faktum att könsperspektivet har ignorerats i 
större delar av forskningsfältet, har föranlett mig att även redovisa kritik mot 
forskning där kön utesluts.      
   

 
11 En sökning på orden ”school leadership” och ”educational leadership” i databasen 
Academic Search Elite gav 9660 resp 10904 träffar. 
12 Se svensk forskningsöversikt av Ekholm m.fl. (2000)  och internationell översikt ex: 
Leithwood (1996). 
13 En sökning enligt ovan med tillägget ”gender” gav endast 155 respektive 150 träffar. 
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Forskning om ledarskap  
För att kunna förstå forskning om skolledarskap är det relevant att börja i 
teorier om ledarskap. Skolledarskapsforskning har utan tvivel rötter i studier 
som behandlar ledarskap i organisationer och näringsliv, det man i allmänhet 
brukar tala om som managementteorier. Några forskare i 
ledarskapssammanhang, vilkas teorier har påverkat synen på skolledarskap är 
Ichak Adizes, Abraham Maslow och Max Weber.14  Dessa teorier diskuterar 
vad en bra/god ledare gör eller bör göra, vad en ledare bör kunna och hur 
han/hon bäst bör handskas med sina uppgifter.  Detta med syftet att de ska 
nå framgång som ledare, med kapacitet att åstadkomma utveckling, 
effektivitet, och förändring. Forskningen har ett tydligt individperspektiv där 
ledaren själv är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. Forskningsansatsen 
är med andra ord starkt normativ. 

Det karismatiska och förändringsinriktade ledarskapet 
En stor del av forskning om ledarskap handlar om att ledaren ska få insikt i 
hur hon/han ska handla för att bli en bra ledare. Ledaren ska förstå hur 
människor inklusive hon själv fungerar och utifrån dessa kunskaper ska 
hon/han förändra sin ledarstil. Adizes menar att ett effektivt och kompetent 
ledarskap måste leva upp till fyra olika roller: producerare, administratör, 
entreprenör och integrerare, den s.k PAEI- modellen.  Enligt Adizes kan en 
enda person sällan leva upp till dessa roller varför personer med olika 
förutsättningar kompletterar varandra i det ultimata ledarskapet. En enskild 
ledares stil kan enligt Adizes förutsäga hur denne kommer att agera.  Adizes 
menar att i det fall ett ledarskap saknar eller är svag i någon del av 
ledarskapsmodellen leder detta ofta till ett destruktivt ledarskap. Den ledare 
som inte har förmåga att leva upp till någon av dessa ledarroller är den 
sämste av ledare. 15  
 
Maslow tar en annan utgångspunkt. Han menar att människor måste få sina 
grundläggande behov tillfredställande för att kunna utvecklas. Detta gäller 
inte bara ledare men hans teori har använts som ett verktyg för att förstå 
ledarskap. Maslows har haft stort inflytande över ledarskapsforskning, och 
hans teorier har uppmärksamhet i många sammanhang där ledarskap 
aktualiserats.16  Maslows behovsteori kan visualiseras som en trappa där de 
allra mest grundläggande fysiska behoven av mat och sömn måste 

 
14 Adizes (1980); Maslow (1954); Weber (1964) Se även: Bennis (1989). 
15 Adizes (1980). 
16 Maslow (1954). 
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tillfredställas i första hand. När vi fått våra fysiska behov tillfredställda 
behöver vi i tur och ordning känna trygghet, upprätta sociala relationer och 
få känna oss aktade. Det femte steget i behovstrappan är vårt behov av att 
utvecklas och förverkliga oss själva. Men dit kan vi inte nå om inte de 
föregående behoven är tillfredställda. Maslows teorier har varit flitigt 
använda i ledarskapsutbildningar, framförallt inom näringslivet, men även 
som kompetensutveckling för ledare inom kommuner och landsting.17  
 
Forskning som berör organisationer och dess ledarskap har också hämtat 
inspiration från Webers teorier om hur auktoriteter skapar legitimitet i en 
grupp.18 Weber identifierar tre olika typer av auktoritet; rationell, traditionell 
och karismatisk auktoritet. De två första vilar på lag respektive tradition 
medan den karismatiska auktoriteten lyfter fram den enskilde individens 
förmåga att leda. Forskning om ledarskap har särskilt tagit fasta på den 
karismatiska auktoriteten. Den karismatiska ledaren har förmåga att på ett 
övertygande sätt leda medarbetarna. Ledaren entusiasmerar och skapar 
visioner om vilken väg medarbetarna ska ledas in på. Det karismatiska 
ledarskapet utmanar den etablerade ordningen. Ledaren lyckas med att skapa 
hängivenhet i arbetslaget vilket leder till att medarbetarna följer ledaren och 
uppvisar en lojalitet gentemot denne utöver det normala. Ledaren har lyckats 
implementera sin vision på ett så övertygande sätt att den för medarbetarna 
framstår som den enda rätta. 19  
 
God självinsikt för att kunna utvecklas som ledare förespråkas av Warren 
Bennis som i sina studier försöker förstå ”hur en bra ledare skapas”. 20 Han 
menar att det är viktigt att känna sig själv, att vara medveten om sina starka 
och svaga sidor och att bejaka sin personlighet. Det gäller att använda 
kunskapen om sig själv i ledarskapet. Vad är jag bra på, vari ligger min styrka 
och vilka sidor är mindre bra och hur kan de starka sidorna kompensera de 
svaga? 21 Inom svensk ledarskapsforskning bygger Jörgen Sandberg och Axel 
Targama vidare på teorin om att ett framgångsrikt ledarskap bygger på 
ledaren som individ. Ledaren måste ha god självinsikt och förståelse för sina 
medarbetare. Ledare behöver ”coachas”22  för att få insikt i hur deras 
ledarskap ska kunna leda till att uppställda visioner också uppnås. De måste 

 
17 Som pedagogisk ledare inom barnomsorgen deltog jag i början på 1990-talet i en  
ledarskapskurs i kommunal regi med utgångspunkt i Maslows teori. 
18 Weber (1964). 
19 Weber (1964). 
20 Bennis (1989). 
21 Bennis (1989) Se även Hersey & Blanchard (1969).   
22 Uttrycket används av Sandberg och Targama (1998). 
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få kunskap om hur de som ledare kan verka för att medarbetarna ska känna 
ansvar och delaktighet i företaget.23  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att forskning om ledarskap till stor del 
utgår från ett individperspektiv i den bemärkelsen att den individuella 
ledaren är i centrum. Det är ledaren som person som avgör hur ledarskapet 
ser ut. Om förändring eller utveckling ska komma till stånd så måste något 
ske med ledaren. Ledaren måste förändra sin ledarstil, få insikt om 
förhållanden eller lära sig använda olika strategier.  

Forskning om skolledarskap 
Forskning med utgångspunkt i skolans ledarskap är en gren av 
ledarskapsforskningen som utvecklats under senare år. Svensk forskning om 
skolledarskap tar sin början på 1980-talet. Forskningen uppmärksammar att 
i jämförelse med ett ledarskap inom näringslivet har skolans ledarskap helt 
andra utgångspunkter och syften. Ledarskapet i skolan handlar om 
utbildning, lärande och fostran, inte om att sälja varor och tjänster. Trots det 
nya perspektivet på ledarskapet så kan man i dagens ledande forskningen om 
skolledarskap spåra rötterna i tidigare management teorier. Det går att se 
kopplingar till de mest dominerande teorierna om ledarskap under 1900-
talet. Men man ser också att forskningen har trampat upp nya spår med 
utgångspunkt i det lärande ledarskapet.   

Det visionära och motivationsinriktade ledarskapet    
Bert Stålhammar kan sägas vara den som inledde intresset för 
skolledarskapsforskning i Sverige.  Han presenterar en teoretisk modell av 
ledarskapet som har likheter med Maslows behovstrappa.  Stålhammar talar 
om fem olika ledningsnivåer: den förvaltande, den stabiliserande, den 
stödjande, den initierande och den förändrande nivån.24  I likhet med 
Maslows teori så förutsätter den högsta nivån att de övriga nivåerna är 
införlivade i ledarskapet. En idag flitigt citerad skolledarskapsforskare, 
Kenneth Leithwood, talar bland annat om det transformativa ledarskapet 
som enligt min tolkning handlar om att skolledarens uppgift är att skapa 
motivation och nytänkande hos medarbetarna. Leithwood beskriver i åtta 
punkter hur ledarskapet ska bedrivas utifrån den transformativa idén.25 
Grundtanken är att skolans ledarskap behöver förändras för att följa 
samhällsutvecklingen. Det handlar om ett ledarskap där ansvaret för 
förändring till stor del läggs på ledaren.  Ledaren ska vara visionär, fastställa 

 
23 Sandberg & Targama (1998). 
24 Stålhammar (1984). 
25 Leithwood (2002) s. 9. 
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tydliga mål för skolan och kunna entusiasmera medarbetarna att ta ansvar 
och egna initiativ för att uppnå skolans mål. Ledaren ska ställa krav på 
medarbetarna men samtidigt vara lyhörd för den enskilde medarbetarens 
behov både när det gäller personligt stöd och kompetensutveckling.26 Det 
kan ses som en utveckling av Webers teori om den karismatiske ledaren. 
Bilden av en stark karismatisk ledare kan även skönjas hos Anna-Maria 
Nygren och Olof Johansson. De menar att den svenske skolledaren har svårt 
att hävda sig som pedagogiska ledare gentemot lärarna. Lärarna eftersträvar 
autonomi och traditionell rätt att utforma den pedagogiska verksamheten 
med låg grad av insyn från skolledaren.27  Enligt Nygren och Johansson 
måste skolledaren återta makten över skolans utvecklingsagenda. Skolledaren 
ska ansvara för att styra vilka pedagogiska diskussioner och debatter som ska 
föras och med vilket syfte. Skolans utvecklingstakt ska bestämmas av 
skolledaren genom tydlighet i ledarskapet och förmåga att kunna skapa 
visioner utifrån egna tankar om skolans ideologi, tolkning av läroplaner, 
översättning av policyn m.m.28 Även hos Hans-Åke Scherp kan man ana en 
ny version av den karismatiske ledaren. Han myntar begreppet det 
utmanande ledarskapet vilket betyder att ledaren ifrågasätter och utmanar 
lärarnas undervisningsmönster. Den utmanande skolledaren skapar visioner 
om hur skolan ska bedrivas och argumenterar för vetenskapliga teorier som 
utmanar lärarnas tänkande omkring undervisning och lärande.29  
Underförstått ska ledarskapet på något sätt förändras, förberedas eller hjälpas 
till insikt med syftet att leda till framgångsrika skolor.30  

Det nära och interaktionsinriktade ledarskapet    
Under 1990-talets framträder en ny gren av skolledarskapsforskningen. 
Forskningen lyfter nu fram närhet och kommunikation som en viktig 
innebörd i ledarskapet, och betoningen på att ledaren själv är nyckeln till 
framgång tonas ned. Ledarens ansvar för att kommunicera och föra dialog 
med medarbetarna poängteras. Man skulle kunna uttrycka det som att en 
intresseförskjutning sker, från ledaren till ledarskapet.  Kvalitativa studier i 
form av exempelvis intervjuer ökar även om de fortfarande i huvudsak är 
normativa till sin karaktär.   
 

 
26 Ibid s. 55-96. 
27 Nygren & Johansson (2000) s. 28. 
28 Ibid s. 36. 
29 Scherp (1998) s. 117-169. 
30 Se även: Blase & Kirby (1992); Blase & Blase (1994);  Fullan (1993); Harris & Lambert 
(2003); Hart (1993);  Leitwood (1992);  Murphy (eds) (2002);  Senge (1990); Schlechty 
(1990). 
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Forskningen är inriktad på att försöka beskriva hur ett skolledarskap på bästa 
sätt ska utövas och hur en skolledare bör agera för att främja 
skolutvecklingen. Till skillnad från det visionära och motivationsinriktade 
ledarskapet, där modeller och beskrivningar om hur ledaren ska förändras är 
centrala, så handlar forskningen här om skolledarens samspel med skolans 
övriga aktörer. Särskilt uppmärksammas vikten av kommunikation och 
interaktion mellan skolledare och lärare. Det kan handla om att delegera 
ansvar nedåt och att stötta lärarna. Utbildningsdepartementet 
uppmärksammar skolledarskapet som demokratiskt kommunikativt och 
lärande. Skolledaren ska leda lärandet i dialog och samtal med lärarna.31 
Philip Woods menar att syftet med ett demokratiskt skolledarskap är att 
sprida ledarskapet och därmed dela makten. Woods ställer sig frågande till 
det transformativa ledarskapet som han menar i allt för hög grad 
uppmärksammar den karismatiske ledaren. Den hierarkiskt uppbyggda 
teorin är inte förenlig med dagens organisationer och dess behov. 32   
 
Forskningen uppmärksammar även det faktum att skolledarskapet kräver ett 
stort personligt engagemang och en närhet till medarbetarna. Detta innebär 
en ökad arbetsbelastning för skolledarna. En ytterligare arbetsbelastning är 
att även de administrativa delarna av ledarskapet tenderar att öka.33 Närhet 
och interaktion med skolans aktörer innebär också att det etiska och 
moraliska perspektivet på ledarskapet aktualiseras. Här diskuteras 
skolledarskapet i förhållande till skolans värdegrund och etiska 
förhållningssätt.34 För att kunna utöva ett nära ledarskap krävs också att 
ledarskapet anpassas till den egna skolkulturen och dess speciella 
förhållanden. Skolledaren och skolans övriga aktörer behöver insikt om på 
vilket sätt den rådande skolkulturen påverkar skolans positiva utveckling.35

Det mångfaldiga och kontextknutna ledarskapet 
Som ovan nämnts är forskningen hittills till största delen normativ, och få 
studier har intresserat sig för skolledarnas egna uppfattningar. Vid slutet av 
1990-talet kan dock ett trendbrott skönjas.  Forskare börjar visa intresse för 
vad skolledare själva har att säga om sitt ledarskap. Dessa forskare har närmat 
sig skolledarskapet via intervjuer med låg grad av struktur och observationer 

 
31 Utbildningsdepartementet (2001: 4).  Även internationellt uppmärksammas begreppet 
demokrati i samband med skolledarskap.  Exempelvis:Johansson (2003); Mulford (2002); 
Riley (2002); Starrat (2003); Woods (2005).   
32 Woods (2005) s. 19-26. 
33 Nestor (1995). 
34 Se exempelvis: Begley (2003); Campbell (2003); Stefkovich & Shapiro (2003; Thörn 
(2004); Zetterholm Ankarstrand (1997). 
35 Berg (1995); Blossing (2003); Coleman(2005); Dalin (1993); Hultman (1998); Möller 
(1996); Shaw (2005). 



2 .  E N  I N B L I C K  I  F O R S K N I N G S F Ä L T E T   

 
 

 20 

 
 

                                                

av skolledarnas vardag. Med tanke på min forskningsansats är dessa studier 
intressanta, trots avsaknaden av ett könsperspektiv. För mig är det intressant 
att de utgår från skolledarnas egna tankar om skolledarskapet.    
 
Glenn Hultman har både observerat och intervjuat skolledare och han 
hävdar utifrån sin studie att ledarskapet formas i mötet mellan lärare och 
skolledare.36 Ledarskapet utövas i ett känsligt nätverk av relationer där 
skolans olika intressenter ingår. Hultman uttrycker att han utgår från ett 
tvärtom- perspektiv. Med det menar han att ledarskapet inte enbart handlar 
om ledarstil utan om helheten i ledarens arbete. Hultman menar att det inte 
bara är ledaren som styr och ställer. Det finns många andra som har ett 
intresse av att påverka verksamheten.  Ledaren utifrån Hultmans perspektiv 
är spindlar i känsliga nätverk. De behöver inte endast kunskaper om ledning 
och styrning, utan de behöver också kunskaper om den egna verksamhetens 
förutsättningar till det sammanhang ledarskapet ska utövas i.37         
 
Lars Svedberg har genomfört en fallstudie där fyra skolledare deltog.38 Han 
har studerat skolledarnas arbete utifrån deras egna uppfattningar om 
uppgifternas betydelse och vikt. Svedberg uppmärksammar skolledarnas 
svåra dilemma genom att de förväntas visa lojalitet både uppåt i 
skolsystemets hierarki och neråt mot personal, elever och föräldrar. De 
genomkorsas av en mängd olika diskurser med varierande innebörder och 
mening vilka de ständigt tvingas ta ställning för eller emot. Detta är, menar 
Svedberg, en omöjlig uppgift där skolledaren tvingas till obekväma val. De 
får direktiv uppifrån och måste ta svåra beslut på den egna skolan vilket i sin 
tur kan leda till att deras förtroende i lärargruppen undermineras. 39   
 
Den komplexa situation som möter skolledare redovisar också Timmy 
Larsson i sin studie. Han har undersökt hur skolledare ”konstruerar sina 
respektive ledarskap genom de sätt de talar om det”.40  Larsson genomförde 
intervjuer med tre skolledare och lät dem tala fritt utifrån begreppen: Att 
vara skolledare, det pedagogiska ledarskapet och handlingsutrymme. 
Materialet bearbetades diskursanalytiskt och Larsson fann i sin studie att 
bärande begrepp i skolledarnas tal om sitt ledarskap var: stöttan, kreatören 
och coachen. Att vara stöttande ledare innebär enligt Larsson att stötta och 
föra samtal med lärare, att ligga steget före, vara välinformerad, och att ha 
ansvar för ekonomi, administration, personal och arbetsmiljö. I det 

 
36 Hultman (1998). 
37 Ibid. 
38 Swedberg (2000). 
39 Svedberg (2000) s. 103-169. 
40 Larsson (2006) s. 44. 
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pedagogiska ledarskapet innebär stöttan att skolledaren för individuella 
samtal. I samtalen reflekteras undervisningssituationen. Skolledaren ska 
”sopa vägen” och skapa förutsättningar för möten etc. Kreatören innebär att 
skolledaren skapar förutsättningar för lärarna att kunna utföra sitt jobb. Det 
handlar om allt ifrån materiella resurser, arbetsmiljö, tillväxt etc. till att stå 
för visioner och framåtanda. I det pedagogiska ledarskapet innebär kreatören 
att lösa konflikter och att leda grupprocesser. Den ledande coachen 
övervakar skolan som system, följer upp rutiner, ansvarar för elevvård, och 
”coachar” lärarna. Coachen i det pedagogiska ledarskapet leder samtal i 
arbetslaget om arbetssätt, rutiner, stöttar lärare individuellt i elevvårdsarbetet 
och lyfter fram de goda exemplen.41 När det gäller det pedagogiska 
ledarskapet visar studien på en ambivalens. Skolledarna talar å ena sida om 
att de inte kan komma uppifrån och tala om för lärarna hur de ska undervisa 
och att lärarna själva är mest kompetenta att sköta undervisningen.42 Å andra 
sidan uttrycker de att de har synpunkter på lärarnas prioriteringar, läromedel 
och metoder. En stor del av ledarskapet handlar om att ligga steget före, att 
driva på och att skapa visioner. De ska föra skolan i en utstakad riktning.  
Larsson menar att innebörden av vad ledarskapet i skolan ska betyda behöver 
diskuteras. Nu pratas i skolledarsammanhang ofta om demokratiskt lärande 
och kommunikativt ledarskap varför det är på sin plats att uppmärksamma 
andra innebörder av ledarskapet. Larsson menar att istället för att skolledaren 
ska ligga steget före och därmed ha tolkningsföreträde borde skolledaren se 
över sina uppgifter och skapa tid för diskussioner där information, kunskap, 
och tankar om vad som händer på skolfronten får ligga till grund för skolans 
inriktning.  Det finns ett behov av att vidga synen, särskilt i och med att 
verksamhetens ledning numera inte innebär att tillämpa regler utan att tolka 
mål.43

 
Skolledarskapet har enligt Jorunn Möller kulturella anknytningar.  Det är 
därför inte oproblematiskt att referera till det internationella forskningsfältet 
om skolledarskap då varje land har sin kulturella och historiska utveckling.44 
Hon menar att politiskt styre och utvecklandet av ett lands skolväsen varierar 
från land till land vilket måste beaktas i studier om skolledarskap. Möller har 
i ett aktionsforskningsprojekt analyserat norska skolors ledarskap. Hon 
bygger sin undersökning på tidigare studier som visat att skolans 
organisation och det samhälleliga sambandet när det gäller ledarskap är 

 
41 Ibid s.94-106. 
42 Jfr Berg (1995). Berg myntar begreppet det osynliga kontraktet som innebär att om 
lärarna sköter undervisningen och det flyter på utan problem så lämnas de ifred av 
skolledaren underförstått att skolledaren sköter administrationen. 
43 Larsson (2006) s. 122-134. 
44 Möller (1996) s. 15. 
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gränssättande för den enskilde individens handlingsutrymme.45 Studien visar 
att skolledarnas vardag är uppstyckad i en mäng olika uppgifter. Skolledarens 
rum kan, menar Möller, liknas vid en akutmottagning för allehanda 
problem.  De olika arbetsuppgifternas variation och bredd samt det faktum 
att oförutsedda saker ständigt inträffar gör det svårt för skolledarna att 
planera sitt arbete. Personalfrågorna kan också upplevas som svåra att 
hantera. Skolledarens arbete präglas av situationer som skapar dilemman för 
skolledaren. Motsägelsefulla förväntningar på hur ledarskapet ska utövas 
leder till konfliktsituationer där skolledaren måste göra ett val. Skolledarna 
upplever sig ofta som fångade mellan motstridiga förväntningar och hamnar 
i lojalitetskonflikter som leder till att de måste välja sida. Den formella 
uppdrag de som ledare har från stat och kommun, och de krav som ställs på 
dem från lärare, elever och föräldrar utsätter skolledarna för pressade 
situationer. De ställs inför frågor som: Vilka förväntningar är viktigast att 
leva upp till? Mot vad eller vem är man lojal? Vissa gånger finns det 
utrymme för att reflektera och ta ställning men ofta handlar det för 
skolledaren om att ta spontana beslut byggda på intuition. Dessa beslut får 
istället analyseras i efterhand.46 Möller menar att tillgänglighet i 
skolledarskapet är en starkt normaliserande innebörd i skolkulturen som kan 
bidra till dilemma situationer. Skolledaren måste alltid ha en öppen dörr för 
att inte uppfattas som avvisande gentemot lärarna. Akuta klassrumsproblem 
är t.ex. vanligt förekommande och då förväntar sig lärarna skolledarens 
stöd.47  Möller sammanfattar sin analys med att konstatera att kvaliteten på 
det arbete skolledaren utför är ömsesidigt beroende av det arbete som utförs 
av lärarna. Dessutom är ledarskapets kvalitet beroende av det arbete som 
utförs på kommunal nivå. Ramarna är både begränsande och 
möjlighetsskapande i ett ömsesidigt beroende.48    
 
En sammanfattande bild av de ovan presenterade teorierna om skolledarskap 
visar hur forskningen har utvecklats. Vissa studier har förankring i alla dessa 
perspektiv medan andra är mer renodlade. Den sammanfattande bilden ger 
oss dock ett hum om hur forskningsvindarna har blåst. Man kan se hur 
forskningen från början var influerad av management teorier, där ledaren 
som individ är i centrum. Senare studier lyfter fram närhet och interaktion 
som viktiga innebörder i ledarskapet medan det starkt individcentrerade och 
normaliserade tonas ned. Från närhet och interaktion går utvecklingen mot 
att uppmärksamma ledarskapet som mångfaldigt och komplext. Nu lyfts 

 
45 Möller (1996) s.15-30. 
46 Möller (1996) s. 31-34. 
47 Ibid. s. 40-41. 
48 Ibid. s. 168-169. 
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tanken om att skolledarskap är en social konstruktion som är beroende av 
det sammanhang ledaren vistas i.        

Den könsblinda skolledarforskningen 
Det kan konstateras att få studier i förhållande till det omfattande 
forskningsfältet intresserar sig för könsperspektivet. Detta innebär att en stor 
del av forskningsfältet utgår från att mäns tankar och uppfattningar är direkt 
överförbara på kvinnor. Patricia Schmuck har undersökt forskning om 
skolledarskap i förhållande till kvinnors plats på fältet.49 Utifrån sin 
forskning menar Schmuck att när kvinnorna träder in på skolledararenan 
finner de att befintliga teorier om skolledarskap är otillräckliga och saknar de 
redskap som behövs för att kunna beskriva och förklara ledarskapets 
dynamik i relation till kön. Det är inte bara det faktum att de flesta 
ledarskapsteorier saknar en problematisering av kvinnors uppfattningar, utan 
teorierna genomsyras också av förutfattade meningar om könskonstruktioner 
inom organisationer.50 Texter, samtal, skrivelser, alla de aktiviteter som 
konstruerar kunskaper om och förståelse av ledarskap som utesluter kön 
ignorerar inte bara kön utan även social status och ras, vilket resulterar i en 
syn på ledarskap som lägger hinder i vägen för mångfald och jämlikhet.51 För 
kvinnliga skolledare innebär ett uteslutande av könsperspektivet, om det 
omsätts i faktisk skolpraktik, att de blir ”outsiders within”. 52 Större delen av 
den forskning som finns omkring skolledarskap både internationellt och i 
Sverige placerar sig i ett uteslutandeperspektiv, som ignorerar eller 
presenterar förutfattade meningar om kön. Det finns litteratur som 
diskuterar kvinnligt ledarskap i skolan53 men som Monika Söderberg 
Forslund (2000) uttrycker: ”I de fall som frågan om kön aktualiserats har det 
mer eller mindre skett i förbigående /……/ ”.54 Den forskning som finns har 
uppmärksammat skolledande kvinnor men inte problematiserat kön.    

Forskning om skolledarskap och kön 
Den stora ökningen av skolledande kvinnor i Sverige samt det faktum att en 
stor del av forskningen har uteslutit kön i sina studier har bidragit till mitt 
intresse för könsperspektivet. Vad har den stora ökningen av kvinnor i 
skolledande positioner inneburit för kvinnorna? De har trätt in på en arena 
som tidigare varit vikt för män och som följaktligen bär på en lång tradition 
av normer som konstruerats av och för män. Har detta någon betydelse för 

 
49 Schmuck (1996). 
50 Se Alvesson & Due Billing (1999). 
51 Schmuck (1996). 
52 Ibid. 
53 Exempelvis: Olofsson (1998); Wingård (1998). 
54 Söderberg Forslund (2000) s. 63. 
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konstruktionen av skolledarskap och kön? Frågor som dessa är obesvarade 
och väcker hos mig en nyfikenhet.  Jag menar att det finns anledning att 
särskilt uppmärksamma forskning som intresserar sig för könsperspektivet i 
förhållande till skolledarskap.55  
 
Forskning där könsperspektivet lyfts fram kan enligt min mening delas in i 
tre huvudsakliga inriktningar. Den första inriktningen utgår från ett 
likhetsperspektiv där jämställdhet och lika rättigheter för skolledande män 
och kvinnor uppmärksammas. Den andra inriktningen utgår istället från 
könens särdrag. Här lyfter man fram kvinnor som en universell grupp, med 
speciella egenskaper som är särskilt lämpade för att utöva ett skolledarskap. 
Den tredje och sista inriktningen lyfter fram den sociala konstruktionen av 
kön som betydelsefull för skolledares utövande av skolledarskapet.  Större 
delen av forskningsfältet skolledarskap och kön placerar sig under 
inriktningen mot särart medan en mindre del utgår från likhetsperspektivet.  
Forskning som uppmärksammar social konstruktion har växt fram under 
senare delen av 1990-talet och är idag på stark frammarsch.      

Kvinnors och mäns lika rättigheter till skolledarskapet 
Forskning utifrån det här perspektivet riktar uppmärksamhet mot det 
faktum att individers kön och etniska tillhörighet får betydelse i sociala 
sammanhang. Här uppmärksammas institutionella hinder i vårt samhälle 
som kan vara avskräckande och påverka individernas möjligheter till 
anställning och avancemang. Forskarna visar på de reducerande former av 
diskriminering de menar finns inbyggda inom institutioner i vårt samhälle. 
Som en lösning på problemet propagerar man för likhetsmodellen för att 
uppnå jämställdhet i samhället.56 Litteratur som behandlar kvinnor och 
skolledarskap på 1970- och 80-talet ansluter till det här perspektivets 
traditioner.  Man förklarar hur kvinnors tidiga socialisation inte tillräckligt 
har förberett dem för skolledarskap, hur manliga attityder och institutionell 
diskriminering bidragit till att lägga hinder i vägen för kvinnornas intåg på 
fältet.57 De beskriver också hur allmänna attityder i samhället omkring 
manligt och kvinnligt har förstärkt den traditionella synen på ledarskap som 
ett yrke för män. 58 Många förespråkare för kvinnliga skolledare utgår från 
den här förståelsen av skolledarskap och kön. De förespråkar individens 
rättigheter, upprättar nätverk för att hjälpa kvinnor att avancera och försöker 

 
55 Se Söderberg Forslund (2000).  Forskningsöversikt om  kvinnor och skolledarskap. 
 56 Jfr Schmuck (1996) s. 348-351. 
57 Timpano & Knigth (1976). 
58 Smith & Kalvelage & Schmuck (1982). 
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sätta press på politiker med ansvar för utbildning för att öka kvinnors status 
inom skolan.59  
 
I Sverige uppmärksammas under samma tidsperiod i flera statliga 
utredningar det faktum att så få skolledare är kvinnor.60 Utredningarna tar 
sin utgångspunkt i ett jämställdhetsperspektiv där man trycker på vikten av 
att förbättra kvinnors situation och att vidta åtgärder som kan stimulera 
kvinnor att vilja söka sig till yrket. Söderberg Forslund har i sin 
forskningsöversikt61 kommit fram till att en intervjustudie från 1980 av 
Helena Herlin är det första svenska bidraget till forskning om skolledarskap 
där kvinnornas situation uppmärksammas. Syftet med Herlins studie var att 
ta reda på varför det fanns så få kvinnliga skolledare. I studien intervjuades 
22 lärare och skolledare av båda könen. Studien visar att normaliseringar i 
samhället om vilka uppgifter som är manligt respektive kvinnligt kodade 
utgör en starkare styrning än vad de rent formella hindren för en jämnare 
fördelning gör.62   
  
Schmuck framför i sin forskningsöversikt viss kritik av forskning med denna 
utgångspunkt. Hon menar att det faktum att ett likhetsperspektiv i huvudsak 
belyser individen innebär att den sociala konstruktionen av kön inte 
problematiseras. Detta kan leda till en likhetsstrategi som inte förändrar 
existerande maktrelationer.63 Forskningsperspektivet har betytt mycket för 
den politiska och sociala förändringen av skolan som organisation och den 
har bidragit till att öppna ögonen på allmänheten i frågor om jämlikhet 
mellan könen. Trots detta finns det de som menar att flickor och kvinnor i 
skolans organisation fortfarande har underordnade positioner. Detta är, 
menar Schmuck, resultatet av de brister som följer med det liberala 
jämlikhetsperspektivet. Perspektivet förändrar inte de rådande 
maktkonstellationer som existerar på alla plan inom skolorganisationen. Här 
uppmärksammas inte heller de sociala innebörder vi ger kvinnor och män i 
vårt samhälle vilket innebär att betydelsen kön och dess innebörder 
ignoreras.64

Kvinnors och mäns olika förutsättningar för skolledarskapet  
1970-talets skolledarskapsforskning präglas av jämställdhetsforskning och 
erkännande av kvinnornas likvärdiga förmågor som skolledare. Under 1980-

 
59 Schmuck (1996).       
60 Se exempelis: SOU1975:43, SOU 1980:19. 
61 Söderberg Forslund (2000) s. 33. 
62 Ibid s. 34. 
63 Schmuck (1996) s. 349-350. 
64 Ibid s. 350. 
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talet däremot presenteras forskning där kvinnors och mäns särart förespråkas. 
Nu aktualiseras könens olikheter och ett erkännande av kvinnors 
erfarenheter.  Till skillnad mot det förra perspektivet som sökte könsfria eller 
könsneutrala positioner, uppmärksammar forskning utifrån det här 
perspektivet istället kön och könsskillnader. 65 Nu framhåller kvinnor sina 
egna speciella kvaliteter och förkastar likheter med den manliga världen. 
Man argumenterar för att kvinnors erfarenheter i vårt samhälle skiljer sig 
från mäns erfarenheter.  Argumenten är till stor del psykologiskt förklarande 
av ett sociologiskt fenomen. Forskningen studerade psykologisk utveckling 
och hävdade att tester som tidigare utförts enbart på män ger andra resultat 
när kvinnor studeras. Studierna baseras på moralisk och kognitiv utveckling 
och visar att kvinnor inte följer samma utvecklingsmönster som män. 66 
Forskare som ansluter sig till den här inriktningen argumenterar för att det 
finns grundläggande skillnader mellan män och kvinnor som visar sig i 
kommunikation och i utövandet av ledarskapet. 
 
Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att leda skolor anser 
Charol Shakeshaft.67 Hon har gått igenom avhandlingar och annan 
forskning i USA om kvinnligt ledarskap i skolan. Hon menar att kvinnor lär 
sig att fungera i den kultur som skapats av männen, men kvinnorna lever 
också i en annan värld som inte männen vet mycket om. Från den världen 
tar kvinnorna med sig erfarenheter som de kan ha nytta av i sitt 
yrkesutövande. Denna kvinnornas värld är försummad inom forskningen. 
Shakeshaft menar att detta kan ligga bakom och förklara forskningsresultat 
som visar att det inte finns några skillnader mellan könen i sättet att hantera 
ledarskapet. Författaren anser att den forskning som har kommit fram till 
dessa resultat har utgått ifrån det manliga ledarskapet. Därefter har man 
frågat kvinnorna om de gör samma saker. När kvinnorna svarar ja drar man 
den felaktiga slutsatsen att det inte finns några könsskillnader. Man har 
glömt att fråga kvinnorna vad de gör utöver det som männen gör, och om 
sättet de gör saker och ting på är annorlunda. Alice Eagly & Blair Johnson 
konstaterar i sin studie att den största skillnaden i ledarskapet som kan 
kopplas till könstillhörighet är att kvinnliga ledare utövar ett mer 
demokratiskt ledarskap i förhållande till sina manliga kollegor som är mer 
auktoritära i sin ledarstil. 68   
 

 
65 Se historisk överblick i  Ullman (1997) ; Söderberg Forslund (2000). 
66 Exempelvis: Davies & Johansson (2005);  Franzén (1998); Gilligan (1982); Krüger 
(1995);  Shakeshaft (1990); Tannen (1990). 
67 Shakeshaft (1990). 
68 Eagly & Johnsson (1992). 
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Kenneth Leithwood har sammanställt forskning om ledarskap inom skolan.69 
I ett kapitel behandlar författarna Carolyn Riehl och Valerie Lee70 
könsperspektivet. De lyfter fram några områden där skillnader mellan könen 
framträder. Sammanställning av forskning inom området visar att kvinnliga 
skolledare är mer intresserade av elevernas sociala och emotionella 
utveckling.  Kvinnliga skolledare är också mer villiga att stötta nytillsatta 
lärare och de är mer intresserade av föräldrasamverkan. Studier har också 
funnit att i jämförelse med sina manliga kollegor är kvinnliga skolledare mer 
positiva till kommunikation och har större förmåga att lösa konflikter. 
Författarna konstaterar i sin summering av kapitlet könsskillnader i kvinnligt 
och manligt ledarskap att det behövs mycket mer forskning inom detta 
område för att kunna dokumentera huruvida könsskillnader framträder och 
på vilket sätt ledarna handskas med dem. Författarna poängterar att alla 
meta- analyser inom området tyder på att likheterna är större än skillnaderna 
men konstaterar dock att kvinnornas tillträde till skolledarpositioner har 
kastat ljus på frågan om könsskillnader, både vad gäller möjligheter och 
problem. 

 
 Kvinnliga skolledare ses som bärare av förnyelse och förändring i skolan. 
Deras ledaregenskaper lyfts fram som lösningen på många av dagens skolors 
problem. Mot bakgrund av den ökade andelen skolledande kvinnor i Sverige 
idag uttrycker t.ex. Anna Davies och Olof Johansson en förhoppning om att 
dessa kvinnor ska tillföra skolledarskapet en ny dimension av ledarskapet:  

”Our presumtion is that the increasing number of female principals 
represents a new dimension in leadership and a structural challenge and 
change, which can create a new openess about value structures in the schools 
and which will reshape school cultures.71

   
 
Inom forskning om skolledarskap och kön har det även framförts kritik mot 
det här forskningsperspektivet. Marianne Coleman hävdar att detta synsätt 
leder till ett stereotypt tänkande om skolledarskap i relation till kön.72 
Tendensen att fortsätta att föra diskussionen om kvinnors och mäns 
ledarskap i relation till olika kvalitéer som är kopplade till könstillhörighet 
leder enligt Coleman till att stereotyper konserveras och fortlever.73 Det finns 
en fara i att tala om en särskild ”kvinnlig ledarstil” menar Jill Blackmore.74 
Det kan leda tanken till att behandla kvinnor som en homogen universell 

 
69 Leithwood (1996). 
70 Riehl & Lee (1996). 
71 Davies & Johansson (2005) s. 48. 
72 Coleman (2004). 
73 Coleman (2004). 
74 Blackmore (1999) s. 58. 
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grupp som p.g.a sitt kön är annorlunda än män och därför förväntas tillföra 
ett värdefullt komplement till ledarskapet. 75  Ett perspektiv som 
uppmärksammar olikheter förändrar vårt sätt att tänka omkring ledarskap 
och kvinnor i skolledande befattningar. Det förändrar ledarskapskontexten 
och lyfter fram karaktärsdrag som sedan länge identifierats som essentiellt 
kvinnliga. Perspektivets sätt att behandla kvinnor som en universell kategori 
utan att ta hänsyn till individuella skillnader kritiseras. Problemet med den 
här ansatsen är att grunden till skillnader mellan skolledande män och 
kvinnor mer eller mindre explicit förläggs till biologiska könsskillnaderna. 76 
Hur könsskillnader konstrueras i relationer mellan könen är ointressanta ur 
detta perspektiv. Att behandla kvinnor som en essentiellt universell kategori 
som förutsätter att alla kvinnor tänker lika kan leda till ett förenklat sätt att 
se på kvinnors ledarstilar och deras uppfattningar. Perspektivet tar ingen 
hänsyn till skillnader inom gruppen kvinnliga skolledare. 77  
 
De finns forskningsresultat som tydligt visar att kvinnliga skolledare skiljer 
sig från manliga, men det handlar menar Schmuck också om individuella 
kvinnor och män.78  Det finns kvinnor som är auktoritära och 
kontrollerande och det finns män som är mjuka och vårdande. Schmuck 
menar att många kvinnliga skolledare har nått sin position genom att 
anpassa sig till rådande normer. De har anpassat sig till det manliga 
paradigmet av makt och kontroll i ledarskapets utövande. Kunskaper om 
ledarskap och uppfattningar om ledarskapet är inlärda, och en framgångsrik 
’spelare i det institutionella spelet’ i skolan ändrar vanligtvis inte sina 
uppfattningar såvida inte omständigheterna kräver det. Den sociala 
konstruktionen av kön som möter kvinnliga skolledare skapar 
omständigheter som gör att de kvinnliga skolledarna måste söka andra vägar 
för att kunna fungera i en kultur som är dominerad av män.79

Skolledarskap och kön är en social konstruktion    
Under 1990-talet börjar en ny inriktning på forskningen att framträda. Ett 
intresse väcks för hur innebörder av kön konstrueras på olika nivåer i 
samhället, och vilken betydelse detta får för verksamma skolledare. I 
perspektivet social konstruktion av kön förflyttar vi oss förbi den 
psykologiska förklaringen av skillnaderna mellan könen. Detta perspektiv 
flyttar förklaringarna från observerade skillnader mellan könen som en 

 
75 Ibid. s 58-61. Andra forskare som kritiserar det essentialistiska perspektivet är Grogan 
(2000) och  Court (2005). 
76 Schmuck (1996) s. 352. 
77 Ibid s. 352. 
78 Ibid s. 353. 
79 Ibid s. 354. 
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individuell egenskap till hur konstruktioner av kön skapas och hur dessa 
påverkar skolledarskapets utformning. 
 
Det här perspektivet synliggör att kvinnor ofta har lägre status som 
skolledare, de är både ’insiders’ och ’outsiders’ i skolorganisationen. I rollen 
som ’insider’ anpassar de sig till den befintliga skolledarrollen som är manligt 
kodad. Men den sociala konstruktionen av kön gör att de ändå förblir 
’outsiders’ därför att de som kvinnor förväntas leva upp till  förväntningarna 
på den maskulint kodade ledarrollen. Kvinnor i ledande positioner har 
förstått att de inte är ’en av grabbarna’, inte ens de som haft för avsikt att bli 
det, och därför måste de finna nya vägar.80  
 
De kulturella förväntningarna på att vara föräldrar avspeglar sig också inom 
organisationer som skolan. Schmuck menar att traditionella mamma och 
papparoller kan influera förväntningar på skolledare. Socialisationsprocessen 
är komplicerad för alla som är nya i organisationen, men kvinnor måste 
handskas med dubbla socialisationer. De ska både anpassa sig till ledarrollen 
och möta de krav och förväntningar som ställs på dem i deras egenskap av att 
vara kvinnor. De är både ovanliga kvinnor och ovanliga skolledare.81 
Internationellt är detta ett perspektiv på skolledarforskning på stark 
frammarsch82 medan intresset i Sverige än så länge är blygsamt83     
 
Linda Scrla menar utifrån sin forskning att på samma sätt som kön är 
konstruerat i ett socialt sammanhang där mening skapas i interaktionen 
mellan människor, så är också rollen som skolledare och vad det ska innebära 
en social konstruktion84. Scrla diskuterar sina resultat utifrån tre olika 
problemställningar: Den sociala konstruktionen av kvinnligt kön, den sociala 
konstruktionen av skolledarrollen, och interaktionen mellan konstruktionen 
av kön och konstruktionen av skolledarrollen. Scrla anser att hennes studie 
visar att kvinnorna i undersökningen både bejakar och förkastar de rådande 
konstruktionerna av kvinnlighet, där stereotypa feminina karaktärer är 
beskrivna som både något att vara stolt över och en källa till styrka. Sitt 
ledarskap beskriver de som orienterat mot samarbete, relationer och 
omvårdnad, med andra ord precis så som kvinnligt ledarskap brukar 
beskrivas. Kvinnorna hävdar dock att deras ledarskap är effektivt, i kontrast 
till vad de anser att en typiskt manlig auktoritär ledarskapsstil är. Scrla menar 

 
80 Schmuck (1996) s.355. 
81 Hart (1995).  
82 Se exempelvis: Blackmore (1999, 2002, 2005); Brunner (2005); Court (2005); Grogan 
(1996, 2000, 2005); Reynolds (2002, 2005); Scrla (1998); Strachan (1999, 2002).   
83 En pilotstudie från den här avhandlingen är ett bidrag till ett svenskt perspektiv på social 
konstruktion av kön och skolledarskap. Se Franzén (2005). 
84 Scrla (1998) s. 6. 
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att man måste ställa kvinnornas beskrivning av det stereotypa kvinnliga 
ledarskapet som starkt och stabilt, mot att kvinnorna i intervjuerna talar om 
att de är bekymrade över den diskriminering av kvinnor som följer med 
konstruktionen av ett maskulint kodat skolledarskap, en diskriminering som 
de tampas med dagligen.85   
 
Blackmore har genomfört flera kvalitativa studier om kvinnor i ledande 
funktioner i skolan.86 Hon hävdar att det är förenat med svårigheter att vara 
kvinnlig ledare i en manlig kultur. Kvinnliga ledare som arbetar i 
mansdominerande organisationer är både “insiders” med institutionell makt 
och auktoritet och “outsiders” som kvinnor i en manlig kultur.87 Kvinnornas 
inträde i skolan, innebär att de också blir ”förändringsagenter”. Blackmore 
menar att det är kvinnorna som får ta emot kritik för både organisatoriska 
förändringar och spänningar inom verksamheten. Risken är stor att 
kvinnorna blir betraktade som ”problemen” när skolan som institution har 
problem. Uppmärksammandet av särart och olikheter och kvinnors särskilda 
kvalifikationer för att lyckas som skolledare innebär orealistiska 
förväntningar på skolledande kvinnor. Blackmore poängterar vikten av att 
inte uppmärksamma ledningsfunktionen som den allenarådande lösningen 
på skolans problem. Uppmärksamheten måste även riktas mot de starka och 
dominerande makt- och genusrelationer som ytterst formar skolans 
verksamhet.88 De slutsatser Blackmore gör utifrån sin forskning, är att 
feminister verksamma som pedagogiska ledare behöver se bortom ämnet 
kvinna och ledarskap. Istället borde de kontextualisera och teoretisera 
könsrelationer bättre för att kunna ta i beaktande diskursens makt i 
skapandet av mening och betydelse. Det är också viktigt att tänka över de 
materiella och kulturella villkor som producerar den typen av diskurser som 
verkar hindrande för kvinnor.89

 
Grogan använder uttrycket ”att bli positionerad i diskursen” för att 
synliggöra diskursens makt och individers begränsade möjligheter att agera 
som subjekt 90 Hennes studie synliggör hur, särskilt om kontexten 
karakteriseras av stark könssegregering, kvinnor som vill bli rektorer i första 
hand ses som kvinnor och i andra hand som administratörer.91 Jane Strachan 
har undersökt kvinnligt skolledarskap på Nya Zeeland. Hon diskuterar 

 
85 Scrla (1998) s. 30 
86 Blackmore (1999). 
87 Ibid s. 107. 
88 Ibid s. 5-7. 
89 Ibid s. 222.  Se även Blackmore (2005). 
90 Grogan (1996) s 180. Se även Coleman (2004).  
91 Grogan (1996)s. 81-108. 
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utifrån ett begrepp som hon benämner ”feminist educational leadership”.92 
Med den definitionen vill Strachan markera skillnaden mellan den 
essentialistiska och biologiska innebörden ofta förknippad med uttrycket 
”kvinnligt ledarskap”, och det ledarskap som utgår ifrån ett medvetet och 
förändringsinriktat ställningstagande baserat på perspektivet social 
konstruktion av kön.93

   

Sammanfattning 
En sammanfattande bild av forskning om skolledarskapet utifrån de olika 
utgångspunkterna som redovisats i detta kapitel ger indikationer om att 
skolledande män och kvinnor kan få olika förutsättningar i de olika 
forskningsperspektiven. I forskning om skolledarskap med rötter i de så 
kallade managementteorierna finns egentligen inte utrymme för kvinnor. 
Här förutsätts att mäns erfarenheter och uppfattningar är direkt överförbara 
på kvinnor. Skolledande kvinnor i det här perspektivet kan få svårt att finna 
sig tillrätta. Skolledaren i forskning om skolledarskap med utgångspunkt i 
närhet och interaktion skulle kunna vara både en man eller en kvinna. Men 
bilden av skolledarskapet som könsneutralt är skev. De kvinnliga skolledarna 
får antagligen svårt att finna sig tillrätta eftersom deras erfarenheter av 
ledarskapet inte finns dokumenterade, inte efterfrågas eller beaktas i något 
sammanhang. Det här perspektivet förmedlar på det viset en syn på kön där 
det manliga har företräde före det kvinnliga. 
 
Även i forskning som utgår från ett jämlikhetsperspektiv mellan könen 
framträder skolledaren som en man. Detta eftersom syftet är att röja väg för 
skolledande kvinnor så att de kan bli som de skolledande männen. Mannen 
är den norm som ligger till grund för hur ett skolledarskap ska utövas. 
Kvinnor måste tidigt förberedas och marken måste jämnas för att de ska ha 
möjlighet att leva upp till normen.  
 
Att vara skolledande kvinna i det forskningsperspektiv som utgår från 
kvinnors och mäns olika förutsättningar kan lätt blandas ihop med att vara 
kvinna. Här förmedlas en syn på kön som värderar kvinnor högre än män. 
Eftersom perspektivet hänvisar till biologiska och/eller psykologiska 
skillnader mellan könen så finns det risk för att etablera en syn där män och 
kvinnor har olika roller och uppgifter. Risken är då stor att fastna i gamla 
mönster där man blandar ihop yrkesrollen skolledare med att vara kvinna.  
 

 
92 Strachan (1999)s. 2-3. 
93 Ibid. s 4-14. 
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I det sist refererade perspektivet utgår forskningen från att skolledarskap och 
kön är en social konstruktion och innebörder frikopplas på så sätt från kön. 
På det viset går det inte att säga att skolledande kvinnor är si eller så, eller att 
skolledande män har den och den ledarstilen. Perspektivet öppnar istället för 
en förståelse för att innebörder av skolledarskap och kön är konstruktioner. 
Dessa kan hjälpa oss att förstå maktkonstellationer mellan könen i 
skolledarskapssammanhang.   
 
Forskningsöversikten visar att forskning om skolledarskap med ett 
könsperspektiv är i minoritet i det annars mycket omfattande fältet. De flesta 
studier är normativa och forskningen har i liten grad tagit sin utgångspunkt i 
skolledarnas egna åsikter om skolledarskapet. Jag menar därför att det finns 
en angelägenhet för mig att studera innebörder av skolledarskapet i ett 
könsperspektiv. 
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3. UTKIKSPLATS 
 
/.../.gender is an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior 
space through a stylized repetition of acts. 94

Feministisk poststrukturalistisk teori 
Jag är intresserad av hur skolledare och lärare talar om skolledarskap och hur 
jag kan förstå det.95 Hur jag ser på verkligheten och hur jag uppfattar den 
beror på var jag står när jag ser på den. På det viset menar jag att den 
kunskap som presenteras utifrån mina data hade kunnat se annorlunda ut 
om jag hade valt en annan utkiksplats. 
 
Den övergripande teoretiska utgångspunkten för min förståelse av 
verkligheten är antagandet om att det vi uppfattar som kunskap om världen 
och hur vi uppfattar vår verklighet i huvudsak ska ses som en social 
konstruktion.96 I min förståelse av skolledarskap och kön har jag främst låtit 
mig inspireras av feministisk poststrukturalism med förankring i Michel 
Foucault och Judith Butlers teorier.97 Feministisk poststrukturalism brukar 
benämnas som den tredje vågens feminism. Liberalfeminism och 
radikalfeminism brukar man tala om som första och andra vågen.98 Den 
poststrukturella feminismen väcktes av att feminister fann den 
poststrukturalistiska teorin99 intressant för frågor som behandlar 
förhållanden mellan könen. Centrala begrepp inom teoribildningen är 
diskurs, subjektivitet och makt. Jag ska i det här kapitlet diskutera hur jag ser 
på feministisk poststrukturalism i förhållande till dessa begrepp. 

 

 
94 Butler (1990) s. 140. 
95Se även Franzén (2005). 
96 Det socialkonstruktionistiska fältet är stort och omtvistat. Burr (2003) har gjort ett 
försök att beskriva vad som ändock kan sägas förena de olika riktningarna.                            
97  Exempelvis: Foucault (1980, 1984, 1990, 2001); Butler (1990, 1993, 1995, 1997). För 
forskning omkring skolledarskap och kön med feministisk poststrukturalistisk inspiration 
se exempelvis: Blackmore (1999, 2002, 2005); Court (2005); Grogan (1996, 2000, 2005); 
Reynolds (2002, 2005); Scrla (1998); Strachan (1999, 2002).   
98 Hekman (1990); Weiner & Berge (2001).  
99  Derrida (1967, 1976); Deleuze (1983); Foucault (1980; 1984, 1990, 2001); Lyotard 
(1984) m.fl är några av dem som har utvecklat den poststrukturalistiska teorin. Det har 
utvecklats många olika sätt att förstå poststrukturell teori  och den feministiska 
poststrukturalismen har bidragit till att utveckla en gren av teorin. 
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Diskursens normaliserande kraft 
Jag utgår från att det är genom språket, i ett socialt sammanhang, som 
betydelse och mening för subjektet konstrueras.100Det sociala sammanhang 
där mening skapas benämns av poststrukturalister som diskurser101. Det som 
teoretiskt kan sägas skilja diskurser i ett poststrukturalistiskt tänkande från 
vad strukturalister kallar strukturer är tanken om att det inte finns något som 
en gång för alla kan fastställas som att vara eller innebära något. 102 I ett 
diskursivt tänkande betyder det att diskurserna är föränderliga och 
kontextbundna i förhållande till tid och plats103. Diskursen är alltid beroende 
av ett sammanhang, en kontext. Meningen av orden, det vi säger, är alltid 
kopplad till ett sammanhang, vad vi säger beror på vad som är tillåtet att säga 
i den situation vi befinner oss i.104 Vad som upplevs som tillåtet, normalt och 
naturligt att säga eller göra styrs av de diskursiva normer som konstruerats i 
det sociala samspelet. För min undersökning betyder det att jag utgår från att 
vad skolledarskap är och vad det ska innebära inte är något statiskt som en 
gång för alla kan fastställas. Enligt ovanstående resonemang utgår jag från att 
vad som uppfattas som ”kvinnligt” och ”manligt” skolledarskap är en 
diskursiv konstruktion  
  
Jag menar i likhet med många poststrukturalister att vår upplevda 
”verklighet” konstrueras genom språket. I första hand handlar det om orden, 
de talade och skrivna, men det kan också röra sig om andra kommunikativa 
uttrycksformer i det sociala samspelet mellan människor. Dessa uttryck 
bildar diskurserna och de i sin tur konstruerar vår uppfattning om oss själva 

 
100 Inom fältet feministisk poststrukturalism finns olika uppfattningar  om huruvida 
verkligheten enbart kan ses som en social konstruktion som konstrueras genom språket.  
Särskilt uppmärksammad är Butlers (1993) kritik mot social konstruktion. Butler menar 
att det inte går att skilja på kropp och språk. Kroppen materialiserar (Butlers begrepp) 
förkroppsligar diskursens meningsbärande innebörder.  Se även Carlsson (2001); Lenz 
Taguchi ( 2000, 2004).                           
101 Diskurs som begrepp har blivit ganska vedertaget och används inom olika teoretiska 
sammanhang med olika betydelser. Min förståelse ligger nära de teorier som menar att 
diskursen konstituerar den sociala världen och skapar mening och betydelse. Det pågår 
ständigt en diskursiv kamp om att skapa mening vilket innebär att betydelser är 
föränderliga. Se exempelvis: Laclau & Mouffe (1985).  
102 Den omkastade tanken om att ingenting kan fastställas, inte sanningar, inte kunskaper 
eller individers “jag” brukar man tala om som den språkliga vändningen. En övergång i 
tanken från subjekt till verb, från ett varande till ett ständigt vardande. Se bl.a. Derrida 
(1976).  
103Cherryholmes (1988); Davies (2000);  Weedon (1987);  Wetherell & Taylor & Yates 
(2001a , 2001b) m.fl. 
104 Selander och Leeuwen (1999) förklarar begreppet diskurs så här: ”Diskurs anger hur 
innehållet avgränsas och vad som är möjligt – och lämpligt – att vid en viss tidpunkt säga 
om ett s.k. sakförhållande. Bakom detta sakförhållande finns en social kognition, en 
specifik konstruktion av en social praktik.” s. 181. Se också Börjesson (2003).    
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och vår omvärld. Det är genom dem vi definierar och uppfattar världen och 
omvärlden definierar oss. Alla dessa symbolsystem tillsammans fungerar 
normativt för det sociala samspelet och har betydelse för vår egen och andras 
förståelse och tolkning av det sammanhang vi deltar i. För varje situation vi 
vistas i finns normerande innebörder för hur vi ska uppträda, agera, handla 
och/eller uttrycka oss. Chris Weedons tolkning av Focaults resonemang om 
hur man kan förstå den diskursiva konstruktionens betydelse för 
meningsskapande ligger i linje med min och många andra 
poststrukturalisters förståelse:  

 
Discourses are more than ways of thinking and producing meaning. They 
constitute the “nature” of the body, unconscious and conscious mind and 
emotional life of the subjects they seek to govern. Neither the body nor thougths 
and feelings have meaning outside their discursive articulation, but the ways in 
which discourse constitutes the minds and bodies of individuals is always part of 
wider network of power relations, often with institutional bases.105

 
Det råder oenighet inom det diskursanalytiska fältet omkring diskursens 
räckvidd, dvs. om det finns något utanför diskurserna106. Vissa menar också 
att det går att identifiera ett sätt att tala om ett fenomen medan andra hävdar 
att det hela tiden pågår en kamp mellan diskurser om att få skapa mening.107 
Diskurs för mig innebär att språket skapar mening och betydelse i de 
sammanhang vi vistas i. I talet om att vara skolledare och vad det ska 
innebära, finns diskursiva innebörder för vad som i det aktuella 
sammanhanget uppfattas som ett ”normalt” sätt att tala om skolledarskap på. 
Det betyder att när vi talar om skolledarna som män, kvinnor, pedagogiska 
ledare, chefer, manliga och kvinnliga skolledare osv. är det diskursiva 
konstruktioner.108        
 
Det är inte ovanligt att flera olika diskurser florerar samtidigt i ett visst 
sammanhang. Diskurserna konkurrerar om att få skapa mening i den 
aktuella situationen. Foucault talar om ”motdiskurser”. Enligt min förståelse 
menar han då det motstånd som kan uppstå i förhållande till den för tillfället 
normaliserande/dominerande diskursen.109 Butler vidareutvecklar 
resonemanget och menar att det kan handla om ett motstånd som yttrar sig i 
ett ifrågasättande av den normaliserande diskursen som resulterar i ett totalt 

 
105 Weedon (1987) sid. 8. 
106 Se ex: Bergström och Boreus (2000) ; Winther Jörgensen och Philips (1999).  
107 Ibid. 
108 Börjesson (2003) uttrycker sig så här i frågan om det finns något utanför diskurserna:  
” Samtidigt är det svårt att värja sig från den reflexiva invändningen att även ’kroppen’ 
vilar på en diskursiv grund, utan vilken det inte hade gått att tala om den”  s. 39 Se också 
Butler (1990).  
109 Exempelvis: Foucault (1990) s. 95-96. 



3 .  U T K I K S P L A T S   

 
 

 36 

 
 

                                                

omkast, dvs. ett synliggörande av motsatsen. Men det kan också handla om 
att människor tolkar ihop flera olika diskursers meningsbäranden på ett sätt 
som leder till att den dominerande diskursens normaliserande mening 
försvagas och förändras.110

 
I enlighet med ovanstående resonemang menar jag att kön också kan ses som 
en diskursiv konstruktion. Könsdiskurserna finns överallt och de verkar i alla 
sammanhang. De kan variera i styrka och betydelse, men de är alltid 
verksamma i alla situationer.111

Subjektifikation, repetition och iscensättning 
En central tanke inom den poststrukturalistiska teorin är ett ifrågasättande av 
den vedertagna humanistiska synen på ett jag som är autonomt och rationellt 
handlande utifrån egen tanke och logik. Istället menar poststrukturalister att 
hur vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss är en språklig 
konstruktion som hela tiden måste upprepas för varje sammanhang vi 
befinner oss i. Foucault erbjuder i sitt teoretiska resonemang ett alternativ till 
den dominerande synen på individen som rationellt handlande och 
tänkande. Foucault menar att det är språket som skriver in de 
meningsbärande betydelser som konstruerar subjektet.112    
 
Teorier om hur kön ”görs” och hur vi kan förstå det har utvecklats av 
feministiska poststrukturalister.113 De hävdar att subjektets meningsskapande 
inte är något statiskt, det kan istället liknas vid en ständigt pågående process, 
där olika diskurser med skilda meningsbärande betydelser oupphörligt 
strömmar genom subjektet.114 Dessa meningsbärande innebörder bidrar till 
att subjektet ibland positioneras av diskursen och i andra situationer kan 
välja att aktivera en viss position.115

 
Subjektets rörelse kan alltså liknas vid att det hela tiden måste omskapas, 
göras om i ett evigt görande, där själva görandet och iscensättandet är i 
centrum, inte subjektet. Subjektet konstrueras om och om igen, i varje möte, 
och i varje sammanhang hon deltar i. Det kan ses som akter i en föreställning 
utan slut. Det är ett ständigt görande, där själva görandet, verbet, är det 

 
110 Butler (1997) s. 89. Se också Davies (2000).  
111 Se exempelvis Thurén (1996). 
112  Foucault (1980)  kallar detta för subjektifikatonsprocess. Även Butler (1997) använder 
begreppet. 
113 Teorier om hur kön görs har också utvecklats av andra feminister exempelvis 
könsrollsteoretiker. 
114 Se Butler (1993); Davies (2000); Lenz Taguchi (2004) m.fl.   
115 Längre fram i texten diskuteras subjektets möjlighet att påverka sin positionering.  
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viktiga, inte subjektet. Butler uttrycker det som att: ”det finns ingen görare 
bakom görat” 116, det vill säga inget som kan liknas vid det humanistiska 
subjektets intention, eller förutbestämda avsikt som föregår själva utförandet.  
Istället är det utförandet, själva görandet som är i centrum. Hur görandet 
”görs” bestäms av de diskurser som verkar genom subjektet i den specifika 
situationen. Subjektet måste ständigt repetera sin position.117 Det är som ett 
spel där det för varje spelposition finns förutbestämda regler för hur spelet 
ska spelas. Subjektets position bestäms av diskursen i den bemärkelsen att 
subjektet inte kan ställa sig utanför de diskursiva normsystem som hon 
genomkorsas av. Normerande innebörder konstrueras diskursivt på olika 
arenor, där samtal förs omkring vad som uppfattas som naturligt rätt och 
normalt att säga och göra i en viss situation. Det är ur dessa språkliga 
normaliseringar diskursiva subjektspositioner uppstår. Enligt Bronwyn 
Davies måste vi för att förstå det poststrukturalistiska subjektet förändra vår 
uppfattning om subjektets egna intentioner och önskningar och istället se 
subjektifikation som en diskursiv process som sker i de olika sammanhang 
där subjektet ingår. 118

 
När subjektet aktiverar en position så betyder det att hon också aktiverar 
specifika innebörder som är kopplade till den positionen. Ofta är diskursens 
normaliserande kraft starkt styrande och bidrar till att positionera subjektet. 
Om och om igen repeteras de positioner som bär upp diskursens normer för 
vad som är naturligt rätt och riktigt att säga och göra enligt diskursens logik. 
Diskursens betydelser är inte statiska och fastlåsta, men i stora 
samhällsstrukturer som till exempel i skolväsendet är de normaliserade 
krafterna ofta så starka att motkrafter har svårt att göra sig gällande. När 
subjektet aktiverar en viss position så måste det uttrycka sig och agera enligt 
de innebörder som är kopplade till just den positionen.  På det sättet är 
möjligheten att påverka sin situation inte självklar, normerna för vad som 
upplevs som naturligt att säga eller göra inom varje subjektsposition finns 
där inom diskursen. Det är de som sätter gränser för vad vi uppfattar som 
normalt kontra mindre begripligt. Inom diskursen kan det finnas varierande 
antal tillgängliga subjektspositioner. Normaliseringen av det diskursiva 
meningsbärandet bidrar till att subjektet är benäget att upprätthålla 
diskursens betydelse genom att repetera och återigen repetera en och samma 
position vilket betyder att även om valmöjligheter finns så är subjektet i vissa 
situationer benäget att om och om igen aktivera samma position. Det 

 
116 Butler (1990). Butler har inspirerats av Nietzsche (1969) och citerar honom på s 33: 
“there is no ’being’ behind doing, effecting, becoming; the doer is merely a fiction added 
to the deed - the deed is everything”.   
117 Butler (1990). 
118 Davies (2000) s. 57. 
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betyder att innebörderna i positionen har blivit så normaliserade och 
förgivettagna att subjektet inte reflekterar över sin positionering och inte ser 
möjligheten till en annan positionering. Det är detta som bidrar till att vissa 
diskurser blir dominerande och starka.   
 

… vi bidrar också med att upprepa och bibehålla innebörder så att de blir starka 
och dominerande. De styr därmed inte bara vårt tänkande och handlande 
allmänt sett, utan producerar och rekonstruerar även vår uppfattning om vilka vi 
är – vår subjektivitet .119

 

Vilka subjektspositioner som blir möjliga för subjektet att inta beror på vilka 
positioner som finns tillgängliga i det aktuella sammanhanget. Subjektet 
väljer således inte att ”vara på ett visst sätt”, hon kan endast välja mellan de 
subjektspositioner som erbjuds för just den här situationen, dvs. vilka 
kommunikativa verktyg som finns tillgängliga för subjektet att plocka upp. 
Subjektets iscensättning är ett resultat av de diskursiva normer som just då är 
i omlopp och genomkorsar subjektet. Genom att uttrycka sig eller handla på 
ett visst sätt så aktiveras en särskild position Det kan också vara så att 
subjektet genom sina uttryck aktiverar flera diskurser i en och samma 
situation. För subjektet är det dock endast möjligt att använda de 
meningsbärande verktyg som finns där, vilket betyder att subjektet inte kan 
uttrycka sig hur som helst. Butler uttrycker det som att :  “There is only a 
taking up of the tools where they lie, where the very ’taken up’ is enabled by 
the tool lying there”.120  I en given situation finns det normer för hur 
subjektet kan uttrycka sig, vad som är möjligt att säga, och det är inte 
möjligt för subjektet att uttrycka sig utanför diskursens logik: ”There is no 
possibility of agency or reality outside of the discursive practices that give 
those terms the intelligibility they have”.121

Makt 
Eftersom subjektet ständigt genomkorsas av motstridig mening, förstår vi att 
makt opererar i och genom diskursen. Maktrelationen i den aktuella 
diskursen avgör på vilket sätt subjektet positionerar sig eller blir positionerad 
i diskursen. Diskursens makt är stark, eftersom den ”tvingar” oss till specifika 
sätt att vara t.ex. som skolledare och gör också vissa sätt att vara så åtråvärda 
att vi aktivt plockar upp dem.122 Skolledarskap är ett begrepp som 
konstrueras på många diskursiva nivåer i samhället vilka alla bidrar till att 
skapa mening och betydelse för vad det kan innebära att vara skolledare. 
 

 
119 Lenz Taguchi (2004) s. 71. 
120 Butler (1990) s. 145. 
121 Butler (1990) s. 148. 
122 Butler (1995) s. 134-136.  
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Foucault menar att makt inte kan uttryckas i form av ägande eller 
tillhörighet, den kan bara utövas.123  Istället kan makt ses som en ständigt 
pågående process där makten florerar inom diskursen och produceras av oss 
alla. Maktperspektivet är alltid närvarande, på mikronivå, i diskursen, den 
produceras via vårt sätt att tänka och handla, genom det vi tar för givet och 
uppfattar som normalt, rätt och riktigt, kontra det vi uppfattar som 
onormalt, och mindre begripligt. Makt kommer inte uppifrån, utan den 
produceras i alla de diskursiva sammanhang som vi vistas i. När 
föreställningar omkring ett fenomen blir dominerande finns 
maktperspektivet där, vi har accepterat de meningsbärande innebörder som 
följer fenomenet:  ”Power comes from below; that is, there is no binary and 
all-encompassing opposition between rulers and ruled at the rooth of power 
relations, and serving as a general matrix……. ” 124 På det sättet kan man säga 
att makten produceras i diskursen, av enskilda subjekt, i den stund subjektet 
i språk och handling accepterar diskursens mening.    
 
Vad som ska uppfattas som normalt att uttrycka i talet om skolledarskap och 
kön bestäms i de sociala sammanhang i samhället där skolledarskapet förs på 
tal. Diskursen bär tillsammans upp de innebörder som ger mening och 
betydelse för begreppet. Maktperspektivet kommer sedan till uttryck i det 
enskilda subjektets positionering i diskursen. Butler förklarar:  
 

….when words engage actions or constitute themselves a kind of action, they do 
this not because they reflect the power of an individual’s will or intention, but 
because they draw upon and reengage conventions which have gained their power 
precisely through a sedimented iterability 125.  

 
Makten är diskursivt konstruerad och kommer till uttryck i den mening, 
som skapas av kollektivet tillsammans, helt enkelt den kunskap om världen 
vi tillsammans konstruerar: ”Thus power over other people may, in sence, 
rest in the knowledge itself (in its particular constitutive effects), as well as in 
particular individual’s or collective’s use of it.”126      
 

Om vi utifrån detta resonemang tänker oss att en diskurs med utgångspunkt 
i normer som vi diskursivt knyter an till män är dominerande i ett visst 
sammanhang, t.ex. i talet om skolledarskap, så beror det inte på att enskilda 
män förtrycker kvinnor. Istället kan detta förstås som att en stark diskursiv 
mening har fått fäste, en kollektivt konstruerad kunskap som signalerar att 
mannen är normen. Denna diskursiva mening har normaliserats och vi 

 
123 Focault (1990). 
124 Foucault (1990) s. 94. 
125 Butler (1995) s. 134.  
126 Davies (2000) s. 1. 
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reflekterar inte över vad denna mening får för betydelse för enskilda 
individer.  Denna förgivettagna sanning får konsekvenser för kvinnor och 
män eftersom det ligger ett maktperspektiv inbäddat i den diskursiva mening 
som konstrueras. I diskursen finns innebörder och föreställningar kopplade 
till kön som kommer till uttryck i skolledarnas tal omkring skolledarskapet.  
Den dominerande diskursens mening bärs upp av både män och kvinnor, 
genom att de accepterar diskursens innebörder som naturlig och riktig 
kunskap. Detta gör de genom att om och om igen i sitt tal och sitt agerande 
aktivera de subjekt positioner som bär upp diskursens logik.  På det sättet 
kan de enskilda subjekten ses som producenter av makt.   
 
Frågan som genast infinner sig är förstås, hur vi utifrån ett sådant tänkande 
kan komma åt orättvisor mellan olika grupper i samhället som vi faktiskt 
både kan iaktta och känna. Hur ska man kunna argumentera för en sådan 
teori när hot, våld och förtryck omger vår vardag och vi tydligt kan se att 
vissa grupper i samhället utövar makt mot andra grupper? För att förstå detta 
måste vi se maktperspektivet som en diskursiv process som konstrueras 
överallt i samhället. För det enskilda subjektet kan det vara så att vissa 
subjektspositioner är kopplade till makt och inte tillgängliga för alla subjekt 
att aktivera. Det beror inte på att enskilda subjekt ”äger” makten. Istället är 
det subjektet som producerar en diskursivt konstruerad mening som för 
tillfället är kopplad till makt. När föreställningar blivit normaliserande 
produceras makten på mikronivå av alla de individer som accepterar de 
meningsbärande innebörder som bär upp makten.    

Förändring  
Hur ska då förändring kunna förstås inom denna teori om makt? Enligt 
feministisk poststrukturell teori så kan det finnas möjlighet till agentskap 
inom diskursen.127 Det är dock viktigt att beakta att de fria valen görs i 
enlighet med diskursens meningsbärande innebörder.128 Det finns många 
försök till tolkningar av Butlers teori om förändring. Min förståelse ligger i 
linje med Davies, som menar att subjektet både positionerar sig och blir 
positionerad av diskursen.129 Subjektet genomkorsas av olika diskurser med 
skilda meningsbärande innebörder och kan i vissa situationer aktivt välja att 

 
127 Sawicki (1991) förklarar detta med att att feministik poststrukturalism utgår från att 
diskursiva praktiker både begränsar och skapar möjligheter till handling. På det sättet har 
diskursen kapacitet att både frigöra och undertrycka.  
128 Davies (2000).  
129 Davies (1993). Ett intressant replikskifte förs mellan Jones (1997) och Davies där Jones 
kritiserar Davies för hennes uppfattning om subjektet som aktiv agent. Jones menar att det 
strider mot den poststrukturalistiska föreställningen om ett diskursivt subjekt. Davies 
(1997) replikerar att hennes utgångspunkt visst går att förena med den 
poststrukturalistiska tanken.  
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aktivera en position i någon av dessa diskurser. På det sättet kan individen 
tillskrivas en möjlighet till ingripande i diskursen. Subjektet är varken helt 
determinerat av språket eller helt fritt att använda det: ”Den som agerar 
(vilken inte är detsamma som det suveräna subjektet) agerar exakt i den 
utsträckning som han eller hon är konstituerad som en aktör, och opererar 
alltså inom ett fält av språkliga förutsättningar ända från starten”.130  I 
subjektets ständiga omskapande kan förskjutningar i mening och betydelse 
uppstå. I omskapandet händer det att subjektet inte tillfullo återskapar 
reglerna. Dessa ”slarviga” repetitioner kan leda till förändringar i diskursens 
meningsbärande innebörder. Salih (2004) tolkar Butler och uttrycker 
processen så här: 
 

As Butler has recently expressed it, the subject is both subjected to the norm and to 

the agency of its use, so that if subject-formation is the repeted inculcation of a 

norm, it will be possible to repeat and re-repeat that norm in unexpected, 

unsanctioned ways.131  

 

Ett subjekt som felciterar i en position som för tillfället genererar diskursiv 
makt har större möjlighet och acceptans i gruppen i jämförelse med det 
subjekt som felciterar i en marginaliserad position. Motståndet kan endast 
utgå inifrån diskursen.132 Subjektet växlar mellan olika iscensättningar av sin 
representation i diskursen. Den feministisk poststrukturella teoribildningen 
talar ibland om begreppet multipla subjektiviteter. Eftersom diskurserna är 
motstridiga och konstruerar motstridig mening, blir subjektet som en följd 
av det ett multipelt subjekt.133  Maktrelationen i den aktuella diskursen avgör 
på vilket sätt subjektet positionerar sig eller blir positionerat i diskursen:  
 

An individual emerges through the processes of social interaction, not as a 
relatively fixed end product, but as one who is constituted and reconstituted 
through the various discursive practices in which he or she participates. 
Accordingly, who one is is always an open question with a shifting answer 
depending upon the positions made available within one’s own and others 
discursive practices and within those practices, the stories through which we make 
sense of our own and others life.134

 
Valmöjligheter kan alltså finnas inom diskursen.  I vissa sammanhang kan 
det finnas flera möjliga positioner för subjektet att välja mellan. I andra 

 
130 Butler (1997)  citerad i Carlsson (2000) s. 19.  
131 Butler (2004) s. 9. 
132 Butler (1997) s. 12-18. 
133 Multipla subjekt är ett begrepp som på 1990-talet tagits upp av feministiska 
poststrukturalister. Davies och Harré (1990) var några av dem som först diskuterade 
begreppet bl.a i artikeln Positioning: The Discursive Production of Selves.  Se också 
Rhedding Jones (1996).  
134 Davies (2000) s. 89. 
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situationer kan diskursens kommunikativa meningsbäranden bidra till att 
positionera subjektet. I dominerande diskurser där de styrande normerna är 
kraftigt befästa och valmöjligheterna små kan felciteringar i positioneringen 
vara den enda möjligheten subjektet har att påverka situationen. Subjektets 
valmöjligheter påverkas av det specifika sammanhanget.  Diskursens makt är 
starkt styrande och bidrar till att subjektet är benägen att om och om igen 
aktivera samma meningsbärande innebörder.  

Skolledares och lärares iscensättning av 
skolledarskapet 
Jag utgår från att flera olika diskurser om skolledarskap konkurrerar om att 
få skapa mening och betydelse när skolledare och lärare konstruerar 
innebörder i begreppet att vara skolledare. Skolledarskap är ett begrepp som 
språkligt konstrueras på många diskursiva arenor i samhället vilka alla bidrar 
till att skapa mening och betydelse för vad det ska innebära att vara 
skolledare. Vad som anses ”rätt eller fel” att säga när man pratar om 
skolledarskap bestäms i de sammanhang i vårt samhälle där skolans ledarskap 
diskuteras. Det kan vara bland forskare, politiker, skolledarutbildningar, i 
massmedia, på utbildningsdagar osv.  Förutom diskurser om skolledarskap så 
utgår jag från att skolledare och lärare också genomkorsas av olika diskurser 
omkring kön, vilka också påverkar konstruktionen av skolledaren. Jag är 
medveten om att diskurser omkring skolledarskap och kön är i omlopp i 
samhället men vilka de är studeras inte empiriskt i den här undersökningen. 
Det jag försöker göra är att beskriva hur skolledarskap konstrueras i lärare 
och skolledares tal omkring skolledarskapet. Jag försöker förstå hur 
subjektifikationsprocessen går till, på vilket sätt skolledarna i studien 
positioneras och positionerar sig inom diskursen. Jag ser det som att 
skolledarna genom att aktivera olika positioner också aktiverar de diskurser 
omkring skolledarskap som florerar i samhället men jag begränsar min studie 
till att se skolledares och lärares tal omkring skolledarskap som en diskurs 
som kan identifieras i just detta sammanhang. Denna kontextuella diskurs 
har genererats ur konkurrerande diskurser omkring skolledarskap och kön 
som skolledarna och lärarna i studien har haft tillgång till.     
 
Mot bakgrund av detta resonemang så förstår jag det som att när skolledare 
positionerar sig eller positioneras i diskursen aktiverar de också könsdiskurser 
med tillhörande innebörder. Samtidigt som de konstruerar sig som 
skolledare ”gör” de också kön, de positionerar sig som kvinna och skolledare 
respektive man och skolledare. De iscensätter skolledarskap och kön och 
knyter samtidigt meningsbärande betydelser och innebörder till begreppen.  
När de talar om skolledarskap, gör de det utifrån diskursens logik, dvs. vad 
som upplevs som naturligt rätt och normalt att säga om skolledarskap vid 
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den här tiden, i just det sammanhanget de uttalar sig i. Jag ser skolledarna 
och lärarna som aktiva konstruktörer i skapandet av mening och betydelse 
inom diskursen skolledarskap. I enlighet med de teoretiska antaganden jag 
inspirerats av utgår jag från att skolledarskap inte är något som en gång för 
alla går att fastställa. Genom att använda det poststrukturella perspektivet vill 
jag uppmärksamma tanken om att skolledarskap kan ses som en process, 
något som hela tiden pågår och ”görs”. Min ambition att försöka visa på hur 
subjektifikationsprocessen kan se ut när skolledare görs till skolledare. Enligt 
de teorier jag vilar på är processen ”hur vi görs till subjekt” komplex och inte 
entydig. Detta hoppas jag kunna visa exempel på i min undersökning. Jag 
tror att ett överskridande av gränserna, att se bortom det vi förstår som att 
vara kvinna eller man och skolledare, kan öppna för möjligheten att 
upptäcka att det finns multipla sätt, vilka inte, och det är viktigt, utesluter 
varandra. Istället för att hamna i att polarisera kvinnors och mäns ledarskap 
mot varandra, vilket kan leda till ett cementerande av könsdiskursiv mening 
kopplad till skolledarskap, hoppas jag kunna visa på komplexiteten i 
konstruktionen skolledarskap och kön.  
 
Även om jag är medveten om att innebörder av skolledarskap är under 
ständig förhandling och därför möjliga att hela tiden förändra utgår jag också 
från antagandet om att diskursens normerande kraft är stark.  Genom att 
beskriva hur den diskursiva konstruktionen av skolledarskap ser ut försöker 
jag beskriva vad som uppfattas som normalt, naturligt och tillåtet för 
skolledare och lärare att uttrycka omkring ledarskapet. Jag försöker också visa 
hur diskurser omkring kön påverkar konstruktionen av skolledarskapet. Jag 
utgår från att skolledares och lärares sätt att uppfatta skolledarskapets 
innebörder är en ständigt pågående process, en föreställning utan slut, där 
betydelse och mening i en situation inte är fasta utan påverkas av det 
diskursiva spelet om att få skapa mening och betydelse för begreppet 
skolledarskap. Det betyder att de diskurser som florerar i samhället anger 
vilka meningsbärande verktyg som finns tillgängliga för skolledarna att 
använda.  

Avhandlingens placering i forskningsfältet  
Min forskningsgenomgång har visat att det finns förhållandevis lite forskning 
som problematiserar könsperspektivet i förhållande till skolledarskapet. 
Vidare har en stor del av forskningsfältet närmat sig skolledarskap utifrån en 
kvantitativ och normativ ansats och få har frågat skolledare och lärare hur de 
upplever och uppfattar skolledarskapet och dess betydelser. Det finns ett 
behov av att tillföra kunskap om skolledarskap utifrån skolledares och lärares 
uppfattningar vilket styrker mitt tillvägagångssätt. I Sverige är forskning 
utifrån ett social konstruktionistiskt perspektiv sparsam vilket stödjer mitt 



3 .  U T K I K S P L A T S   

 
 

 44 

 
 

val av en feministisk poststrukturalistisk teori som ansats. Det finns, anser 
jag utrymme för den kunskap som genereras från den här undersökningen. 
Den kan bidra till en ökad förståelse av skolledarskap och kön.   

Avhandlingens syfte och vägledande 
forskningsfrågor 
Skolans utveckling från regelstyrning till målstyrning, och den diskussion 
som väckts på olika nivåer i samhället omkring skolledarskapets innebörder 
och betydelse utgör en allmän bakgrund till avhandlingens forskningsfrågor. 
Det är skolledarna och lärarna som ytterst är ansvariga för att målen uppnås 
varför deras bild är viktig att uppmärksamma. Vad lägger de för betydelse 
och mening i begreppet att vara skolledare? Det faktum som inneburit att 
ledarskapet i skolan under senare tid utvecklats till att mer och mer bli en 
uppgift för kvinnor är ett viktigt perspektiv att belysa.  
 
Syftet med avhandlingsarbetet är därför att beskriva och analysera hur 
skolledarna och lärarna själva i sitt tal konstruerar skolledarskapet samt hur 
deras konstruktion kan förstås i ett könsperspektiv. 
 
Mot bakgrund av detta teoretiska resonemang har några vägledande 
forskningsfrågor formulerats.  
 

• Vilka subjektspositioner finns tillgängliga för skolledare? 
• Hur påverkar diskurser om kön konstruktionen av ledarskapet? 
• Hur förhåller sig skolledarens och lärarens konstruktion av 

skolledarskapet till varandra? 
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4. METOD 
I detta kapitel redogör jag för hur jag metodologiskt gått tillväga i 
undersökningens olika delar. Jag inleder med några reflektioner som 
tydliggör med vilka ”glasögon” min metodbeskrivning ska läsas. Därefter 
presenterar jag mina informationskällor och de beaktanden och motiv som 
ligger bakom urvalet av dessa. Sedan följer en presentation av mina 
forskningsmetoder och en beskrivning av undersökningens genomförande. 
Vidare redogör jag för hur mina data har bearbetats och analyserats. Därefter 
följer en reflektion över de metodologiska överväganden som gjorts följt av 
en trovärdighetsdiskussion. Kapitlet avslutas med ett resonemang om de 
etiska beaktanden som tagits under arbetets gång.   

Vägen mot diskursanalys 
Det politiska skiftet som innebar att den svenska skolan övergick från en 
regelstyrd till en målstyrd verksamhet har öppnat för diskussion omkring vad 
detta får för betydelser för skolans intressenter på olika nivåer. Skolans 
ledarskap är ett område som har diskuterats och man frågar sig vad det ska 
innebära att vara skolledare i en målstyrd skola. Det faktum att andelen 
skolledande kvinnor har ökat markant det senaste decenniet har bidragit till 
ytterligare ett perspektiv på skolledarskapet. I diskussioner om skolledarskap 
i samhället konstrueras föreställningar och betydelser av vad det innebär 
och/eller ska innebära att vara skolledare. Jag ville veta hur skolledare och 
lärare i sitt tal konstruerar skolledarskapet. Vilka innebörder lyfter de fram 
och vilka positioner framträder som tillgängliga för dem? Jag ville också veta 
hur kön påverkar konstruktionen av skolledarskapet. Inläsning av tidigare 
forskning och mitt intresse för skolledares och lärares meningsskapande 
omkring skolledarskap förde mina tankar till ett diskursteoretiskt 
angreppssätt. En hel del svensk forskning har genomförts där skolledarskap 
har varit i centrum men inte utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv. Detta 
faktum stärkte mitt val då jag anser att jag med den här utgångspunkten på 
skolledarskap kan bidra med ett nytt perspektiv på skolledarskap och kön.                   

Reflexiv forskning 
Undersökningen vilar på feministisk poststrukturalistisk teori och mitt 
bidrag till kunskapsproduktionen är förståelsen av skolledarskap i ett 
könsperspektiv.  Mot bakgrund av denna utgångspunkt blir reflexiviteten i 
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forskningen viktig att beakta.135 Reflexivitet handlar om att använda sina 
teoretiska utgångspunkter som verktyg för förståelse av den egna 
undersökningen.136 Diskursanalys som brukar räknas som reflexiv 
forskning137 utgår från en skepsis mot förgivettagna sanningar om 
verkligheten. Siktet är istället inställt mot att öppna för förståelse snarare än 
att fastställa sanningar.138 Eftersom uppmärksamheten riktas mot förståelse 
blir tolkningsförfarandet mycket betydelsefullt. Noggrannhet krävs i fråga 
om teoretiska antaganden, språkets betydelse och forskarens förförståelse.139 
Förståelsen som förmedlas genereras utifrån teoretiska resonemang och de 
resultat som presenteras ska ses som en konstruktion av möjlig kunskap.140 
Alvesson och Sköldberg uttrycker:  

 
Forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verkligheten, där 
forskaren dels interaktivt samspelar med de beforskande, dels aktivt tolkande hela 
tiden skapar bilder för sig själv och för andra: bilder vilka selektivt lyfter fram 
vissa bud på hur förhållanden – upplevelser, situationer, relationer – kan förstås, 
och (därmed) negligerar alternativa tolkningar.141

 
Det Alvesson och Sköldberg poängterar, är något jag vill uppmärksamma 
som viktig information. Min undersökning ska förstås utifrån min 
utkiksplats, feministisk poststrukturalistisk teori. Intervju med utgångspunkt 
i mitt synsätt kännetecknas av att komplexitet söks snarare än mönster. 
Intervjupersonerna ses också som aktiva i konstruerandet av mening i 
intervjusituationen.142 Mening och betydelse konstrueras av både den 
intervjuade och den som intervjuar eftersom det inte är möjligt att ställa sig 
utanför diskursen.143  

Urval av skolor och deltagare 

Deltagande skolor 
Jag har avgränsat studien till skolledarskap inom den kommunala 
grundskolan. I inledningsskedet hade jag en tanke om att skolledares 
bakgrund kan påverka konstruktionen av skolledarskapet. I grundskolan 

 
135 Se exempelvis: Alvesson & Sköldberg (1994); Alvesson (1996); Larsson (1994); 
Winther Jörgensen & Philips (2000); Wetherell & Taylor & & Yates (2001). 
136 Det har varit min avsikt att analysera mina data på detta sätt och jag försöker förhålla 
mig till huruvida jag lever upp till kvalitetskriterierna  i den avslutande diskussionen. 
137 Potter & Wetherell (1987). 
138 Se Alvesson & Sköldberg (1994). 
139 Ibid. 
140 Se också Burr (2003). 
141  Alvesson & Sköldberg (1994) sid.13. 
142 Potter och Wetherell (1987). Se också Hjälmeskog (1999).  
143 Se MacLure (2003). 
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finns skolledare med tidigare yrkeserfarenhet från i första hand både skola 
och barnomsorg men även från andra områden såsom näringslivet och den 
militära organisationen. Jag var intresserad av att också få med skolledare 
från barnomsorgen och dessa finner man främst i grundskolan, varför jag 
valde denna skolform.  I undersökningen ingår skolor av varierande storlek 
och från alla stadier av grundskolan. De deltagande skolorna skiljer sig också 
åt vad det gäller placering. Alla skolorna återfinns i en och samma kommun, 
men i skilda miljöer. Landsbygdsskolor, skolor med stadsnära placering och 
skolor i förstadsområden ingår. Kommunen valde jag i första hand av rent 
praktiska skäl. Då det totala antalet intervjuer uppgick till 24 var det 
fördelaktigt om kommunen inte låg alltför lång bort från min arbetsplats. 
Kommunen valdes också med tanke på att ett regemente lagts ned med 
följden att flera skolledare rekryterats från den militära organisationen och 
detta var för undersökningen en intressant skolledarbakgrund. Den variation 
som uppstod i skolornas storlek, placering och skolledarbakgrund styrdes 
dock av vilka skolledare som kunde tänka sig att ställa upp på intervju under 
den aktuella tidsperioden, då flera tillfrågade skolledare avböjde medverkan.       

Deltagande skolledare 
I undersökningen deltar 8 skolledare, 4 kvinnor och 4 män. Den första 
kontakten med skolledarna tog jag per telefon via den aktuella kommunens 
förteckning över grundskolor.  Många skolledare avböjde dock, och de flesta 
hävdade tidsbrist och stor arbetsbörda som skäl. De skolledare som deltar i 
studien är de fyra första männen respektive de fyra första kvinnorna som 
efter rundringning kunde tänka sig att ställa upp på intervju.  
 
Min tanke var att skolledare med varierande bakgrund skulle ingå i studien. 
Något strategiskt urval från min sida i det fallet var inte möjligt eftersom 
många skolledare avböjde. Det visade sig dock vara så lyckosamt att de 
skolledare som var villiga att ställa upp också hade varierande bakgrund. I 
studien ingår tre kvinnor med förskollärarbakgrund samt en kvinna som 
tidigare arbetat som fritidspedagog. Vidare deltar en man med 
förskollärarbakgrund, en man som tidigare arbetat som mellanstadielärare, 
en man som arbetat som högstadielärare samt en man med tidigare 
yrkeserfarenhet från den militära organisationen. Samtliga skolledare har 
någon tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll innan de tillträdde som 
skolledare. De har endera arbetat som ledare inom barnomsorgen, vikarierat 
som skolledare eller i något fall båda delarna. Alla skolledarna har vid 
tillfället från ett par år upp till ca tio års erfarenhet av att arbeta som 
skolledare och de är alla mellan ca 45-55 år. Samtliga skolledare har också 
deltagit eller deltar vid tillfället för intervjun i vad som brukar kallas 
rektorsutbildning och som ges av flera lärosäten i landet.   
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Deltagande lärare 
Tanken var att två lärare, en man och en kvinna till respektive skolledare, 
skulle medverka i studien. Det visade sig dock att det i ett fall inte fanns 
någon manlig lärare att tillgå varför 9 kvinnor och 7 män har intervjuats. 
Efter avslutad skolledarintervju frågade jag skolledarna om möjligheten att få 
intervjua några lärare på skolan. Till detta samtyckte alla skolledare. Ett brev 
att vidarebefordra till lärarna på respektive skola översändes till skolledarna. I 
brevet till lärarna presenterade jag mig, berättade om undersökningens syfte 
och vädjade om lärarnas medverkan. Skolledaren ansvarade sedan för 
spridandet av denna information.  I några fall förmedlade skolledaren namn 
på lärare som de trodde kunde tänka sig att ställa upp och jag kontaktade 
dem. I övriga fall tog lärarna själva kontakt med mig.  

Forskningsmetoder och genomförande 
Mitt syfte med arbetet är att belysa den diskursiva konstruktionen av 
skolledarskap i ett könsperspektiv.  För att kunna bilda mig en uppfattning 
om detta har jag intervjuat skolledare och lärare av båda könen. Jag söker 
efter meningsskapande och den mening som framträder i materialet belyser 
en diskursiv konstruktion av skolledarskap och kön. Jag har använt mig av 
skolledares och lärares tal omkring skolledarskap för att söka 
meningsskapande innebörder i detta tal.  Det är den kollektiva meningen 
som konstrueras av skolledare och lärare tillsammans som är viktig i 
sammanhanget, inte den enskilde individens åsikt. Eftersom 
könsperspektivet är en viktig del av arbetet har jag valt att sätta fingerade 
namn under varje citat för att upplysa läsaren om det är en man eller en 
kvinna som har uttalat sig. Varje skolledare och dennes lärare har namn som 
börjar på samma bokstav, skolledarna har fått de fingerade namnen: Alma, 
Berta, Cecilia, Diana, Jacob, Kenneth, Leonard och Mark. Lärarna har de 
fingerade namnen: Amanda, Adam, Bianca, Benjamin, Cecilia, Carl, Daniel, 
Doris, Jenny, John, Karen, Keith, Lena, Lars, Maria och Mary.     

Intervju 
Jag har använt mig av den kvalitativa intervjun som 
datainsamlingsinstrument. Steinar Kvale hävdar att kvalitativa 
forskningsintervjuer passar väl ihop med en postmodern och 
konstruktionistisk kunskapssyn. Han menar att metodologin kan tillföra 
viktiga tillskott till den sociala och språkliga kunskapsproduktionen.144 Då 
det finns få regler och riktlinjer för hur en intervju ska genomföras är 
planeringen av intervjun av största vikt.145 Det var viktigt för mig att 

 
144 Kvale (1999) s. 57. 
145 Kvale (1997). 
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personen jag talade med kände sig avspänd i den aktuella situationen. Därför 
har noggrannhet i detta moment vidtagits. Jag talade med de flesta per 
telefon innan och jag försökte på ett så avdramatiserat sätt som möjligt att 
informera om syftet med samtalen. Metodens slutliga utformning föll ut i en 
halvstrukturerad intervju, som mer kan liknas vid ett samtal. Jag hade med 
mig några fasta frågeområden för att själv ha något att utgå ifrån och för att 
om möjligt se till att olika områden jag fann intressanta verkligen berördes 
och inte föll bort i samtalet (se bilaga). Då min ansats var diskursanalytisk 
var avsikten att försöka förstå hur diskurserna påverkar det vi säger. På det 
sättet var inte frågan om huruvida en person svarar ärligt eller om intervjun 
var tillräckligt djup intressant att ta ställning till.146 Det var med andra ord 
inte varje enskild persons innersta tankar som var intressanta utan det 
diskursiva spelet omkring konstruktionen av skolledarskap. Jag utgick alltså 
inte från att varje person inom sig ruvade på en sanning som jag med en så 
sofistikerad metod som möjligt skulle kunna komma åt. Istället var min 
utgångspunkt att i den aktuella situationen vi befann oss i konstruera en 
förståelse för hur kunskap omkring skolledarskap ”görs”.147 Intervjun var det 
instrument jag fann lämpligast att använda för att försöka fånga det 
diskursiva spelet och utifrån det konstruera subjektspositioner.148  
 
I enlighet med mina teoretiska inspirationskällor är jag medveten om att jag 
inte kan ställa mig utanför diskurserna.149 Jag är medskapare i 
meningsskapandet och på det sättet har jag deltagit i konstruktionen av 
kunskap. Jag har deltagit i samtalet, ställt nödvändiga frågor för att klargöra 
huruvida jag har förstått vad personen menar och för att föra samtalet framåt 
när jag har känt att det har varit nödvändigt.150 Detta betyder inte att jag 
medvetet har ställt uppenbart ledande frågor eller att jag har försökt 
övertolka några innebörder. Det jag försöker förstå med diskursanalys som 
verktyg är talet, och eventuella andra kommunikativa uttryck som 
skolledarna och lärarna ger uttryck för och inget annat.  

 
 

146 Se exempelvis Börjesson (2003) s.100-106. 
147  Sahlin (2001) menar att intervjuer oavsett hur ”öppna” styrs av samma diskursiva 
normer som andra typer av möten och samtal. Det finns osynliga sociala regler för när det 
är acceptabelt att avbryta, vad som uppfattas som retoriskt övertygande osv. Refererad i 
Börjesson (2003) s. 78.     
148 Börjesson  (2003) skriver att en diskursanalytisk ansats innebär att: ”förstå vilka 
betydelsemöjligheter som diskurser sätter, samt öppna upp för reflexivitet hos forskaren 
själv”. s. 103. 
149 Se exempelvis: Butler (1990); Davies (2000); Laclau & Mouffe (1985); Lenz Taguchi 
(2004).  
150 Ledande frågor kan enligt Kvale (1999) vara befogade att ställa för att pröva 
tillförlitligheten och för att verifiera forskarens egna tolkningar. 
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Genomförande 
Den första kontakten med skolledarna tog jag via telefon. Jag presenterade 
undersökningens syfte och frågade sedan om de kunde ställa upp på en 
intervju. Skolledarna fick information om ungefär hur mycket tid som 
behövde avsättas och om att de garanterades fullständig anonymitet. 
Skolledarna fick sedan själva bestämma lämpligt tillfälle för mötet. 
Skolledarintervjuerna ägde i samtliga fall rum i deras arbetsrum. Vid alla 
tillfällen kände jag mig välkommen och inplanerad i skolledarens schema. 
Intervjusituationen var väl förberedd på så sätt att vi satt ostörda, telefonen 
kopplades över och sekreterare var informerad om situationen. Vid 
intervjuerna användes bandspelare och jag förklarade att syftet med 
förfarandet var att jag skulle kunna vara mer närvarande och deltagande i 
intervjusituationen. Skolledarna tillfrågades om sin inställning till 
användandet av bandspelare och samtliga gav sitt samtycke. När 
bandspelaren sattes på bad jag skolledaren berätta lite om sig själv och sin 
bakgrund för att få en avslappnad början på samtalet då en intervjusituation 
av vissa kan upplevas som obehaglig. Intervjun inleddes sedan med att jag 
berättade om min undersökning och mitt intresse för skolans pedagogiska 
ledarskap. Jag förklarade att jag ville fånga människors bilder av vad det ska 
innebära att vara skolledare. Jag talade om att jag själv inte på förhand hade 
formulerat några exakta definitioner av begreppet skolledarskap. Intervjuerna 
pågick mellan 1-2 timmar.  
 
Intervjusituationerna som helhet upplevdes som avspända och trevliga och 
majoriteten av skolledarna verkade tycka om situationen. Vid ett tillfälle 
hanterades bandspelaren fel vilket bidrog till att delar av intervjun inte blev 
bandad. Detta upptäcktes under intervjun och i samråd med skolledaren 
kunde information som inte kommit med på bandet tas upp igen och 
antecknas ned för hand.  
 
Vid varje intervjutillfälle lade jag stor vikt vid att försäkra mig om att jag som 
intervjuare förstod innebörderna i utsagan på rätt sätt för att så långt det var 
möjligt undvika att göra feltolkningar. I realiteten betydde det att jag ofta 
ställde följdfrågor som: Menar du att…? Kan du utveckla det lite mer? Hur 
menar du då? Min medvetenhet om att jag själv är en del av diskursen gjorde 
att jag var extra uppmärksam på att inte utifrån min maktposition själv 
positionera informanten.         
 
Intervjuerna med lärarna följde i stort sett samma mönster som 
skolledarintervjuerna. Lärarna fick själva bestämma lämpligt tillfälle. De 
hade i samtliga fall ordnat för avskildhet i intervjusituationen. Samtliga 
intervjuer fortlöpte utan störningsmoment. Samtalen utgick från samma 
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mall som skolledarintervjuerna där frågorna endast hade anpassats efter 
lärarperspektivet. Intervjuerna pågick i ca 1 timme och bandspelare användes 
vid alla tillfällen. 

Databearbetning och analys 
Enligt de teoretiska antaganden jag utgår från blir vetenskaplig kunskap  
också en diskursiv konstruktion som ständigt konstrueras om. I mitt 
analysarbete har jag strävat efter att kunna presentera en vetenskapligt 
trovärdig tolkning av hur skolledarskap och kön diskursivt konstrueras. Jag 
har försökt ”frysa” den ständigt pågående diskursiva konstruktionen fastän 
jag är medveten om att diskurserna är rörliga och att omkonstruktion av 
mening och betydelse sker hela tiden: ”Poststructuralist thougths does not 
have a stable foundation that can ever be grasped once and for all. Its own 
conceptual apparatus is always open to examination/…/ ”.151  Trots min 
medvetenhet om detta är min övertygelse ändå att vi kan lära oss något av 
den här kunskapsbilden. Genom att flytta blicken från individnivå till 
diskurser så kan det vara möjligt att öka förståelsen och insikten om vilka 
krafter som påverkar skolledares och lärares konstruktion av skolledarskapet. 
Jag försöker belysa hur skolledarskap iscensätts och repeteras, och relaterar 
detta till ett poststrukturalistiskt teoretiskt resonemang.        
   
Analysarbetet har inriktats på att beskriva de positioner som finns tillgängliga 
för skolledarna och vad dessa positioner innebär för dem. Med alla utsagor 
som grund har jag försökt vaska fram de subjektspositioner som är 
tillgängliga för en skolledare. För skolledaren kan man säga att dessa fungerar 
som en referens för hur verkligheten förstås och för hur vissa handlingar blir 
möjliga och andra omöjliga. Identifieringen av subjektspositionerna är en 
konstruktion av mig som forskare och flera olika konstruktioner har prövats 
innan den slutliga versionen som presenteras här tog form. Det finns flera 
sätt att skapa modeller för analys, och likaså finns det ofta olika 
infallsvinklar.152 Analysarbetet har varit en process som har pågått parallellt 
med intervjuarbetet. Det faktum att jag under en ganska lång tidsperiod 
kombinerade insamlande av data med bearbetning av materialet bidrog till 
att analysen steg för steg växte fram. En ständig omstrukturering i tanke och 
praktik var en betydande del av processen. Analysarbetet kan på det sättet 
beskrivas som att det har bedrivits i en ständig växelverkan mellan helhet och 
delar, och mellan data och teori.  
 

 
151 Davies (2000) s. 9. 
152 Se Börjesson (2003). 
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När de första intervjuerna var insamlade började arbetet med att transkribera 
allt över till text. Jag skrev i detalj ned allt som sades och jag markerade också 
uppehåll i pratet och utfyllnader som eh....mmm....osv. Detta arbete pågick 
sedan kontinuerligt allteftersom fler intervjuer lades till materialet. Hela 
materialet, sammanlagt 24 intervjuer, transkriberades av mig personligen 
vilket jag ser som en stor fördel. Detta bidrog till att jag verkligen behärskade 
mitt datamaterial. Jag hittade lätt i materialet och kunde i samband med 
arbetet med att skriva ned intervjuerna samtidigt föra anteckningar omkring 
sammanhang och kopplingar i materialet. Jag varvade även läsningen med 
att åter lyssna på de bandade intervjuerna. På så sätt fick jag också ytterligare 
en möjlighet att upptäcka saker i talet som jag kanske missade i själva 
intervjutillfället.  
 
När alla intervjuerna var utskrivna läste jag igenom dem gång på gång och 
sökte svar på frågor som: Vad är det de talar om? Talar de om samma saker? 
Vad återkommer de i sitt tal till? Jag sorterade talet i olika ”högar” och fick i 
första omgången sex olika ”högar”, eller sex olika områden de talade om. 
Dessa områden såg jag senare som diskursiva arenor. Så småningom blev de 
sex områdena reducerade till fyra: lärarnas, barnens, föräldrarnas och 
samhällets arena. Ingen information försvann i och med sammanslagningen.   
 
Jag fortsatte sedan att gå på djupet och analysera vad skolledarna pratade om. 
Jag såg t.ex att lyhördhet, tillgänglig och lyssna var ord som återkom ofta på 
lärarnas arena. Av dessa ord satta i sitt sammanhang tolkade jag att 
skolledaren ville vara läraren till lags genom att hjälpa, stötta och finnas till 
hands. På så sätt mejslade jag ut positionen supporter. Till 
supporterpositionen knöts innebörderna lyhördhet och tillgänglighet. När 
skolledaren aktiverar supporterpositionen så innebär det att hon agerar på ett 
visst sätt. På så sätt fick jag till sist fram tre positioner som skolledaren oftast 
växlade emellan. Dessa blev supporter, chef och pedagogisk ledare. De tre 
identifierade positionerna är inte särskilt anmärkningsvärda positioner för en 
skolledare. Det som blir intressant i sammanhanget är på vilket sätt 
positionerna aktiveras och hur det kopplas till kön. Dessa tre positioner 
dominerade talet omkring skolledarskapet och var de positioner som 
skolledarna och lärarna konstruerade om och om igen.  Till var och en av de 
tre positionerna knöts meningsbärande innebörder, vilka fungerade som 
normer för hur skolledaren uttryckte sig inom respektive position. De tre 
subjektspositionerna återfinns på alla diskursiva arenor med lite olika 
innebörder. När jag kom till lärarintervjuerna undersökte jag om lärarna 
positionerar skolledaren på samma sätt som skolledarna själva. Det visade sig 
att de tre positionerna supporter, chef och pedagogisk ledare återfinns även i 
lärarnas tal men med något olika betydelser och i vissa fall med helt nya 
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innebörder. Chefspositionen i lärarnas konstruktion omfattar t.ex. fler 
arbetsuppgifter om man jämför med skolledarnas egna konstruktioner av 
chefen.                                                                                                                                                       

Metodologiska reflektioner 
Feministisk poststrukturalism utgår från att diskursens mening skapas i det 
sociala samspelet mellan människor vilket betyder att jag som forskare inte 
kan anta ett utanförperspektiv. Jag kan inte ställa mig utanför diskursen och 
samtidigt beskriva den. Som forskare måste jag vara medveten om att jag är 
delaktig i det meningsskapande som sker i intervjusituationen.153 Jag är 
delaktig i meningsskapandet i första hand utifrån min subjektsposition som 
forskare. Men jag har också tillgång till verktyg som kan positionera mig som 
kvinna. Vidare har jag en bakgrund som pedagogisk ledare i förskolans 
verksamhet. I det sammanhang som intervjusituationen utgör finns det flera 
möjliga positioner för mig att aktivera. Detta har jag varit medveten om och 
så långt det har varit möjligt försökt att positionera mig som forskare 
samtidigt som jag måste vara medveten om att jag i vissa situationer blivit 
positionerad som kvinna eller förskollärare i diskursen.  
 
Jag upptäckte under resans gång att det finns särskilda språkliga diskurser, 
sätt att uttrycka sig och ordval som kan kopplas till förskolans värld, 
språkliga verktyg som jag alltså har tillgång till. I dessa situationer har jag 
kunnat känna igen vissa situationer som de skolledare som har 
förskolebakgrund beskriver. Detta igenkännande har enbart varit hjälpmedel 
för att föra samtalet vidare utifrån undersökningens intentioner. Här 
upplever jag att det inte har varit några problem att stå kvar i positionen 
forskare, men däremot har jag kunnat utnyttja min förskollärarposition. Det 
är svårt att veta hur det könsmaktspel som alltid pågår i interaktion mellan 
män och kvinnor kan ha påverkat utfallet av intervjuerna med de manliga 
intervjupersonerna. Könsdiskurserna är alltid närvarande men det var endast 
vid ett tillfälle som jag direkt kände av att jag blev positionerad som kvinna 
och inte hade något aktivt val. I den aktuella situationen uppfattade jag det 
som att skolledaren uttryckte sig skeptiskt och misstänksamt gentemot mig 
som kvinna inför mina avsikter i egenskap av forskarstuderande. 
 
Det är också viktigt att beakta det faktum att en forskare alltid befinner sig i 
en maktposition i förhållande till de personer som intervjuas. Forskaren har 
tolkningsföreträde och bestämmer vilken metod och vilka teoretiska verktyg 
som ska användas för att förstå resultaten.   

 
153 Börjesson (2003) refererar till Antaki & Widdicombe (1998) som hävdar att identitet 
skapas i intervjusituationen och är diskursiva verktyg för båda parter i intervjusituationen.   
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Trovärdighet 
Enligt Kvale kan validitetskrav i den här typen av undersökning diskuteras i 
termer av krav på hantverksskicklighet.154 Det handlar om huruvida texten 
har förmåga att kommunicera och hur väl transparensen i både 
genomförande och bearbetning har beaktats. Ett skickligt hantverk 
karakteriseras av att ständigt ifrågasätta och ompröva i analyserande faser 
under arbetets gång. Eftersom reflekterande forskning karakteriseras av att 
resultaten förklaras genom teoretiska resonemang har jag lagt stor möda och 
energi på att försöka kommunicera mina resultat med hjälp av de teoretiska 
förståelseverktyg jag inspirerats av. Potter & Wetherell menar att ett viktigt 
valideringsverktyg när det gäller diskursanalys är sammanhanget, dvs att söka 
sammanhang och meningsbärande i det analytiska arbetet.155 Vidare menar 
Potter & Wetherell att en viktig bedömningsgrund är fruktbarheten. 
Fruktbarheten förklaras som den analytiska delens förklaringskraft samt 
förmågan att frambringa nya förklaringar.156  I den analyserande fasen av 
studien har jag omprövat materialet flera gånger i ambition att finna 
meningsbäranden och komplexitet. I den slutliga analysen kunde så gott som 
alla data sorteras in vilket styrker analysens fruktbarhet. Jag upplevde också 
ett s.k data saturation som enligt Bogdan & Bilken innebär en mättnad i 
materialet där nytt material inte tillför något nytt.157 Enligt diskursteoretiskt 
tänkande kan det finnas dominerande diskurser som ”bestämmer” hur vi ska 
tala om ett fenomen, vad som är rätt att säga. Det vi säger att vi gör, 
beskriver nödvändigtvis inte vad vi i praktiken verkligen gör. Trovärdigheten 
i resultaten stärks då av att, förutom skolledarperspektivet, även lärares 
synpunkter kopplade till syftet har samlats in.  
 
Efter avslutad intervju med skolledarna tillfrågades de om det kunde tänka 
sig att skriva ned vad de ägnade dagarna åt timme för timme under en veckas 
tid. Till detta ställde de sig positiva. Tyvärr uteblev flera dagböcker och 
några var mycket knapphändiga varför dessa data inte kunde användas. Det 
hade kunnat styrka arbetet om denna metod hade lyckats.  En svaghet i 
undersökningen kan också ha varit att jag inte har haft kontroll över urvalet 
av lärare. Det kan vara så att någon eller flera av skolledarna medvetet har 
valt lärare som han/hon har en god relation till vilket skulle kunna ha 
påverkat resultatet. Eftersom jag vill undersöka diskurser och inte enskilda 
individers tyckande så menar jag att det oavsett av hur urvalet gått till finns 
ett värde i resultatet.      

 
154 Kvale (1999) s. 69. 
155 Potter & Wetherell (1987). 
156 Ibid. 
157 Bogdan & Bilken (1982). 
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Etiska beaktanden 
I alla sammanhang där människor är delaktiga i vetenskapliga 
undersökningar är det etiska perspektivet viktigt att beakta. Jag har lagt 
största möjliga vikt vid att i enlighet med vetenskapsrådets anvisningar väga 
forskningskravet mot individens krav på skydd.158 De deltagande personernas 
integritet har därför skyddats under hela undersökningen. Skolledarna och 
lärarna i studien har garanterats fullständig konfidentialitet. Deras riktiga 
namn förekommer inte någonstans i arbetet. I stället använder jag fiktiva 
namn och där har min avsikt varit att namnen inte ska likna skolledarnas 
riktiga namn.  Inte heller namn på skolor eller orter förekommer i arbetet. 
Undersökningens omfattning bygger också på relativt många skolor, vilket 
betyder att det inte är sannolikt att det går att koppla uttalanden till en viss 
person.  
 
Stor vikt lades vid att försöka skapa en avspänd och trygg intervjusituation. 
Detta gjordes genom att vara noggrann i förberedelser inför intervjun, att i 
tanken förbereda sig mentalt och att ha all utrustning redo och i ordning. Ett 
vänligt, öppet och seriöst bemötande eftersträvades genom hela kontakten 
samt en visad ödmjukhet inför intervjupersonernas medverkan. Redan vid 
den första kontakten med skolledare och lärare berättade jag om 
undersökningens syfte. De informerades också om att intervjuerna endast 
skulle användas för det avsedda forskningsändamålet och att datamaterialet 
skulle behandlas endast av mig.  
 
 

 
158 Vetenskapsrådet (2005). 
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5. SKOLLEDARSKAPET I 

RELATION TILL LÄRARNA 
Inledning 
Inför läsningen av resultatpresentationen vill jag göra några förtydliganden. 
Eftersom materialet analyseras ur ett diskursteoretiskt perspektiv så är inte 
skolledarna som enskilda personer viktiga. Det är den diskursiva meningen 
som är central, inte skolledarnas och lärarnas enskilda uppfattningar.  
Citaten uttrycker inte en enskild uppfattning utan ett särskilt sätt att tala om 
något som jag har identifierat och sedan försöker synliggöra i text och/eller 
med ett citat. Jag har inte anpassat citaten på något sätt utan återger 
utsagorna ordagrant. När utsagorna inte ligger i direkt följd markerar jag det 
på detta sätt (…..). När informanterna gör en paus i sitt tal visar jag det 
genom skriva in några punkter i texten.  I resultatpresentationen har jag valt 
att kursivera alla citat även de kortare för att tydliggöra dem.     
 
Skolledarna och lärarna i studien arbetar med åldersgruppen 1-16 år.  Jag har 
valt att använda begreppet barn, inte elever i min text. Mina informanter 
använder bägge begreppen. Jag vill också uppmärksamma läsaren på att det 
diskursteoretiska språket kan uppfattas som tungt.     
 
I datamaterialet har jag försökt identifiera de subjektspositioner som 
aktiveras i skolledarnas och lärarnas tal om skolledarskapet. De återkommer 
till tre olika subjektspositioner som de om och om igen iscensätter. Dessa 
menar jag är viktiga att uppmärksamma eftersom det kan visa vilka diskurser 
i samhället som är tongivande, dvs. vad som uppfattas som normalt och 
tillåtet att säga omkring skolledarskap. Varje position har en övergripande 
gemensam innebörd, men den kan också till viss del tillskrivas olika 
betydelse i skolledar- respektive lärartalet. Innebörderna kan också variera 
något på de olika diskursiva arenor som beskrivs nedan. Positionerna är 
normativa och uppfordrar till vissa beteenden om man som skolledare 
handlar enligt diskursens logik. Till varje subjektsposition finns regler att 
följa. När skolledaren talar utifrån en bestämd position innebär det att hon 
måste uttrycka sig på ett särskilt sätt. Det är rimligt att anta att det ibland 
finns en harmoni mellan skolledarens och lärarens konstruktion: att 
skolledaren aktiverar en position som också konstrueras av läraren. Det är 
också rimligt att anta att det finns situationer där skolledaren aktiverar en 
position som inte tas upp av lärarna eller vice versa, vilket kan leda till svaga 
punkter i konstruktionen av skolledarskapet.    
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Supporter 
Positionen supporter handlar om att skolledaren ska finnas till hands och 
stötta i skolans olika sammanhang. Den ska vara lyhörd för andra människors 
behov i olika situationer, helt enkelt se till att skolans olika intressenter har 
det bra och känner sig tillfreds med sina uppgifter. Supporterpositionen 
innebär också att skolledaren ska etablera relationer med de människor hon 
möter i skolan. Skolledaren ska också finnas tillgänglig. I alla situationer ska 
det vara lätt att nå skolledaren.  

Chef 
Chefspositionen uppmärksammar skolledarens roll som överordnad, den som 
i slutändan bestämmer på skolan. Skolledaren är den som ska fatta beslut 
rörande skolans verksamhet, och utöver det också leda skolans 
administration. Chefskapet innebär även arbetsledning och lönesättning av 
personal. 

Pedagogisk ledare 
Skolledarens uppgift i positionen pedagogisk ledare är att styra skolan mot 
pedagogiska verksamhetsmål. För att kunna leda skolans verksamhet krävs 
det också att skolledaren ligger steget före. Det är viktigt att vara ajour med 
forskning omkring skolfrågor och ha god överblick på vad som händer, både 
på samhällelig och på lokal nivå. Detta är viktigt för att kunna leverera rätt 
information till berörda i skolan. Att vara pedagogisk ledare innebär också att 
reflektera över ledarskapet och dess konsekvenser.  

Diskursiva arenor 
När skolledaren och läraren talar om skolledarskapet så kan jag se att de i 
huvudsak talar om ledarskapet i relation till fyra olika områden, vilka jag 
benämner som diskursiva arenor.  De fyra arenorna benämns som: Lärarnas, 
barnens, föräldrarnas och samhällets arena. Det innebär t.ex. att när 
skolledaren och läraren uttrycker sig på lärarnas arena så talar de om 
skolledarens relation till lärarna. På varje arena kan skolledaren agera utifrån 
de positioner som identifierats. När skolledarna iscensätter 
supporterpositionen på lärarnas arena innebär det att de talar om att vara 
lyhörda och tillgängliga i relationen med lärarna. I kapitel 5 och 6 visar jag 
hur skolledarna rör sig på de olika arenorna, och hur lärarna vill att 
skolledaren ska agera på respektive arena. Jag presenterar först skolledarnas 
perspektiv på varje arena. Därefter presenteras lärarnas perspektiv följt av  en 
sammanfattande analys av skolledares och lärares iscensättning av respektive 
arena.  
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Skolledarnas konstruktion på lärarnas arena 
Skolledaren är ansvarig för skolans personal, där lärarna är den största 
yrkesgruppen, och mycket av skolledarnas tal handlar också om relationen 
till lärarna. Skolledarnas konstruktion av skolledarskapet utspelar sig i stor 
utsträckning på en diskursiv arena som kopplar innebörder i ledarskapet till 
relationer till lärarna. Här framträder alla tre subjektspositioner supportern, 
chefen och den pedagogiske ledaren.  

Supporter – alltid redo och med ständig jourverksamhet 
Spelreglerna, de meningsbärande innebörderna i positionen supporter är 
lyhördhet och tillgänglighet. När skolledarna aktiverar supporterpositionen 
iscensätter de en innebörd i ledarskapet som kopplar till att alltid finnas 
tillhands för läraren. Skolledaren ska ständigt stå till förfogande för lärarna, 
den outtröttlige supportern i alla slags ärenden, stora som små. Det handlar 
om att ständigt vara lyhörd för lärarnas behov. Hur mår lärarna? Vad tycker 
lärarna? Vad vill lärarna? För att skaffa kunskap i dessa frågor är det viktigt 
att i kommunikationen försöka vara lyhörd inför vilka signaler lärarna sänder 
till dem: 
 

 Jag tror vid flera tillfällen har man ju försökt analysera det här.....vad är det 
dom tycker egentligen.... för det är ju deras förväntningar och vad dom tycker som 
egentligen är det som är viktigast.(Berta) 

                                
Det krävs en stor portion av social och psykologisk kompetens för att agera 
utifrån den här positionen: 
 

Man möter människor så olika beroende på vem det är som kommer. Om en 
kommer in eller säger något eller gör något eller jag är med om någonting....sedan 
kommer någon annan.....och det är inte alls samma grej....för hon är inte sån så 
det är ingen idé att jag säger samma sak till henne.....hon kan komma med exakt 
samma fråga....men jag kan inte ge samma svar därför att jag har läst av 
dom....(Berta) 

 
Det gäller att försöka få reda på hur läraren tänker, hur de uppfattar sin 
situation i olika sammanhang för att som ledare kunna bemöta dem på bästa 
sätt. Skolledaren måste försöka förstå hur läraren tänker även om läraren har 
en annan inställning, inte köra över läraren utan istället lyssna på vad läraren 
har att säga och samtidigt förklara den egna synen i frågan:  
 

.....sen i mötet med mina medarbetare är det viktigt att man lyssnar och försöker 
sätta sig in i vilken....ja hur tänker man....och vilken verklighet upplever 
man.....att man försöker ta till sig......ja så här tänker hon eller han.....och så här 
ser dom på sin situation.....och sen utifrån det att man liksom försöker då 
mötas.....och för att komma vidare.....för att kanske fördjupa eller vidga… (…..) 
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…förståelsen. Jag har ju medarbetarsamtal.....försöker ju ha det då med 
alla......det är väl främst där jag tycker att man.....jag kan visa.....dels kan jag ta 
reda på hur personen tänker men också hur jag tänker omkring samma 
fenomen......och så kan man se då....tänker vi ungefär lika eller tänker vi väldigt 
olika omkring det här då.....och så kan vi ju prata om det då.....vi tänker olika 
eller vad….. vad lika vi tänker här. Men samtidigt att försöka se hur vi ska 
komma vidare i det här då....skulle man kunna tänka på något annat vis 
omkring det här......eller göra på något annat sätt.....men det är i mötet där....för 
att det ska kunna bli ett möte så måste man ju lyssna.....men också bjuda på sig 
själv och försöka liksom vara ärlig.....att det kommer inifrån mig det här jag 
säger....det är ingenting som jag.....att man är ärlig...så här tänker jag för det går 
inte att lura folk med att säga fina ord...... och så här och så här ska vi 
göra......utan att det är grundat hos mig...(Diana) 

 
Skolledarens uppgift är att se till att läraren har det bra och är tillfredställd 
med sin situation. Det gäller att hålla sig informerad om vad som händer i 
klassrummen. Om någon lärares situation för tillfället är extra besvärlig 
måste skolledaren uppmärksamma detta: 
 

För mig är det väldigt viktigt att kunna känna sin personal och veta så att 
säga......bakom....vad det är som gör att hon inte mår bra just idag.....att mötas 
ute i korridoren och kunna säga: hur är läget nu med Johanna. Är hon frisk 
nu......att ha den kunskapen....det tror jag är viktigt. (Kenneth) 
 
Jag tror att det handlar hemskt mycket om att personer ser ganska snabbt om man 
är engagerad i.....och bryr sig....att man lyssnar....att man är med.....och jag 
menar samtidigt som jag vill att alla i personalgruppen ska vara delaktiga i hela 
verksamheten och utvecklingen så måste jag ju också visa med hela mitt sätt och 
vara....och med kroppsspråk och alltihopa att jag är delaktig....så jag tycker att 
den gode skolledaren för mig vet väldigt mycket om vad människor gör ute i sina 
verksamheter....att man känner till........man ska liksom.....man måste hålla sig 
väldigt ajour med....åh har du kommit tillbaka nu vad trevligt att du är frisk nu 
igen....att den här.....beroende naturligtvis på vilka möjligheter man har....vilken 
litenhet eller vilken storlek på området....eh.....men jag känner att jag.....jag 
försöker att veta väldigt mycket om det mesta..... (Berta) 

 
Positionen supporter innebär också tillgänglighet. Skolledaren ska finnas 
tillhands för lärarna hela tiden, i vissa situationer via mobiltelefonen. Det 
kan liknas vid en form av jourverksamhet. När läraren kallar avbryter 
skolledaren det hon/han för närvarande håller på med för att försöka 
tillfredställa läraren: 
 

Jag kan ju ha en ambition inför veckan om att det och det ska jag göra....si och så 
ska det bli....men det blir aldrig så.....inte denna dagen heller.....och jag fick ju 
ringa till dig och ändra tid också....och då prioriterar jag det som sker i 
verksamheten...(..........)jag prioriterar nog medarbetarna mest i verksamheten när 
dom behöver mig....än att jag kanske ska ha....jag har ett uppdrag på barn- och 
utbildningsförvaltningen, jag ska skriva ner det....jag ska göra det....då anser jag 
att det får vänta....för då är det....då får det vänta....sån är jag  (Alma)  

 
Tillgängligheten innebär också att bjuda in till dialog: 
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....säger man att man vill ha dialog och kommunikation med sin 
personal..........öppen och tydlig då måste man bjuda in till det......man kan inte 
stänga in sig då utan man får ta det på gott och ont.....att man jobbar med öppen 
dörr......inte bara öppen dörr utan öppen dörr mentalt (Caroline) 

 
Viktiga innebörder i tillgängligheten är den fysiska tillgängligheten. 
Skolledaren ska vara ute i verksamheten och synas. Det går inte att gömma 
sig bakom skrivbordet, skolledaren måste gå ut i verksamheten och fysiskt 
visa sin tillgänglighet. Att visa sig ute i verksamheten kan sprida en lugnande 
effekt.  

 
Det kan räcka att jag när jag kommer på morgonen....om jag startar upp här då 
så tar jag svängen ner i arbetslagen bara.....och morsar och hejar bara....ingenting 
annat.....och även när jag är nere på förskolan.....även om jag bara ska vara där 
10 minuter så tar jag sveper runt....för då har dom sett mig.....dom har sett mig 
som fysisk person....det räcker.... (Alma) 
 
Sen när dom kommer då framåt åtta så brukar jag alltid finnas i lärarrummet 
eller i korridoren.....stämma av och möta dom och säga: hej hur är läget idag? Det 
tycker jag är väldigt viktigt......att man finns tillgänglig där dom rör sig..... 
(Kenneth) 

 
En viktig innebörd är att vara tillgänglig för läraren i praktisk bemärkelse. 
Skolledaren ska både kunna rycka in i klassrumssituationer, och utföra 
allehanda sysslor som lärarna av olika anledningar inte hinner med. Genom 
att klara av att ta över lärarrollen tror skolledaren att hennes/hans legitimitet 
ökar i lärarnas ögon: 
 

…..jag menar det är inte bara det att man ska hålla ordning på vilka 
verksamheter....vilken personal.....det handlar ju hemskt mycket om att veta hur 
barnen fungerar.....jag menar att det är inte meningen att jag ska gå ut och 
vikariera....jag menar inte det.....men jag ska kunna gå ut och ta över en 
barngrupp när det händer akuta saker.....och klara ut det.....det tror jag är en sån 
där grej som......som personalen....det blir...då får man ett plus i kanten om man 
klarar av en sån bit va......(..........)det var en kille som behövde komma 
loss.....han skulle också på någon intervju eller någonting va.....då känner jag så 
här.....det jag menade var liksom att då ska jag veta så pass mycket....ja nu gick 
jag ut tillsammans med en annan personal så det var bara att hänga på....men jag 
kan ju hamna i en klassituation.....eller att jag ska ta över någon....en större 
grupp...(.........)jag tror att läraren har en bild av att kan dom ha en chef som 
klarar av vissa saker så uppskattar dom det..... (Berta) 

Chef – med beslutsångest   
Skolledarskapet innebär en överordnad roll i förhållande till skolans övriga 
anställda, där lärarna utgör den största gruppen. Skolledarna kommer ofta 
tillbaka till den subjektsposition som relaterar till chefsansvaret för skolans 
administrativa verksamhet. När skolledarna aktiverar chefspositionen 
iscensätter de betydelsen av att skolledaren ansvarar för beslutsfattande och 
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administrativa uppgifter på skolan.  Beslutsfattande handlar i dagens skola 
till stor del om ekonomiska beslut, vilket skolledarna också talar om.  
   

 Intäkter och kostnader går aldrig hand i hand......samtidigt som ekonomi och 
verksamhet ska gå hand i hand....men det gör inte det....(.....)....och 
personaltätheten är låg överlag vill jag säga....(.....)......jag måste ändå som ledare 
genomföra det.....för det är ju det uppdrag jag har.... (Alma) 

 
I den här positionen gäller det att väga för och emot och manipulera med de 
ständigt otillräckliga resurserna: 
 

……ja men då sätter vi in en halvtid nu då under en kortare tid.......nu tar vi 
den kostnaden” (Alma) 

 
I chefspositionen ligger också att ansvara för en mängd olika beslut omkring 
skolans verksamhet, ibland efter mycket kort betänketid: 
 

Ibland måste man fatta väldigt snabba beslut.....man måste trots allt göra 
det.....man.....det.....i krissituationer som händer ibland......och då är det ju gott 
att man på något sätt har skaffat sig lärdomar utav det man har gjort 
tidigare...(Mark)  
 
Det är så komplext.....många beslut som ska fattas.....så det finns inget 
enkelt....utan det ska vägas för och emot....och ibland ska man lita på magkänsla 
och ibland kan man inte göra det......så det är svårt...... (Caroline) 

 
Dagligen uppstår situationer där skolledarna måste fatta större eller mindre 
beslut. Mindre beslut kan vara att ansvara för ett avgörande i diskussioner 
tillsammans med lärare: 

 
Man måste kunna visa att det här kan vi inte göra nu....för det finns inte i våra 
styrdokument eller.......det här tillåter inte skollagen.  (Mark) 

 
Chefspositionen innebär så många olika uppgifter och åtaganden. En stor del 
av handhavandet av alla dessa arbetsuppgifter handlar om administrativt 
kontorsarbete:  

 
Sen ska jag förbereda det nya avtalet för det ska jag informera om på måndag  
(Alma) 
 
Vissa perioder är mer belastade....jag menar mars-maj är en ganska intensiv 
period för då handlar mycket om planering av nästa läsår  (Jacob) 

 
All denna administration tar mycket tid i anspråk, tid som skolledarna gärna 
skulle vilja ägna åt människorna i verksamheten: 
 

Jag vill inte sitta instängd här med rött på dörren och då blir det ju så att vill jag 
att det ska stå öppet då kommer folk in och glider in.....och har saker å prata 
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om.....och sen blir det väldigt mycket jobb som ska göras.....och då måste det 
göras....det ska skrivas saker och..... (Caroline) 

 
Den administrativa innebörden i chefspositionen utgörs av så mycket 
småsysslor som var och en inte uppfattas som särskilt betungande men som 
tillsammans trots allt tar mycket tid i anspråk. Det gäller att utnyttja tiden 
maximalt: 
 

Då hinner jag skriva det nu och det ska ut innan....... (Berta) 

 
Planering och framförhållning är ledstjärnor när skolledarna iscensätter 
chefspositionen. Det handlar med andra ord inte om något slumpmässigt 
agerande i ledarskapet. För att hinna med alla olika arbetsuppgifter så krävs 
disciplin: 

 
Jag vill inte springa efter hela tiden utan jag vill vara förberedd på.....(.........) 
Och då blir då almanackan framförhållningen på morgonen när man kommer 
också....vad är det nu jag ska göra idag.....(........)....jag organiserar då 
snabbt.....(Berta). 

Pedagogisk ledare – med tydliga pedagogiska mål 
När skolledarna aktiverar positionen pedagogisk ledare iscensätter de 
betydelsen av att marknadsföra sig som ledare med pedagogiska mål för 
skolans verksamhet. Skolledaren måste föra ut sitt pedagogiska budskap till 
lärargruppen för att på så sätt implementera sina visioner om hur 
undervisning ska ske, så att dessa förverkligas ute i klassrummen. Viktiga 
spelregler i den här positionen är styrning och reflektion. Det är skolledarens 
ansvar att styra skolan utifrån de pedagogiska insikter och kunskaper som 
förvärvats i det yrkesverksamma livet:  
 

Det finns två teser som jag bär med mig.....det ena är arbetslaget....eftersom jag 
själv har jobbat i arbetslag så pass mycket och ser att det finns såna styrkor i 
det......det finns också........det finns fallgropar och svagheter....men i mitt tänk är 
arbetslaget en styrka. Den andra ledstjärnan är att man.....att jobba på ett 
tematiskt sätt....att man kan enas kring ett tema och i det temat finns en 
långsiktighet.....en bärighet i det......inte ett parallellspår utan temat är en del av 
lärandet totalt sett. Det har vi lyckats med på den här skolan......det har tagit tre 
år men nu jobbar hela skolan efter samma tema.......(Mark) 

 
Skolledarna ska ansvara för skolans pedagogiska förhållningssätt och de står 
gärna upp för de normerande innebörder som följer positionen pedagogisk 
ledare. Skolledarna iscensätter förtrogenhet med och trygghet i att leda 
skolans pedagogiska utveckling.: 
  

Det här står jag för....det här är mina värden....min uppfattning och 
så.......(........) att visa på att man sitter på någon form av teoretisk kunskap om 
den här verksamheten. (Mark) 
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Positionen pedagogisk ledare innebär att visa vägen. Ibland betyder det att 
skolledaren måste utmana rådande mönster som inte passar in i den egna 
synen på verksamheten. Men skolledarens uppgift är också att inspirera och 
uppmuntra läraren till nya idéer och andra tankebanor:  
 

Ibland kan jag säga till folk som kommer och är jättepressade av att dom inte 
hinner med .....hinner inte med.....vem ska du hinna med för....är det för dig 
själv eller är det för eleven eller är det för föräldern eller är det för att rektor sätter 
lön på dig. Vad är det du inte hinner med? Jag tror att ibland måste man fundera 
på att det är lätt att hamna i ett ekorrhjul och bara spinna på och ha någon sorts 
tro på att man ska hinna och klara av allting som man alltid har klarat 
av....även lärare har fått en otroligt förändrad arbetssituation (Mark) 

 
Skolledare med rötter utanför grundskolans organisation t.ex. barnomsorgen 
eller i någon verksamhet utanför skolan uttrycker att de kan ifrågasättas av 
lärarna vilket kan leda till meningsskiljaktigheter mellan lärare och skolledare 
när det gäller lärande: 
 

Jag kan se hur arbetslagen.....hur de ser på barns lärande beroende på vad man 
har för professionalitet i arbetslaget. Som fritidspedagoger kan jag uppleva har en 
vidare syn på barnen än vad man har som lärare generellt.....även om jag nog 
tycker att lärarna försöker att få en vidare syn och en helhetssyn.....ja vad betyder 
då en helhetssyn....en syn som täcker barnets hela dag på skolan då.....men det är 
en lång resa att vandra... (Mark) 

 
Styrning kan innebära att inspirera och uppmuntra lärarna. Skolledaren ska 
uppmuntra goda initiativ och stötta läraren så att hon växer i sin roll: 
 

När man sitter med ett arbetslag som.....där man ser att.....man vet att någon har 
en kompetens som är jättebra.....jättespeciell och så vet man att personen inte har 
vågat använda sig av den........och så när någon plötsligt kliver fram.....och då vet 
man någonstans att jag har peppat jättemycket.....jag har verkligen försökt.....och 
när hon verkligen tar ett sånt kliv och säger att jag kan hålla i det 
här......yes......det är också väldigt roligt........när man ser att folk växer. 
(Caroline) 
 
Att kunna ställa utmanande frågor som gör att det faktiskt leder till nya processer 
för människor......(.............)....att man vågar utmana......inte leda......inte att 
leda pedagoger till kunskap utan att utmana pedagoger så att dom själva skaffar 
sin kunskap och sin syn på lärande...(Mark) 

 
Reflektion är en viktig innebörd i positionen. Skolledarna ifrågasätter sitt 
eget handlande, ställer olika skeenden mot varandra och reflekterar över för- 
och nackdelar med olika sätt att närma sig ett problem.  Det handlar om hur 
det egna handlandet men också lärarens, i olika situationer påverkar 
organisationen. Det sätt skolledaren förmedlar information på och dennes 
agerande har stor betydelse för hur det läraren reagerar på informationen.  
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 ….reflektera över sina handlingar.....varför gör jag som jag gör.....vad är det jag 
behöver utveckla....hur gjorde jag det här.....och för mig så.....jag har gått i 
handledning hela tiden sen jag började det här jobbet.....och jag skulle aldrig 
kunna tänka mig att jag skulle ha överlevt utan. (Caroline) 

 
Liksom i supporterpositionen måste den reflekterande pedagogiska ledaren 
lyssna på vad lärarna tycker och relatera det till sin egen uppfattning. 
Skolledaren har ett ansvar för att skolan utvecklas och måste se till att 
diskussionen går vidare. Skolan drar ingen nytta av strandade diskussioner 
och låsta positioner: 
 

......jag kan visa.....dels kan jag ta reda på hur personen tänker men också hur jag 
tänker omkring samma fenomen......och så kan man se då....tänker vi ungefär 
lika eller tänker vi väldigt olika omkring det här då.....och så kan vi ju prata om 
det då.....vi tänker olika eller vad  lika vi tänker här. Men samtidigt att försöka se 
hur vi ska komma vidare i det här då....skulle man kunna tänka på något annat 
vis omkring det här......eller göra på något annat sätt.....men det är i mötet 
där....för att det ska kunna bli ett möte så måste man ju lyssna. (Diana) 
 
Jag tycker man reflekterar mycket över sitt jobb och funderar mycket över......ord 
och ords valörer. (...........) 2001 var ju ett riktigt katastrofår i skolan.....och det 
var alltså så tufft  så det var inte klokt....det var att möta förtvivlade 
föräldrar......förbannade föräldrar....förkrossad personal....det var 
jättejobbigt.....och hur kan man möta dom och ändå med respekt.....hur kan 
man.....och då höll jag på jättemycket med mig själv… (Caroline) 

Lärarnas konstruktion 
Lärarna uppmärksammar i sitt tal omkring skolans ledning samma 
positioner som skolledaren. När det gäller innebörderna i positionen 
supporter är lärarna och skolledarna överens. I positionerna chef och 
pedagogisk ledare kan man däremot se skillnader. Skolledarna och lärarna är 
inte helt överens om vad positionerna ska innebära.   

Supporter – en självklarhet 
För lärarna är supporterpositionen den absolut viktigaste. Lärarna 
konstruerar skolledaren som någon som ska lyssna på läraren och vara lyhörd 
för dennes behov. En skolledare ska vara engagerad i läraren, vara insatt i de 
regler som läraren har att spela efter, veta vad läraren tycker i olika frågor och 
intressera sig för hur hon/han har det i klassrummet. Skolledaren ska vara 
bekant med varje enskild lärares situation, hur just den enskilde lärarens 
verklighet ser ut och vilka problem denne har att brottas med. Lärarna 
positionerar skolledaren som någon som i varje situation finnas där, någon 
som är tillgänglig för lärarna närhelst de behöver hjälp med något. Så här 
säger några lärare
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 Att han eller hon stöttar en hela tiden då... (Mary) 
 
...... ja det är en skolledare som för det första sätter sig in i mitt arbete och 
kommer och besöker klassen……..och gärna också kommenterar vad vi håller på 
med och...... man får lite uppmuntran.  (Doris) 

 
Lärarna iscensätter tydligt innebörden lyhördhet i positionen supporter. 
Skolledaren ska lyssna på lärarens upplevelse av vad som sker i den dagliga 
undervisningssituation och i skolan som helhet. För läraren är det viktigt att 
få säga detta till skolledaren. Läraren vill att skolledaren ska lyssna även om 
denne vet att utvecklingen går emot den egna uppfattningen. Läraren har 
ändå fått ge uttryck för sin syn på vad som sker inom organisationen och fått 
gehör för det. Även om lärarens åsikter i vissa situationer inte beaktas så är 
det viktigt att skolledaren aktivt tar del av vad läraren har att säga om 
händelseförloppet.   

 
Den gode skolledaren i mina ögon är en skolledare som lyssnar…….(.........) ja 
intresserad av att lyssna och att diskutera idéer....och bolla fram och 
tillbaka.......för rätt som det är så kanske det går att genomföra den här idén som 
man hade en gång fast det inte funkade och göra då......(........).......att man kan 
lyssna....att man förstår en.....(............)ja och att man kan få komma med sina 
bekymmer jättefort också.....på en gång.....(........)......kanske det låter egoistiskt 
för det kanske är många som det är kärvt för......men det ska kännas så........nu är 
det jag som är viktig.....just nu när det händer grejer.  (Cecilia) 

 
Skolledaren ska fungera som en diskussionspartner. Läraren ska kunna föra 
en dialog med skolledaren i olika frågor som rör det som händer i skolan. 
Det har mindre betydelse om spelets regler går att ändra. Lärarna uttrycker 
att det är viktigt för dem att föra dessa samtal med skolledaren. I positionen 
supporter ska skolledaren lyssna på lärarens syn på hur skolarbetet skulle 
kunna bedrivas om förutsättningarna hade varit annorlunda. På det sättet får 
läraren utlopp för sitt behov av att få berätta om sin dagliga situation för 
någon som lyssnar och bryr sig om hur läraren har det i sitt klassrum. 
 

…..inte säger nej på en gång även om han eller hon anser att det här är en 
omöjlighet.......det här har vi inte pengar till......men att lyssna.....och bolla idén 
iallafall... (Cecilia) 

Chef – ja ibland 
Lärarna aktiverar också i sitt tal positionen chef.  Skolledaren konstrueras 
som den som är ytterst ansvarig för skolans beslutsfattande. Skolledaren måste 
kunna ta beslut på egen hand, medan lärarna ska vara delaktiga i vissa beslut. 
Riktigt vilka beslut detta gäller är svårtydbart. Administrationen är 
skolledarens ansvar. Men lärarna kopplar betydligt fler innebörder till 
chefskapet än vad som kan identifieras i skolledarmaterialet. Lärarna 
positionerar också skolledaren som chef med innebörderna överordnad och 
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arbetsledning.  Innebörden överordnad kopplas till skolledarens maktställning 
gentemot lärarna, och arbetsledning handlar om att skolledaren ska ansvara 
för att ha helhetskontroll över arbetet på skolan. En annan innebörd som 
lärarna uppmärksammar är skolledarens roll som lönesättare dvs. skolledarens 
ansvar för att individuellt bedöma lärarens kompetens. 
 
I lärarnas konstruktion ska skolledaren själv ta ansvar i vissa beslutsärenden. 
Det är dock inte nödvändigt att lärarna är involverade i alla beslut som fattas 
på skolan. Lärarens förtroende för skolledaren ökar inte för att hon är med i 
alla beslutsprocesser. Lärarna konstruerar skolledaren som kapabel att själv 
avgöra vilka beslut denne som ledare kan fatta, och vilka beslut läraren 
behöver involveras i: 
 

Det här filtret som jag sa saknas lite grann……för att man ska vara med och 
bestämma allting....och ibland så kanske man tycker att det här är faktiskt 
ingenting som vi kan bestämma ........(..........)........man blir för snäll då på något 
sätt.....att man törs ju vara ledare och man menar väl att man ska vara delaktig 
och det är bra men då går det liksom......det slår över lite för mycket då......så 
istället för att ha filtrerat så mycket själv då.......och sen det här  med att ta ut då 
till arbetslagen.......då ska det ha filtrerats så mycket att det bara är det absolut 
viktigaste som går dit då istället för att allting ska ut och diskuteras.....då blir det 
inte så mycket......då känns det som att varför ska vi diskutera saker som 
egentligen är ledarens uppgift. (Karen) 
 
Alltså allt läggs  ut på oss i det syftet att allt ska vara en demokratisk process och vi 
ska vara med och påverka......men det upplever vi nog allihop att vi tycker att 
vissa saker kanske vi inte behöver diskutera och att vissa saker kanske faktiskt 
rektorn kunde bestämma... (Keith) 
 

Lärarna iscensätter skolledaren som kapabel att fatta vissa beslut själv. Trots 
det framgår det ändå att de vill känna sig delaktiga i vissa beslut som rör 
skolans verksamhet:  

 
….att när han väl bestämmer sig för att det här är en fråga som ligger på mitt 
bord den måste jag besluta om då måste han göra det.....och stå rakryggad i det 
och säga att det här har jag beslutat.  (Lena) 

 
För skolledaren kan det bli en svår balansgång där det gäller att ha 
fingertoppskänsla.  
 

Min uppfattning om en god skolledare det är en som lyssnar på alla, tar in allas 
åsikter och fattar sedan beslut. (Benjamin) 
 
 ...inte det här hårda.....att här bestämmer jag. (Cecilia) 

 
En skolledare måste ha fingertoppskänsla. Det gäller att kunna avgöra vilka 
beslut som hon/han kan fatta själv och vilka som ska föregås utav diskussion 
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med lärarna.  Enligt lärarna kan skolledaren gott fatta vissa beslut utan deras 
inblandning. Det påverkar inte deras förtroende för skolledaren: 
 

Ibland kanske man måste vara lite buffel som skolledare......i vissa frågor.....det 
här har jag beslutat....så är det...punkt...... (Lena) 

 
En ambivalens är alltså tydlig i positionens innebörder. Skolledaren ska delge 
lärarna alla beslut, och ha en ödmjuk inställning till sin roll som chef. Detta 
samtidigt som skolledaren kan vara lite bufflig och göra snabba bedömningar 
under arbetets gång. Lärarna är dock tydliga med att uttrycka att de inte vill 
känna sig överkörda: 
 

Han är lite för snabb till beslut ......han är lite för ivrig ibland att visa sig 
kraftfull.....men i en beslutsprocess ser jag det så här att det är jätteviktigt att 
fråga varje enskild person om deras synpunkter......det kan ju vara så att du ser 
problemet på ett sätt som inte jag gör och dina tankar får....eh....får mig att inse 
ett problem som jag själv inte har sett.... (John) 

 
Lärarna avsäger sig delaktighet i praktiska och rent administrativa beslut 
omkring skolans verksamhet som de anser endast tar tid ifrån det som de ser 
som sin uppgift i skolan, nämligen att ansvara för undervisningen: 
 

Allt kommer ut och vi ska besluta om......gärna lösa också....hur gör vi till 
hösten....hur ser tjänsterna ut? Vad blir bäst?.........(.........)....så allting ska vi göra 
egentligen tycker jag....som inte har med undervisningen att göra......(.......).....det 
mesta vi pratar om på våra möten det är inte barnen och det pedagogiska 
arbetet....utan det är ju allt det där andra som vi ska lösa.....simundervisningen 
och allt det där andra som tar tid....som inte jag känner är anledningen till att vi 
är här. (Keith) 

 
Lärarna slits uppenbarligen emellan sina två roller som medarbetare och som 
underordnad personal. De vill helst ha inflytande men inser att de måste vara 
insatta i alla direktiv som reglerar skolan vilket de uttrycker att de inte alltid 
är.  Konsekvensen blir att lärarna i ena stunden bejakar skolledarens position 
som chef med ansvar för beslutsfattande, medan de i nästa stund motsätter 
sig positionen och uttrycker att de själva ska vara med i beslutsprocessen. 
 
Lärarna kopplar också innebörden arbetsledning till chefspositionen. 
Skolledaren ska överblicka situationen, ha helhetskontroll i den dagliga 
ruljansen, och se till att verksamheten rullar på som den ska. Det kan handla 
om att anskaffa vikarier, ha kontroll över vad som händer överallt, för att 
sedan kunna informera läraren om nuläget. Lärarna har ju själva inte 
möjlighet att skaffa sig den överblicken. Precis som i supporterpositionen 
handlar det mycket om service, men medan supportern står för mer 
personlig service här och nu, så står arbetsledning för kontroll över 
organisationen som helhet. 
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.....alla delar måste funka för att det ska gå bra.......och det är ju den pedagogiske 
ledarens uppgift att få alla delar att hitta sin rätta plats..... (Jenny) 
 
......och så ska dom ta emot sjukanmälningar och försöka få vikarier..... (Mary) 
 
Nåt som jag tror är väldigt jobbigt för skolledare det är ju alla sjukskrivningar 
bland personalen för att få det att funka för det är inte lätt att få tag i 
vikarie.....och det är ju tyvärr skolledaren som får ut för det också och det kan ju 
inte dom hjälpa....att det inte finns någon att få tag i.....(Doris) 

 
Att ha kontroll över helheten på skolan innebär att se till att allt går rätt 
tillväga och att ingen lärare får fördelar framför de andra. 
 
Lärarna konstruerar skolledaren som en auktoritet eller överordnande 
gentemot läraren själv. De positionerar skolledaren som den som har till sin 
uppgift att bestämma över läraren. Läraren kan på det sättet använda 
skolledarens maktställning som överordnande i vissa sammanhang  
 

…..ja men jag sökte hit......(.......)...och det man ville ha var just liksom det här 
lite auktoritära..... (Jenny) 

 
Lärarna menar att skolledaren mycket väl i diskussioner är i sin fulla rätt att 
avvisa dem. En lärare uttrycker det så här: 
 

Vi har lyssnat på dig men mina skäl för att göra så här är det här och det här..... 
(John) 

 
Skolledaren ska tydligt visa vem det är som bestämmer. Lärarna uttrycker 
t.o.m. att lärare ibland behöver sättas på plats. Här konstrueras skolledaren i 
en tydlig överordnande position som visar klara riktlinjer och gränser för 
läraren. Skolledaren ska i lärarnas ögon representera fasthet och trygghet på 
skolan: 
 

.......och visar vem det är som bestämmer......det är lite av min biologiska ådra det 
där att jag menar chefer eller flockledare måste ibland visa för dom andra att det 
faktiskt är jag som bestämmer..... (Lena) 

 
Skolledarens position som chef med överordnande innebörd vill lärarna 

kunna utnyttja i vissa situationer i skolan, t.ex. i uppfostrande syfte gentemot 
barnen. Detta lyfter bort ansvaret från läraren över till skolledaren, när det 
blåser snålt:
 

....rektorn är ändå.......det är ju ett snäpp över mig......så här ska det vara i skolan 
va.....det har vi bestämt och det finns regler för det.....det är inte bara jag som 
säger att det ska vara så här utan här kommer då chefen på skolan och säger att så 
här ska det vara punkt slut liksom.....(Carl) 
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Skolledaren har en överordnad roll och ska därför upprätthålla distansen. 
Skolledaren har valt att ta steget bort från lärarkollektivet och får då stå sitt 
kast. Skolledaren är inte längre en av dem, utan har själv valt en annan roll 
som enligt lärarna förpliktar. Så här säger en lärare: 
 

 Han har svårt att se skillnad på mig som Lena…. som han kan prata med och 
skämta och när jag är lärare.....alltså.....jag är arbetstagare till honom och har 
åsikter om olika frågor....då tycker han att jag positionerar mig.....då ser han den 
där skillnaden väldigt tydligt och det tror jag han tycker är jättejobbigt och 
jättefrustrerande.......(.........)....men det är en viktig del utav........att man förstår 
tror jag när man går från lärare till rektor då har man bytt sida på spelplanen..... 
(Lena) 

 
Respekten för skolledaren grundas på att distansen upprätthålls: 
 

Det gör ju att det kan bli problem för......(......) hur kollegiet uppfattar den här 
personens pondus.....respekt eller......han kan tappa i respekt  (Lena) 

 
Lärarna konstruerar också skolledaren som chef med innebörden 
lönesättning. De talar om skolledarens roll som den som ska sätta deras löner 
och de ifrågasätter skolledarens kompetens i den positionen. Lärarna vet att 
den här positionen tillhör spelets regler men uttrycker ändå att de inte är 
tillfreds med den utan helst skulle se att detta ansvar inte låg på skolledaren. 
Lärarna känner sig inte säkra på att deras kompetens bedöms på rätt sätt: 
 

Sen ska man sätta lönerna......den här potten har du.....hur ska det bli rättvist.  
(Cecilia) 
 
...lönen för oss det är belöningen på vad vi kan....och får man inte rättvisa löner 
så slutar man till slut......man ger upp lite......(....).....du lönesätts kanske......din 
pedagogiska förmåga......och så får du 300 kanske när det högsta är 
1200.....betyder det alltså att din pedagogiska förmåga är urkass.....det gör det 
förmodligen inte utan förmodligen har man tagit hänsyn till att du ligger bra eller  
till eller att du ligger högt eller lågt.....men samtalet om det äger sällan 
rum.......sån bitterhet...... (Jenny) 

Pedagogisk ledare – Nej men gärna en pedagogisk 
inspiratör 

Lärarna konstruerar visserligen skolledaren som skolans pedagogiske ledare:   
 

Han ska ju vara den pedagogiske ledaren va.....det är han som ska ha den 
pedagogiska insikten. (Daniel) 

 
Men lärarnas iscensättning av skolledaren som pedagogisk ledare har inte full 
räckvidd. Det pedagogiska ledarskapet sträcker sig fram till den egna 
klassrumsdörren. Det verkar vara problematiskt för läraren att konstruera 
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skolledaren som en stark pedagogisk ledare, eftersom detta hotar den egna 
rollen som en duktig och kompetent pedagog: 
 

Ja, han ska förstå att det är jag som är professionell på det....det är viktigt.....sen 
kan han väl i och för sig komma med synpunkter men då måste det vara väldigt 
ödmjukt....(Lena) 
 
Ja där tycker jag att det är ett förtroende......att han litar på att jag gör mitt 
jobb....(.......) då tycker jag inte man ska lägga sig i över huvud taget....(Mary) 

 
Lärarna ser sig själva som pedagogiska ledare, vilket gör att det blir svårt att 
positionera skolledaren som pedagogisk ledare. Innebörderna i dessa båda 
roller hamnar för lärarna på kollisionskurs: 
 

.....om en pedagogisk ledare ska leda andra pedagoger då är det klart mycket 
svårare.....för vi är ändå rätt självständiga människor....vi är inte speciellt 
intresserade av att underkasta oss någon annans beslut utan alla lärare....alla som 
jobbar som pedagoger har en tydlig bild av hur man ska vara.....(Jenny) 

 
Lärarna ställer sig också tvivlande till positionen pedagogisk ledare i de fall 
där skolledare inte har erfarenhet av läraryrket. De ifrågasätter skolledarens 
pedagogiska kompetens och förståelse för läraruppdraget om skolledaren inte 
själv har egen erfarenhet av lärarprofessionen: 
 

Det var flera rektorer på den skolan jag var förut och bl.a. så kom det en kvinna 
från barnomsorgen och det som är nackdelen då när man kommer från 
barnomsorgen är att man har faktiskt helt olika pedagogisk syn......alltså man har 
faktiskt svårt att förstå hur högstadielärare tänker.....(.......)....ute i verksamheten 
så skiljer sig inställningen till barn och till vad man gör....(.....).....det hänger 
kvar det där gamla ämneslärare.......att ämnet är viktigt. På förskolan är det 
mycket mer så att man ser till barnets utveckling. (Jenny) 
 
Det är lite tråkigt när en rektor är upp till utbildning och dessutom är rekryterad 
från förskolan och inte har så jättemycket erfarenhet från skolan. (Daniel) 

 
…..ska man ha en sån helhet då bör man ju ha jobbat inom verksamheten...... 
(Karen) 

 
Lärarna iscensätter istället skolledaren som pedagogisk inspiratör med uppgift 
att ta del av aktuell information omkring undervisning, aktuell forskning och 
nya rön angående didaktik och metodik. Detta för sedan kunna informera 
läraren så att denne i sin tur håller sig ajour och kan ta ställning: 
 

För mig då så är det ju en ledare som är lite påläst och vet vad det finns för olika 
arbetssätt och metoder i skolan........(........)....ja uppdaterad på nyheter och..... 
(Benjamin) 
 
…..det man efterlyser emellanåt  det är ju att man kanske kunde få nåt tips från 
någon skolledare.......dom har varit ute på nån annan skola och sett nåt 
intressant.....så jobbar dom där....(Lars) 
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Skolledaren ska också avgöra vilken information som läraren vill ha och 
vilken som direkt kan sorteras bort. Det handlar om fingertoppskänsla hos 
skolledaren som kan vara svår att hantera eftersom det kan variera bland 
lärare vad de anser vara viktigt att få information om, och vad som har 
mindre betydelse. Skolledaren ska hjälpa lärarna med sådant de själva inte 
anser att de hinner med. Skolledaren iscensätts här som pedagogisk 
inspiratör. Det handlar om ren service till lärarna. Läraren är pressad och låst 
i klassrummet och det underlättar om skolledaren bistår dem med 
information:  
  

 Man måste verkligen försöka se också att man ska sila bort det som inte är riktigt 
relevant för den verksamhet jag själv är ansvarig för.....det är ju skolledarens roll 
att inte belasta arbetslagen (Karen)   

 
Den filtrerade informationen ska skolledaren sedan lämna till läraren och 
gärna föra pedagogiska diskussioner omkring detta tillsammans med läraren. 
Men där går gränsen för det pedagogiska ledarskapets räckvidd i 
lärarkonstruktionen. Hur undervisningen sedan bedrivs i klassrummet, vilka 
pedagogiska visioner och tänkesätt läraren arbetar utifrån eller vilka 
pedagogiska ställningstaganden som görs avgör läraren själv.  
 
Lärarna konstruerar också skolledaren som bollplank och diskussionspartner  
när det gäller pedagogiska frågor: 

  
Jag skulle kunna tänka mig att någon gång kommer rektor ut och är med och 
kanske ställer några frågor om hur......(Doris) 
 
....en sån här inspirerande god ledare som lockar till utveckling.....(Benjamin) 

 
Skolledaren ska inspirera och uppmuntra till utveckling men inte lägga sig i 
och leda den pedagogiska verksamheten i klassrummet. 
 

Det är en skolledare som vet vad han vill.....vilken pedagogik.....och åt vilket håll 
man ska......men sen inte säger att du ska göra så här och så här utan mer stöttar 
en och peppar en....(Mary) 

 
Lärarna ser skolledaren som en länk emellan den egna sfären, klassrummet 
och världen utanför. Om skolledaren sköter all administration runt omkring 
skolans verksamhet så tar läraren själv ansvar för undervisningen: 
 
Lärarna har ett kluvet förhållande till skolledarens position som pedagogisk 
ledare. Praktiskt arbete såsom all form av informationsinhämtande omkring 
undervisning och lärande ska skolledaren ta hand om. Det handlar om att 
först sortera och värdera informationen och sen informera läraren om väl 
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valda delar som är kopplade till den egna undervisningssituationen. 
Skolledaren får gärna agera som pedagogisk ledare så länge det handlar om 
att servera nyheter och information men hon ska inte lägga sig i lärarens 
undervisningssituation. Lärarnas konstruktion av skolledaren som 
pedagogisk ledare har begränsningar.         

Sammanfattning 
När skolledarna konstruerar sig som ledare på lärarens arena så aktiverar de i 
hög grad positionen supporter. Lärarna konstruerar också skolledaren som i 
första hand en supporter som ska ställa upp i många olika sammanhang. 
Detta är för lärarna en självklarhet. Skolledare och lärare är överens om 
konstruktionen av skolledaren som supporter och om vad positionen ska 
innebära.  
 
En av skolledarens viktigaste uppgifter är att se till att lärarna har det bra. 
Skolledaren ska underlätta lärarens arbete så mycket det går. Det innebär att 
skolledaren alltid måste finnas tillgänglig, läraren ska kunna nå fram med sitt 
budskap till skolledaren när behov finnes. Skolledaren anser att personalen är 
absolut viktigast i verksamheten. Kallar läraren så lägger skolledaren ned 
annan verksamhet. Dörren till skolledarens arbetsrum lämnas alltid öppen 
för att ytterligare förstärka intrycket av tillgänglighet, bara i yttersta nödfall 
stängs dörren. Supporterpositionen är en position som skolledarna 
iscensätter som bekväm, den tillför inte några bekymmer. Positionen chef 
aktiveras förhållandevis ofta av skolledarna, men positionen uppfattas som 
mer obekväm i förhållande till supporterpositionen. Innebörderna i 
positionen är förenad med obekväma åtaganden såsom att fatta svåra beslut. 
Skolledarna är också osäkra på positionens räckvidd, vad den egentligen ska 
innebära. Vad betyder chefskapet? När ska de utöva den makt som 
chefskapet innebär, och när har det mindre betydelse? Skolledarna bekymras 
över vad beslutsfattandet får för konsekvenser ute i verksamheten. 
 
Lärarna aktiverar också chefspositionen i sin konstruktion av skolledaren på 
lärarnas arena. Men inte heller lärarna kan riktigt bestämma sig för vad 
positionen ska innebära för skolledaren. De visar förståelse för den svåra roll 
skolledaren har som beslutsfattare men vacklar i sin beskrivning av 
innebörderna i positionen. Ibland ska skolledaren vara chef fullt ut och fatta 
beslut på egen hand, och ibland ska skolledaren delegera. Men riktigt i vilka 
situationer skolledaren ska vara chef fullt ut, eller delegera tydliggörs inte i 
lärarnas konstruktion.     
 
Skolledarna aktiverar positionen pedagogisk ledare i sin konstruktion av 
ledarskapet. De iscensätter betydelsen av att vara ledare för skolans 
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pedagogiska verksamhet. Skolledarnas konstruktion vilar på en tydlig 
förtrogenhet med de diskursiva spelreglerna för positionen pedagogisk 
ledare. Skolledarna är väl medvetna om vilket håll skolan ska drivas åt. 
Skolledaren är ledare för skolans verksamhet och ska därför styra skolan mot 
sina pedagogiska visioner. I lärarnas konstruktion av skolledarskapet på 
lärarens arena har positionen pedagogisk ledare en annan betydelse. 
Visserligen är lärarna medvetna om att skolledaren är ansvarig för skolans 
pedagogiska verksamhet men läraren konstruerar inte skolledaren som 
pedagogisk ledare med ansvar för vad som sker i lärarens eget klassrum. 
Skolledaren positioneras istället som pedagogisk inspiratör. Skolledaren ska 
ansvara för att hämta hem forskningsrön och information som knyter an till 
den pedagogiska verksamheten i skolan, helt enkelt vara uppdaterad och 
hålla sig ajour med vad som sker på fronten. Detta ska skolledaren förmedla 
till läraren som inte själv hinner med att läsa in sig på området. Skolledaren i 
lärarnas konstruktion är mer en pedagogisk inspiratör än en ledare.    
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6. SKOLLEDARSKAPET I RELATION 

TILL BARNEN, FÖRÄLDRARNA OCH 

SAMHÄLLET 
Inledning 
I både skolledarnas och lärarnas tal är lärarnas arena den som har det största 
utrymmet, men utsagorna handlar också om skolledarskapet i relation till 
barnen, föräldrarna och samhället. Positionerna supporter, chef och 
pedagogisk ledare återfinns på dessa tre arenor. I detta kapitel redogör jag för 
hur skolledarskapet konstrueras på de tre arenorna.    

Skolledarnas konstruktion på barnens arena 

Supporter – med barnens bästa i fokus 
Skolledaren är ansvarig för skolans verksamhet, och i skolan finns alla de 
barn som skolan är till för. Under samtalet rör sig skolledarna ibland på en 
diskursiv arena som kopplar innebörder i skolledarskapet till ledarrollen 
gentemot barnen. Här återfinns positionerna supporter, chef och pedagogisk 
ledare. Positionen supporter i relation till barnen uttrycker vikten av att ha 
en personlig relation till barnen. Skolledaren ska värna om barnen och visa 
omsorg och omtanke om dem.  
 
Karakteristiska innebörder i den här positionen är den personliga relationen 
till barnen. För skolledarna är det viktigt att de lär känna barnen. De 
poängterar betydelsen av att kunna deras namn, att prata och skoja med 
dem, och att besöka dem i klassrumet. Barnen ska veta vem deras skolledare 
är och vad en skolledare gör. Skolledaren ska visa omsorg, värna om barnen 
och se till att de har det bra på skolan. Relationen till barnen är en källa till 
glädje och tillfredställelse, som ger skolledarna positiv feedback.    

 
...kan väl inte namnen på hela skolan men bra nära iallafall.....dom vet vem jag 
är....sen är jag ute ganska mycket bland barnen här tycker jag.....så att jag.....jag 
så det är inga som helst bekymmer med det.....och det är jätteroligt på det sättet... 
(Kenneth) 

 
Relationen till barnen ger direkt feedback på skolledarens arbete för skolans 
bästa:  
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 Det är om jag har varit med till skolan och träffat elever och diskuterat och varit 
med i klassrummet och deltagit......eller när jag har varit med på en avdelning på 
förskolan och suttit med barnen....och hört och diskuterat med dom.....(.......)att 
det är roligt och man har en känsla för vad det är man håller på med....just i 
mötet med barnen....det är ju därför jag är här....... (Diana) 

 
Barnen är en källa till tillfredställelse i den komplexa roll skolledarna 
befinner sig i: 
 

Jag kan vara skitdeppig när jag lämnar kontoret kl.15.00 och så går jag in på 
fritidshemmet och så skriker tre ungar på en....det är så svårt för jag tror att man 
måste lära sig att glädjas åt de små sakerna....för mig handlar det väldigt mycket 
om  relationer och kontakt med människor....har man upplevt något positivt så är 
det ”görgött”. Man kan ha all världens visioner den dagen.....hela pedagogiska 
kåren står på trappan och hyllar en för att man har gjort en god insats......det är 
inte det som är intressant. (Mark) 

 
Skolledaren ska i den här positionen ansvara för att barnen har det bra och 
inför personalen tydliggöra barnperspektivet. Skolledaren ska värna om 
barnens bästa i alla lägen. Det kan handla om att i samtal med skolans 
personal återföra en diskussion till barnen, om den drar iväg åt fel håll: 
 

 ......tydliggöra faktiskt vad vi är här för.....att vi har ett gemensamt uppdrag som 
delvis ser.....det ser lite olika ut för olika kategorier på en skola men....men 
uppdraget är gemensamt....och det kan man inte.....man kan ogilla delar av 
det....okey då....men man måste ibland gilla läget....och det är så här det ser 
ut.....så här är vårt uppdrag....vi går inte hit av en slump......och det vi gör är 
ingen slump....utan vi gör det.....vi är här för barnens skull och för det jättefina 
uppdrag vi har att göra det så bra som möjligt för våra ungar.  (Caroline)  

 
Man måste ha klart för sig vad man har för uppdrag och vem man är till 
för.....jag jobbar ju med människor men mitt primära uppdrag är ju dom yngsta 
människorna....glömmer jag det då är jag på fel väg...(Leonard) 

 
För att kunna verka för barnens bästa måste skolledaren ständigt ifrågasätta 
sin egen och andras människosyn.  Med barnets väl och ve i blickpunkten 
måste skolledaren att se till att rätt människor knyts till skolan. Människor 
som har förmåga att nå fram till barnet, och som hela tiden utgår från 
barnperspektivet: 

 
Det är inte bara och riva av och göra jobbet och servera.....nu undervisar jag så 
har jag gjort mitt...poof...nu stänger jag.....utan det handlar att hela tiden ha det 
här uppdraget klart för sig....och jobba med det..... (Leonard) 

Chef – med utbildningsansvar 
På barnens arena iscensätter skolledarna ledaren som chef med innebörden 
att ansvara för att fördela resurserna på bästa sätt så att de gynnar barnens 
kunskapsinhämtande. I den här subjektspositionen talar skolledarna om sig 



6 .  S K O L L E D A R S K A P E T  I  R E L A T I O N  T I L L  B A R N E N ,  

F Ö R Ä L D R A R N A  O C H  S A M H Ä L L E T  

 
 

 76 

 
 

själva som ansvariga för barnens utbildning. Skolledaren ska ansvara för att 
den egna skolan lever upp till läroplanens och den lokala skolplanens krav på 
utbildningen. Det är skolledarens uppgift att se till att resurser fördelas så 
rättvist som möjligt. Detta kräver ibland en viss kontroll från skolledarens 
sida. Kontrollen kan innebära att skolledaren måste vara ute i klassrummen 
då och då, för att hålla sig ajour med hur undervisningen bedrivs. 
Skolledaren är ytterst ansvarig för kvaliteten på skolans utbildning. 
 
I skolledarens ansvar ligger att se till att skolan har de rätta kompetenserna 
för att kunna möta barnens aktuella behov. Skolledarna brottas ibland med 
svårigheter att klara av de krav som ställs på utbildningen från högre ort:   

 
Sen är det ju en fråga om resurser och då hamnar vi i den diskussionen....har jag 
dom kompetenser som eleverna behöver för att möta nästa steg. Det är ju där du 
har uppgiften egentligen....att se till att kompetensförsörja och kompetensutveckla 
personalen....(......)....den största svårigheten vi har idag är att se till att resurserna 
hamnar där dom bäst behövs.....det är ju så tyvärr att man får prioritera 
resurserna. Vi har en skolplan som är ganska tydlig i kommunen som säger vad 
det absolut viktigaste övergripande målet är......att alla elever ska vara 
godkända....nej säger jag.....jag når inte ens dit....då är det svårt.  (Jacob) 

Pedagogisk ledare med kontroll över 
kunskapsförmedlingen 
I positionen pedagogisk ledare iscensätter skolledarna vikten av att vara 
ansvarig för hur inlärning sker i skolan och att barnen får de ”rätta” 
kunskaperna. Skolledaren ska vara påläst och ha tagit ställning till ny 
forskning om skolan och barns lärande: 
 

Skolan har ju förändrats dramatiskt på bara några år egentligen....titta bara 10 
år tillbaka.....synen på kunskap......vi pratar inte om kunskap på samma sätt 
idag....idag pratar vi om barns lärande som ett livslångt lärande och jag tror att 
man ska vara......försöka som skolledare kunna vara.....en utmaning......begreppet 
lärande är otroligt intressant.......(.........).....Då kan jag i ett medarbetarsamtal 
säga......beskriv för mig hur du ser på barns lärande, när lär barn? Den som står 
för värdet att man lär mellan 8.10 och 13.20 i sin skolbänk den måste jag 
utmana.....för det är inte sant för mig och jag tror inte det är sant för forskningen 
heller......(........)....Ur mitt perspektiv......synen på barns lärande är väldigt 
förankrad i teoretiska kunskaper och inte i vidare begrepp av barns 
lärande......jag kan uppleva ibland att man är för rättrogen boken.....jag kan sitta 
i ett samtal och säga att.....är det viktigt att Lisa räknar tre sidor i boken....ja 
men boken säger att man ska räkna dom här sidorna.....men ändå tycker jag att 
man har förändrat så mycket....men inte tillräckligt (skratt) jag har ju så klart 
inte något facit men det är ju min grundfilosofi.....att klarar inte Pelle att sitta 
inne på lektionen så tycker jag det är helt okey att han går ut på skolgården 10 
min för han lära sig inget på dom 10 minuterna inne ändå men efter 10 min ute 
kanske han kan komma in och fortsätta och jobba. (Mark)  
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I positionen som pedagogisk ledare på barnens arena måste skolledaren ha 
kontroll över lärarna för att på detta sätt försäkra sig om att de förmedlar de 
rätta kunskaperna till barnen: 

 
 ....att jag ska se till att dom barnen som är här i skolan ......att dom ...eh....möts 
utav vuxna som jobbar efter dom styrdokument som vi har.........att jag 
alltså.......jag är på nåt vis kan man säga barnombudsman för dom.....det är ju 
jag  som på nåt vis ska försöka se till att det blir som staten och.....alla har bestämt 
att det ska va.....hur vi ska driva skolan. (Berta) 

 
Det krävs ibland att skolledaren är närvarande i verksamheten. Genom att 
delta i olika aktiviteter bildar skolledaren sig en uppfattning om hur lärarna 
sköter sitt uppdrag. Utifrån besöken har skolledaren sedan möjlighet att ta 
upp diskussioner med berörd personal. Skolledaren har skaffat sig den 
förstahandsinformation som behövs för att kunna ifrågasätta och ställa frågor 
omkring undervisningssituationen: 
 

Jag menar jag försöker och va´ med mycket ute därför att man ser väldigt mycket 
ute.......oavsett du sitter och äter med barnen eller du är med på ett gympapass 
eller du är med i någon skogsverksamhet så ser du ju förhållningssättet som dom 
vuxna har gentemot barnen.....och det finns ju hemskt mycket underlag för 
diskussioner sen efteråt när man har varit med i nåt sånt.  (Berta)  

 
Det är av stor vikt att skolledaren övervakar kvalitén på undervisningen i ett 
tidigt skede: 
 

Jag tycker att jag ska naturligtvis vara med i deras planeringar......jag ska ju va 
med i ......och se hur dom lägger upp verksamheten för där ser jag ju....jag kan ju 
göra en större insats i planeringsarbetet och utvärderingsarbetet och i 
projektgrupper och allt vad det är va.....det är ju mer jag kan påverka....jag kan 
påverka mer där än om jag går ut och sätter mig i klassrummet.  (Berta) 

 
Skolledaren utövar också en form av kontroll av hur kunskapsinhämtandet 
sker hos det enskilda barnet: 
 

I viss mån tycker jag att vi har fått ner det till eleverna också när det gäller 
decentralisering.....och då tänker jag mer på frågor som är viktiga för eleven 
alltså.....att kunna styra över sitt eget arbete och kunna påverka sin egen situation. 
(Leonard) 
 
Hela.....allt det här som händer i skolan handlar ju om att synliggöra....tydliggöra 
för eleverna vad det är.....att dom ska få syn på sitt eget sätt att lära och bli varse 
sig själv och öka i själv....både självtillit och självkännedom. (Caroline) 
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Lärarnas konstruktion på barnens arena 

Supporter – barnens vän 
I sin konstruktion av skolledarskapet i relation till barnen pratar lärarna om 
att det är viktigt att skolledaren har en personlig relation till barnen. Barnen 
ska känna igen sin skolledare. Lärarna vill tvätta bort barnens bild av 
skolledaren som en auktoritär person. Barnen ska känna sig trygga med de 
personer som finns i skolan varav skolledaren är en viktig person. 
Skolledaren ska inte vara någon de är rädda för utan någon som barnen vet 
bryr sig om dem: 

 
Hej Bertha skriker våra barn......(Benjamin) 
 
.....och sen syns på skolan.....du kanske inte behöver vara inne i 
klassrummet.....men att i matsalen......ja lite överallt så här....så att barnen vet 
vem det är som är rektor på den här skolan. (Carl) 
 
Jag tycker han ska komma ofta och bara titta in så barnen vet vem han är......och 
prata rent allmänt så att......ja skoja med barnen....leka lite med dem.....så att 
han inte är någon stor otäck farbror som sitter på rektorsexpeditionen..... (Mary) 

 
Det är viktigt att skolledaren inte glömmer bort att barnen alltid ska stå i 
centrum. Det faktum att skolledaren inte verkar direkt bland barnen leder i 
lärarens ögon till att de tycker att skolledaren ibland tappar barnperspektivet. 
Skolledaren kan ibland behöva plockas ner på jorden: 
 

 Den gode skolledaren......alltså det är ju när man först ser barnens 
behov.....varför finns vi här......om det är nummer ett......att det alltid handlar 
om barnens väl och ve i första rummet. (Keith) 
  
Vi jobbar faktiskt med barnen….. och för att göra det så bra som möjligt för 
dem.....och det tycker vi är det primära oavsett om det är skolledare, 
verksamhetsansvarige, lärare, fritidspersonal eller lokalvårdare eller vad det nu 
är.......så är det för barnens skull vi är här va.....på den här skolan har vi inte fått 
det stöd vi tycker vi skulle ha haft. (Daniel) 

 
Lärarna positionerar inte skolledaren som chef eller pedagogisk ledare i 
relation till barnen. De talar inte om skolledaren i termer av att ansvara för 
barnens undervisning på det sätt skolledarna själva gör. Lärarna ser sig 
antagligen själva som chefer och pedagogiska ledare gentemot barnen.     
 

Sammanfattning 
I sitt tal om barnen aktiverar skolledarna positionen supporter. Skolledaren 
ska se till att barnen har det bra. Genom att skapa goda relationer till barnen 
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känner de trygghet med sin skolledare. Skolledarna positionerar sig också 
som chef i relation till barnen, med ansvar för deras skolsituation. I ansvaret 
ligger att besluta om resursfördelning och personalrekrytering för att skapa så 
bra undervisningssituationer som möjligt. Skolledarna iscensätter också 
positionen pedagogisk ledare. Skolledaren är ansvarig för den pedagogiska 
verksamheten på skolan. Barnen ska ges en undervisning med utgångspunkt 
i skolplaner och goda teorier om lärande. 
 
Både skolledarna och lärarna konstruerar skolledare som supporter på 
barnens arena. Barnen ska ha en personlig relation till skolledaren. De ska 
känna till och veta vem skolledaren är. I lärarnas konstruktion är det mest för 
barnens skull som skolledaren ska upprätthålla en relation till dem. I 
skolledarnas konstruktion av supporterpositionen är den personliga 
relationen ömsesidig, och de ger uttryck för att den också är givande för dem 
själva.   
 
Skolledarna iscensätter innebörden av att alltid se till barnens bästa som det 
viktigaste uppdraget. I lärarkonstruktionen är inte detta så tydligt, de 
uttrycker att skolledaren ibland glömmer bort barnperspektivet. Lärarna 
tolkar skolledarens fysiska frånvaro som brist på intresse för barnen. I 
skolledarnas konstruktion framgår inte att deras agerande på andra arenor 
skulle innebära att de tappar barnperspektivet. Intressant är att lärarna inte 
alls talar om skolledaren som chef eller som pedagogisk ledare i relation till 
barnen. 

Skolledarnas konstruktion på föräldrarnas arena  
Skolledarna befinner sig förhållandevis lite på den diskursiva arena som 
kopplar ledarskapet till relationen med föräldrarna. När skolledarna talar om 
föräldrarna så aktiverar de i hög grad en chefsposition. Auktoritet är en viktig 
innebörd i ledarskapet gentemot föräldrarna.  Det ingår i rollen som ledare 
och krävs också ibland av lärarna. Förutom att skolledaren ska vara en 
auktoritet är det också viktigt att i vissa situationer samarbeta med 
föräldrarna. Barnen är deras gemensamma intresse och ett samarbete kan i 
förlängningen vara vinnande.  

Supporter – kan vara till fördel ibland 
Skolledarna aktiverar en supporterposition i relationen till föräldrarna. 
Skolledaren ska också arbeta för att upprätthålla en bra relation till 
föräldrarna. En viktig innebörd är att lyssna på föräldrarna, skolan kan vinna 
på att ha ett bra samarbete med föräldragruppen. Skolledarna ger uttryck för 
att det också är viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas situation: 



6 .  S K O L L E D A R S K A P E T  I  R E L A T I O N  T I L L  B A R N E N ,  

F Ö R Ä L D R A R N A  O C H  S A M H Ä L L E T  

 
 

 80 

 
 

 
Men då utbröt det stora folkupproret....sen dess har vi fått ut av det.....för vi har 
knutit den här gruppen till oss.....vi har suttit och haft informella möten utan 
några större protokoll där vi ju inte alltid har varit 100% överens....men helt 
plötsligt har vi respekterat varandras positioner iallafall....så att alla har förstått 
att det här kan vi göra och det här kan vi inte göra.....vi har tagit åt oss vad dom 
tycker.  (Jacob) 

 
De är viktigt att försöka sätta sig in i hur föräldrarna ser på olika 
förhållanden i skolan. Skolledarna är i många fall föräldrar själva och kan 
identifiera sig med föräldrarollen: 
 

Min äldste son....när han helt plötsligt inte skulle gå i en klass utan i ett 
spår.....det var innan jag hade börjat jobba i skolan igen.....då hade man vissa 
funderingar på hur det skulle fungera som förälder då.....man kan ju förstå 
föräldrar nu när man sitter på andra sidan skranket....okey skolan behöver 
förändras men inte just nu när mina barn är här...(Jacob) 

Chef – med makt att bestämma 
Här konstruerar skolledarna en subjektsposition som skolans auktoritet, med 
ansvar för, att om så behövs, sätta föräldrarna på plats. Skolledaren besitter 
en roll med mandat att utöva makt. Lärarna som inte har detta mandat 
använder sig av skolledaren som skolans auktoritet i vissa besvärliga 
situationer. Skolledarna hamnar också ibland i situationer där de måste 
uppfostra föräldrarna, tala om för dem hur de ska vara som föräldrar i 
relation till skolan: 
 

Det här samtalet nu t.ex.......nu är det en förälder som inte är riktigt.....som är 
lite missnöjd med tillsynstiden på sina barn mm.....och andra frågor också......då 
måste jag ta det......då får jag lägga undan allting annat....för det är ju också ett 
sätt att påvisa för föräldrarna att personal och jag är eniga i det vi står för och då 
kan personalen inte sitta själv tillsammans med föräldraparet anser jag då....utan 
där måste jag vara en stöttning till dom...... 

 
Det är viktigt att sätta gränser för föräldrar som har åsikter som utmanar 
skolans policy. I sådana situationer måste skolledaren stå på sig, och inte 
backa inför föräldrarnas krav. Skolledaren ses som den enda personen i 
skolans organisation som har mandat att göra sådana markeringar: 
 

Jag menar jag kan ju sitta med en förälder som är vansinnig på någon 
annan.....jag kan ju bara lyssna på vad du säger.....och det är klart att upplever 
du det så är det så......så vi ska natur.....men hos oss är det så här och våran 
ståndpunkt är det här och det här.....(Alma) 

 



6 .  S K O L L E D A R S K A P E T  I  R E L A T I O N  T I L L  B A R N E N ,  

F Ö R Ä L D R A R N A  O C H  S A M H Ä L L E T  

 
 

 81 

 
 

Chefspositionen innebär inte bara att visa sin makt och ha mandat att avvisa 
eller tillrättavisa, utan också att tillåta. Skolledaren har makten att avgöra vad 
som är tillåtet eller inte:  
 

Det kan vara så att bra idéer.....bra synpunkter det tar man ju upp......eller 
också.....nej....jag hör vad du säger och jag har förstått vad du menar men tyvärr 
det passar inte......   (Leonard) 

 
Det är inte bara barnen som behöver fostran, även föräldrar behöver ibland 
enligt den här positioneringen tillrättavisningar för att leva upp till skolans 
bild av hur en förälder ska vara för att passa in: 
 

För föräldrar har ju väldigt mycket synpunkter och fler blir det. Vi har ju våra 
60- och 70-talister nu......den fria uppfostran som var på den tiden.....dom kräver 
helt andra saker.....föräldrar har ju abdikerat idag......så vi försöker ju då att 
lägga över lite mer på föräldrarna igen......och då måste vi vara eniga....och 
tillsammans....att vi säger samma saker.....och det handlar också om saklighet....så 
att det inte blir otrevligheter....här ska vi vara sakliga och tydliga......det är 
jätteviktigt. (Alma) 

Otydlig pedagogisk ledare 
Skolledarnas position som pedagogisk ledare är otydlig i relationen till 
föräldrarna. Skolledarna talar mest om vikten av att vara en tydlig chef och 
mindre om att tydliggöra skolans pedagogiska mål och visioner för 
föräldrarna. Skolledaren gör små inhopp i positionen, där man kan ana en 
innebörd av pedagogiskt ledarskap: 
 

Jaa, det är ju rätt intressant att många av dom mest konservativa är föräldrar. 
Dom vill inte att skolan ska vara som när dom själva gick i skolan men ändå vill 
dom att den ska vara som när dom själva gick där. (Mark) 

Lärarnas konstruktion på föräldrarnas arena 
Lärarnas konstruktion av skolledaren på föräldrarnas arena är i likhet med 
skolledarnas obetydlig. Lärarna konstruerar endast skolledaren i positionen 
chef. Läraren vill ha möjligheten att utnyttja skolledarens maktposition som 
chef i förhållandet till föräldrarna. Det faktum att läraren inte konstruerar 
skolledaren som supporter eller pedagogisk ledare i relationen till föräldrarna 
kan kanske tolkas som att de själva ser sig i den positionen.   

Chef – med mandat att slå näven i bordet 
Lärarna behöver ibland använda skolledaren som maktmedel gentemot 
föräldragruppen. De konstruerar skolledaren som auktoritet med legitimitet 
att utöva makt, att säga ifrån om det behövs. Läraren själv har inte samma 
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auktoritet i sin roll och kan därför i vissa sammanhang behöva stöd från 
skolledaren: 
 

Ja, ibland kan det ju vara så att det kan bli föräldrareaktioner.....om vi hittar på 
nått nytt då......men att man då vet att skolledaren.....(.......)....att han inte tar 
föräldrarnas parti....(Mary) 
 
….att vara den som kanske stöttar när det blåser lite snålt om 
ryggen.....(........)...det kan ju göra det.....det kan blåsa lite snålt om 
ryggen......man kan träffa på föräldrar som .....ja man inte riktigt kommer 
överens med.........dom kanske har hur goda avsikter som helst vad det gäller sina 
barn....men.....det kan ju bli ett förtroende som man mister på något sätt 
då......att skolledaren då kan hjälpa till och stötta......vara en tredje part kanske i 
samtal....så man inte är så ensam...(Amanda) 

 
Skolledaren är det sista maktmedlet som används mot föräldrarna när läraren 
själv inte kan hantera situationen. Detta för att visa att läraren inte står 
ensam i frågan utan att skolan och rektorn står bakom. Det handlar om att 
sätta föräldrarna på plats: 

 
Det kanske är lite svårt att ta föräldrar också..........det är ju sista instansen när 
det är nåt som är problematiskt.  (Mary) 

 
Sen är ju rektors roll oerhört väsentlig som stöd när man har 
problem.....(.........)...det kan vara vid något tillfälle som jag har....inför ett 
utvecklingssamtal.....har gått förbi min skolledare och sagt att nu sitter jag med 
den föräldern....bara så du vet.....jag kanske kommer upp och hämtar dig... 
(Lena) 

Sammanfattning 
Skolledare och lärare är förhållandevis eniga i konstruktionen av ledarskapet i 
relationen till föräldrarna. Båda konstruerar skolledaren som auktoritet, och 
föräldrarna ska hållas kort. Samarbete ska utövas men på en nivå där 
distansen ändå upprätthålls. Det är på den här arenan skolledarens roll av att 
ha tillgång till en maktposition i skolan är tydligast.   

Skolledarnas konstruktion på samhällets arena 

Chef – med begränsad räckvidd 
Viktiga innebörder i positionen är budgetansvar och verkställande av beslut. 
Många kommuner har idag svårt att få pengarna att räcka, vilket ofta får till 
följd att skolorna får krav på sig från högre instans att spara in på utgifter i 
skolan. Skolledarna iscensätter en innebörd i skolledarskapet som handlar 
om att vara ansvarig för skolans budget, vilket betyder att ”hålla budget”. För 
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att klara detta krävs ofta nedskärningar i verksamheten och skolledaren blir 
den som får stå till svars för detta gentemot lärare och föräldrar: 
 

.......det var att möta förtvivlade föräldrar......förbannade föräldrar....förkrossad 
personal..... (Caroline) 

 
Skolledarna är medvetna om det pris barn och personal i skolan måste betala 
p.g.a. de ekonomiska beslut skolledaren har varit tvungen att genomföra i 
verksamheten: 
 

Men det svarta spöket är ju ekonomin.......det är ju så.....för det är ju också så att 
jobbar man så att man är ute i klasserna så ser man ju att det är ju....vi har 
väldigt många ungar som har det förfärligt bra....men vi har också några som 
....om vi hade en annan ekonomi så skulle det se annorlunda ut........ (Caroline) 

 
I positionen ligger ändå ett stort ansvar för att klara av uppgiften: 
 

Det uppdrag vi har just nu det är att hålla budget för vi har inga pengar.....och 
just nu så lever vi på lånade pengar.....vi lånar pengar just nu för att det ska 
snurra runt......men det är ju det att även dom ska få en medvetenhet 
(lärarna).....och det är ju min roll också att jag ska ge dom de uppgifterna......så 
att dom får den här medvetenheten..... (Alma) 
 
.....men det är ju fortfarande så att jag kan ju inte strunta i ekonomin det kan jag 
ju inte.....jag kan ju inte gå och anställa folk hur jag har lust... (Caroline) 
 
Sen har jag det kommunala uppdraget och ansvara för det då......(.........)....och 
ansvarar för det då gentemot våra politiker då.....och det här med budgeten är ju 
den största delen i det.... (Berta) 

 
Skolledaren är kommunens förlängda arm när det gäller hur skolan ska 
styras, och hur verksamheten ska bedrivas. Skolledaren är styrd uppifrån och 
kan inte själv påverka besluten. Hur skolplanen ska se ut, vad en pedagogisk 
ledare ska vara, hur många elever klasserna ska ha etc. är frågor som 
skolledaren själv inte är med och beslutar om.  Men skolledaren måste 
försvara direktiven i den egna skolan, vare sig hon samtycker eller ej: 
 

 Om jag säger så här det gjordes en översyn i XX kommun för några år sedan och i 
den översynen så gjorde man en ny skolledarorganisation....hösten 99 gjordes en ny 
skolledarorganisation.....nu är inte organisationen i sig så intressant.....eller det 
var den väl också......men framförallt så var det då.....eh.....en betoning från 
politikerna....dom lokala....som visade på vad dom tyckte att en pedagogisk ledare 
skulle vara.....och det är ju många gånger vi får politiska dokument som vi tycker 
att....hur bra var det där?....men i översynen vill jag påstå att den var i mångt och 
mycket väldigt bra......vi blev väl lite rädda när politikerna skulle börja skriva det 
här för vi tänkte att måtte vi inte komma tillbaka till den gamla regelstyrda 
perioden.....även om det ju liksom är förordningar som styr det här så kan ju 
lokala politiker vara med och peta i ganska mycket om dom så vill....nu var vi lite 
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fundersamma på om det skulle bli så....men det blev det inte.....det blev ett väldigt 
bra dokument.  (Leonard) 

 
I den här positionen är skolledaren en bricka i spelet, där någon annan 
bestämmer spelreglerna: 
 

Nu har dom iallafall bestämt sig för att läroplanerna kanske och kursplanerna 
kanske ska vara prioritet och det är ju skönt.....då hinner en ju få igenom den ena 
innan det är dags för nästa.........(.......)......det här som har varit.....att man hade 
en skolreform och så gick det bra ett tag....och så vidare.....men vi kommer att 
förändras hela tiden.....jag tror att det här som skolan har varit och så 
vidare.....då kommer man att bli frustrerad....det är ju också en sak som du måste 
göra som skolledare....informera och tala om.....det här kommer att förväntas av 
oss....det här är på gång osv. (Jacob) 

Pedagogisk ledare – som föregår med gott exempel   
Skolledarna aktiverar även positionen pedagogisk ledare på samhällsarenan. 
Skolledaren ska visa vägen och där är det egna förhållningssättet viktigt, att i 
alla situationer föregå med gott exempel. En viktig spelregel i positionen är 
att vara bärare av samhällets politiska värden. För skolledaren innebär det att 
visa detta i förhållningssättet i det vardagliga mötet med medarbetarna och 
barnen i skolan: 
 

Jag nämnde värdegrund.....en sån här central fråga för 
mig.....demokratibegreppet och värdegrundsbegreppet måste jag på något sätt som 
rektor va...verkligen vara bärare av.......det är jätteviktigt....konkret så handlar 
det väldigt mycket om att vara förebildlig.....i samtal.....att jag syns ute i 
verksamheten också.....på så sätt förebildlig.....jag menar jag är ju ute och är med 
barnen också och står för dom här värdena och dom här begreppen. Och i samtal 
som vi har.....konferenser medarbetarsamtal.....så för mig är det ett 
centralt.......ett slags ryggrad.  (Mark) 

 
Skolledaren ska stå för samhällets demokratiska värden och förstärka dessa 
genom sitt eget förhållningssätt. Förhållningssättet blir ett verktyg 
skolledaren använder för att kunna förmedla dessa värden: 
 

Den gode pedagogiske skolledaren tar det här med förhållningssätt väldigt mycket 
på allvar, den försöker verka förebildligt tycker jag......säger den att det är viktigt 
att jobba med elevinflytande så gäller det också att man själv möter människor 
med tanke om att den här har någonting att komma med......det handlar om 
respekt.....det tycker jag är en grundförutsättning.....man kan inte sitta och säga 
att det är viktigt att lyssna på barnen.....ta barnens funderingar på allvar och sen 
inte visa det själv.....att vara en förebild det tycker jag är viktigt att försöka tänka. 
(Caroline) 

 
I positionen ligger också att hålla sig informerad och ligga steget före. 
Skolledaren måste veta vad som händer, både i samhället i stort och inom 
skolans eget område: 
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...jag ska veta egentligen.....lite grann....vara uppdaterad på......vad händer 
framledes......jag ska ha den här omvärldsorienteringen klar för mig......jag ska ha 
nyheterna klart för mig.....jag ska vara uppdaterad på vad som händer i 
nämnden.....och det är ju många såna delar egentligen som jag måste......jag 
måste vara........ som skolledare är det ju min arbetsuppgift och vara några steg 
före.....några steg före måste jag vara......jag måste vara påläst så kan man 
säga......rent samhälls......eh......vad sker i vårt samhälle.........vad sker globalt....i 
Sverige.....och inom det område jag jobbar med......Europa....Världen.....jag 
måste hålla mig lite ajour med vad som sker... (Alma) 

 
Förutom att stå upp för de politiska värdena så ska skolledaren också vara 
bärare av etiska och moraliska värden. Skolledaren måste upprätta normer för 
den dagliga samvaron i skolan. Det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog 
om etik och vilka gemensamma normer som ska gälla: 

  
Vi har suttit i grupper och diskuterat och en utav de första punkterna vi skulle ha 
var vilket förhållningssätt vi skulle ha mot barnen. Hur ska vuxna vara här på 
vår skola för att barnen ska må bra. Hur ska vi......det har vi haft jättemycket 
diskussioner ute i alla arbetslag....både i förskolan och i skolan... (Berta) 

 
Skolledaren ska ansvara för att både de vuxna och barnen i skolan följer 
samhällets etiska och moraliska värden. Det kräver att skolledaren också 
rannsakar sig själv: 

 
Sen ska ju varje unge ha med sig ett förhållningssätt.....hur man beter sig mot 
varandra som människor.....oavsett vilken nationalitet eller religion eller vad du 
än har. Sen hamnar vi också i grubblerier.....vad tycker jag om 
nynazister....Sverigedemokrater....det får man ta sig en funderare på.....det säger 
mer om en själv...... (Mark) 

 
 Ibland är skolledarens uppgift att tillsammans med lärarna tolka samhällets 
mål och direktiv för skolans verksamhet så att det förs fram till eleverna:  
 

När jag säger målstyrning till eleverna då tänker dom på sina mål med 
studierna.....sen har ju vi tolkat dom.....det gör vi ju nästan dagligen egentligen i 
kontakten med dom.....(.......) sen så har du alltid det andra så.......som inte 
kanske mäts i betyg......mål som inte märks i betyg.....mål att.....hur har vi det 
tillsammans......hur gör jag som elev för att gå vidare med någonting.....alltså den 
processen.  (Leonard) 

 

Lärarnas konstruktion på samhällets arena 
I lärarkonstruktionen av skolledarskapet finns också en relation till samhället 
utanför skolans väggar. Kommunens agerande får konsekvenser för lärarens 
roll i klassrummet. Lärarna konstruerar skolledaren som den som står 
mittemellan skolan och kommunen. De positionerar skolledaren som den 
som går kommunens ärenden, någon som är kommunens förlängda arm. En 
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viktig innebörd i lärarkonstruktionen är betydelsen av att skolledaren 
informerar läraren om kommunala direktiv.  

Chef – med uppgift att verkställa direktiv 
I lärarnas konstruktion innebär chefspositionen att skolledaren verkställer 
direktiv. En annan innebörd som blir tydlig i lärarnas tal är att skolledaren 
ska vara informatör dvs. ansvara för att beslut och annan information från 
kommunen når fram till läraren. Skolledaren ska informera lärarna och 
avlägga lägesbeskrivningar. Då har de större förutsättningar att förstå och 
tolerera besvärliga situationer som kan uppstå till följd av beslut i 
kommunen.  
 
Lärarna konstruerar skolledaren som den som har till uppgift att gå 
kommunens ärenden. Skolledarens roll är att förmedla kommunala direktiv 
till lärarna. Detta kan ibland innebära att skolledaren måste gå emot sin egen 
övertygelse. : 
 

….sen finns det väl tillfällen när dom som är över henne så att säga beslutar 
kanske lite emot vad hon tycker.....för hon tycker så lika.....som vi 
tycker.....(.....)....ibland kan det kännas då att hon kanske någon gång inte jobbar 
för oss utan.....men på grund av dom direktiv hon har uppifrån då....gör att hon 
är tvungen…. (Carl) 
 
Ja det allra svåraste som rektorerna brottas med är ju att de har mer och mer 
ansträngd ekonomi.....och hade dom bara pengar och göra vad dom ville för 
barnens bästa så skulle dom ju ha en väldigt annorlunda arbetssituation......och 
inte behöva ta så många konflikter. (Keith) 
 
Sen ska du ju hålla budget också och det är väl det största problemet som 
skolledningen har.....att dom har det trycket på sig....att hålla budget......(........) 
det är ju liksom jobbigt att driva en pedagogisk verksamhet när man hela tiden 
måste skära, skära, skära..... (Karen) 

 
Skolledarens uppgift i relation till kommunen är att verkställa direktiv och då 
får lärarens intressen ibland stå tillbaka. Skolledaren har till uppgift att arbeta 
för skolans bästa men i och med att skolledaren också är satt att gå 
kommunens ärenden så får den egna skolans intressen stå tillbaka: 
 

Han är alltså i förlängningen kommunens yttersta spets......som driver 
kommunens linje......han är ju arbetsgivarpartens frontfigur så att säga...(John) 
 
......en rektor eller skolledare....verksamhetschef som vi har här......det är barn - 
och ungdomsnämndens förlängda arm utåt.....det är en kontrollant (Dan) 

 
Skolledaren måste informera lärargruppen om vad som sker i kommunen. 
Det är viktigt att föra dialog omkring de direktiv som kommer uppifrån. 
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Detta för att öka förståelsen i lärargruppen för de direkta förändringar 
direktiven får i verksamheten: 
 

….men det är ju det som är bra.....hon förklarar då varför det blir så där.....och 
då är det ju lättare för mig att ta det......(.......)...du får en annan förståelse för 
varför det blir som det blir va......och det beror ju på hur man lägger fram det här 
då.....och är du bra så lägger du fram det på ett sånt sätt att personalen förstår 
varför det faktiskt blir så här och inte bara talar om att det blir så här......och då 
är det ju mycket lättare att ta ett beslut som går emot vad man tycker och vad som 
känns rätt då tycker jag…. (Cecilia) 
 
Även om det är kärvt och även om det är nej så kan man ta det på ett annat sätt 
om man känner att det är förståelse och en dialog emellan.....att jag förstår att det 
är så här.....(Cecilia) 

Pedagogisk ledare – en god förebild 
I lärarnas konstruktion ska skolledaren föregå med gott exempel och stå för 
goda värden i skolan. Skolledaren ska vara en god förebild. Läraren vill kunna 
utnyttja skolledaren som en auktoritet i diskussioner med barnen om etik 
och moral. 
 

Just det här att vara med när det blir diskussioner.....varför får vi inte göra så och 
varför får vi göra så....(.........)......så här ska det vara i skolan va.....det har vi 
bestämt och det finns regler för det.... (Leonard) 

 
Skolledaren har en uppgift i att visa skolans lärare och framförallt eleverna 
vägen när det gäller skolans etiska och moraliska ställningstaganden: 

 
Det är ju faktisk så att jobbar vi tillsammans så måste vi ha gemensam 
elevsyn......(.......)...man vet vart man vill.....men jag menar om man kan 
diskutera om man får ha keps på sig i klassrummet år efter år i ordningsreglerna 
då har man inte kommit så långt......utan det handlar om hur bemöter vi den här 
eleven som gör det här och det här.....och nånstans måste det ju också.....det är ju 
skolledningen som nånstans skjutsar iväg.... (Jenny) 

Sammanfattning 
Skolledarens position som chef i förhållande till samhället utanför skolan 
handlar till stor del om relationen till kommunen. Skolledare och lärare är 
överens i sin konstruktion av en chef med begränsad räckvidd. Båda talar om 
skolledarens svåra mellanställning, att utöva chefskapet utifrån andras 
direktiv. I lärarnas konstruktion ska skolledaren informera dem mer om sina 
direktiv uppifrån för att öka deras förståelse för uppdraget. Skolledarna 
iscensätter ett ledarskap som står upp för samhällets politiska värden med 
fokus på demokrati, men i lärarens konstruktion finns inte detta med. 
Däremot är skolledare och lärare samstämmiga i sin konstruktion av 
skolledaren som en förebild för barnen i skolan.  
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7. SKOLLEDARNAS 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL 

POSITIONERNA 
Inledning 
I materialet framgår det tydligt att skolledarnas sätt att förhålla sig till de 
olika positionerna varierar. Vissa positioner verkar vara bekväma för dem. De 
känner sig tillfreds med och gör inte motstånd mot dem, de bejakar 
positionens innebörder. Andra positioner är mer obekväma för skolledarna. 
De finner sig inte riktigt tillrätta med dem men uttrycker inte direkt 
motstånd mot dem. I några fall uttrycker skolledarna ett tydligt 
känslomässigt motstånd mot de meningsbärande innebörder som är kopplade 
till positionen.  

Bejakande 
I positionen som supporter finner skolledarna sig väl tillrätta. De ställer 
gärna upp för lärargruppen och dess olika behov och lägger ner mycket 
ansträngning på att lista ut hur de bäst ska tillmötesgå lärarna. De uppvisar 
inget motstånd mot rollen som en ledare som lyssnar på lärarna, är lyhörd 
för deras behov och ständigt tillgänglig. De uttrycker att en av 
huvuduppgifterna för en skolledare är att finnas till för lärarna: 

 
Ofta står min dörr alltid öppen......ofta står min dörr öppen… (Alma) 
 
Jag prioriterar nog medarbetarna mest i verksamheten.....när dom behöver 
mig...(Alma) 

Bejakande som kan möta motstånd 
När skolledarna pratar om det pedagogiska ledarskapet uttrycker de 
engagemang och trygghet. De flesta har lång pedagogisk skolning och känner 
sig trygga och tillfreds i positionen. Skolledarna gör inte motstånd mot 
innebörderna i den här subjektspositionen men de uttrycker att de kan möta 
motstånd från föräldrar och lärare vars uppfattningar om det pedagogiska 
ledarskapets innebörder inte stämmer överens med skolledarens egna. 
Motståndet från andra kan till vissa delar kopplas till de olika kulturer som 
finns representerade i skolan. Skolledarna uttrycker att de kan möta visst 
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motstånd från lärargruppen om de kommer från en annan kultur med andra 
pedagogiska utgångspunkter: 
 

 .......övervägande så har jag under dom här åren sett att det är inte så populärt 
att bli ledd....jag tycker inte det.....man kan sitta och hålla med men sen går man 
ut genom dörren och så tycker man....men neej det här men det här ställer jag inte 
upp på......men varför sa du inte det då.... (Alma) 
 
Det är en sån där svårighet att få folk att förstå uppdraget.....som är en del av det 
pedagogiska ledarskapet.......att överhuvudtaget utveckla skolan åt det hållet jag 
vill.....det är...... folk är med och är intresserade och tycker att ja men gud så bra 
åh sen så stänger dom dörren och går in och kör sitt race.....det är ett stort hot att 
få med alla på båten. (Berta) 

 
Skolledarna försöker hantera det motstånd de möter som pedagogiska ledare 
genom att söka vägar som mildrar motståndet: 
 

 ....det gäller ju liksom bara att försöka och försöka ......och få in dom i 
diskussioner.....och prata och prata i arbetslagen....och att få arbetslagen att jobba 
och sätta ihop arbetslag så att det gamla och det nya möts..... (Berta) 
 
Jag upplever det som att jag som ledare hanterar det ganska bra.....jag gör 
det......(........)...jag kan ställa frågan direkt.....vad tycker du då?....när jag ser att 
någon sitter och funderar.....så att man har möjlighet att få verbalt ta upp hur 
man tycker då.... (Alma) 

 
Skolledarna menar att deras egen pedagogiska grundsyner genomsyrar det 
pedagogiska ledarskapet och de visar tydligt att detta är något de har tagit 
med sig in i ledarskapet och också argumenterar för. De skulle kunna 
aktivera en annan mer bekväm position men gör inte det, istället möter de 
motståndet i positionen: 
 

Man pratar ju redan nu från skolverkets håll också om att ha en gemensam 
läroplan vilket jag då tror på....om man dockar ihop.....för ska man ha ett 
helhetsperspektiv på barnen då ska man också ha en läroplan som gäller för alla 
barn......och inte särskilja läroplanerna.....att det finns en för förskolan och en för 
grundskolan och en för gymnasiet......det ser jag fram emot.....att kunna vara med 
och påverka i några delar den nya läroplanen för hela skolväsendet så att 
säga......och där man också kommer att lägga tyngdvikten på värderingsfrågor 
vilket vi alltid har pratat om i förskolan....och jobbat med värderingsfrågor och 
lite mindre på kursplaner och annat....eh.......å på det viset tror jag att man kan 
komma in med förskolepedagogiken på ett naturligt sätt.....utan att hela tiden 
hålla på och tjata om den....utan då kommer den i förskolepedagogiken.....för det 
är ju dom här grundläggande värderingarna som vi hela tiden måste jobba 
med.....och jobba mer med än vad vi gör.....vi lägger väldigt lite.....jag tycker att 
vi lägger mindre tid på de grundläggande värderingarna och mer tid egentligen på 
uppnåendemålen......och där blir det lite fel i mitt huvud då.......det stämmer inte 
riktigt överens för mig.....för jag tycker att grunden är ändå 
värderingarna........vad är det för värderingar.....vad är det för samsyn och 
samverkan vi ska ha tillsammans med barnen oavsett vilken ålder de är i.....så ser 
jag det lite grann. Men det är inte enkelt.....det är fortfarande svårt och jobba 
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med det....och svårigheten kan väl ligga i att vi har olika lärarkategorier inom 
grundskolan idag...(Alma) 

 
Trots att ett visst motstånd från andra gentemot positionen kan skönjas så 
värjer sig skolledarna inte mot den här innebörden av skolledarskapet. Det 
verkar snarare vara så att de ser en intressant utmaning i att få marknadsföra 
den egna pedagogiska visionen och försöka få gehör för den i lärargruppen: 

 
Att vara modig och stå upp och samtala med människor och visa vem man 
är....det här står jag för....det här är mina värden....min uppfattning och 
så.....och visa på att trots att jag var  förskollärare och man var skeptisk så visade 
jag på att jag hade erfarenheter även från skolans värld som gjorde att 
trovärdigheten ökade för mina kunskaper och då fick jag en högre 
legitimitet.....att det var inte......jag pratade inte om Lpfö utan jag pratade om 
Lpo94 istället....jag kunde stå upp för de riktlinjer som existerar i samhället....jag 
kunde stå upp för mitt eget synsätt på barns lärande även om det inte stämde 
överens med deras synsätt så visade det ändå att det kanske finns kunskap som vi 
inte visste fanns....och det har jag uppfattat som väldigt viktigt....iallafall här på 
skolan.....att visa på att man sitter på någon form av teoretisk kunskap om den 
här verksamheten. (Mark) 

Motstånd 
Däremot framkommer det tydligt i materialet att skolledarna gör motstånd 
mot positionen chef och då särskilt mot innebörden beslutsfattande. De vet 
vad den innebär och vad som krävs i positionen. De agerar motvilligt inom 
positionen med ett känslomässigt motstånd mot dess innebörder: 

 
Men det finns ju en nackdel med det också.....förutom att man är pedagogisk 
ledare så är man också chef.......alltså man måste ta en del beslut som inte är så 
bra för alla. (Kenneth) 

 
I många fall är skolledaren rekryterad ifrån lärarledet och den nya rollen som 
chef över sina tidigare jämbördiga kollegor kan vara svår att hantera: 
 

Ja, den gode skolledaren inser ju att man inte är lärarnas kompis.....och det kan 
vara en sorg.....speciellt om man är internrekryterad då som jag är.... (Caroline) 

 
Den ekonomiska situationen som råder i många skolor idag med krympande 
resurser och nedskärningar påverkar skolledarna vilket visar sig i deras 
utsagor. De tvingas agera i positionen chef och medverka till beslut som de 
känslomässigt uppvisar motstånd emot: 
 

 ....alltså man måste ta en del beslut som kanske inte är så bra för alla. Det 
betyder att i och med att vi är så nära varandra så möter du ju alla människor 
hela tiden.....Om jag måste ta ett obehagligt beslut som du mår väldigt illa 
av.....så ser jag dig sen på rasten.......(........)....ibland önskar man att det var 
någon annan som tog besluten.  (Kenneth) 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att skolledarna anser att det är helt i sin 
ordning att de ska finnas tillhands för lärarna och de försöker på alla sätt 
tillgodose deras behov. De bejakar alltså till fullo positionen supporter. Även 
positionen pedagogisk ledare finner de sig tillfreds med. De trivs i rollen och 
visar ett stort engagemang, trots att resultatet visar att de kan möta motstånd 
i lärargruppen när de aktiverar positionen.  Däremot gör skolledarna 
motstånd mot chefspositionens innebörd beslutsfattande.  Här agerar de 
motvilligt och ger uttryck för att positionen ibland är svår för dem att 
hantera. 

Skolledarnas sätt att hantera motståndet 

Göra snabba positionsbyten 
Skolledarna använder olika strategier för att komma runt det känslomässiga 
motståndet, och ett sätt kan vara att snabbt byta till en bekvämare position. I 
materialet ser man att de gör små inhopp i chefspositionen för att så fort som 
möjligt falla tillbaka i den mer bekväma supporterpositionen. Diskursen 
positionerar skolledarna som chef, men positionen är obekväm och 
skolledaren väljer att aktivera positionen supporter igen. Komplexiteten i 
skolledarnas konstruktion av sig själva som subjekt blir här särskilt tydlig. I 
citaten nedan ser vi hur en skolledare befinner sig i positionen supporter, gör 
inhopp i positionen chef för att snabbt återgå till supporterpositionen igen: 
 

Det var en incident här i våras för att vi hade kort om personal på förskolan...och 
då var det en personal...och hon är ändå en stark personal som jag anser väldigt 
kompetent och duktig på alla möjliga sätt....att hitta väga....men hon ringde 
faktiskt till mig och sa att:....jag orkar inte nu....jag orkar inte nu....hjälp 
mig!....ja sa jag.....det ska jag göra. Hur ska jag hjälpa dig? Ja men vi är ju för få 
svarade hon. Ja men då sätter vi in en halvtid nu då under en period tror du att 
det blir bra? Kan det bli bra? Ja svarar hon....hjälper du oss med det...men 
ekonomin då? Ja men den skiter vi i nu då svarade jag.....nu tar vi den kostnaden 
där så att ni känner ändå att ni kommer igång igen. För det är ju så när vi 
planerar för en verksamhet och aldrig någonting kan man genomföra då blir det 
tufft för dom........(Alma) 

 
Diskursens styrande makt är stark. Citaten ovan visar hur meningsbärande 
betydelser om skolledarskapet som lyhört är starkt styrande för 
konstruktionen av skolledarskapet. Citatet här under visare ytterligare ett 
exempel på hur skolledaren genomkorsas av olika diskursiva innebörder: 
 

Jag låter några dagar gå då.......sen kan jag ta en ny kontakt och så säger jag 
kanske.....jag vill bara stämma av med dig efter sista diskussionen....hur det känns 
nu....det gör jag.....ett exempel häromdagen t.ex. var det en person som tyvärr inte 
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kunde vara kvar i den här verksamheten......och då lät jag en dag gå sen ringde 
jag och stämde av......det är så jag gör......jag släpper inte....jag kan inte göra 
det.......men däremot så kan jag ju aldrig tro att dom helt plötsligt kramar mig 
två dagar senare.....det vet jag ju.....men det kanske finns en acceptans..... en 
förståelse….(Kenneth) 

Söka acceptans 
En annan strategi kan vara att söka lärarnas förståelse och acceptans för de 
normativa innebörder som knyts till positionen som chef.  Det 
känslomässiga motståndet, således det faktum att positionen är obekväm kan 
till och med leda till att skolledarna söker acceptans för att de är tvungna att 
vara chefer. De försöker förmildra konsekvenserna som de obekväma 
innebörderna framkallar: 
 

......jag måste ändå som ledare genomföra det.....för att det är ju det uppdrag jag 
har från politikerhåll.....och att få medarbetarna att förstå min roll det är heller 
inte alltid lätt...(.......) Det är ju egentligen medarbetarna....dom som jag jobbar 
tillsammans med......och dom diskussioner och dom dialoger jag har tillsammans 
med dom.....och att man kan föra diskussioner på rätt plan så att säga.....att 
flertalet ändå har förståelse för det uppdrag vi har.....och det uppdrag vi har just 
nu det är att hålla budget för vi har inga pengar......och just nu så lever vi på 
lånade pengar.....vi lånar pengar för att det ska snurra runt.....men det är ju det 
att även dom ska få en medvetenhet.......och det är ju min roll också att jag ska ge 
dom de uppgifterna så att dom får den här medvetenheten. (Alma) 

 
Exemplet ovan visar hur skolledaren aktiverar supporterpositionen för att 
mildra och släta över konsekvenserna av sitt tidigare agerande i 
chefspositionen. 

Osynliggöra 
En annan strategi kan vara att försöka osynliggöra agerandet för att flytta 
uppmärksamheten från det obehagliga i positionen som chefer: 
 

Men sen kommer vi också till det här då att man måste se framåt med tillförsikt 
ändå....... på nåt sätt så måste vi grabba tag i det positiva....oavsett om vi hamnar 
i den här negativa nedåtspiralen som man ofta säger.....så måste vi ändå se framåt 
och då gäller det att ha den energin som ledare också.....och försöka på något sätt 
se ljusa delar i verksamheten.  (Alma) 

 
Barnen kan användas som hjälp för att osynliggöra besvärliga innebörder i 
uppdraget. De protesterar inte mot för stora barngrupper eller för lite 
personal.  

 
...vi har ju ändå barnen som jag brukar säga.....att glädjas åt.....dom är ju inte 
ledsna....dom är ju inte ledsna.....det är ju inga barn som är ledsna.....och barn 
mår inte dåligt när det är många barn i gruppen.....det vet vi för det har jag läst 
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forskning om.....barn tycker om när det är mycket barn.....och då får inte vi 
hänga läpp....för hänger vi läpp så hänger snart barnen läpp också.... (Alma) 

Dela bördan 
Andra strategier används också för att komma förbi det som upplevs som 
obehagligt, och ett sätt är att vara den demokratiske ledaren. Alla ska vara 
delaktiga i besluten och erbjudas möjlighet att göra sin röst hörd. Den 
demokratiske ledaren använder det goda samtalet och diskussioner för att 
försöka få medarbetarna att förstå skolledarens agerande: 
 

Det har jag sagt till min personal.........i princip varje gång jag fattar ett beslut så 
är det ett misslyckande. Jag kan fatta beslut det är inte det......och det är inget 
misslyckande i sig....i och för sig va.......problemet är när man vill att rektor ska 
fatta beslut utan att man har reflekterat själv......och då är det inget bra 
beslut.....att ha det som något slags grundtes då tror jag man är en god 
ledare......det är mycket enklare att fatta egna beslut och stänga dörren. (Mark) 

 
Om skolledaren bjuder in personalen till dialog och diskussion så kan det 
underlätta, och skolledaren slipper bära den tunga bördan ensam. Det kan 
leda till att personalen får större förståelse för varför de svåra besluten måste 
tas: 
 

 .....att jag ska vara en drivande kraft och se framåt.....det är en sak.....det ska 
man ha med sig som ledare.....men att man ska föra olika diskussioner i dialog det 
tycker jag är viktigt.....jag vill alltid ha med mig personalen i alla diskussioner.... 
(Alma) 

Sammanfattning 
Resultatet visar att skolledarna använder sig av olika strategier för att hantera 
sitt känslomässiga motstånd mot att vara den som är ansvarig för att fatta 
beslut. Den mest frekventa strategin är att de så fort det är möjligt byter från 
chefspositionen till supporterpositionen. De tar sitt ansvar och agerar som 
beslutsfattare men försöker mildra konsekvenserna genom att aktivera en 
bekvämare position. Andra strategier för att mildra konsekvenserna som 
beslutsfattandet medför är att söka acceptans för handlandet hos lärarna. 
Skolledarna kan också försöka dela bördan med lärarna.  Men som vi tidigare 
sett gör lärarna själva motstånd mot den strategin genom att kräva att 
skolledaren som chef ska stå för sina beslut. Allt behöver inte förankras hos 
lärarna.   
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8. SKOLLEDARSKAP OCH 

KÖN 
Nu inställer sig frågan om hur konstruktionen av skolledarskapet ser ut i ett 
könsperspektiv? Hur positionerar sig de skolledande kvinnorna och männen, 
hur förhåller sig deras respektive konstruktioner till varandra? Hur 
framträder kön i lärarnas tal? I enlighet med det teoribygge jag lutar mig mot 
så utgår jag från att könskonstruktionen pågår hela tiden.  När skolledarna 
positionerar sig i diskursen så ”gör de också kön”, de konstruerar sig själva 
som skolledande män och kvinnor. Här nedan presenterar jag de mest 
framträdande bilderna av skolledarskapet i relation till kön och hur kön 
synliggörs i skolledarnas och lärarnas tal i de olika positionerna.   

Skolledarnas och lärarnas aktivering av de olika 
positionerna 
När skolledarna och lärarna talar om skolledarskapet växlar de mellan tre 
olika positioner, supporter, chef och pedagogisk ledare. Ur ett 
könsperspektiv är det intressant att se hur kvinnor respektive män aktiverar 
de positionerna, och i det avseendet finns det vissa variationer. På nästa sida 
ges en överblick av detta i tabellform. I den efterföljande redovisningen av 
hur kön görs refererar jag tillbaka till tabellerna. Tabellerna visar i tur och 
ordning de skolledande kvinnornas, de skolledande männens och lärarnas 
aktiveringar.  
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Tabell 1. De skolledande kvinnornas mest frekventa positioneringar. 
 
Aktiverar i 
första hand 
Supporter 

 
 

   

Aktiverar i 
första hand 
Chef 

 
 

  
 

 
 

Aktiverar i 
första hand 
Pedagogisk 
ledare  

 
 

 
 

 
 

 
Cecilia 

Fritidspedagog 

Aktiverar  
positionerna 
likvärdigt 

Alma 
Förskollärare 

Berta 
Förskollärare 

Diana 
   Förskollärare 

 

 
Kommentar: När Cecilia aktiverar positionen pedagogisk ledare gör hon det 
med tyngdpunkt mot innebörden reflektion. 
 
Tabell 2.  De skolledande männens mest frekventa positionering.  
 
Aktiverar i 
första hand 
Supporter 

 Kenneth 
Mellanstadielärare 

  

Aktiverar i 
första hand  
Chef 

  Leonard 
Högstadielärare 

 

Aktiverar i 
första hand  
Pedagogisk 
ledare 

    
Mark 

Förskollärare 

Aktiverar 
positionerna 
likvärdigt 

Jacob 
Militär 

   

 
Kommentar: När Mark aktiverar positionen pedagogisk ledare gör han det 
med tyngdpunkt mot innebörden styrning. 
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Tabell. 3. Lärarkvinnorna och lärarmännens mest frekventa aktiveringar av 
positioner för skolledaren  
 
Skolledare Lärare kvinna  Lärare man Lärare kvinna  
Alma Supporter Chef  
Berta Supporter Supporter  
Caroline Supporter 

 
Chef 
Supporter 

 

Diana  Supporter Chef 
Supporter 

 

Jacob Supporter 
Chef 

Supporter 
Chef 
Pedagogisk 
ledare 

 

Kenneth Supporter 
Chef 
Pedagogisk 
ledare 

Supporter 
Chef 

 

Leonard Supporter 
Chef 

Chef 
Pedagogisk 
Inspiratör 

 

Mark Supporter 
Chef 

 Supporter 
Chef 

 
Kommentar: Observera att Mark inte har någon man i sitt arbetslag varför 
två kvinnor representerar i hans fall. I de fall där fler positioner nämns är de 
likvärdigt konstruerade. 
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Hur görs kön i positionen supporter?  

Skolledarnas konstruktion 
Tidigare konstaterades att supportern är en position som skolledarna ofta 
återkommer till i sitt tal. Den aktiveras i hög grad av både de skolledande 
männen och kvinnorna.  Alla talar om vikten av lyhördhet och tillgänglighet 
i ledarskapet på ett sätt som gör att de innebörderna framstår som 
grundstenar i deras ledarskapskonstruktion.  Både män och kvinnor betonar 
vikten av att ständigt finnas tillgängliga för lärarna.   
 

Det kan räcka att jag när jag kommer på morgonen....om jag startar upp här då 
så tar jag svängen ner i arbetslagen bara.....och morsar och hejar bara....ingenting 
annat.....och även när jag är nere på förskolan.....även om jag bara ska vara där 
10 minuter så tar jag sveper runt....för då har dom sett mig.....dom har sett mig 
som fysisk person....det räcker.... (Alma) 
 
Sen när dom kommer då framåt åtta så brukar jag alltid finnas i lärarrummet 
eller i korridoren.....stämma av och möta dom och säga: hej hur är läget idag? Det 
tycker jag är väldigt viktigt......att man finns tillgänglig där dom rör sig..... 
(Kenneth) 

 
Kvinnor lika väl som män, talar om att de som skolledare måste lyssna på 
lärarna och vara lyhörda för vad de tycker och tänker: 
 

  Det måste få vara fritt att tänka och tycka, varje åsikt måste värderas utan att 
bli nedklankad ….varje personal på den här skolan ska uppleva att man får 
framföra sin åsikt och att den blir upptagen och sedd på. (Mark). 
 
.....sen i mötet med mina medarbetare är det viktigt att man lyssnar och försöker 
sätta sig in i vilken....ja hur tänker man....och vilken verklighet upplever 
man.....att man försöker ta till sig......ja så här tänker hon eller han.....och så här 
ser dom på sin situation.....och sen utifrån det att man liksom försöker då 
mötas.....och för att komma vidare.....för att kanske fördjupa eller vidga… 
(Diana) 

  
Bland mina informanter aktiverar männen supporterpositionen i lika hög 
grad som kvinnorna, trots att begrepp som tillgänglighet och lyhördhet i 
många könsdiskurser knyts till det ”kvinnliga” symboliska könet. Detta 
skulle kunna tolkas som att också männen konstruerar sitt skolledarskap i 
enlighet med en ”kvinnlig” norm. Anmärkningsvärt nog är det en 
skolledande man som oftast återkommer till supporterpositionen. I tabellen 
som redovisas i kapitlets inledning kan man se vilken/vilka position/er var 
och en av skolledarna oftast kommer tillbaka till i sitt tal. 
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Tabell 1 visar att de fyra kvinnorna konstruerar skolledarskapet på ett 
liknande sätt. Tre av dem, Alma, Berta och Diana aktiverar i ungefär lika 
hög grad de tre positionerna som supporter, chef respektive pedagogisk 
ledare. En av kvinnorna, Cecilia, avviker delvis från det mönstret genom att i 
högre grad än de övriga aktivera positionen pedagogisk ledare med 
innebörden reflektion. För kvinnorna gäller också att de konstruerar sig som 
supporter enbart i relation till lärarna. I jämförelse med männen är 
kvinnornas subjektskonstruktion dessutom mer komplex i den meningen att 
de oftare växlar mellan positionerna. När det gäller männen är det däremot 
mer vanligt att en position dominerar vilket innebär att deras positionsbyten 
är mindre frekventa. 
 
Tabell 2 visar att männens konstruktion varierar mer i jämförelse med 
kvinnornas. Totalt sett aktiverar männen i studien de tre positionerna i lika 
hög grad men i det avseendet är variationen stor mellan dem. En av männen, 
Jacob, konstruerar skolledarskapet på ett sätt som liknar Alma’s Berta’s och 
Diana’s konstruktion. De aktiverar de tre positionerna likvärdigt. Av de fyra 
männen är det en av dem, Kenneth, som i första hand repeterar positionen 
supporter. Även i jämförelse med kvinnorna återkommer han mest frekvent 
till den positionen. Leonard repeterar chefspositionen något oftare än de 
övriga positionerna. Den fjärde mannen, Mark, iscensätter den pedagogiske 
ledaren med innebörd styrning i första hand och i högre grad än de övriga 
två positionerna. Männen positionerar sig som supporter främst i relationen 
till lärarna. Men till skillnad mot kvinnornas konstruktion, så aktiverar 
männen supporterpositionen också i relation till barnen. Männen talar om 
att de är ute bland barnen, att de skojar med dem och att de är måna om att 
barnen ska veta vilka de är. Kvinnorna talar inte om barnen på det sättet. Av 
de fyra männens konstruktioner är det två som sticker ut, nämligen Kenneth 
som om och om igen aktiverar supporterpositionen och Mark som i 
märkbart högre grad positionerar sig som pedagogisk ledare med innebörd 
styrning.             

Lärarnas konstruktion 
I likhet med skolledarna konstruerar lärarna skolledaren som supporter i hög 
grad genom att diskursiva innebörder om lyhördhet och tillgänglighet ofta 
repeteras i deras tal. Båda könen i lärargruppen talar om vikten av att 
skolledaren lyssnar på deras tankar om undervisningen och det dagliga 
arbetet i skolan: 
 

Jag vill att dom ska känna till lite grann…..förstå mina tankar runt arbetena jag 
gör …( Lärare Bianca) 
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Min uppfattning om en god skolledare det är en som lyssnar på alla…tar in allas 
åsikter…( Lärare Benjamin)  

  
I lärarnas konstruktion framträder dock också en tydlig könsdiskurs, genom 
att just skolledande kvinnor i högre grad än män konstrueras som 
supporters. Det kan också noteras att det i första hand är lärarkvinnor som 
om och om igen konstruerar sina skolledande kvinnor som supporters. 
Lärarmännen däremot talar om kvinnorna både som chefer och supporters. 
Lärare Cecilia som arbetar på en skola där en kvinna är skolledare säger så 
här: 

  
Här tycker jag det fungerar väldigt bra. Jag känner att jag har uppbackning hela 
tiden….(Lärare Cecilia). 

 
Lärare Bianca talar om sin skolledare Bertha så här: 
 

…..vi har det jättebra…(…..) vi får den hjälp och det stöd vi behöver så fort vi 
ber om det, på ett bra sätt och det känns väldigt väldigt tryggt…..(…..) och man 
kan komma precis när som helst det är bara att knacka på dörren och gå 
in….(Lärare Bianca)   
 

I tabell 3 illustreras på vilket sätt respektive lärare konstruerar skolledaren. 
De fyra lärarkvinnor som har en kvinna som skolledare konstruerar 
skolledaren som supporter i första hand.  Männen som har en kvinna som 
skolledare talar däremot om denna som både chef och supporter.    
 
Tabellen visar också att lärare knyter fler innebörder till de skolledande 
männen än till kvinnorna. I lärarnas ögon förväntas männen byta positioner 
i högre grad än kvinnorna. Detta kan jämföras med skolledarnas 
konstruktion som visar att det är kvinnorna som mest frekvent byter 
positioner.   
 
Antagandet om att könsdiskurser påverkar lärarkvinnornas 
ledarskapskonstruktion förstärks när de blir ombedda att beskriva hur deras 
nuvarande skolledare lever upp till deras idealbild av hur en skolledare ska 
vara.  Lärarna talar, som tidigare sagts, om att lyhördhet och tillgänglighet är 
det de värderar absolut högst hos en skolledare. Detta till trots är 
lärarkvinnor inte är tillfreds med den skolledare som inte aktiverar 
chefspositionen i hög grad. Lärare Karens skolledare Kenneth är den som 
mest frekvent av skolledarna repeterar innebörder knutna till 
supporterpositionen. När hon beskriver vad hon tycker kännetecknar ett gott 
skolledarskap säger hon: 
 

Det handlar ju mycket om kommunikation……(…….) öppna dialoger och 
öppna diskussioner……(…….)…det är ju svårt att vara en bra ledare om man 
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heller inte är lyhörd för sin personal………(…….)….man måste ju också förstå 
sin personal det här att kanske förstå hur man tänker och hur verksamheten 
fungerar.......och sätta sig in i personalens idéer och tankar för dom är ju ändå 
experterna... (Lärare Karen) 

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

Som är lite för snäll….(skratt) som också kanske vill så gärna….vill delge sin 
personal väldigt mycket….och till slut så blir det för mycket……(……).För mig 
är inte det pedagogiska ledarskapet att titta på hur Stina gör i sin lilla 
tvåa…..visst man kan gå runt på besök och så….men det är inte det som är själva 
kärnan anser jag med en bra chef…..att han ska springa och titta på hur man 
jobbar liksom utan det gäller ju att ställa krav….  (Lärare Karen om skolledaren 
Kenneth) 

 
På ett generellt plan konstruerar alltså Karen en god skolledare som 
supporter, och därvid ser hon förmodligen en könlös varelse framför sig. 
Men när hennes skolledare tar konkret gestalt i en människa, som i detta fall 
är av manligt kön, är supporterns innebörder inte längre ”goda”. Istället 
aktiverar Karen innebörder som hör ihop med chefspositionen, och utifrån 
dessa svarar hennes nuvarande skolledare inte upp mot idealbilden. Detta 
tyder på att en könsdiskurs där lyhördhet är kvinnligt könskodat aktiveras i 
Karens tal, och inom denna positioneras Kenneth som avvikare från 
könsnormen.     

 

Hur görs kön i positionen chef? 

Skolledarnas konstruktion 
Både de skolledande männen och kvinnorna konstruerar sig som chefer. De 
talar också om positionen chef på liknande sätt. Båda könen säger att de 
upplever att innebörden beslutsfattande är obekväm: 
 

men den här balansgången mellan att vara den gode ledaren och att vara chef, 
den är många gånger väldigt svår. För en chef är ju hård i nyporna men den gode 
ledaren är inte hård i nyporna (Kenneth) 
 
Det här med ekonomin….för det är tungt, det är jättetungt för att intäkter och 
kostnader går aldrig hand i hand. (……)Alla dom här nedskärningarna och 
personaltätheten är låg och det…..det kan tynga mig….det tynger mig…... 
(Alma) 

 

Trots att skolledarna alltså gör motstånd mot chefspositionen kommer de 
ofta tillbaka till den i sitt tal. Både kvinnorna och männen talar om att de 
måste kunna hantera de svårigheter som hör till denna position:  
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 för jag måste ändå som ledare genomföra det för det är ju det uppdrag jag har 
från politikerhåll. (Alma) 
 
Det har varit ett ……2001 var  ju ett riktigt katastrofår  i skolan och det var så 
tufft så att det var inte klokt…..(…..)då höll jag på jättemycket med mig själv. 
(Caroline) 
 
Man måste ha klart för sig vad man har för uppdrag. (Leonard) 
 
Jag fick börja med att göra mig av med personal redan efter två månader och det 
var ju ingen höjdare precis men det var sånt jag var tvungen och ta…..(Kenneth) 

 
I det förra kapitlet redovisades resultat som tyder på att skolledarna använder 
olika strategier för att hantera motstånd. De strategier som skolledarna 
använder är: att göra snabba positionsbyten, söka acceptans, osynliggöra 
samt dela bördan.  De mest använda strategierna bland både männen och 
kvinnorna är att vilja söka lärarnas acceptans. På det sättet får skolledarna 
någon att dela bördan med dem. De talar om vikten av att få lärargruppens 
förståelse för svårigheterna de ställs inför. Skolledarna menar att det blir 
lättare att ta de svåra besluten om de först har sökt förståelse och acceptans 
hos lärarna. På liknande sätt talar de om att de inte ensamma kan bära 
bördan av de svåra beslutsfattanden som framförallt följer de ekonomiska 
åtstramningarna i verksamheten.    

Lärarnas konstruktion 
Lärarna konstruerar både skolledande kvinnor och män som chefer. I likhet 
med skolledarna talar de om skolledaren som administratörer och 
beslutsfattare. När det gäller beslutsfattandet uttrycker lärarna stor förståelse 
för skolledarnas situation. De förstår att skolledarna ibland måste fatta 
obekväma beslut.    
 
Det går att se vissa skillnader i lärarnas konstruktion som visar att 
könsdiskurser också är verksamma.  Lärarkvinnorna talar i högre grad om 
skolledarna som chefer på ett sätt som inte ses hos lärarmännen. På liknande 
sätt som lärarkvinnorna är missnöjda med en skolledande man som i hög 
grad aktiverar supporterpositionen är de inte heller tillfreds med den 
skolledande man som i låg grad positionerar sig som chef. När lärarna på 
Marks skola som båda är kvinnor talar om ledarskapet konstruerar de om 
och om igen chefspositionen. Mary uttrycker att hon är missnöjd med 
ledarskapet. Hon talar om att hon uppfattar det som otydligt: 

 
 (……….)Kanske lite luddig också…..(…..) han var ju jätteintresserad av det 
här då…….och ville då......(.......)man han var inte......han styrde inte väldigt 
hårt det gjorde han inte.......(.......) att man vågar....kanske….. vara tillräckligt 
tydlig. (Lärare Mary om skolledaren Mark) 
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Mary söker andra innebörder i skolledarskapet. Hon förklarar vad hon 
saknar i ledarskapet så här: 
 

Han måste veta vad han vill….åt vilket håll man ska …..att peppa och stötta oss 
till att nå fram till det mål han vill att vi ska åt…..han måste ha ett klart mål 
och han måste ge det här målet till personalen på ett positivt sätt så att dom ställer 
upp på detta…..ställa krav på att det genomförs…..han ska stå för målet…. 
 

Maria som också arbetar på Marks skola säger: 
 

…..han vågar inte stå för….(…..)så det är lite fegt......(......).....annars är jag 
rädd för att det blir lite svajigt här....(.....)...man ska ju våga...(………) Han 
saknar struktur…..han måste våga ta obekväma beslut…. (Lärare Maria om 
skolledaren Mark) 

 
När de båda lärarna förhåller sig till sitt aktuella skolledarskap iscensätter de 
skolledaren som chef trots att de i sitt tal omkring skolledarskap i allmänhet 
konstruerar skolledaren som i första hand supporter.  Också här är det en 
könsdiskurs som gör sig gällande inom vilken den konkrete skolledande 
mannen positioneras som avvikare. Motstridig diskursiv mening 
genomkorsar lärarna och i vissa sammanhang är könsdiskursen starkare och 
dominerar lärarens tal.     
 
Även lärare hos den skolledande man som mest frekvent aktiverar 
chefspositionen, positionerar denne som inte tillräckligt mycket  chef. Så här 
beskriver Lena sin skolledare Leonard: 

 
Han har svårt att förstå att han har en roll som arbetsledare eller chef och att han 
då inte kan vara kompis…. (Lärare Lena om skolledare Leonard) 

 
Om och om igen iscensätter hon chefspositionen i sitt tal om skolledare i 
allmänhet, och jämför sin egen skolledare gentemot de innebörder som knyts 
till denna, en jämförelse som inte faller helt väl ut: 
 

Det blir så att han retar sig på….ibland….att distansen finns…..och….han kan 
sitta och prata på tu man hand på ett sätt…..men sen när han kommer då i 
rektorsrollen i storgrupp då är det inte det här förtroliga 
samtalet…..(………)…men det är en viktig del utav…..att man förstår tror 
jag….när man går från lärare till rektor så har man bytt sida på 
spelplanen…..(…….) han kan tappa i respekt….. (Lärare Lena om skolledare 
Leonard)  

 
Lärarkvinnor som har en man som skolledare aktiverar om och om igen 
chefspositionen. Detta gäller oavsett om skolledaren positionerar sig i hög 
eller låg grad som chef. Det tyder på att den könsdiskurs är stark, där 
manlighet och chefskap ses som nära förbundna.      
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Hur görs kön i positionen Pedagogisk ledare? 

Skolledarnas konstruktion 
När skolledarna i sitt tal positionerar sig som pedagogiska ledare kan man se 
skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnorna konstruerar den pedagogiske 
ledaren med tyngdpunkt mot innebörden reflektion medan männen oftare 
aktiverar innebörden styra. Kvinnorna säger att det är viktigt att fundera över 
vad deras handlande får för konsekvenser:  

 
Man startar utifrån att så här tänker jag om detta….kan det vara så…ligger det 
något i mitt sätt att tänka eller kan jag tänka på något annat sätt…det är ju inte 
bara mina medarbetare som ska utvecklas i sitt sätt att tänka, jag ska ju också 
utveckla mitt sätt att tänka på…… 
 
Jag funderar väldigt mycket på varför jag gjorde som jag gjorde….och när jag ska 
göra någonting så försöker jag tänka ut….(…….)hur ska jag kunna…..hur ska 
jag prata med såna här föräldrar……(….)….det är samma sak jag säger men på 
ett annat sätt….(Caroline) 

 
De funderar på hur deras agerande tas emot av berörda människor och vilka 
konsekvenser det kan tänkas få i förlängningen. Det handlar om att väga sina 
ord på guldvåg, att reflektera över hur ord uppfattas. De skolledande 
männen däremot uttrycker inga bekymmer i den vägen, utan de betonar 
istället vikten av att vara tydliga pedagogiska ledare med uppgift att styra 
verksamheten mot pedagogiska mål:  
 

 Det är ju mitt ansvar att se till att vi får rätt kompetensutveckling, att vi satsar 
resurserna på dom saker där vi verkligen måste utvecklas. (Jacob) 
 
Den som står för värdet att man lär mellan 8.10 och 14.20 i sin skolbänk den 
måste jag utmana, för det är inte sant för mig…( Mark) 
 

De skolledande männen aktiverar alltså innebörden styrning i högre grad än 
kvinnorna. De uttrycker att de som skolledare har ett ansvar för att leda 
skolans pedagogiska utveckling. Kvinnorna talar mer om vilka konsekvenser 
det pedagogiska ledarskapets utövande kan få.  De uttrycker att de genom 
sitt sätt att tala och handla kan påverka vilka konsekvenser ledarskapet får 
bland skolans medaktörer. I dessa avseenden kan vi ana existensen av en 
könsdiskurs som gör att skolledarskapsdiskursen styrs av könsstereotyper. 

Lärarnas konstruktion 
Lärarna talar i mycket ringa grad om skolledarna som pedagogiska ledare 
med uppgift att leda skolans pedagogiska utveckling. Detta gäller både de 
skolledande männen och kvinnorna. De konstruerar istället skolledarna som 
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pedagogiska inspiratörer som ska tillhandahålla information i pedagogiska 
frågor och inspirera dem men absolut inte styra dem:     

 
För mig då så är det ju en ledare som är lite påläst och vet vad det finns för olika 
arbetssätt och metoder i skolan........(........)....ja uppdaterad på nyheter och..... 
(Benjamin) 
 

Både lärarmän och lärarkvinnor ser sig själva som pedagogiska ledare:   
 
.....om en pedagogisk ledare ska leda andra pedagoger då är det klart mycket 
svårare.....för vi är ändå rätt självständiga människor....vi är inte speciellt 
intresserade av att underkasta oss någon annans beslut utan alla lärare....alla som 
jobbar som pedagoger har en tydlig bild av hur man ska vara.....(Jenny) 
 
Visst kan man verkligen undra om man överhuvudtaget på den här lilla skolan 
…..om det behövs någon rektor här. Vi sköter ju ändå allt själva. ( Keith) 
 

De ser inte skolledarens funktion som pedagogisk ledare. Detta tyder på att 
de konstruerar sig själva inom en diskurs om den professionella autonoma 
läraren och i den diskursen tilldelas skolledaren som pedagogisk ledare inga 
styrande funktioner: 

 
Ja, han ska förstå att det är jag som är professionell på det....det är viktigt.....sen 
kan han väl i och för sig komma med synpunkter men då måste det vara väldigt 
ödmjukt....(Lena) 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i de teorier jag inspirerats av visar min studie att det 
ständigt pågår en diskursiv kamp om vad det ska betyda att vara skolledande 
man eller kvinna.  I resultatet ser vi att mening och betydelse varierar utifrån 
sammanhang och de flesta av de innebörder som kopplar till ledarskapet kan 
inte relateras till kön.  Det innebär att man inte kan knyta lyhördhet till 
kvinnors ledarskap eller administation till mäns ledarskap. Vidare är det 
intressant att konstatera att könsdiskurserna verkar ha större betydelse i 
lärarnas konstruktion vilket kan påverka skolledarnas möjligheter att utöva 
ledarskapet.  Studien visar också att skolledande män i högre grad än kvinnor 
kan riskera att möta motstånd i lärargruppen.  
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9. DISKUSSION 
 
Min ansats var att studera skolledarskap och kön från ett social 
konstruktionistiskt perspektiv. Studien har inspirerats av feministisk 
poststrukturalism. Med den utgångspunkten menar jag att innebörder av 
kön kan ses som flytande, istället för att ”kvinnligt” och ”manligt” utgör 
dikotomier.159 Konstruktionen av skolledarskap och kön blir därmed 
komplex och inte entydig.160 Den här undersökningen tyder också på att 
innebörder i skolledarskap inte är vare sig ”kvinnligt eller ”manligt” 
könsmärkta. Jag menar också att studien styrker teorier som hävdar att 
diskursens makt är starkt kontrollerande över subjektet.161 Det går också att 
koppla tendenser i resultatet till teorier som menar att det inte är ovanligt att 
flera diskurser med olika meningsbäranden genomkorsar subjektet och 
konkurrerar om att få skapa mening och betydelse i det aktuella 
sammanhanget.162     
 
Min ambition var att undersöka den diskursiva konstruktionen av 
skolledarskap. Vilka subjektspositioner aktiverar skolledare och lärare i sitt 
tal om ledarskapet? Jag ville också veta hur dessa subjektspositioner relaterar 
till kön. Det var också intressant att undersöka hur skolledares respektive 
lärares tal omkring skolledarskapet förhåller sig till varandra. När tycks 
konstruktionerna stå i harmoni med varandra och när går meningarna om 
vad skolledarskapet ska innebära isär? Till sist ville jag också försöka förstå 
skolledarskap och kön i relation till könsdiskurser i samhället om kvinnors 
och mäns ledarskap  

Supportern: vinnare eller förlorare?   
När skolledarna och lärarna talade om skolledarskapet identifierade jag tre 
huvudsakliga positioner: supportern, chefen och den pedagogiske ledaren. 
När skolledare talar om sitt skolledarskap är det framförallt 
supporterpositionen de repeterar om och om igen. De kommer ofta i sitt tal 
tillbaka till vikten av att vara lyhörda för personalens behov och att alltid 
finnas tillgängliga för dem. I skolledarnas konstruktion av ledarskapet 
framgår det att den viktigaste uppgiften de har som ledare är att vara lärarnas 

 
159 Se exempelvis: Butler (1990, 1993), 1997); Davies (1997, 2000); Lenz Taguchi 
(2000,2004).   
160 Se Davies &  Harré (1990) och Rhedding Jones (1996) teorier om multipla subjekt.  
161 Se exempelvis: Lenz Taguchi (2004). 
162 Se exempelvis: Butler (1993); Davies (2000); Lenz  Taguchi (2004).  
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supporter. De talar om vikten av att alltid finnas tillhands för lärarna, i alla 
situationer. Möller diskuterar detta i sin studie och liknar skolledarens rum 
vid en akutmottagning där vardagen är uppstyckad i en mängd olika 
uppgifter av varierande slag.163 Det stämmer med vad ”mina” skolledare ger 
utryck för. Möller menar att problemet med dessa ständiga avbrott och 
oförutsedda händelser leder till att det blir mycket svårt för skolledarna att 
planera sin arbetsdag. Skolledarna i denna studie upplever en problematik. 
Det händer saker hela tiden. En arbetsdag följer sällan den planering de 
själva har lagt upp för dagen.  
 
En skolledare som är närvarande och finns till hands för elever, personal och 
föräldrar är en tillgång för skolans verksamhet. Om skolledaren dessutom är 
lyhörd för vad som händer i skolan och har förmåga att lyssna och ta vara på 
medarbetarnas åsikter och tankar om verksamheten, är det naturligtvis 
ytterligare ett plus i kanten. Men supporterpositionen med dess innebörd av 
att alltid vara tillgänglig och att alltid ställa upp, kan också vara försvårande 
för skolledarnas möjligheter att utöva sitt ledarskap. Skolledarna uttrycker att 
de alltid måste ha dörren öppen för att inte verka avvisande, och att de 
strävar efter att alltid vara nåbara. De talar också om att det är svårt att 
planera arbetet. Det uppstår ständigt situationer, där det förväntas av 
skolledaren att ta initiativ och agera. Situationer där skolledaren förväntas 
handla är av ytterst varierande slag. Det kan handla om att lösa konflikter i 
elevgruppen, hoppa in och ta över undervisningen, köpa fikabröd till 
föräldramöten, ringa telefonsamtal, ta emot uppretade föräldrar eller stödja 
förargade lärare.  Detta att ständigt bli avbruten, att aldrig få chans att 
avsluta en arbetsuppgift är en påfrestande arbetssituation. Jag menar att detta 
är en viktig arbetsmiljöfråga att belysa. I längden är detta en ohållbar 
situation vilken kan ge upphov till en känsla av otillräcklighet som kan leda 
till ohälsa.  Det kan också starkt ifrågasättas varför en skolledare alltid måste 
finnas till hands. Problemet kan sannolikt kopplas till den vaghet om 
skolledarskapets innebörder som framkommer i resultatet.  Det finns en 
osäkerhet hos skolledare om vad yrkesrollen egentligen kräver av dem. 
Otydligheten när det gäller skolledarskapets innebörder och betydelse är 
också belyst i senare svensk forskning. 164

 
De innebörder som karakteriserar supporterpositionen talar även Larsson 
om. Han identifierar i sitt material skolledaren som stöttan, coachen och 
kreatören. Innebörderna i den här studiens supporterposition sammanfaller 
med vad Larsson identifierar i positionerna stöttan och coachen.  Larsson 

 
163 Möller (1996). 
164 Se exempelvis: Hultman (1998); Larsson (2006); Nygren & Johansson (2000); 
Svedberg (2000); SOU 2004:116. 
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talar om att skolledaren ser som sin uppgift att coacha lärarna och sopa vägen 
för dem. Det handlar om stötta lärarna, att ligga steget före, att se till så att 
verksamheten flyter, och att skapa tillfällen för möten och att följa upp 
rutiner.165 Dessa innebörder ligger i linje med innebörder i 
supporterpositionen. Tidpunkten för genomförandet av Larssons och mina 
skolledarintervjuer sammanfaller med varandra. Detta plus det faktum att 
även lärare positionerar skolledaren i hög grad som supporter kan förstås som 
att en diskurs med meningsbärande innebörder knutna till dialog och 
kommunikation mellan skolledare och lärare är dominerande och påverkar 
konstruktionen av skolledarskapet. Senare svensk skolledarskapsforskning 
och statliga utredningar poängterar vikten av närhet mellan skolledare och 
lärare vilket kan förklara diskursens styrka.166 Resultatet från både den här 
studien och Möllers och Larssons forskning skulle kunna tolkas som att 
supporterpositionens dominans i konstruktionen av skolledarskapet kan ha 
negativ påverkan på möjligheterna att utöva ett tillfredställande ledarskap.  
Supporterpositionen är krävande och upptar större delen av skolledarens 
vardag. Man kan anta att andra innebörder av skolledarskapet blir lidande.         

Pedagogisk ledare? Nja   
När skolledare och lärare aktiverar positionen pedagogisk ledare tydliggörs 
en ambivalens. Skolledarna positionerar sig visserligen då och då som 
pedagogisk ledare. De klargör i sitt tal vilka pedagogiska utgångspunkter de 
har i sitt arbete som skolledare. Det kan kopplas till att de yrkesmässigt har 
en god pedagogisk grund att stå på. Skolledare har ofta en lång pedagogisk 
skolning bakom sig. De flesta har själva arbetat med undervisning i någon 
form innan de rekryterades som skolledare. Anmärkningsvärt nog, trots att 
skolledarna uttrycker medvetenhet om det pedagogiska ledarskapets 
betydelse, så visar lärarna klart och tydligt att de inte vill bli styrda i sitt 
pedagogiska arbete. De positionerar inte skolledaren som pedagogisk ledare i 
särskilt hög grad. Istället talar lärarna om skolledaren som en pedagogisk 
inspiratör. Det tyder på att det finns konkurrerande diskurser, som påverkar 
talet om vad ett pedagogiskt ledarskap i skolan ska innebära. I lärarnas tal är 
skolledarens pedagogiska ledarskap begränsat. De vill inte bli styrda i sin 
lärarroll. Istället för att leda det pedagogiska arbetet menar lärarna att 
skolledaren ska bistå dem med nya forskningsrön och komma med 
information om vad som händer på lärande- och undervisningsfronten 
utanför den egna skolans väggar. När det sedan kommer till den egna 
undervisningssituationen vill lärarna själva ansvara för hur de utövar den 

 
165 Larsson (2006) 
166  Se exempelvis: Johansson (2001); Nygren &Johansson (2000); Scherp (1998); SOU 
(2004:16); Utbildningsdepartementet (2001). 
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pedagogiska verksamheten i klassrummet. Troligen bottnar detta i att läraren 
ser sig själv som pedagogisk ledare. Även om lärare i dagens skola samarbetar 
på ett helt annat sätt än tidigare så är det trots det många lärare som arbetar 
ensamma i sina klasser. De är vana att ta egna beslut kring den egna 
undervisningssituationen, vilket kanske kan förklara att de inte ser 
skolledaren som pedagogisk ledare. Lärares vilja att hävda sin autonomi 
uppmärksammas även av Nygren och Johansson som menar att det är viktigt 
att skolledaren erövrar makten över hur det pedagogiska arbetet bedrivs.167 
Detta kan vara ett uttryck av att det finns starka diskurser i samhället som 
talar om den professionelle läraren som vet bäst själv hur det pedagogiska 
arbetet i klassrummet ska bedrivas.    
 
Larsson uppmärksammar just detta i sin studie. De intervjuade skolledarna 
är eniga om att lärarna själva är de som är mest kompetenta att ansvara för 
den pedagogiska verksamheten i klassrummet. Skolledarna beskriver sig 
själva i termer av att ”lyssna in” och vara den som ”fångar upp strömningar” 
i lärarlaget.168 Larssons resultat, liksom mina, tyder också på en vaghet i vad 
ledarskapet ska innebära. Larsson menar att problematiken förstärks av att 
skolan som verksamhet har gått från tillämpning av regler till tolkning av 
mål som ofta är diffusa och motsägelsefulla.169 En dominerande innebörd av 
det pedagogiska ledarskapet för skolledarna verkar vara att lyssna på 
kompetenta lärares tankar om den pedagogiska verksamheten.  Däremot 
verkar det pedagogiska ledarskapet inte handla om att vara ledande i 
bemärkelsen att vara styrande i det pedagogiska samtalet på skolan. Det är i 
dagens skola inte realistiskt att tala om skolledaren som någon som ska leda 
andra. Det faktum att dagens skolledning handlar om att tolka 
målbeskrivningar, och inte att uppmana lärarna att följa regelverk, innebär 
av naturliga skäl att vad ledarskapet i praktiken ska innebära är svårare att få 
grepp om. Larsson menar att vad som saknas i skolledarnas tal är 
strukturerade diskussioner där skolans personal tar ställning till de 
strömningar som finns i arbetslaget. 170  Larssons och mina resultat tyder på 
att skolledare anser det viktigt att lyssna på lärarnas åsikter i pedagogiska 
frågor. Detta kan återigen kopplas till den dominerande diskursen om vikten 
av dialog och kommunikation.  I talet om vad skolledarskapet ska innebära 
är betydelsen av skolledaren som styrande i det pedagogiska samtalet svag.    
 
Skolledarna både i den här studien och i Larssons visar ett vagt pedagogiskt 
ledarskap. Larssons skolledare säger att lärarna vet bäst själva, och skolledarna 

 
167 Nygren & Johansson (2000). 
168 Larsson (2006). 
169 Ibid. 
170 Larsson (2006). 
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i min studie kan få svårt att hävda sig som pedagogiska ledare eftersom 
lärarna inte positionerar dem som pedagogiska ledare. Begreppet pedagogisk 
ledare används också på olika typer av lärande ledare, vilket ytterligare 
förvirrar begreppet. Det faktum att det pedagogiska ledarskapet har olika 
innebörder för lärare och skolledare, tyder på konkurrerande diskurser som 
kan försvåra kommunikationen. Ledarskapet blir otydligt och det är möjligt 
att det pedagogiska ledarskapet i praktiken utövas av någon annan än 
skolledaren. Förutom att det kan leda till en konflikt mellan skolledare och 
lärare, kan det också leda till grupperingar mellan lärare med olika 
pedagogiska visioner. Detta stärker tanken om ett delat ledarskap. Om 
skolledaren avlastas sin administration, skulle hon/han få mer utrymme för 
att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Hon/han skulle få möjlighet att stärka 
sin roll som ansvarig för den pedagogiska verksamheten, vilket skulle kunna 
främja skolans pedagogiska utveckling.171 Ett tydligare pedagogiskt ledarskap 
från skolledaren behöver inte betyda att frånta lärare legitimitet för att vara 
pedagogiska ledare i klassrummet. Det kan snarare innebära att någon har ett 
övergripande och sammanhållande ansvar för den gemensamma pedagogiska 
utvecklingen. Skolledaren kan vara den som ansvarar för att initiera 
diskussioner och ser till att frukten från dessa pedagogiska samtal tillvaratas. 
Skolledaren skulle kunna ses som ansvarig för att driva den pedagogiska 
diskussionen, inte för var den börjar och vad den leder till. Tanken om att 
diskussion och dialog är viktiga aspekter av ledarskapet, stärks av att 
skolledarna i den här studien ofta talar om vikten av att ”alltid ha lärarna 
med på tåget” och att veta vad de tycker och anser i olika frågor. Vagheten 
och oklarheten i skolledarnas och lärarnas tal om det pedagogiska 
ledarskapets betydelse och räckvidd talar dock för att det saknas diskussion 
och dialog i arbetslaget om dessa innebörder.       

Chefspositionens dubbla lojaliteter  
Resultatet tyder på, att skolledarna som subjekt genomkorsas av flera 
diskursiva innebörder kopplade till skolledarskapet. När de positionerar sig 
som chefer, kan man anta att de påverkas av en diskurs, enligt vilken 
skolledaren ska vara en tydlig chef, som inte tvekar i beslutsfattande. Men 
skolledarna i min studie gör motstånd mot den diskursen och mot 
chefspositionen som den ser ut i skolan idag.172 En svårighet som skolledarna 
brottas med är att de står med ett ben i den egna skolan, med lojalitetskrav 
från lärare, elever och föräldrar, och med ett ben i kommunen, där det 

 
171 Utbildningsdepartementet (2001) menar i rapporten Lärande ledare – Ledarskap för 
dagens och  framtidens skola att skolledarna i större utsträckning bör arbeta med 
kvalitetsfrågor. De poängterar vikten av organisatorisk förändring.  
172 Detta kan kopplas till Foucault (1990) s. 95-96 där han tala om ”motdiskurser”. 
Resonemanget kan även kopplas till Butler (1997) s. 89. 
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förväntas att skolledaren ska verkställa givna direktiv. Flera av mina 
informanter uttrycker svårigheter med att hantera ekonomiska beslut, som 
enligt dem får påtagliga konsekvenser för verksamheten i den egna skolan. 
De måste ta beslut som de inte kan försvara.  Svedberg har även i sin studie 
uppmärksammat dessa för skolledarna svåra dilemman. De har, menar 
Svedberg, en omöjlig uppgift i att mer eller mindre tvingas till att ta 
obekväma beslut.  Skolledarna får många direktiv uppifrån och de kan i 
ringa grad påverka utgången men väntas verkställa beslutet.173 Det motstånd 
skolledarna tydligt ger uttryck för är viktigt att beakta. De diskursiva 
normaliseringarna omkring vad det ska innebära att vara chef är starka och 
de är inte alltid förenliga med de innebörder som knyts till 
supporterpositionen.  Detta kan leda till att det i realiteten blir svårt att 
hantera diskurser med så skilda meningsbärande innebörder.  
 
Situationen för skolledarna försvåras också av att det föreligger oklarheter i 
vad rollen som skolledare ska innebära. Skolledarna uttrycker osäkerhet i 
chefspositionen. De vet inte riktigt var ledarskapet börjar och slutar och de 
upplever starkt obehag inför vissa uppgifter. Även lärarna i studien uttrycker 
ambivalens inför chefskapets betydelse och räckvidd. Frågan reses då, om 
skolledarskapet med den utformningen den har i dag är den bästa. Kanske 
borde ledarskapet delas upp så att inte samma person ansvarar både för 
administration, ekonomiska beslut och det pedagogiska ledarskapet med dess 
innebörder av närhet och relation till lärarna.  Som situationen ser ut i 
skolorna idag med ekonomiska problem, har skolledarna uppenbarligen en 
svår situation att hantera. Utöver detta har svenska skolledare, till skillnad 
mot kollegor i andra europeiska länder, ofta ansvar för stora skolenheter med 
ett stort antal anställda.   
 
Skolledarskapsdiskursens meningsbärande betydelser när skolan var 
regelstyrd, var troligen starka. Detta uttrycks också i undersökningen. 
Skolledarens uppgifter styrdes då av direktiv från staten, och regelverk fanns 
upprättade för hur skolledaren skulle handla och agera i olika situationer. 
Resultaten antyder att övergången från regelstyrning till målstyrning, 
inneburit att skolledarskapets innebörder har kommit i gungning, och att 
skolledarna känner viss otrygghet i sitt ledarskap.174 Man kan anta att den 
diskursiva kampen om vad det ska betyda att vara skolledare har blivit mer 
påtaglig i dagens skola, där varje enskild kommun ansvarar för skolans 
ekonomiska utveckling. En diskurs omkring skolledaren som tydlig chef med 
rötter i den regelstyrda skolan, är troligtvis fortfarande normgivande. Den får 

 
173 Svedberg (2000). 
174 Problemet med tvetydigheter vad gäller skolledarskapets innebörder efter övergången 
från regelstyrning till målstyrning tas bl.a. upp i SOU (2004:16). 
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konkurrens av en diskurs med helt andra normer och innebörder. För en 
skolledare kan det vara svårt att manövrera inom dessa olika ”diskursiva 
världar”. En skolledare uttryckte svårigheten att hantera ledarskapets olika 
innebörder som att man både måste ha ”is i magen och ett varmt hjärta”. 
Det är lätt att förstå att det kan vara svårt att förena dessa båda innebörder.        
  
Ett anmärkningsvärt resultat är också att lärarnas konstruktion av 
skolledaren som chef innehåller fler innebörder än skolledarnas. Förutom 
innebörderna beslutsfattande och administration, talar lärarna om att 
positionen chef också innebär att skolledaren ska vara lönesättare, 
arbetsledare och överordnad. Dessa aspekter berörs inte i skolledarnas 
konstruktion av skolledarskapet. De konstruerar sig inte som tydliga 
arbetsledare i betydelsen att ha kontroll över vad som sker på alla nivåer i 
skolan. Istället talar de mer om allas ansvar, om samarbete och lagarbete. De 
talar inte heller om sitt ledarskap i betydelsen av att de är överordnade. 
Istället framhåller de vikten av att inte köra över medarbetarna, och att det 
gäller att få alla med på tåget osv. Det är intressant att lärarna i sin 
konstruktion markerar ett maktperspektiv som inte skolledarna själva talar 
om. Detta tyder återigen på oklarheter i skolledarskapets räckvidd. Både 
skolledare och lärare ger uttryck för att ledarskapets betydelse inte är 
tillräckligt tydliggjord, vilket är en svaghet. Skolledarna talar heller inte om 
sitt ansvar för att lönesätta personalen. Det är ytterligare en svag punkt som 
är viktig att belysa då det i lärargruppen kan vara en källa till osäkerhet och 
missbelåtenhet. Säkert är detta en innebörd i ledarskapet som är förenad med 
obehag och som ytterligare hamnar på kollisionskurs med 
supporterpositionen.      

Skolledarskap på svag is 
Resultatet visar att i lärarens konstruktion av skolledaren på barnens arena är 
det mest för barnens skull som skolledaren ska upprätthålla en relation till 
dem. För skolledarna är den personliga relationen ömsesidig, skolledaren får 
själv ut mycket av umgänget med barnen. Det kan förstås som att 
skolledaren saknar subjektspositioner som inte finns tillgängliga i den 
situation hon/han nu befinner sig i. Skolledaren har kanske tidigare arbetat 
som lärare eller förskollärare och har då haft tillgång till positioner med 
direkt relation till barnen. Nu har hon/han inte tillgång till dessa på samma 
sätt längre, de positioner som finns tillgängliga för skolledaren på barnens 
arena är mer marginaliserade.   
 
Skolledarna framhåller vikten av att i alla lägen inta barnperspektivet. 
Lärarna anser däremot att skolledaren ibland tappar barnperspektivet. Det 
kan kanske förstås i ljuset av skolledarskapets komplexitet med många olika 
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ansvarsuppgifter på olika arenor. Lärarna menar att skolledaren alltför sällan 
befinner sig i skolan. De menar att möten och andra uppgifter utanför 
skolan är viktigare för dem än att finnas tillhands för barnen. För skolledarna 
innebär agerandet på andra arenor inte att de försummar barnens bästa. Här 
är ytterligare ett exempel på hur skolledarnas och lärarnas konstruktioner går 
isär vilket i sin tur kan leda till att förståelsen för varandras uppdrag i 
verksamheten minskar. Lärare behöver insyn i skolledarens olika uppdrag för 
att kunna förstå dess relevans.  
 
Lärarna konstruerar inte skolledaren som chef eller pedagogisk ledare i 
förhållande till barnen, vilket kan bero på att de placerar sig själva i den 
positionen. Detta tyder på att skolledarens visioner omkring sitt ledarskap 
inte delas av lärarna.  Om läraren inte tillskriver skolledaren en viktig 
betydelse på barnens arena så kanske läraren gör som hon/han själv tycker 
och drar åt vilket håll hon/han vill med barnen. Arbetet med 
skolutvecklingen kan riskera att stagnera om inte skolan följer en 
övergripande målsättning där skolledaren är den ytterst ansvarige. Också på 
barnens arena pågår alltså en diskursiv kamp omkring vad skolledarskapet 
ska innebära. Olika uppfattningar om det pedagogiska ledarskapets räckvidd 
och innehåll kan leda till osäkerhet hos skolledarna inför hur de ska handskas 
med sitt ledarskap i förhållande till skolans pedagogiska verksamhet och 
målsättning. Ett otydligt pedagogiskt ledarskap kan samtidigt förstärka 
lärarnas upplevelse av att de inte ser sig behöva någon pedagogisk ledare.  
 
Vidare är det värt att notera att skolan, representerad av lärare och 
skolledare, i liten grad tycks samarbeta med föräldragruppen. Skolledaren 
positioneras inte särskilt ofta i relation till föräldrarna. Samtidigt betonas i 
andra sammanhang vikten av att föräldrarna får ett stort inflytande i skolan.   
Det verkar dock inte som om skolorna i studien har något utbrett samarbete 
med föräldrarna. Snarare tyder studien på att skolledaren och lärarna står 
starka och eniga gentemot föräldrarna. Båda konstruerar en tydlig chef, när 
de talar om att föräldrar behöver ”sättas på plats och uppfostras” för att passa 
in i skolans bild av hur föräldrar ska vara. Föräldragruppen framställs som 
något hotfullt, och skolledare och lärare verkar mer benägna att markera ett 
avstånd istället för att öppna en dialog med föräldrarna. De konstruerar 
ingen lyhörd och tillgänglig skolledare i relation till föräldrarna. Detta kan 
försvåra skolans positiva utveckling. Skolan är enligt lag skyldig att samarbeta 
med föräldrarna.175 En situation där skola och föräldrar inte är eniga och där 
skolan inte är lyhörd för föräldrarnas perspektiv kan vara ett hinder i 
elevfrämjande arbete på skolan. Kanske är tidigare dominerande diskurser 
här verksamma enligt vilka skolan är en auktoritet gentemot föräldrarna. 

 
175 Se skollagen, kapitel 1. § 2.  
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Hem och skola ses som åtskilda verksamheter och skolan tar hand om 
barnen under skoltid på skolans egna villkor. Den diskursen står i 
motsättning till den statliga diskurs som betonar vikten av 
föräldrainflytande.                
 
Ett intresse var att undersöka om skolledarens bakgrund påverkar 
konstruktionen av ledarskapet. Det går inte att utifrån den här studien se 
några sådana kopplingar. Det är ett intressant resultat eftersom man i det 
offentliga samtalet om skolledarskap ofta hör röster som menar att skolledare 
från förskolan är positiva för skolans utveckling. De antas tillföra andra 
perspektiv på ledarskapet.  Många militärer har under senare år rekryterats 
till skolan i samband med nedläggningar av regementen. Även de antas 
besitta särskilda pedagogiska kvaliteter, vilka kan vara utvecklande för skolan. 
Resultatet från den här studien tyder dock på att det är vanskligt att utgå 
från detta sätt att kategorisera grupper av människor.         

Skolledarskap och kön      
Supporter- och chefspositionen aktiveras av såväl de skolledande kvinnorna 
och som männen. Kvinnorna konstruerar sig inte som lyhörda i större 
utsträckning än männen, och männen positionerar sig inte som chefer i 
högre grad än kvinnorna. Resultaten skiljer sig på det sättet från forskning 
som menar att det finns skillnader som visar att kvinnor är mer lyhörda, 
emotionella och intresserade av sociala frågor.  Shakeshaft menar att när 
skillnader mellan könen inte påträffas kan det bero på att forskningen har 
utgått från det ”manliga” ledarskapet i utformandet av undersökningen.  
Så är inte fallet när det gäller den här studien. Den bygger på skolledarnas 
eget tal om skolledarskapet.   Gränserna mellan ”manligt” och ”kvinnligt” är 
således flytande, och det går inte att fastställa ett visst förhållningssätt som 
det ena eller det andra.  Män kan aktivera positioner som i vissa diskurser 
om kön kopplas till kvinnor, och kvinnor kan aktivera positioner som 
kopplas till vad vi brukar tala om som ”manligt”. Det stärker teorin om att 
skolledarskap och kön är en social konstruktion. Resultatet visar hur 
konstruktionen av skolledarskap och kön skapas och hur konstruktionen 
påverkar skolledarskapets utformning. Både Schmuck och Blackmore menar 
utifrån sin forskning att kvinnor i ledande ställning är både ”insiders” med 
institutionell makt och auktoritet, och ”outsiders” som kvinnor i en manligt 
kodad kultur.  Detta resonemang är inte relevant utifrån den här studien. 
Istället tyder den dominerande supporterpositionen på att skolledarskap och 

176

177

178

179

 
176 Se exempelvis Riehl & Lee (1996). 
177 Shakeshaft (1990). 
178  Butler (1990, 1993, 1997); Davies (1997, 2000); Lenz Taguchi (2000, 2004).  
179 Schmuck (1996); Blackmore (1999). 
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kön i Sverige styrs av innebörder som i samhället är ”kvinnligt” könskodade. 
Det kan betyda att det stora antalet kvinnor i skolledande ställning i svenska 
grundskolor har bidragit till en förskjutning av den diskursiva meningen om 
skolledarskap och kön.       
 
Vidare menar Blackmore att det är stor risk att kvinnor blir betraktade som 
”förändringsagenter”. I egenskap av att vara kvinnor med särskilda 
kvalifikationer, förväntas de tillföra skolan nya influenser. Detta kan, menar 
Blackmore ligga kvinnorna i fatet.  Dessutom kan kvinnorna bli 
betraktade som ”problem” om verksamheten inte fungerar tillfredställande.  
Det går inte att göra sådana paralleller till den här studien. Snarare tyder 
resultatet på att skolledande män kan möta ett motstånd som kan leda till 
svårigheter i utövandet av ledarskapet. Jag anser att det är viktigt att 
uppmärksamma skolledarnas iscensättning av könsdiskurser som komplex 
och inte entydig. Det kan stärka skolledarnas möjligheter att utöva ett 
tillfredställande ledarskap. Om kvinnor likaväl som män iscensätter 
meningsbäranden kopplade till både supporter- och chefspositionen, kan det 
betyda att de har möjligheter att utöva ett ledarskap som har kapacitet att 
tillfredställa skolans alla intressenter.

180

   
 
Både de skolledande männen och kvinnorna positionerar sig som 
pedagogiska ledare men det finns en intressant könsrelaterad skillnad i 
positioneringen. Männen aktiverar innebörden styrning i högre grad än 
kvinnorna, medan kvinnorna lägger tyngdpunkten på innebörden rannsaka. 
Kvinnorna talar om att utvärdera sitt ledarskap i betydelsen att reflektera 
över sitt agerande som ledare. De funderar över hur deras ledarskap tas emot, 
vad det leder till och vad det får för konsekvenser. De skolledande männen 
talar mycket lite om detta. Däremot är de tydligare i sitt tal omkring att styra 
den pedagogiska verksamheten. Kvinnorna positionerar sig inte som styrande 
pedagogiska ledare i samma utsträckning. De talar istället om vikten av att få 
med sig personalen i alla frågor med syftet att de ska känna sig delaktiga och 
medbestämmande. De uttrycker att det är viktigt att veta hur personalen 
reagerar och tar emot deras agerande och konstruerar därför ett rannsakande 
ledarskap. Kanske kan detta förstås som att könsdiskurser omkring 
ledarskapet påverkar konstruktionen. Till det som brukar benämnas som ett 
”kvinnligt” ledarskap knyts ofta innebörder som ödmjukhet och lyhördhet, 
att kunna lyssna på medarbetarna och ha en nära relation till dem. 
Positionen som pedagogisk ledare framstår alltså i denna studie som 
könsmärkt i den meningen att kvinnor och män i skolledande ställning 
knyter olika innebörder till den. Kanske är det så att innebörden styrning 

 
180 Blackmore (1999, 2005). 
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inte är tillgänglig för kvinnor. Vi har ju sett att lärarna positionerar 
skolledande kvinnor som supporter i högre grad än skolledande män. Vidare 
konstruerar läraren skolledarna i stor utsträckning som pedagogisk inspiratör 
istället för pedagogisk ledare.  Det skulle kunna vara så att könsdiskursen är 
styrande och positionerar kvinnorna i högre grad mot innebörden rannsaka, 
som påminner om supporterpositionen. Att styra i positionen pedagogisk 
ledare kan dessutom vara svårare än i chefspositionen eftersom det handlar 
om att påverka och ha åsikter omkring den enskilde lärarens undervisning. 
Eftersom det är vanligt att koppla ihop män och styrning kanske männen i 
undersökningen har en större acceptans av sina lärare för att styra. Resultatet 
kan också förstås mot bakgrund kvinnornas (majoriteten av lärare är ju också 
kvinnor) förväntningar på skolledaren.  De konstruerar i hög utsträckning en 
skolledande man som chef vilket kan göra det lättare för honom att vara en 
styrande pedagog. En skolledande kvinna däremot iscensätts i första hand 
som supporter.  
 
Butler menar att för det enskilda subjektet är det endast möjligt att använda 
de språkliga verktyg som finns tillgängliga i den specifika situationen. 
Subjektet väljer inte att uttrycka sig hur som helst utan måste följa 
diskursens logik. I en given situation finns det normerande innebörder som 
styr vad som är möjligt att säga eller göra.181 För de kvinnliga skolledarna 
finns sannolikt inga språkliga verktyg tillgängliga som positionerar dem som 
styrande pedagogiska ledare. Grogan talar om att ”bli positionerad i 
diskursen”. Hon menar att ibland är diskursens makt så stark att subjektet 
har begränsad möjlighet att agera inom diskursen.182  Det kan vara så att 
diskursen positionerar de skolledande kvinnorna som rannsakande 
pedagogiska ledare. Det finns ingen möjlighet för dem att aktivera en 
styrande pedagogisk ledare. Som tidigare diskuterats, är även männens 
möjlighet att vara styrande begränsad. Resultatet tyder på att det råder 
diskursiv konkurrens om det vad det pedagogiska ledarskapet ska betyda. 
Lärarna positionerar inte heller skolledaren som pedagogiska ledare, vilket 
ger signaler om att även de skolledande männens position som pedagogisk 
ledare är svag.              

Diskursens normaliserande kraft  
De teorier jag utgår från i min studie anser att diskursens normaliserande 
kraft är stark och styr hur vi talar om ett visst fenomen. Undersökningen 
styrker på flera sätt dessa teorier. Resultatet tyder på att kön påverkar lärarnas 

 
181 Butler (1990) s. 145-148. 
182 Grogan (1996). 
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konstruktion i högre grad än skolledarnas.183 När lärarna talar om vad de 
anser att ett gott skolledarskap ska innebära, konstruerar de skolledaren som 
i första hand supporter. Men när de uppmanas beskriva sin nuvarande 
skolledare, är de inte riktigt nöjda med den skolledande man som ofta 
positionerar sig som supporter och mindre som chef. Den skolledande 
kvinna däremot som ofta repeterar supporterpositionen, finner lärarna 
mycket tillfredställande. Här kan man tänka sig att könsdiskurser omkring 
skolledarskap och kön påverkar konstruktionen. Den man som gärna 
konstruerar ett ledarskap som är dominerat av supporterpositionen krockar 
med den dominerande könsdiskursens meningsbäranden om hur en man i 
ledande ställning ska vara.  
 
Resultatet visar också att de lärarkvinnor som har en kvinna som skolledare i 
första hand positionerar henne som supporter. De talar inte så mycket om 
skolledaren som chef. De lärarkvinnor som har en man som skolledare 
konstruerar honom i högre grad som chef. Lärarmännen konstruerar både 
kvinnor och män som supporter och chef. Lärarkvinnornas tal om den 
skolledande kvinnan som chef är inte lika tydligt som konstruktionen av 
skolledarmannen som chef.  Diskursiva normer omkring skolledarskap 
respektive kön bär på normaliserande meningsbärande om att en kvinna i 
ledande ställning inte ska positionera sig som chef i första hand, och att en 
man inte ska aktivera supporterposition i hög grad. Det är också intressant 
att notera att det är kvinnorna som i första hand repeterar dessa 
könsrelaterade meningsbäranden. Konstruktionen av kön pågår således hela 
tiden, och både män och kvinnor deltar i producerandet av mening och 
betydelse genom att återupprepa de meningsbärande normer som bär upp 
diskurserna.  Diskursens makt är stark och vi är benägna reproducera de 
diskursiva normerna just för att de har normaliserats.

184
185  

Görandet av skolledarskap och kön 
Skolledarnas och lärarnas konstruktion av skolledarskapet är komplex och 
ibland även motsägelsefull. Både skolledare och lärare genomkorsas av olika 
diskurser med olika innebörder som påverkar konstruktionen. I skolledarnas 
iscensättning av skolledarskapet framträder ett multipelt subjekt.186  
Skolledarna växlar mellan olika positioner med tillhörande innebörder.  
Subjektet är ständigt i rörelse och måste hela tiden ”göras”. Det går inte 
heller att tala om att kvinnors skolledarskap är på ett visst sätt och mäns på 

 
183 Resultatet kan kopplas till Thurén (1996) som menar att betydelsen av kön kan variera 
i styrka och räckvidd. 
184 Butler (1990, 1993, 1997); Davies (1997, 2000); Lenz Taguchi (2000, 2004). 
185 Ibid.  
186 Se Davies & Harré (1990); Rhedding Jones (1996). 
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ett annat. Skolledarskapet iscensätts i varje situation, och dess betydelse och 
mening skiftar. I ena stunden aktiveras supporterpositionen och i nästa stund 
chefspositionen.  
 
Den feministiska poststrukturalistiska teorin hävdar att förändring eller 
förskjutning av diskursiva meningsbäranden alltid börjar i normen vilket 
innebär att man måste vara väl förtrogen med diskursens normer för att 
kunna överskrida dem.187 Tidigare forskning hävdar att ”manliga” normer 
styr konstruktionen av skolledarskap.  Den här studien visar tendenser på att 
att en sådan förskjutning kan ha skett.  Detta med tanke på att 
supporterpositionen med innebörder som är könskodade som ”kvinnliga” är 
klart dominerande. Det visar att diskursernas olika innebörder får 
konsekvenser för skolledarskapets utövande.       
 
Utifrån ovanstående resonemang anser jag att det är viktigt att förhålla sig 
kritisk till talet om att kvinnor och män på grund av sitt biologiska kön har 
olika förutsättningar för att utöva ledarskapet. Det är också på sin plats att 
utmana tanken om att kvinnor har särskilda kvaliteter med kapacitet att 
främja skolans ledarskap. En sådan tanke kan vara hämmande för både 
skolledande män och kvinnor. Det diskursiva tänkandet om att mening 
skapas i de sociala sammanhang vi vistas i bidrar med en medvetenhet om att 
vi alla är med i konstruktionen av denna mening.  Kanske behöver vi 
fundera på vilken mening omkring skolledarskap vi tillsammans konstruerar, 
vad detta kan leda till i utövandet av skolledarskapet, samt vilka 
konsekvenser det kan få för kvinnor och män i skolledande ställning.  

Reflekterande tankar  
Syftet var att beskriva och analysera hur skolledare och lärare i sitt tal 
konstruerar skolledarskapet samt hur detta kan förstås i ett könsperspektiv. 
En berättigad fråga så här i slutet blir då hur väl jag lyckats besvara mitt 
syfte. De subjektspositioner som framträder i skolledarnas och lärarnas tal 
omkring ledarskapet visar ur ett kritiskt ifrågasättande perspektiv inte några 
revolutionerande positioner för ledaren att agera utifrån. Det är ganska 
självklart för en skolledare att positionera sig både som chef och pedagogiskt 
ansvarig och som lyhörd och tillgänglig för lärare och elever i skolan. De 
subjektspositioner som uttrycks i studien kan antas florera i andra 
sammanhang. Skolledarna i undersökningen har deltagit eller deltog vid 
tiden för intervjun i rektorsutbildning. Man kan anta att de under 
utbildningen med stor sannolikhet har diskuterat skolledarskapet utifrån 
liknande positioner. Supporterpositionens innebörder av lyhördhet och 

 
187 Se Exempelvis Lenz Taguchi (2004). 



9 .  D I S K U S S I O N  

 
 

 118 

 
 

tillgänglighet och oklarheter i det pedagogiska ledarskapets innebörder 
uppmärksammas i statliga dokument och i senare forskning vilket troligtvis 
påverkar utformningen av rektorsutbildningen. Detta skulle kunna förklara 
samstämmigheten i mina skolledares berättelser. Men resultaten visar också 
på variationer i hur skolledarna använder sig av positionerna. Kontextuella 
faktorer knutna till den egna skolan och dess kultur har säkerligen betydelse. 
Det sociala sammanhang som den enskilde skolledaren befinner sig i kan få 
betydelse för hur han eller hon positionerar sig. Även lärarnas försök att 
positionera skolledaren kan inverka på skolledarens konstruktion av 
skolledarskapet.   
 
Jag hävdar att styrkan i min undersökning ligger i att kunna visa hur 
positionerna används. I mitt resultat kan jag visa hur positionerna aktiveras, 
vilka positioner som bejakas och vilka skolledarna gör motstånd mot. 
Undersökningen har också kunnat visa hur könsdiskurser påverkar 
skolledarnas och lärarnas konstruktioner vilket jag påstår är en ny kunskap 
om skolledarskap och kön. Vidare har studien också kunnat visa på svaga 
punkter i relationen mellan lärarnas och skolledarnas konstruktioner. Det 
menar jag är ett resultat som kan användas i utvecklingsarbete ute i skolorna.  
 
Hur ska man då se på förhållandet mellan mellan undersökningens resultat 
och skolledare i allmänhet? Är det möjligt att relatera resultatet till 
skolledarskap i ett större sammanhang? Några skulle kanske hävda att det 
inte går att tala i sådana termer överhuvudtaget. Om man däremot ser på 
resultatet utifrån den feministisk poststrukturella teorin som studien 
inspirerats av så skulle man kunna diskutera i termer av diskursens 
normaliserande kraft. Då kan man anta att det finns dominerande diskurser 
omkring skolledarskap som reglerar våra uppfattningar om vad vi upplever 
som normalt, naturligt och rätt att säga i ett särskilt sammanhang. Utifrån 
denna utkiksplats så skulle skolledarskapet som framträder i studien kunna 
vara uttryck för en diskursiv mening som är dominerande i sammanhang där 
skolledarskap kommer på tal. Då skulle det vara möjligt att relatera resultatet 
till ett större sammanhang. Jag anser också att det faktum att jag också 
intervjuat lärare kan ses som en styrka. Lärarnas konstruktion har tillfört en 
dimension och deras tal om ledarskapet har kunnat ställas i relation till 
skolledarnas tal. Det faktum att positioner som identifieras i skolledarnas 
konstruktion av ledarskapet också kan återfinnas i lärarnas tal styrker 
trovärdigheten.  
 
Fortsatt forskning 
Den här studien har bidragit till kunskaper om konstruktionen av 
skolledarskap ur ett könsperspektiv. Skolledares och lärares meningsskapande 
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har genom intervjuer lyfts fram i ljuset. Man kan anta att den mening som 
skapats av skolledare och lärare i undersökningen är genererad från 
dominerande diskurser omkring skolledarskap vilka florerar i samhället. I 
undersökningen framkommer vissa resultat som är värda att beakta. De 
undersökta skolornas förhållningssätt till föräldrarna är ett anmärkningsvärt 
resultat som går emot dagens skolpolitiska budskap. Resultatet som visar 
skolledarnas och lärarnas olika syn på det pedagogiska ledarskapets räckvidd 
kan lägga hinder i vägen för skolors positiva utveckling liksom de starka 
könsdiskursernas i lärarnas konstruktion. Det tydliga motstånd skolledare 
visar mot chefspositionen samt olikheterna i skolledande mäns och kvinnors 
konstruktion av den pedagogiske ledaren är kunskaper om skolans ledarskap 
som behöver tas tillvara. 
 
Ovanstående punkter kan ses som svagheter i konstruktionen av 
skolledarskapet. Det skulle vara intressant att genomföra aktionsforskning 
ute i skolorna där skolledare, lärare och forskaren tillsammans diskuterar 
frågor som den här avhandlingen väckt och arbetar fram aktioner att jobba 
utifrån. Jag tror också att observationsstudier av skolledares arbete skulle vara 
ytterligare ett sätt att skaffa kunskap om skolledarskapet. Kanske kan det 
vara problematiskt att genomföra i praktiken, bland annat av etiska skäl.   
Det är dock värdefullt att kunskaperna utifrån min studie inte bara stannar 
inom forskningsvärlden utan kommer till användning ute på fältet. Skolans 
ledarskap är en viktig och betydelsefull del av skolans organisation. 
Skolministern bidrog med några inledande ord och får också avsluta det här 
arbetet:  
 

Som jag ser det så har vi inte råd med att förminska betydelsen av våra skolledares 

roll för skolutveckling, våra elevers framtid är alltför värdefull. 188

     

 
188 Uttalat av skolminister Ibrahim Baylan på en skolledarkonferens i Marienlyst, 29 
september 2005. 
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SUMMARY 
Introduction to the field of study 
The school system in Sweden was previously governed by the central state 
through detailed rules, but today the schools are managed by objectives. 
Each municipality makes decisions about the organization and development 
of schools and about how to allocate resources in order to attain the national 
educational goals. In this system much responsibility is also conferred on the 
school leader of the local school. At the same time, the proportion of female 
school leaders has increased very rapidly. Earlier on, the typical school leader 
was a man, but today more than 70 percent of the school leaders in primary 
and secondary schools are women  
 
There is not much research in Sweden about the discursive construction of 
school leadership, but this thesis deals with discourses about school 
leadership in the objective-managed school system. Because of the large 
number of female school leaders, it is important to apply a gender 
perspective to the investigation. The purpose is therefore to analyze what 
meanings school leaders and teachers attach to the concept of school 
leadership and how these meanings are gendered. 

Previous research about school leadership 
Research on school leadership has been strongly influenced by theories about 
leadership in organizations and enterprises and what characterises a 
successful leader, capable of promoting efficiency and development of the 
organisation.  Thus the focus has been on the individual leader. 
 
Such theories have also been applied to research about school leadership, but 
other directions can also be identified. In one strand the emphasis is on 
visionary leadership. The leader must be charismatic, but other people in the 
organization also affect the leader’s ability to act as a leader. A third direction 
focuses on the interaction between the school leader and the staff. A close 
relation and communication between the leader and her/his staff are 
regarded as more important than the leader’s personal characteristics.  
 
Most of these studies are normative, but in the late 1990s studies were made 
about how school leaders themselves regarded their leadership. Interviews 
and observations of the school leader’s daily work were carried out. The 
conclusion was that it is difficult to pin down what it means to be a good 
leader. In this perspective leadership is multiple and contextually bounded. 
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Compared to the existing large number of studies of school leadership, very 
few have applied a gender perspective. In research about school leadership 
and gender three main perspectives can be distinguished. The first one 
applies an equality perspective: men and women have equal right to leading 
positions in schools. The conclusion is that traditional attitudes about men 
and women have defined school leadership as a male concern. Therefore 
attitudes must be changed and other obstacles for women to becoming 
school leaders must be removed.  
 
The second perspective emphasises gender differences between men and 
women.  Men and women handle school leadership in quite different ways. 
As leaders women have special qualities that are regarded as assets. The third 
perspective assumes that school leadership and gender are social 
constructions. Thus, differences between female and male leaders are not due 
to different psychological qualities, but socially constructed. This is also the 
theoretical starting point of this thesis.  

Theoretical points of departure 
This study deals with the meanings that school leaders and teachers attach to 
school leadership. These meanings will be analysed in a gender perspective, 
and theoretically I draw on feminist poststructuralist theories. Judith Butler, 
Bronwyn Davies and Michael Foucault have been important guides to the 
theoretical field. Key concepts in many post-structural theories are discourse, 
subjectivity, subject position and power. Meanings of words, for example 
“school leadership”, are determined by discourses, which in their turn also 
govern what is possible to say or do.  
 
Generally a discourse can be defined as a certain way of apprehending the 
world or parts of the world. It thus governs the way people talk and think 
about various phenomena and also their actions. The power of the discourse 
is strong and affects the way the subject talks and what the subject 
comprehends as normal to say in a specific situation. Thus, the subject does 
not precede and determine language: the subject is instead determined by 
discourses. Meaning is not created “inside” the subject but in discursive 
practices. Thus, post-structural theories reject the traditional dichotomy 
between an inner self-assured subject and an outer objective world: both the 
lived world and the subject are discursively constructed. 
 
Discourses provide positions from which the subject understands the world 
and herself/himself. When we act in accordance with these subject positions, 
we also create our subjectivity. According to post-structural theories, 
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subjectivity is thus produced by the discourse within which the subject is 
positioned. However, the subject is not completely determined by one 
discourse. As there may be more than one discourse available, the subject 
might be able to choose what subject position to activate. What to say, think 
or do is therefore not determined in advance. The notion of split 
subjectivities refers to subjects moving between different discourses and 
activating different subject positions.  

The purpose and questions guiding the dissertation  
The aim of the thesis is to analyse in a gender perspective how school leaders 
and teachers construct school leadership. Specifically, the following 
questions are posed:  
  

o What subject positions are available for school leaders? 
o Do gender discourses affect the construction of school leadership? 

If so, in what way? 
o Do the school leaders and the teachers construct school leadership 

in similar ways? What differences are there? What is the 

significance of gender in that respect?  

Methodological considerations  
Feminists challenge granted truths about women and men, what is 
considered female and male, and what women and men can and are allowed 
to do. This is also the starting point of my study. My understanding of 
gender is guided by the theories presented above, and the analysis is carried 
out within this theoretical framework.  
 
The study is based on 24 qualitative interviews with both male and female 
school leaders and teachers in eight Swedish primary and secondary schools. 
Four male and four female school leaders were interviewed. Furthermore, 
interviews with nine female and seven male teachers were also carried out.  
In this study the word ‘school leader’ refers to the person who is responsible 
for educational and pedagogical issues in a certain school.  
 
The approach is qualitative because this makes it possible to get a deeper 
understanding of the meanings attached to the concept of school leadership. 
The respondents’ answers are regarded as parts of the discursive construction 
of school leadership. I chose to interview leaders who differ with respect to 
previous professional experiences, because one hypothesis is that the context 
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in which they previously worked may affect how they construct themselves 
as school leaders.  
 
Discourse analysis has been used as an analytic tool. The interviews and the 
analytical work proceeded side by side for a quite long time, and the analysis 
was carried out step by step. The discursive subject positions that I identified 
are chiselled out from the meanings arising from talks with school leaders 
and teachers about leadership.            

The construction of school leadership 
Based on the interviews, four different discursive arenas have been 
constructed which I have labelled the teachers’, the children’s, the parents’ 
and the societal arena. They represent issues that school leaders believe are 
important aspects of leadership. In each of these arenas I have identified 
three subject positions regulating the way school leaders and teachers 
apprehend what it means to be a good school leader. The teacher’s arena is 
the most prominent both in the school leaders’ and the teachers’ talk, and 
therefore I describe the constructions of school leadership in this arena in 
greater detail but the other three only more briefly.  

The teachers’ arena: the construction of school leadership 
in relation to the teachers 
When school leaders and teachers talk about leadership, they mainly activate 
three different subject positions, the supporter, the manager and the 
educational leader. They move between and repeat these positions 
frequently. To each position certain discursive rules are attached, which 
guide how to talk and act in this position. Thus, when the school leader 
activates one position, s/he also talks in a predetermined way. Thus, it is not 
possible to say whatever you want. However, in the next moment, another 
subject position may be activated and the talk is governed by other 
discursive rules.  

School leaders’ constructions  

Supporter – always on duty 
In this position, the leader regards herself or himself as a supporter of the 
teachers. A school leader must stand up for the teachers whenever needed 
and also be comfortable with that. Characteristic meanings here are 
sensitivity to people and accessibility. Leaders must be accessible at all times. 
To be a supporter is to help the teacher with all sorts of things they cannot 
manage themselves. For example, the school leader must be ready to act as a 
substitute for the teacher and conduct lessons and take care of the class, if 
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the teacher is not at hand. In this position the leader must also be sensitive to 
the needs of the teachers. He or she must listen carefully to the teachers in 
order to understand their thoughts, wishes and feelings. It is important for 
the leader to be a good listener in order to find out the needs of the teachers.  
 
When a leader is positioned as a supporter, the well being of the teachers has 
high priority. He or she should be sure that the teachers are okay and 
satisfied with the situation. The leader must not fail to observe if anyone 
does not feel good. The leader must notice if a teacher is in trouble in one 
way or another and act to eliminate the trouble. Thus it is necessary to check 
what is going on in the organization.  
 
Manager – with decision anxiety 
To be a school leader is to have a superior position as manager in relation to 
other members of the school staff. My interviewees activate this position 
recurrently, and important meanings attached to it are decision-making and 
administration. The leaders emphasize their responsibility, on the one hand 
for making decisions and on the other hand for handling the administration. 
However, the leaders have an ambivalent feeling about being responsible for 
making financial decisions. In this position they may be frustrated and 
worried about the consequences of their decisions for the people of the 
organization.  
 
Leaders seem to very strongly identify with the conditions of the teachers 
and the children. For example, they sympathise with the teachers, which 
might be due to the fact that most of them have worked before as teachers. 
However, as a leader their role is changed, and they are aware that they are 
no longer members of the team. There are statements indicating that they 
feel uncomfortable in the manager position even if they are determined to 
handle difficult issues successfully.  
 
In the position as manager the leaders state that they must apologize for 
making difficult and hard decision, and they try to reduce the consequences 
of their actions. They want the teachers to understand the situation. One 
strategy is to be a democratic leader who tries to involve everyone in the 
decision-making process; everyone should have an opportunity to get his or 
her voice heard. The democratic leader discusses with the staff in order to 
create consensus about the decisions to be taken. 
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Pedagogical leader – with clear purposes 
The third position is the pedagogical leader, and important meanings 
attached to this position are reflection and control. Here the leader talks 
about her/his responsibility for guiding the school and developing it from 
her/his own views on education and learning. Guiding the educational 
development is an important task for the school leader, and the leaders state 
this demands a lot of thought.  
 
The leader feels comfortable in this position, which could be explained by 
the fact that this position is not new for the leader. Most of them have 
passed a fairly long teacher training and they are experienced teachers. 
However, in this position they can also feel resistance from the teacher staff, 
especially if the leader has worked earlier in other parts of the school 
organization or even in another spheres of society. According to such leaders, 
this could cause disagreement between them and the teachers. Nevertheless, 
the leader talks about her/his mission to challenge prevailing patterns that do 
not harmonise with their own views. The leader is responsible for the 
school’s development and for questioning prevailing patterns but also for 
inspiring and encouraging teachers to adopt new ideas and ways of thinking. 
The leader must be brave and dare to challenge the teachers’ activities. A 
leader must also show self–restraint, and reflect on and learn from 
experiences. She/he must also be humble as a pedagogical leader.  

Teachers’ construction  

Supporter- obviously 
In the teachers’ talk about school leadership the supporter position is the one 
most frequently repeated.  For the teachers it is most important to have a 
leader that listens and is sensitive to their needs. A leader should be 
“committed” and should understand the rules that govern teachers, be clear 
in their opinions on different issues and be interested in their daily work in 
school. A leader should know each teacher’s situation and what problems 
they face daily. As a supporter, the leader should always be at hand and 
accessible whenever needed. The teachers believe it is important to get a 
chance to express their feelings in various circumstances. They want a leader 
that listens to their experiences. They also want a leader to whom they are 
able to express their views, even if these are against the leader’s opinion and 
beliefs. They want to get their voices heard, and the leader should be like a 
sounding-box for the teachers’ ideas. From the teachers’ point of view, 
dialogues about what happens in school are crucial. It is less important 
whether it is possible to change anything. In the supporter position, the 
leader must be able to listen to the teachers’ views about their role and how 
it could have been, should circumstances be different.  
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Manager- yes sometimes 
The teacher also constructs the leader as manager. The teacher recognizes 
that the leader must be able to make her/his own decisions. However, it is 
not clear what type of decisions they refer to but “administration” is one 
frequently mentioned. 
 
Teachers also believe that a leader has to take responsibility for certain 
decisions. The leader must not necessarily involve everyone in the decision-
making process regarding all issues arising. The leader must be able to 
determine which decisions can be made without teacher involvement and 
which must be discussed with the teachers. Although it is clear that the 
teachers want a leader to be able to make decisions on her/his own, they also 
want to be involved in decisions about life in school. Thus, ambivalent 
meanings are attached to this position. According to teachers, the leaders 
should involve the teacher in the decision-making and act humbly in the 
manager position, but at the same time the teacher wants the leader to make 
tough decisions when needed. The teachers, however, explicitly state they do 
not want to be brushed aside. One possible interpretation is that a teacher is 
likely to reject involvement and participation in administrative decisions 
about things that do not concern what they believe is their main task in 
school, to be responsible for the teaching. 
 
Pedagogical leader- not necessary 
In teachers’ talk the position as pedagogical leader is also prominent, but the 
meanings attached to it are not compatible with a strong leader. The school 
leader’s pedagogical leadership should not extend further than to the 
teacher’s classroom door. One interpretation is that it can be difficult for the 
teachers to construct the leader as a strong pedagogical leader, since this will 
threaten their own position as professionals. The teachers construct 
themselves, not the school leaders, as pedagogical leaders in charge. The 
school leader is rather positioned as a servant who should obtain relevant 
information regarding teaching, new research, new teaching methods etc., 
and keep the teachers updated in these respects. According to the teachers, 
the leader should also be capable to decide what information should be 
passed on and what information should be withheld. Therefore it is 
important for the leader to really know each teacher and his/her thoughts on 
the matter, since “relevant information” can vary from teacher to teacher. 
From the teachers’ perspective, the leader should inspire them pedagogically 
rather than taking the lead.
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School leadership in relation to the children, parents and 
society. 

 
The school leaders’ constructions 
When the school leaders talk about leadership in relation to the children, 
they construct themselves as the children’s supporters. Their duty is to care 
for the well being of the children: all children must be comfortable in school. 
It is important for the school leaders to have a close relationship with the 
children. They joke with them and they make a point of learning the name 
of every child.  
 
The school leaders also construct themselves as managers on the children’s 
arena. It is the responsibility of the school leader that the school meets the 
standards set by the national curriculum and the local syllabuses. The school 
leader has to take on the responsibility for the school’s resources and allocate 
them as fair as possible. In this position the school leader sometimes needs to 
supervise and check what is going on in the classrooms.  
 
The leaders also construct themselves as pedagogical leaders in relation to the 
children. They are responsible for the students learning what is required. To 
that end they must keep themselves updated about findings in educational 
research as well as new ideas on learning issues.  
 
One notable result is that the school leaders talk very little about their 
relationship with the parents and when they do, they mainly construct 
themselves as managers. They position themselves as chiefs in command of 
parents, who must be kept at a distance. In the leader’s perspective, parents 
must be educated and provided with guidelines about how to be good 
parents fitting into the school’s view of parenthood. The school leaders also 
occasionally activate the supporter position in relation to the parents. They 
talk about the importance of having good relations to the parents. They say 
that it is important to listen to and cooperate with the parents on issues 
concerning the children. The third position, pedagogical leader, is however 
insignificant in relation to the parents.  
 
In relation to society the school leaders activate the two positions of manager 
and pedagogical leader but not that of supporter. However, they do not 
construct themselves as powerful managers. Their opportunities to make 
independent decisions are limited, since decisions of the municipality board 
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work as constraints. They must act within the directives given by the 
municipality. The leaders are supposed to defend these decisions officially, 
but if they do not personally agree with them, they feel uncomfortable in the 
manager position.  
 
They also construct themselves as pedagogical leaders. They talk about their 
responsibility for standing up for the political values of society in relation to 
the teachers and the students. They must be explicit about ethical and moral 
values and in that respect act as role models for everybody in school.  
        
The teachers’ constructions 
The teachers’ constructions of school leadership in relation to the children’s 
arena are different compared to the leaders’ constructions. The teachers only 
position the school leaders as supporters. They want the school leader to be 
the children’s friend instead of a frightening person. In the teachers’ 
perspective, the leaders sometimes forget the importance of always giving the 
children the highest priority. According to the teachers, school leaders focus 
too much on other duties outside school. Remarkably, the teachers do not at 
all construct the leaders as managers and pedagogical leaders on the 
children’s arena, maybe because the teachers regard themselves as managers 
and pedagogical leaders in relation to the children, and do not at all 
construct the leaders as managers and pedagogical leaders in relation to the 
children. 
 
The teachers talk about school leadership on the parents’ arena in a similar 
way as the school leaders. They construct the leader as a strong manager. 
The leader should give strong backup to the teachers if parents are causing 
trouble. In such cases the teachers will call for the school leader and hand 
over the responsibility for the situation to her/him. The teachers do not 
position the leaders as supporters and pedagogical leaders in relation to the 
parents.  
 
The teachers talk about the school leader in relation to society is quite 
similar ways as the leaders. They understand the difficulties facing the leaders 
in the manager position. They know that leaders have to execute municipal 
decisions even if these decisions do not make it easy to be a teacher. They 
also construct the school leader as a pedagogical leader who should act as a 
role model for the students with regard to moral issues.       
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The school leaders’ acceptance of or resistance to the 
subject positions  
Obviously, the school leaders are ready and happy to construct themselves in 
accordance with the positions of supporters and pedagogical leaders. 
However, it is more difficult for them to fully accept the meanings attached 
to the manager position. They tell about the difficulties of being the one 
responsible for inconvenient decisions, and in such stories they express 
resistance to the manager position. One way is to change position as fast as 
possible. They certainly construct themselves as managers, as they talk about 
the duties to be performed in that position, but they recurrently return to 
the more comfortable supporter position. Another strategy is to make the 
teachers accept and even forgive them for being managers making 
uncomfortable decisions.  The school leaders also try to make their decisions 
literally speaking invisible, as they instead emphasise less inconvenient 
consequences of their decisions. Another strategy is to share the burden with 
the teachers. Before making a decision, they invite the teachers to discuss the 
problem, referring to the democratic rights for everyone to get her/his voice 
heard. Thus, different strategies are employed to handle the resistance 
against certain meanings attached to the manager position.           

School leadership and gender 
In what ways do male and female school leaders position themselves 
respectively? What are the similarities and differences in this regard? To what 
extent are the identified subject positions gender coded?  
 
In accordance with my theoretical approach, gender construction is a 
constantly ongoing process. Thus, when school leaders construct school 
leadership, they are also “doing gender”. They construct themselves as men 
and women, but not necessarily as two separate genders.  
 
The female school leaders’ constructions of school leadership 
The women construct themselves as school leaders in similar ways, even if 
one of them distinguishes herself, as she attaches the meanings of evaluation 
and reflection to the position of pedagogical leader more frequently than the 
others. All women express their comfort with the two positions of supporter 
and pedagogical leader. However, they express resistance to the meaning of 
decision-making attached to the position of manager. This position is not as 
comfortable to them as the other two. When the females construct 
themselves as pedagogical leaders, the meaning of evaluation is most often 
repeated.    
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The male school leaders’ constructions of school leadership 
The diversity of the men’s constructions of school leadership is broader than 
the women’s. Taken together as a group, the men activate the three subject 
positions to the same degree as the women, but the variation among them is 
much broader. One man activates the three positions to the same extent as 
the three females who position themselves in a similar way. A second man 
constructs a supportive school leader to a much higher degree than the 
others. The third man repeats the manager position most frequently, and the 
last one activates the position of pedagogical leader with the meaning of 
managing. It is also the case that all men in their talk attach this meaning to 
the position of pedagogical leader. They do not talk about the importance of 
evaluating the leadership in the same way as the women do. It should also be 
noted that the men talk about the relation to the children more frequently 
than the women.  This result is not in accordance with gender stereotypes.  
 
The teachers’ constructions of school leadership in a gender perspective 
Traditional gender discourses seem to affect the teachers’ construction of 
school leadership in various ways. The female leaders are expected to be 
supporters to a higher degree than the men.  When talking about good 
leadership, teachers construct the leaders both as supporters and managers. 
However, the teachers were asked to compare their ideal leader with their 
actual leader. The teachers with a male leader who repeatedly constructs 
himself as supporter then expressed feelings of inconvenience, despite the 
fact that in general they emphasised the supporter position as the most 
important.  One explanation may be that this leader does not fit into the 
stereotypical picture of what a male leader is like.  
 
However, teachers with a female leader who frequently activate the supporter 
position are very pleased with their leader. This indicates that teachers expect 
female school leaders to be more supportive than men. Remarkably, women 
teachers position the female school leaders as supporters more often than the 
male teachers do. The teachers praise these female leaders’ qualities and are 
satisfied with the leadership. 
 
In discourses about leadership the manager position is male coded, but 
female leaders in this study also frequently activate this position. The 
teachers do not reject these female leaders, and thus it seems to be more 
challenging for a man to construct himself in accordance with the female 
coded supporter position than it is for a woman to take up a male coded 
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position. Furthermore, a woman acting in accordance with male coded 
norms is to a lesser degree positioned as deviant.  

Conclusion 
The purpose of my research was to analyse in a gender perspective how 
school leaders and teachers discursively construct school leadership. Three 
subject positions were identified which governed both the school leaders’ 
and the teachers’ constructions. In many dominating discourses the 
supporter position is female coded whereas the manager position is male 
coded. However, this study indicates that both male and female leaders use 
these positions in quite similar ways. Perhaps the increasing number of 
women school leaders in Sweden has contributed to the dissolution of 
gender dichotomies.  Scientific discourses emphasising the importance of 
close and good relations between the leader and the staff might have 
contributed to establishing a female norm as normal.  
 
We have also seen that the school leaders position themselves as pedagogical 
leaders with responsibility for the school’s development in educational issues, 
whereas the teachers attach other meanings to this position. This result 
indicates that competing discourses regulating meanings in the position of 
pedagogical leader are in existence. 
 
Notably, female school leaders attach the meaning of evaluation to the 
position of pedagogical leader more often than men. Men, on the other 
hand, more frequently attach the meaning of management to this position.  
This could possibly be understood as an affect of gender discourses. Perhaps 
a male managing leader meets more acceptance from the teachers than a 
managing female leader.    
 
Another remarkable result is that school leadership is rarely constructed in 
relation to parents in the investigated schools, even if the national 
curriculum emphasizes the importance of cooperation with the parents. 
Market discourses have also influenced educational discourses, and parents 
are thereby constructed as customers whose needs the school must satisfy. 
Parents should have much to say about their child’s everyday life in school. 
The result in this study indicates something else. Both school leaders and 
teachers depict parents as a diffuse menace that they must control and 
educate. Possibly traditional discourses are still activated by school leaders 
and teachers, constructing school and home as two separate “worlds”. 
 
The backgrounds of the school leaders in this study were varied, as they had 
earlier worked in different school forms or in the military forces. However, 
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no conclusion can be drawn about the significance of these differences for 
their constructions of themselves as school leaders. All of them have also 
attended the same training program for school leaders, and it is likely that 
this can explain why school leadership was constructed in quite similar ways.  
 
Finally, this study challenges the dominating gender discourses about school 
leadership in that examples are provided of both women and men leaders 
crossing gender lines. This is in accordance with post-structural theories’ 
view of subjectification and “doing gender” as complex. Consequently, it is 
not relevant to talk about female and male school leadership. 
 
From my point of view, feminist post-structural theory is a fruitful approach 
to studying gender issues in school contexts. This theory reaches beyond 
psychological explanations of gender issues and pays attention to the 
complexity of the construction of subjectivity.          
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Bilaga 
 
Frågeområden 
 

1. Vem är den gode skolledaren? 
 
2. Hur gör den gode skolledaren? 

 
3. Vad kan den gode skolledaren? 

 
4. Vi har talat om den gode skolledaren, hur den gode skolledaren gör och vad den kan. 

Vilka möjligheter har du att leva upp till den bild du beskriver? (ställdes till 
skolledarna) 

 
5. Vi har talat om den gode skolledaren, hur den gode skolledaren gör och vad den kan. 

Om du tänker på din nuvarande skolledare, tycker du då att hon/han lever upp till den 
bild du beskriver? (ställdes till lärarna) 
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