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Abstract
This action research study focuses on the task of headmasters as educational leaders responsible for the teachings and educations of the school. Some research and
some reports indicate a developmental need to strengthen the headmasters task as
educational leaders. In various roles working with schools and in collaboration
with headmasters, I have experienced that headmasters are not always successful
in their educational leadership. The purpose of this study is to contribute with
knowledge concerning the educational leadership in the everyday work of headmasters. The starting point of the study was to make visible what practical components are included in the educational leadership of headmasters, as well as identify
how the headmasters can develop in order to improve the effects of their leadership on the teachings of the school. Together with the headmasters I wanted to
make visible the practices of headmasters through dialogue, text and images. The
result shows how five components of educational leadership are expressed in relation to the context of the headmasters. Every component fills a purpose, and so
does the relationship between them and how, together, they create a complete
picture of educational leadership. Implications for the research is that; headmasters
must increase their knowledge concerning analytical abilities, creating complete
ideas and developing a school culture that benefits it, as well as how headmasters
develop their dialogue skills and how they run improvement processes. Furthermore, the educational practices of municipalities should find a common thread in
their developmental processes from administration to student, with a starting point
in the teachings of the school. Another implication is that the persons responsible
for teacher training should introduce elements in the education of teacher students
aimed at strengthening their dialogue skills and their systematic quality work, connected to the teachings of the school.
Keywords: Headmaster, leadership, educational leadership, teaching, school.
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Förord
Det är med glädje och sorgetårar som jag skiljs från detta arbete. Det har varit en lång väg att
vandra, 10 år innan den blev klar. Det finns stunder då jag bara har velat ge upp, men det är
då strukturer och människors stöd gör skillnad. Det är något som även själva studien visar,
ensam är inte stark. Vill vi förändra något, så ska vi göra det tillsammans, då blir det hållbart.
Aktionsforskningen har stärkt min bild av vad hållbart lärande är; när vi lär tillsammans, får
befinna oss i ett meningsfullt sammanhang med en ambition att förbättra sin vardag. Det är
aktionslärande för mig. Jag har haft nytta av ett aktionslärande angreppssätt nästan varje dag
de senaste tio åren i mitt yrkesliv.
Denna studie är ett examensarbete, som är skriven som en utökad artikel. Studien fokuserar på
rektorers pedagogiska ledarskap och jag har fått tillfälle att få lära känna goda pedagoger, som
kan leda. De fyra rektorerna som deltog i denna studie vill jag särskilt lyfta fram och tacka.
De delade med sig av sin tid och kunskap och i våra samtal och reflektioner utmanade vi
varandra, som bidrog till att utveckla vår praktik. Tack Anki för att du aldrig slutat tro på mig
och peppat mig genom vänlighet, struktur och formativ feedback. Vaike, för din föredömliga
handledning. Ni har hela tiden hjälpt mig att flytta fram mina mål och samtidigt fått mig att
tro och lita på min egen kunskap. Ulla, du är en klippa. Till sist, tack till Nina och min mor,
mina pedagogiska ledare IRL!
Halmstad i oktober 2017
Håkan Cajander
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Rektors ledarskapspussel	
  
– en aktionsforskningsstudie om relationen mellan rektors pedagogiska ledarskap och skolutveckling
Håkan Cajander, Högskolan i Halmstad
Abstrakt: Denna aktionsforskningsstudie tar sin utgångspunkt i rektorers uppdrag
som pedagogiska ledare och ansvariga för skolutveckling och dess undervisning.
Viss forskning och vissa rapporter visar på ett utvecklingsbehov av att stärka rektorers uppdrag som pedagogiska ledare. I olika roller som verksam i skolan och i samarbeten med rektorer har jag själv upplevt att rektorer inte alltid har haft framgång i
sitt pedagogiska ledarskap. Syftet med studien är att bidra med kunskap om det pedagogiska ledarskapet i rektors arbetsvardag. Arbetets utgångspunkt var att synliggöra vilka komponenter i praktiken som rektorers pedagogiska ledarskap består av,
samt att identifiera hur rektorerna kan utvecklas för att främja ledarskapets effekter
på skolans lärande. Tillsammans med rektorerna ville jag synliggöra rektorspraktiken genom samtal, text och bild. Resultatet visar hur fem komponenter av det pedagogiska ledarskapet kommer till uttryck i relation till rektorernas kontext. Varje
komponent fyller en funktion, men även relationerna mellan dem och hur de tillsammans skapar en helhet för det pedagogiska ledarskapet. Implikationer för studien
är att; rektorer måste öka sin kunskap gällande analysförmåga, skapande av helhetsidéer och utveckla en skolkultur som gynnar den, hur rektorer leder förbättringsprocesser och utvecklar sin dialogkompetens. Vidare bör kommuners utbildningsverksamhet, med utgångspunkt i skolans lärande, finna en röd tråd i utvecklingsprocesser
från förvaltning till elev. Ytterligare en implikation är att ansvariga för lärarprogrammen bör införa moment i lärarstudenters utbildning så de stärks i dialogkompetens och systematiskt kvalitetsarbete, kopplat till skolans lärande.
Ledord
Rektor, ledarskap, pedagogiskt ledarskap, lärande, skola, skolutveckling.

Inledning
A puzzle is a question or problem difficult to understand or answer (Hornby, 1974).

Rektors ledarskap, och särskilt dess pedagogiska ledarskap, beskrivs både i nationell och internationell litteratur, rapporter och forskning (Hargreaves & Shirley, 2009). Den forskning
jag tagit del av, forskar vanligen om och på rektor, inte med. I min praktik som lärare, utvecklare, projektledare och administratör inom skolans område har jag samarbetat med många
skolledare och deltagit i utvecklingsarbeten där skolledares praktik och ledarskap problematiserats. Utgångspunkten har då inte varit rektorernas egna frågeställningar och deras syn på
pedagogiskt ledarskap. I denna studie vill jag öka min egen förståelse för att förbättra mitt
arbete med rektorer och tillsammans med dem, ge rektorer en röst för hur pedagogiskt ledarskap upplevs och beskrivs av dem själva utifrån deras egen kontext. Min avsikt är att vi gemensamt ska få syn på vad som styr deras handlande och vad de kan påverka för att utveckla
sitt pedagogiska ledarskap på sina skolor. Forskning om ledarskapet i skolan kan kritiseras för
att inte ta hänsyn till olikheter i rektorers och skolors kontexter och skolsystem när ledarskap
och skola ska jämföras med varandra. Det kan därmed leda till att forskningen inte går på
djupet för att förstå orsakerna till att skolor fungerar olika (Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2000). Därför har jag valt, att vi tillsammans, studerar rektorers ledarskap utifrån deras unika kontexter, och beskriver vad det pedagogiska ledarskapet innehåller för olika
komponenter och hur de skapar en helhetsbild. Vi har åstadkommit detta genom en aktions	
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forskande ansats som erbjudit möjligheter att tillsammans med deltagande rektorer, att inte
bara studera och reflektera över deras pedagogiska skolledarskap, utan även identifiera och
pröva hur detta kan utvecklas och förtydligas. Det pedagogiska ledarskapet är både en social
och en kulturell process, som påverkar skolans lärande (Wolcott, 1999).
Anledningen till att jag i den här studien avgränsar mig till att förstå rektors pedagogiska arbete, är att den delen av ledarskapet har visat sig vara svår att uppfylla enligt intentionerna.
Under 1990-talet genomfördes en omfattande decentralisering av ansvaret för skolans verksamhet från statlig styrning till styrning av lokala aktörer. Tanken var att rektor och lärare
utifrån sin kunskap om den enskilda verksamheten, dess behov och förutsättningar, skulle ha
större möjligheter att hitta lösningar på de problem som är svåra att lösa på central nivå
(Moos, 2009). Denna maktförskjutning, och en allt större möjlighet för rektor att leda, blev än
mera tydlig i förändringen av Skollagen (2010). Skollagen förtydligar att det pedagogiska
arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektor ska särskilt verka för att
utbildningen utvecklas. Grosin (2003) menar att rektors delaktighet i dessa frågor genererar
framgångsrika skolor. Det förväntas att rektor leder aktiviteter eller ger förutsättningar för
möten, pedagogiska diskussioner och utvärdering av undervisning och skolans resultat (Rapp,
2009; Ärlestig, 2008).
För att förbättra skolans måluppfyllelse och kvalitet har skolans ledarskap granskats nationellt
under många år, dels genom forskning och dels genom utredningar. Utbildningsdepartementet
(2001) tillsatte 1999 en expertgrupp i syfte att föreslå åtgärder för att förbättra rektors ledarskap. I rapporten ges förslag på hur skolledarskapet kan förbättras. Gruppen påtalade att framtidens skola behöver utvecklas genom en lärande organisation där rektorers och lärares pedagogiska ledning står i fokus och koncentreras på skolans huvudprocess – elevernas lärande.
Tyvärr visade nya rapporter att så inte var fallet. Myndigheten för skolutveckling (2003) beskrev att många rektorer upplevde att det pedagogiska ledningsuppdraget blivit en bisyssla på
grund av en allt tyngre arbetsbörda. SOU:s utredning (2015:22) visade att det tio år senare
fortfarande fanns stora behov av att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap. Rektorerna
behövde bli bättre på̊ att organisera och leda skolan med utgångspunkt i det nationella uppdraget, elevernas lärande och utveckling samt via det systematiska kvalitetsarbetet. Förslaget
från utredningen synliggjorde ett behov av kulturförändringar i syfte att bereda vägen för rektorernas pedagogiska ledarskap.
I mitt arbete inom skolans område har det blivit tydligt att varje rektor tolkat sitt uppdrag,
kopplat till det pedagogiska arbetet, på olika sätt, vilket lett till olika resultat. Detta framkom
även inom projektet Smil(e)1 i vilket jag var projektledare för under åren 2009-2013. Syftet
med projektet var att utveckla skolans naturvetenskaps-, teknik- och matematikundervisning,
där skolans olika aktörers betydelse skulle förtydligas. I projektet deltog 600 lärare och skolledare från Norge, Danmark och Sverige och bland dem fanns de rektorer som deltar i denna
studie. Under projektets genomförande, och i utvärdering efteråt, synliggjordes att rektorer
hade stor påverkan på enskilda projektresultat. På vilket sätt påverkan skedde framkom inte,
vilket bidrog till en önskan att synliggöra en fördjupad förståelse och kunskap inom området
rektorers pedagogiska ledarskap. I mina fortsatta möten med skolledare framkom att deras
vardag som pedagogiska ledare kunde se mycket olika ut. Detta har väckt min och rektorernas
nyfikenhet och intresse för hur rektorers pedagogiska ledarskap både uppfattas av rektorerna
själva, hur det kommer till uttryck i deras praktik och hur den kan utvecklas. Denna nyfiken	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
1	
  Projektet

Smil(e) var ett gränsöverskridande bidrag i Danmark, Norge och Sverige till de nationella åtgärderna
för att öka intresset och förbättra undervisningen för ämnena matematik, teknik och naturvetenskap.	
  

	
  

7	
  

het har ökat när många utredningar och forskning inom området (SOU: 2015:22) pekar på att
rektors pedagogiska roll har stor betydelse för skolans utveckling. Ett lärande där rektor, lärare och elever deltar i förbättringsprocesser för att utveckla kvaliteten i undervisning och i
elevers resultat. Vid samtal med rektorer framkom att ett gemensamt utvecklingsarbete skulle
kunna förbättra rektorernas praktik som pedagogiska ledare och min som utvecklare och ansvarig för kompetensutveckling och lärandearenor för skolledare.

Syfte och forskningsfråga
Syftet med föreliggande aktionsforskningsstudie är att bidra med kunskap om rektorers beskrivningar av sitt pedagogiska ledarskap i praktiken. Arbetets utgångspunkt är att tillsammans med rektorer synliggöra vilka komponenter i praktiken det pedagogiska ledarskapet
består av, samt att analysera dessa var för sig. Tanken är också att ur ett helhetsperspektiv
skapa förståelse för möjlig utveckling som främjar ledarskapets effekter för skolutveckling
och rektorers, lärares och elevers lärande. Frågan som ska besvaras: Hur beskriver rektorer att
det pedagogiska ledarskapet kommer till uttryck i arbetsvardagen?

Bakgrund
Rektors pedagogiska ledarskap utgör kärnan i studien. Jag är intresserad av hur rektorer samtalar om, reflekterar över och utvecklar sitt pedagogiska ledarskap i sin vardag, för att det ska
få betydelse för skolans utveckling. Rektorers vardag innehåller också andra arbetsuppgifter
som inte kan relateras till det pedagogiska uppdraget och jag har valt att inte lyfta in dessa i
denna aktion. Aktionerna bygger på en kvalitativ aktionsforskande ansats, som inspirerats av
etnografisk metod och hermeneutisk vetenskapsteori. I det efterföljande avsnittet Tidigare
forskning kommer jag att redogöra för pedagogiskt ledarskap i skolan, och därefter beskrivs
den aktionsforskande ansatsen närmare.

Tidigare forskning
Ledarskap i skolan
Törnsén och Ärlestig (2013) visar att en del rektorer anser att det viktigaste för att leda en
verksamhet är att ha kunskaper om och erfarenhet av den verksamhet de ska leda, medan
andra rektorer anser att det är främst kunskap om ledarskap i sig, som är det viktigaste.
Törnsén och Ärlestig menar att en rektor måste ha båda perspektiven. Vidare måste en ledare
vara lärande, för att erövra kunskap om det som en rektor behöver inom undervisning, lärandeprocesser eller ledarskap. Ledarskapet påverkas också av den eller de roller en ledare har,
som i sin tur till stor del styrs av vilka förväntningar som omgivningen har på ledaren. Rollerna kan vara formella eller informella (Törnsén & Ärlestig, 2013). En formell roll är rektorskapet, som regleras i Skollagen (2010) och i läroplanen (Skolverket, 2011). Även huvudman
för skolan formulerar vanligen skriftliga uppdrag till rektorer. Den formella rollen innebär att
rektor är chef, som har ett mandat att styra och leda. Det pedagogiska ledarskapet är en informell roll och en relation som förutsätter tillit och förtroende mellan ledare och medarbetare
och där mandatet att leda och styra måste erövras. I praktiken överlappar de varandra, menar
Törnsén och Ärlestig.
Skollagen (2010) ger rektor i sin roll ett stort utrymme att skapa sin egen inre organisation på
skolan. Det kan innebära att arbetsuppgifter kan överlämnas till medarbetare på skolan. Det
kan ske genom formell delegering eller genom en förväntning på ett informellt distribuerat
ledarskap (Liljenberg, 2015). De mer informella förväntningarna på ledarrollen kommer oftast
från den kontext de verkar i, från föräldrar, elever och personal, som är en del av skolans kul	
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tur. Alla dessa normer, föreställningar och förväntningar som finns om rektorsrollen påverkar
i hög grad vad rektorer bör göra och gör (Leo, 2010). En sådan påverkan syns tydligt genom
att ju närmare rektor är verksamheten, desto mer operativ förväntas rektor vara, vilket påverkar ledarskapet. Rektorer hamnar i en position där de förväntas vara både strategiska och operativa (Törnsén, 2009; Ärlestig, 2008). Ledarskap måste förstås i hur ledaren själv är, vilka
medarbetarna är och den kontext de verkar i (Hughes, 2012). Alla delar samspelar med
varandra. Genom att se på ledarskap som en process blir inte bara ledaren utan även medarbetarna och situationen betydelsefull för ledarskapsprocessen (Hallerström, 2006; Hargreaves,
2009; Yukl, 2012).
Ledaren leder en skola, som ska skapa förutsättningar för lärande, men även skolan och dess
ledare ska vara lärande (Scherp & Scherp, 2007). I skolutvecklingssammanhang används
ibland uttrycket lärande organisation. Ett viktigt led i att skapa organisationer som lär är att
anamma ett helhetstänkande där individen är en aktiv deltagare som påverkar sin funktion och
tar del i skolans förbättringsprocess (Scherp, 2001; Senge, 1995). En lärande organisation är
därmed den organisation som ständigt utvidgar sina möjligheter att själv skapa sin framtid
(Senge, 1995). I en lärande organisation (Senge, 1995) ställs särskilda krav på ledarskapet, att
ledaren skapar inlärningssituationer för medarbetarna och lyfter fram organisationens mål och
uppgifter, det vill säga att utmaningar arbetas in i verksamheten. En lärande organisation (Ekholm, 2000) skapas dock inte genom att ledarna delegerar utvecklingsansvaret. Ekholm menar
att det inte handlar om att ersätta ett uppifrånperspektiv med ett nedifrånperspektiv. Utvecklingskraften ligger i det utmanande mötet mellan olika perspektiv, där olikheter i uppfattningar
och sätten att tillämpa pedagogiska principer tas som utgångspunkt för systematiskt lärande
för hela organisationen. Rektorer står mitt i dessa processer och är i ett ständigt i korsdrag och
spänningsfält när olika intressenter vill påverka skolans verksamhet (Berg, 2011; Persson
m.fl., 2003).
Rektor ska leda en skola där lärandet i stor grad sker genom individernas samspel. Ett organisatoriskt perspektiv på lärande innebär att det inte är möjligt att förstå lärprocesser och villkoren för dessa, utan att studera lärandets sammanhang (Blossing, 2004). För att få en hög kvalitet i lärandet och förbättra förutsättningarna för skolutvecklingsarbetet krävs goda organisatoriska förutsättningar, det vill säga både en väl fungerande arbets- och en utvecklingsorganisation (Scherp, 2013). Vad individer i en organisation lär sig är emellertid beroende av vad andra
individer kan och hur kompetensen synliggörs, värdesätts, utvecklas och sprids i organisationen. Ett sådant perspektiv innebär att en förståelse för att det individuella lärandet i organisationer i hög grad är avhängigt organisatoriska strukturer och processer. När skolan studerar
effekter av olika arbetssätt behöver rektor och lärare undersöka effekterna i relation till skolans helhetsidé och utvecklingsorganisation, som i sin tur präglar den pedagogiska verksamheten. Vissa forskare (Scherp, Scherp & Thelin, 2013) menar att den pedagogiska forskningen
vanligtvis inte tar hänsyn till den dominerande pedagogiska helheten på skolan när forskare
studerar vilka resultat olika arbetssätt leder till. Helhetsidén eller skolkulturen kan handla om
synen på skolans lärande och det är centralt att rektorer och lärare är medskapare i arbetet att
forma en skolkultur eller helhetsidé. För att åstadkomma sådana processer är det viktigt att
rektorer kommunicerar det pedagogiska uppdraget, med dess förväntningar och förutsättningar, och vad detta medför för skolan (Ärlestig, 2008). Det är även viktigt för lärandet som sker
på skolan att förutsättningar för lärarna är fastställda och kommunicerade (Nehez, 2015;
Thyrén, 2013). För att omsätta skolans lärande i praktisk handling krävs kunskap och förmåga, men även vilja och mod att inte bara vara en god ledare, utan dessutom en god pedagogisk ledare.
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Pedagogiskt ledarskap
Skolinspektionens (2012:1) definition av begreppet pedagogiskt ledarskap:
Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att
förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och
sin utveckling (Skolinspektionen 2012:1, s 6).

Berg (2011) menar att rektorers roll som verksamhetsansvariga kräver en djupgående förståelse av rektorsarbetets komplexitet och att det arbetet tydliggörs, analyseras och problematiseras. Ett sådant område är det pedagogiska ledarskapet, som vilar mer på en auktoritativ grund
än på en auktoritär grund. Dessutom krävs en förståelse för hur ledarskapet påverkar rektors
ledarhandlingar. Skollagen (2010) beskriver att rektor ska initiera och leda skolans utvecklingsarbete samt stärka medarbetarnas vilja att lära och utvecklas. Rektorn ska se som sin primära uppgift att leda lärandet om uppdraget. Därigenom blir rektor även en förebild för lärarnas ledning av elevernas lärande (Hargreaves, 2009). Ibland uttrycker lärare att de inte vill bli
störda i sitt sätt att organisera undervisningen. Traditionen med ”stängda klassrum” lever fortfarande kvar på många skolor. Det handlar om att bryta det osynliga kontraktet (Törnsén,
2009), att undervisningen ska lämnas åt lärarna. Detta kontrakt mellan rektor och lärare rivs
mer och mer, menar Törnsén. Många lärare uppskattar att rektor deltar i utvecklingen av
undervisningen genom observationer och dialog. De rektorer som inte är trygga i sin roll som
pedagogiska ledare kan ha svårt att fungera som stöd för lärarnas lärande.
Ludvigsson (2009) menar att rektorskapet är ett socialt fenomen, i betydelsen att rektor och
lärare utvecklar ledarskapet i gemensamma handlingar. Hon menar vidare att språket har en
central betydelse för denna kommunikation inom skolan, kring föreställningar och förståelse
av skolan. Ärlestig (2008) visar att kommunikationen mellan rektorer och lärare till största
delen består av samtal om vardagsaktiviteter och enskilda elever och att rektorerna överskattar
sin förmåga att kommunicera som pedagogiska ledare. I framgångsrika skolor kommunicerar
rektorer och lärare vanligtvis om frågor som rörde undervisning och lärande. Hargreaves
(2003) anser att rektorn måste vara mycket mer än en samordnare och kommunikatör i detta
lärande och inte bara fixera sig vid resultat. Rektor måste delta och ge skolans lärande högsta
prioritet.
Rektorers pedagogiska ledarskap innebär att genomföra processer som har med det vardagliga
skolarbetets inre effektivitet att göra och att sätta det pedagogiska ledarskapet i centrum, genom frågor som har en direkt koppling till elevers och lärares lärande (Berg, 2011). Timperley
(2008, 2013) visar på kvalitetsskillnader i det professionella lärandet. Hur rektorer själva lär
och leder lärares lärande påverkar om lärandet är på grundnivå, utvecklingsnivå eller på en
integrerad nivå. Rektor ska skapa situationer där deras lärare kan tillägna sig kunskap som gör
skillnad för skolans elever. Det krävs då att skolledare har kompetens i att leda lärares lärande
och utvecklingsarbete, utifrån elevers behov och att elever får delta i dialoger om skolan och
lärande (Anderson, Leithwood, Seashore, Wahlstrom, 2004). Genom att driva ett undervisningsnära ledarskap med undervisningsobservationer, återkoppling till lärare, stöd, utmana
och utveckla lärarna genom dialog och kommunikation om skolans kärnprocesser, har rektor
stora möjligheter att påverka vad som sker i klassrummet (Robinson, 2007; Törnsén & Ärlestig, 2013). Det kan även ske genom att analysera skolans resultat i relation till undervisnings- och lärandesituationer. För att kunna genomföra detta krävs mod att lämna över befogenheter till lärare, att skapa frirum (Berg, 2003). Detta frirum har betydelse för lärares lärande och skolans undervisning. För att lyckas med detta verksamhetsnära ledarskap krävs
dialoger där både rektorer och lärare deltar, så att flera aktörers perspektiv kan synliggöras
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(Elmgren & Henriksson, 2010). Detta kräver kompetens i att både kunna lyssna och tala, vilket är grunden i dialogkompetens (Döös & Wilhelmsson, 2012).
Lärarmedverkan och distribuerat ledarskap är en förutsättning för framgångsrik och hållbar
skolutveckling och ett stöd i det pedagogiska ledarskapet, där den lärande rektorn och läraren
förstår betydelsen av sitt eget lärande i relation till uppdraget och förstår hur organisationen
och medarbetarna lär (Hargreaves, 2007). Kännetecknande för ett sådant ledarskap är att ledarskapsfunktionen är utspridd bland, och beroende av, flera medarbetare i organisationen. De
uppgifter som är förenade med ledarskapet är således inte koncentrerade till en person utan
bygger på interaktionen och samarbetet mellan flera individer eller grupper av individer i organisationen (Liljenberg, 2015). Det distribuerade ledarskapet (distributed leadership) utgör
enligt forskare (Dimmock, 2003; Harris, 2005) ett alternativ till det traditionella, individualistiska och toppstyrda ledarskapet som länge dominerat och fortfarande finns i skolans praktiker,
men som svårligen låter sig förenas med en lärande organisation.

Teoretisk ansats
Aktionsforskande ansats
Aktionsforskningens utgångspunkt är inte att vilja förändra andras praktik, utan en önskan att
få förändra med andra (Reason & Bradbury, 2008). Lorentz (2004) menar att när vi beskriver
aktionsforskning ska den relateras till den kontext där aktionen äger rum och då i samverkan
med dem som deltar. Varje aktionsforskning är unik. Rönnerman och Wennergren (2012)
lyfter fram att aktionsforskning handlar om, att tillsammans med andra, identifiera ett område
för förändring, ställa autentiska frågor som leder förändringsarbetet, genomföra aktioner, systematiskt samla information om vad som sker och analysera informationen. I avsnittet nedan
beskrivs min roll som aktionsforskare och studiens teoretiska metodologiska utgångspunkter,
för att nå den aktionsforskande ansatsen.
Aktionsforskaren
Som aktionsforskare behandlade jag, tillsammans med rektorerna, frågor från deras kontext
och relevant forskning i relation till deras praktik och pedagogiska ledarskap. Förhållandet
mellan deras handlingar och förståelse för deras pedagogiska uppdrag var en nyckelfråga i
samtalen med rektorerna. Jag använde aktionsforskning som ansats för att skapa förutsättningar, där jag som forskare, tillsammans med deltagarna, tog fram förslag på hur vi skulle
kunna utveckla, förändra och förbättra skolans lärande. Det skedde genom ett kollektivt ansvar (Rönnerman, 2004) som innebar en samverkan med deltagarna från den praktik som vi
studerade (Wennergren, 2007). Jag som aktionsforskare intog flera roller och att hålla isär
dessa var en avancerad balansakt (Hansson, 2003).
Aktionsforskningen gav mig en möjlighet att delta i praktisk problemlösning och teoribildning i syfte att utveckla skolans lärande, med stöd av aktionsspiralen (jfr Kemmis &
McTaggart, 1982) som innebar planering, observation, agerande och reflektion.
Teoretiska metodologiska utgångspunkter
Denna studie byggde på en idé, att specifikt reflektera över delar och helhet av rektorers pedagogiska ledarskap, där utgångspunkten var att skolan och dess rektor ingår i en kultur som
kan skapas och omskapas av rektorerna. I denna aktion definieras kultur som en uppsättning
idéer, värderingar, kunskaper, normer, en anda och ett klimat. Kulturen förvärvas genom integration med omvärlden (Vygotskij, 2001). Enligt Alvesson (1993) kan kultur förknippas
med organisationens prestationsförmåga och genom att benämna och synliggöra den rådande
ledarskapskulturen där det pedagogiska ledarskapet kan den utvecklas.
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I studien har jag inspirerats av ett etnografiskt förhållningssätt för att studera rektorernas kultur, ”a way of seeing” (Wolcott, 1999). Enligt Wolcott kan kultur göras uppenbar genom urskiljning av mönster i det sociala beteendet som en viss grupp delar. Genom att närma sig
rektors kultur och distinktioner skapades möjlighet för rektorer att beskriva vad de gör och
den mening de tillskriver det de gör, för att lösa ett uppdrag (Aspers, 2011). Detta kunde möjliggöras genom val av vad som studerades, som likheter och skillnader i empirin mellan medaktörer och genom distinktioner mellan helhet och delar. Mitt stöd innebar att jag tillsammans med de medforskande rektorerna skapade en förklaring av deras kontext som uttrycks
genom teori, som är grundad genom integration, meningsskapande och förståelse hos aktörerna (Aspers, 2011).
Som ett vetenskapsteoretiskt synsätt använde jag hermeneutiken, dels som metod för tolkning
och förståelse, dels som beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. Varje forskare som
bedriver kvalitativ forskning måste tolka och förstå sina resultat. Vidare har vi alltid en förförståelse av det vi tolkar. Det vill säga, att tolkning och förståelse är sammankopplade med
varandra, i ett samspel. Jag som forskare måste vara medveten om min förförståelse för att
bättre förstå hur jag tolkar resultat (Ödman, 2007). Precis som aktionsforskningen innebär ett
hermeneutiskt förhållningssätt att inte tvinga på rektorerna eller att söka efter en sanning, utan
den hermeneutiska cirkeln används som ett sätt att förstå hur kunskap om en del ökar kunskapen om helheten och omvänt (Aspers, 2011). Denna cirkel, som kan liknas vid en spiral,
ska användas som en metafor för pendlingen mellan det empiriska materialet och forskningslitteraturen och mellan helhet och delar och därigenom fördjupa tolkningen. Likt aktionsforskningen leder hermeneutiken och etnografin vidare till nya frågor att besvara i en iterativ process tills ett mönster bildas som ska tolkas och förstås. Aktionsforskningsspiralen
(Kemmis & McTaggart, 1982) inkluderar både forskaren och forskningsdeltagarna som aktörer. I aktionerna är det betydelsefullt att få tillgång till deltagarnas egna upplevelser och ge
dem stort utrymme att själva välja vad de vill tala om eller beskriva (Fejes och Thornberg,
2015). Jag ansåg efter att ha bearbetat textempirin enligt ovan beskrivning, att även en kvalitativ analysmetod behövdes för att göra materialet mer tolkningsbart. Det genomfördes genom
en induktiv kodning och analys av materialet (Aspers, 2011). Detta beskrivs under Genomförande. Min ambition var att därigenom än mer förtydliga studiens rimlighet och trovärdighet.

Genomförande
Aktionsforskningen genomförde jag tillsammans med rektorer där vi studerade och problematiserade rektorernas pedagogiska ledarskap. Vi kunde i dialog göra textbearbetning och bildanalys och genom Facebookgruppen gavs möjlighet till ytterligare beskrivningar och reflektioner. Som forskare studerade jag tillsammans med rektorerna deras samtal och reflektioner
om sin sociala verklighet (Andersson, Herr & Nihlén, 1994). Dessa samtal och beskrivningar
ingick som en del i studiens dokumentation. Dokumentationen gav förutsättning till kontinuerlig reflektion under hela aktionsprocessen. I den kommande texten förklarar jag de metodiska utgångspunkterna för dokumentationen.

Studiens förutsättningar
Denna studie ska ses som en fortsättning på projektet Smil(e), som beskrevs under rubriken
Inledning. I denna studies aktion fick rektorer som deltog i Smil(e)-projektet, och jag själv
som aktionsforskare, en fördjupad förståelse och kunskap inom området rektorers pedagogiska ledarskap. Tio rektorer som deltog i Smil(e), från en och samma kommun, fick förfrågan om att delta i studien. Sex av rektorerna kontaktade mig, och fick information om syfte,
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upplägg och forskningsetiska ställningstaganden. Fyra rektorer valde att delta i studien. De
andra sex rektorerna valde att avstå på grund av tidsbrist. Rektorerna som deltog ansvarade
för verksamheter i grundskolan, och var rektorer med stor erfarenhet från förskola och grundskola. Samtliga hade mer än 10 års erfarenhet som skolledare och var mellan 40-50 år. Rektorerna var av båda könen. Rektorerna arbetade i skolor med färre än 100 elever och på skolor
upp till 600 elever. Rektorernas skolor är representativa gällande stad och landsbygd och storleksmässigt för grundskolor i kommunal regi, i en medelstor kommun i Sverige.
Tillsammans ville vi synliggöra rektorspraktiken genom dialog, text och bild och få kunskap
om framgångsfaktorer i det pedagogiska ledarskapet, för skolans lärande. Genom aktionerna,
som beskrivs i detalj nedan, delade jag och rektorerna med sig av våra erfarenheter från vår
arbetsvardag, samt tog del av och diskuterade forskning inom området. Denna process ledde
till att rektorerna, med stöd av aktionsspiralens olika delar och en pendling mellan helhet och
del, kombinerade egna erfarenheter med vetenskapliga rön gällande rektorers pedagogiska
ledarskap.

Det empiriska materialet från aktionerna
Studiens empiriska material består av (a) inspelad, transkriberad och bearbetad text från sex
samtal, (b) bilder och texter från vår gemensamma Facebookgrupp, (c) mitt loggboksskrivande, samt (d) reflektioner från litteraturstudier. Aktionerna planerades så att samtalen och
Facebookgruppen blev förutsättningar till gemensam kunskapsbildning, genom reflektion
över handling (Schön, 1983). Vi intog rollen som reflekterande praktiker. Facebook blev
också rektorernas arena för kommunikation och dokumentation. Jag som aktionsforskare
förde egen loggbok med personliga reflektioner. Loggboken var även ett stöd i att föra aktionerna framåt. Genom att reflektera över samtal, forskningslitteratur, bilder och kommentarer, fick jag stöd i rollen som samtalsledare. Loggboken och det material som jag samlade in
hade tre nivåer. Nivåerna och förhållande mellan de olika empiriska materialen illustreras i
figur 1.
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Figur 1. Upplägg av studien samt hur empirin producerades av forskningsdeltagarna i relation till deras olika
praktiker.

Aktionsforskningen i praktiken
Aktionerna genomfördes januari-juni 2015. Aktionen började med att jag först planerade,
genom att fördjupa mig genom litteraturstudier i kvalitativa metoder (jfr Repstad, 2007, m.fl.)
och i rektorers pedagogiska ledarskap i relation till skolutveckling. Den kunskapen, tillsam-

	
  

14	
  

mans med Smil(e):s slutrapport, sammanställdes och var utgångspunkten för ett informationsoch stimulansmaterial (Bilaga 1) inför det första gruppsamtalet. Materialet bestod även av
sammanställd information om aktionerna, som tidsplan, genomförande och etiska principer
som rektorerna hade fått ta del av under de inledande kontakterna. De fyra skolledare som
valde att delta i studien bokade in ett första gruppsamtal i mars. Cirka två veckor innan gruppsamtalet fick skolledarna ta del av informations- och stimulansmaterialet. Rektorerna hade
informerats om att samtalen skulle spelas in. En samtalsguide (jfr Kvale & Brinkmann, 2009)
och ett ”case” med utgångspunkt i naturvetenskapsundervisning förbereddes av mig som inledning till det första gruppsamtalet (Bilaga 2).

Figur 2. Upplägg för aktionen utifrån två olika perspektiv.

Den timglasformade figuren visar hur samtalen med rektorerna hade olika fokus. Aktionen
gick från ett större perspektiv (helhet) till ett verksamhetsnära (del) och lyftes och avslutades
åter i ett större perspektiv. Nedanför den timglasformade figuren beskrivs processen utifrån
aktionsforskningsspiralen. Aktionerna skapade möjlighet till kontinuerlig reflektion över delar
och helhet i det pedagogiska ledarskapet med stöd av vår gemensamma dokumentation och
kommunikation. I figuren beskrivs de övergripande aktionernas olika faser i relation till
varandra och till forskningsfrågan.
Aktionerna har bestått av följande delar:
1. Inledande gruppsamtal
2. Dokumentation och reflektion på Facebook
3. Fyra enskilda samtal
4. Dokumentation och reflektion på Facebook
5. Avslutande gruppsamtal
I kommande stycke tydliggörs dessa olika faser och datainsamlingsmetoder (gruppsamtal,
Facebook och enskilda samtal).
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Inledande gruppsamtal
I mars genomfördes det inledande gruppsamtalet med tre av rektorerna. Den fjärde rektorn
deltog inte på grund av sjukdom. Vi träffades på Högskolan i Halmstad, där ett ostört rum,
fika och teknisk utrustning var förberett, för optimala yttre omständigheter (jfr Kvale &
Brinkmann, 2009). Samtalet inleddes med information gällande aktionerna och studien. Ett
förslag på aktionerna presenterades och efter diskussion beslutade vi gemensamt hur aktionerna skulle utformas (figur 2). Den slutna Facebookgruppen presenterades.
Själva gruppsamtalet inleddes sedan med en film och två öppna frågor gällande naturvetenskapsundervisning. Syftet var att få rektorerna att beskriva sin syn på lärande i ett större perspektiv i förhållande till det pedagogiska uppdraget. Min roll under mötet blev att leda samtalet mot syftet med aktionerna och samtidigt bidra med egna erfarenheter för att utveckla förståelsen. Efter samtalet lyssnade jag på det inspelade materialet och transkriberade hela samtalet, men dokumenterade också vad varje rektor uttryckt specifikt. Jag reflekterade efter samtalet i loggboken över vad rektorerna berört gällande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och
lärande och hur det kunde kopplas till tidigare forskning.
Facebook
Mellan det första gruppsamtalet och de kommande enskilda samtalen, bidrog rektorerna med
bilder och reflektioner i Facebookgruppen, utifrån sin egen praktik. Under aktionerna fortsatte
rektorerna att dokumentera, reflektera och kommentera på Facebook. Under studiens första
hälft (mars-april) fokuserades dokumentationen på stöd och hinder gällande rektorers pedagogiska ledarskap, och jag deltog med egna reflektioner. Materialet från Facebook sammanställdes till de enskilda samtalen i mitten av aktionen under april-maj. Kopplat till helhet och del,
samt tidigare forskning, reflekterade jag som aktionsforskare i loggboken under samtliga aktioner. Vilket var ett stort stöd för mig för att kunna leda och delta i aktionerna. Efter de individuella samtalen i mitten av studien (april-maj) övergick dokumentationen i Facebookgruppen till utvecklingsmöjligheter för det pedagogiska ledarskapet, fram till det avslutande
gruppsamtalet. Under aktionerna bidrog varje rektor i genomsnitt med fem bilder och åtta
reflektioner. Vissa rektorer var mer bekväma med Facebook än andra. Dokumentationen
sammanställdes för en första analys i maj och som underlag till det avslutande gruppsamtalet i
juni.
Enskilda samtal
I april, cirka en månad in i aktionen, genomfördes enskilda samtal på rektorernas skolor, med
samtliga fyra rektorer. Inför varje samtal fanns dokumentation från första gruppsamtalet, utskrifter från Facebook och loggbok, som rektorerna fick ta del av. Detta material var stöd för
de enskilda samtalen och de individuella intervjuguiderna för varje rektor. Samtalet utgick
från den enskilda rektorns kontext och personliga reflektioner om eget pedagogiskt ledarskap.
De enskilda samtalen, som varade cirka en timme, lyssnades igenom, transkriberades och
reflektioner nertecknades i loggboken.
Avslutande gruppsamtal
I juni genomfördes på en av rektorernas skolor, det avslutande gruppsamtalet (ca en timme).
Fokus på samtalet var en första övergripande analys av empirin (Bilaga 3). Under samtalet
reflekterade och samtalade vi utifrån analysen och hur det pedagogiska ledarskapet kunde
utvecklas. Vi delgav varandra våra erfarenheter, samt bidrog till att skapa en gemensam framåtsyftande kunskapsbas gällande rektorns ledarskapskultur. Vid samtalet fick rektorerna ett
stimulansdokument, där forskning gällande ”God undervisning” sammanställts (Bilaga 3).
Syftet var att få dem att reflektera kring likheter och skillnader i elevers, lärares och rektorers
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lärande, kopplat till lärande och ledarskap. Även detta samtal lyssnades igenom, transkriberades och ledde till reflektioner i loggboken.
Aktioner och reflektioner
Genom alla aktioner har jag deltagit i samtal och med reflektioner på Facebook. Som deltagare i aktionerna intog jag flera roller, som samtalsledare, aktionsforskare och aktör i kunskapandet. Det har varit en utmaning att hålla isär de olika rollerna. I samtalen, som samtalsledare, krävdes ett förhållningssätt där rektorerna kände sig som huvudpersoner och aktörer.
Samtidigt ville jag som aktionsforskare att samtalen hade sådan kvalitet och fokus, att de både
bidrog till studien och kunde bidra till utveckling av rektorernas praktik. Genom bearbetning
av empiri har jag sammanfattat och reflekterat under hela aktionen. Detta tillvägagångssätt
var en nödvändighet för att driva aktionen framåt. I empirin har jag dokumenterat rektorernas
argument samt reflekterat över dessa och tidigare forskning. Aktionsspiralen och den hermeneutiska cirkeln har varit ett stöd för pendlandet mellan helhet och del, och mellan empiri och
litteratur.

Analysmetod
Materialet har fortlöpande analyserats och använts i aktionernas alla steg. Det har skett genom
att jag lyssnat på samtalen och studerat Facebooksidan och kortfattat skrivit ner rektorernas
synpunkter och mina reflektioner. Det inspelade materialet från de sex samtalen transkriberades och sammanställdes. Transkriberingen har skett genom att jag lyssnat på materialet, sagt
det högt och spelat in min röst på appen Dragon Dictionary, som omvandlat min röst till text
(ca 80 sidor).
Data består av huvuddata i form av det transkriberade materialet, Facebookgruppen, min egen
loggbok och sekundärdata i form av mina reflektioner över litteratur. Data har analyserats
genom att jag lyssnat och läst materialet flera gånger under aktionerna, i syfte att höra rektorernas röster och fånga helheter i materialet, för att kunna lyssna mig till slutsatser (jfr Repstad, 2007; Ödman, 2007). Vad säger materialet till mig och vad ska tas med till nästa samtal?
Därefter har jag reflekterat över dessa slutsatser i förhållande till de tre fokusområden som
framkommit utifrån forskningslitteraturen: ledarskap, pedagogiskt ledarskap och skolutveckling. Vad är det som visar sig i empirin gällande dessa tre områden och vad innebär detta
kopplat till tidigare forskning? Detta har dokumenterats i min loggbok.
Analysen har skett på ytterligare två sätt, där materialet har kodats genom både en deduktiv
och induktiv ansats (jfr Peirce, 1990). Utifrån en deduktiv ansats har materialet kodats med
koderna helhet och del och där även varje rektors personliga praktik spelat roll. Aktionsforskningsansatsen innebar att rektorers pedagogiska uppdrag påverkas av olika faktorer och genom analys se om detta stämmer med deras kontext (Fejes & Thornberg, 2015). Kodningen
har skett genom att empirin delats upp så att varje rektors röst blev synlig både i gruppsamtalet och i det enskilda samtalet, genom att denna empiri sammanförts till en helhet. Den induktiva kodningen (Aspers, 2011) har skett genom att jag läst igenom och studerat empirin efter
återkommande likheter och kodat (färgat in) materialet. Därefter har jag placerat in koderna
och texterna i tabeller och därigenom kunnat analysera fram kvalitativa komponenter av det
pedagogiska ledarskapet, uppbyggda av olika delar och citat. Dessa tolkningar har påverkats
av min kunskap av fältet, teori, vilka frågor jag ställt till empirin och min samlade kunskap
om rektorers pedagogiska ledarskap. I tabell 1 finns ett exempel på hur den induktiva kodningen och kategoriseringen konstruerade komponenten ”Leda genom att sätta elevens lärande i centrum”. På samma sätt har övriga fyra komponenter (Leda genom att delegera ledar-
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skapet, Leda genom välgrundade beslut, Leda genom en samproducerande skolkultur	
   och	
  
Leda genom att lära) kodats och kategoriserats.

Studiens trovärdighet
Deltagarna har före och under aktionerna informerats, både muntligt och genom informationsdokument, om syftet med aktionen och forskningen samt att jag har inhämtat deltagarnas
samtycke. Jag har gett rektorerna konfidentialitet genom att alla namn är avkodade och att det
inte går att avgöra vilka skolor, personer eller kön på de som deltagit i studien. Allt material
behandlas på ett sådant sätt att det inte kan spridas. Skolledarna har informerats om att empirin inte kommer att användas i andra sammanhang och vilka som får ta del av empirin. En
grundförutsättning för att få tillgång till rektorernas praktik har varit att bygga förtroendefulla
relationer till skolledarna. Skolledarna har kontinuerligt fått ta del av dokumentationen från
deras samtal och mina analyser av aktionens material. De har fortlöpande hållits informerade
om hur aktionerna fortlöpt. Facebook har varit en bra funktion för detta ändamål. Miller och
Glassner (1997) hävdar att kunskaper om den sociala verkligheten uppkommer genom en djupare ömsesidig förståelse mellan intervjuaren och den intervjuade. Här ser jag det som en
fördel att jag tidigare arbetat med dessa rektorer i projektet Smil(e), vilket underlättat samtalen eftersom jag känner till det språk som talas. Min egen erfarenhet av ledarskap, arbete
inom skola och kunskapen om just dessa rektorers kontext, öppnade upp ögonen för betydelsen av rektorers pedagogiska arbete, men förförståelsen kan även ha hindrat mig i min strävan
att vara tillräckligt objektiv. Här har mitt loggboksskrivande varit ett stöd.
Som medforskare till rektorer i deras aktioner måste jag ställa mig kritisk till aktionsforskningens möjligheter. Den kritik som i akademiska sammanhang framförs, rörande modeller
som bygger på̊ att praktiker studerar och utvecklar den egna praktiken, handlar just om risker
för okritiskt bekräftande av redan etablerade föreställningar och idéer (jfr Mouwitz, 2001).
Aktionsforskningen ska tillfredsställa både forskaren och deltagarnas behov och önskemål
utifrån ett gemensamt utvecklingsarbete. Ju mer jag fick tillgång till rektorernas berättelse, ju
mer insåg jag svårigheten att som utomstående få en djupare förståelse och kunskap om deras
praktik. Ständigt måste jag fråga mig om jag såg det jag ville se. Därför använde jag mig av
en pendling mellan helhet och del och mellan empirin och forskning i mitt loggboksskrivande.
Kemmis m.fl. (2014) uppmanar forskande praktiker att uppmärksamma risken för självbedrägeri.
För att förstärka empirin om den enskilda rektorns praktik, borde aktionen bestått av ytterligare ett enskilt samtal med varje rektor. Av tidsskäl valde jag bort den datainsamlingen. Detta
hade kanske inneburit att varje rektor fått en större förståelse för sin egen praktik och förbättrat reflektionerna och kommentarerna på varandras inlägg på Facebook. Metodiskt fungerade
Facebook, men alla hade inte ett Facebook-konto innan studien började, vilket jag som forskare hade bedömt som en självklarhet. Denna önskan att skapa en gemensam Facebookgrupp
borde ha förtydligats redan innan aktionen inleddes. Jag anser, utifrån ovan beskrivning, att
Vetenskapsrådets nyttjandekrav uppfyllts.

Resultat
I resultatkapitlet presenteras fem komponenter av det pedagogiska ledarskapet som analyserats fram under studiens gång, med avseende på hur skolledarna uttrycker att det pedagogiska
ledarskapet kommer till uttryck i relation till den kontext de arbetar inom. Dessa fem komponenter är här beskrivna som:
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•
•
•
•
•

Leda genom att sätta elevens lärande i centrum
Leda genom att delegera ledarskapet
Leda genom välgrundade beslut
Leda genom en samproducerande skolkultur
Leda genom att lära

Nedan följer en beskrivning av varje enskild komponent, något som jag valt att presentera
som ”det pedagogiska ledarskapets pusselbitar”. Det finns flera skäl till att jag valt metaforen
pusselbitar. I analysen av resultatet framkommer att flera olika pusselbitar av rektorernas pedagogiska ledarskap har direkt eller indirekt inverkan på varandra och hur rektorer agerar för
att förbättra förutsättningar för lärande. Varje pusselbit har betydelse, men måste sättas in i ett
helhetsperspektiv, vilket bildar ett helt pussel. Varje pusselbits form och den helhetsbild som
framträder är unik för varje rektors kontext, där varje bit har en påverkan på de andra bitarna
och för pusslets helhet. Nedan följer en beskrivning av innebörden av varje pusselbit. Beskrivningarna är grundade i en innehållsanalys av både samtal med rektorerna och bild och
text från aktionsforskningsprojektets Facebooksida. Samtal A och F var gruppsamtal och B-E
var enskilda samtal.

Det pedagogiska ledarskapets pusselbitar
Leda genom att sätta elevens lärande i centrum
En pusselbit i det pedagogiska ledarskapet var hur rektorerna i sin ledarskapspraktik sätter
elevernas lärande i centrum. Rektorerna beskriver att de har, eller vill ha, ett elevperspektiv.
En bidragande orsak var, enligt rektorerna, att under de senaste åren har fokus flyttats från att
ha eleven i centrum, till att sätta elevens lärande i centrum, vilket framkommer i styrdokument med ett tydligare krav i svensk skola på att synliggöra elevernas resultat.
Vi tillsammans ska titta på hur resultaten ser ut. Hur många elever har godtagbara
resultat? Hur många ligger lågt i områden inom matematik (David, samtal B)?
Och då i istället så fick vi lite draghjälp hur man formulerar sig för att få fatt på det
vi är ute efter. Och då ställde vi frågan så här i stället när vi samtalade med eleverna:
Hur är man när man är bra i slöjden eller vad kan man när man är bra i slöjd (David,
samtal A)?

Citaten visar att rektorerna ville och måste ha kunskap om elevernas resultat och hur resultaten påverkades av undervisning och elevens lärande. För att kunna öka sin förståelse var rektorerna i behov av närhet till elevernas lärande i form av individuella samtal, elevintervjuer
och klassrumsobservationer av undervisningen. Information direkt från elever hade stor betydelse för rektorerna, som beskrev eleverna som informanter, agenter eller spioner. Rektorerna
hade individuella och tillitsfulla möten med elever. Ju äldre elever rektorerna ansvarade för,
ju fler samtal. Mötena ägde rum i korridorer eller på rektorernas kontor och där samtalen ofta
handlade om lärare och undervisning. För att få ta del av information var det centralt att ha ett
bra bemötande och skapa relationer till elever, vilket bidrog till tillit mellan rektor och elev.
De båda citaten nedan är hämtade från rektorer som beskriver mötet med elever, när de kommer för förtroendefulla samtal i rektorernas rum.
Ska vi få reda på någonting, måste vi göra det på ett sätt som passar eleverna (Erik,
samtal E).
Eleverna är mina viktigaste informanter. De berättar allt och där får man reda på
mycket (Calle, samtal C).
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Ovanstående utsagor visar vikten av att rektorer har kunskap om hur dialogiska samtal med
elever ska ske, hur rektorer ställer frågor och skapar förtroende. Analysen visade att rektorerna lade mycket tid på relationsbygget med elever och att förtroendet och tilliten inverkade på
kvaliteten på informationen. I analysen framkom även att rektorerna fick stöd av informationen för att kunna påverka lärare och ge riktade resurser mot elevgrupper eller enskilda elever.
Närheten till och kunskap om elevernas vardag var viktiga pusselbitar för att få information
gällande hur lärare undervisar och hur det påverkade dialogen mellan lärare och elever.
Vissa rektorer genomförde även större mer kvalitativa samtal med elever. Rektorer med ansvar för elever i klass 7-9, hade fler elevsamtal. Elevintervjuer eller elevsamtal skedde minst
en gång om året. Rektorer såg samtalen som en del i kvalitetsarbetet på skolan. Dessa samtal/intervjuer hade teman eller olika fokus, till exempel när nationella prov visat att det var
stor skillnad mellan klasser i en och samma årskurs. Syftet var att få en tydligare bild av elevernas skolvardag för att kunna följa upp insatser som gjorts i undervisningen. Resultatet visade att intervjuer och samtal, men även klassrumsbesök, stöttade analysarbetet på skolan.
Det kunde gälla enskilda lärares undervisning, men även bidra som underlag för beslut kopplat till kompetensutvecklingsinsatser riktade mot undervisning eller mot enskilda elever, vilket Calle beskriver nedan.
Det började med att vi hade elevintervjuer, så att vi fick syn på alla ämnen. Vad man
gör och hur man lägger upp arbetet. Så hade vi en självskattningsenkät för lärarna
och då var det att det inte riktigt stämde överens. Vi talade om feedback och eleverna tyckte att de inte fick feedback och lärarna sa att de gav feedback hela tiden. Min
roll är att styra och ställa. Och nu när vi gjort nya elevintervjuer ser man att de förändrat sitt sätt att arbeta tillsammans och med eleverna på ett annat sätt (Calle, samtal C).

I citatet framkommer att rektorer med hjälp av denna information och ett elevperspektiv fick
stöd för att utveckla lärares ledarskap i klassrummet. De använde ett indirekt ledarskap genom
att inhämta kunskap från elever och lärare, för att sedan i samtal med läraren använda denna
kunskap för att få en förändring i lärarens undervisning. Ett exempel var att rektorerna ställde
frågor till lärare, där de utgick från elevens behov; Hur sker undervisningen, vad har du för
ledarskap och vad har eleven lärt sig? Vid möten med lärare relaterade rektorerna till elevens
lärande i styrdokument och empiri i form av resultat och intervjusvar. På så sätt kunde rektorerna använda information från elever till att föra pedagogiska samtal med lärare om deras
undervisning.
Rektorerna beskrev vikten av att vara goda förebilder för eleverna och ett korrekt bemötande
mot lärarna. De menade att lärarna imiterade deras ledarskap och överförde det till eleverna.
Ett sådant område var utvecklingssamtalen med lärarna, där rektorerna ansåg att de och lärarna skulle ha hög kvalitet i genomförandet och uppföljning, vilket påverkade samtalen med
eleverna.
Som jag bemöter lärarna, ska de bemöta eleverna. Min roll har varit att leda.
Jag ska lyfta fram goda exempel som vi ska testa och prova. Det gör inget om
det blir fel. Vi måste prova och vi måste ha en träningsarena. Det är inte bara
för eleverna. Det måste vi som vuxna och lärare också ha (David, samtal D).

Citaten kan tolkas som att det behövde finnas en röd tråd från skolledning till den enskilda
eleven. Det återkom rektorerna till inom flera områden. Rektorerna beskrev vikten av att ha
höga förväntningar på sig själva som pedagogisk ledare, vilket gav signaler till lärare och ele-
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ver. Rektorerna uttryckte behovet av att förmedla en kunskapssyn, till exempel; att skolan ska
genomsyras av att alla elever kan och alla elevers rätt till god undervisning. Dessa ställningstagande låg till grund för hur rektorerna ville utforma utvecklingsarbete och undervisning på
skolorna och att de stod upp för dessa värderingar. Analysen visade att rektorerna ansåg att
alla rektorer måste ge elevens lärande högsta prioritet i ledningsarbetet och att det påverkar
andra medarbetare. Vissa av rektorerna var kritiska mot andra rektorskollegor, utanför denna
studie, att de allt för mycket fokuserade på frågor som inte hade direkt påverkan på elevers
lärande.
Eleven i fokus är jätteviktigt. Jag tycker att det i vår kommun finns de som jobbar
för sin egen skull och inte har kunden i centrum. Det försöker jag göra (Björn, samtal B).

Citatet beskriver att rektorerna upplevde att det fanns en skillnad i hur rektorerna fokuserade
på elevens lärande och det gällde även de rektorer som deltog i studien. Analysen visade dock
att alla rektorerna ville utveckla elevperspektivet men de saknade en rektorsarena för att diskutera detta. Jag tolkar resultatet som att det är enklare för rektorerna att beskriva hur de ska
utveckla elevers deltagande i skolutvecklingen, än i praktisk handling och att rektorer behövde stöd av varandra i detta.
I min analys framkom att rektorer såg som sin uppgift att utveckla sitt direkta ledarskap, genom att synliggöra och beskriva elevens lärande, där rektorer är en förebild för andra kollegor
och för hur elever ska bemötas. Analysen visade vidare att rektorerna ville bidra till hur skolans styrdokument och undervisning kunde beskrivas utifrån ett elevperspektiv, hur de problematiserades och kontextualiserades och hur alla på skolan skulle dela detta ansvar.
Sammanfattningsvis tolkar jag att elevernas röst var betydelsefull för att förstå hur lärandet
skedde och hur undervisningen bedrevs på skolorna. Centralt för rektorer var att koppla sitt
ledarskap till elevens lärande, så att det gav avtryck i skolans kvalitetsarbete på alla nivåer.
Min slutsats är att rektor ville påverka skolans lärande med stöd av kunskap om och från eleverna, genom både ett direkt och delegerat ledarskap. Rektorernas kunskap om eleverna hade
betydelse för deras förhållningssätt till styrdokument och undervisning.
Leda genom att delegera ledarskapet
I analysen framkom rektorernas behov av att kunna delegera ledarskapet för att klara det pedagogiska uppdraget. Samarbetet med ”experterna eller förändringsagenterna” på skolan, var
också av stor vikt. Dessa kunde vara förstelärare, kurator, specialpedagoger eller andra lärare
som rektorerna hade förtroende för. Som stöd för att lyckas med det pedagogiska ledarskapet
hade rektorerna även skapat andra roller utifrån skolans utvecklings- eller arbetsorganisation,
som till exempel arbetslagsledare, IKT-utvecklare, matematikutvecklare eller ämnesansvariga. Även dessa roller uttrycktes ibland som rektorernas förändringsagenter, men mer i form
av ett stöd för skolans utvecklingsarbete.
Som rektor är jag inte expert, att ha ett distribuerat ledarskap är en möjligheten att
påverka undervisningen i det dagliga arbetet och hjälpa den som jag ser kanske behöver hjälp i en specifik fråga. Då kan jag frikoppla en lärare som kan hjälpa. Jag
kan inte gå in och hjälpa. Jag har inte den kunskapen och gå in och göra det i ett So
eller en No-ämne, så att det blir hundraprocentigt bra. Jag har ju andra personer som
jag kan lägga det på, som på det viset kan hjälpa till. Och då är det fingertoppskänsla
hur man ska göra och vem som ska göra. Vem man matchar ihop (David, samtal D).
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Detta citat är ett exempel på att rektorerna, genom förändringsagenter, ville påverka lärandet
och öka deras egen förståelse om lärande och undervisning. Rektorerna beskrev ett ömsesidigt
lärande genom möten och att stödja utvecklingsarbete tillsammans med dem som tilldelats ett
uppdrag. Där kunde rektorerna få information, utmaningar och ökad kunskap om en skola
som en lärande organisation. I analysen framkom att förändringsagenterna kunde hjälpa rektorerna att få information och sprida sina idéer om lärande och undervisning. Det var däremot
olika mellan hur rektorerna beskrev vad och hur de ville förändra skolan, med stöd av förändringsagenter, delegerade roller och läraruppdrag.
Jag vill att de tar det med sig det de tycker är bra och för ner det i organisationen till
eleverna. Låt de personerna fatta så många beslut de någonsin kan. Det lever jag alltid efter. Låt folk bestämma så mycket det är möjligt. Sen kommer man ju till det, att
det är jag som är tvungen att fatta ett beslut. (Calle, samtal A).

Citatet beskriver rektors vilja, att med stöd av andra på skolan, få vara med och förändra. Resultatet ger däremot ingen tydlig bild om hur spridningen till andra lärare skedde. Rektorerna
uttryckte ett behov att skapa roller och uppdrag för skolutveckling och samtidigt forma en
kultur där alla lärare upplevde delaktighet i skolans förbättringsarbete. I analysen blir det tydligt att vissa roller, till exempel förstelärare, kunde krocka med en sådan ambition, om det till
exempel inte fanns en uppdragsbeskrivning eller en tillit mellan rollen och skolans personal.
Försteläraruppdraget varierade från skola till skola. Kommunen hade delegerat till varje rektor
att formulera varje förstelärares uppdrag. Rektorernas beskrivningar kan tolkas som att det
fanns ett behov av att skapa och förtydliga uppdragsbeskrivningar för skolans olika roller och
att det förankrades i organisationen.
I analysen framkom en rädsla att olika roller och uppdrag och ett delegerat ledarskap ledde till
att rektor fick mindre kunskap inom specifika områden, vilket i sin tur kunde leda till att rektorernas nivå av förståelse inte förändrades. Något som David ger uttryck för:
Jag har liksom distribuerat ledarskapet men jag står kvar på en fläck där min kunskap inte har förändrats (David, samtal F).

Citatet kan förstås som att rektorerna hade ett behov av att ständigt uppdatera sig om skolans
lärande, men att ett delegerat ledarskap kunde innebära att de kom för långt ifrån verksamheten och att det försvårade för rektorer att direkt leda skolans utveckling. Resultatet visade även
att, rektorerna ibland saknade tid att delta i samtal som påverkade organisationens kunskapsutveckling, att de inte höll sig uppdaterade eller deltog aktivt i förändringsarbetet. En tolkning
av resultatet var att rektorerna uttryckte att ett delegerat ledarskap både har fördelar och nackdelar och borde problematiseras ur ett praktikerperspektiv. Rektorerna behövde förtydliga sitt
och sina förändringsagenters och andra rollers uppdrag utifrån skollagens beskrivning av rektorers pedagogiska ledarskap. Resultatet visade även att rektorerna ville få en tydligare bild på
vilka mötesarenor de använde sig av ett direkt eller indirekt ledarskap. Detta för att kunna
prioritera vilka utvecklingsprocesser de skulle delta i och när de kunde förlita sig på ett delegerat ledarskap. 	
  
Rektorerna beskrev att skolorna ibland skapade en inre organisation för att driva skolutveckling, som ibland var likartad för arbetsorganisationen. Den var olika på skolorna, beroende på
rektorns behov och skolans utformning. Resultatet visade att skolans arbetslag kunde ha en
båda funktionerna men även ett stöd för rektor att kunna delegera. En delegerad roll var då
arbetslagsledare, som ledde arbetslagsträffar, där både pedagogiska och administrativa frågor
fanns på agendan.
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Bild 2. Bilden visar att rektor deltar och skapar möjlighet på arbetslagsträffar för arbetslagsledaren och lärarna
att mötas kring utvecklingsfrågor (Facebook).

På bilden syns en av dessa arbetslagsträffar, där rektorerna deltog vid valda tillfällen. Då hade
rektorer punkter på agendan, som ibland hade ett pedagogiskt innehåll och rektorerna kunde
då påverka eller bli påverkad i frågor som berörde skolans utveckling. Rektorerna beskrev att
på vissa skolor fanns även en mer renodlad utvecklingsorganisation, som kunde bestå av speciallärare, specialpedagog och/eller förstelärare. Utvecklingsorganisationen var knuten till
rektor och styrningen av skolans pedagogiska arbete, kopplat till lärares och elevers lärande.
För att skolan skulle utvecklas betonade rektorerna behovet av att delegera ett pedagogiskt
uppdrag och ha en organisation för detta.
Att distribuera ledarskapet är den enda möjligheten. Jag är inte expert på allt i skolans undervisning. Kunskapen har jag inte, men kanske pedagogiken (David, samtal
D).
Lärarna måste träffas i olika grupper och vi måste vara delaktiga i dessa möten.
Dessutom har jag mina möten på fredagar med min utvecklingsgrupp. Det är veckans viktigaste möte (Calle, samtal A).

Citaten visar att rektorer som ville delta i utvecklingen av skolan och ha ett delegerat ledarskap borde skapa mötesplatser där de själva deltog och att dessa möten prioriterades. Rektorerna hade olika bilder om hur mycket de behövde delta. Dessa mötesplatser innehöll dialoger
om lärande och undervisning, med lärare med delegerade roller, skolans förändringsagenter
eller med hela lärargrupper.
Min analys är att rektorerna beskrev att det fanns en stor otydlighet kring vilka frågor som
skulle behandlas på vilka mötesplatser och om de tillhörde arbets- eller utvecklingsorganisationen. Otydligheten gällde även frågan om när de olika ledarna kunde/fick utföra sina uppdrag eller när rektors direkta ledarskap krävdes. En tolkning är att den otydligheten försvårade
för rektorerna att bedriva ett delegerat ledarskap.
Ledarskapets närhet eller distans till verksamheten skiljde sig mellan rektorerna, vilket enligt
resultatet, kunde bero på skolans storlek eller hur nära verksamheten rektor ville vara. Rektorns vilja, hens tolkning av ledarskapsuppdraget, arbets- och utvecklingsorganisationen och
skolans kontext tolkar jag som avgörande för hur rektorer styrde i sin roll som pedagogisk
ledare, kopplat till ett delegerat ledarskap.
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Leda genom välgrundade beslut
Analysen visar att på skolorna pågick ett stort utbyte av information, både informellt och formellt. Rektorerna beskrev att de formella vägarna var från kommunens skolförvaltning, nationella institutioner, forskning och från skolans personal. Från skolförvaltningen genomfördes
olika utvärderingar som var ett stöd för verksamheten, men som ibland upplevdes svåra att
kommunicera in i skolan och använda för utveckling. Förvaltningen erbjöd även statistik och
övergripande information. Information inhämtades också från statliga organ, som till exempel
Skolverket och Skolinspektionen. I resultatet beskrev rektorerna att forskningslitteratur var ett
stöd för att kunna analysera information och fatta beslut.
Rektorerna beskrev att de även hade möten med förvaltningen, områdets rektorer och med
verksamhetsutvecklare, där information inhämtades och problematiserades. Rektorerna fick
även information via enskilda samtal med förstelärare och speciallärare och via veckovisa
möten med arbetslag eller i utvecklingsgrupper med förstelärare och speciallärare/specialpedagog, som bilden nedan visar.

Bild 3. Punkter från ett möte med en skolutvecklingsgrupp med en agenda med fokus på resultat och elevernas
behov (Facebook).

Bilden visar ett att lärare och rektor tillsammans planerade och skulle genomföra fortbildningsinsatser. Både oplanerade och planerade samtal eller möten med lärare var viktiga. Rektorerna fick information på informella vägar, som rektorernas mer spontana möten och samtal
med lärare, under raster eller vid de återkommande vandringarna i skolans lokaler. I dialoger
med lärare kunde de få frågor eller information om till exempel elever, händelser eller andra
fakta som var mer eller minder väsentliga för rektors beslutfattande. Dessa vandringar var
även av stor vikt för att fånga upp en känsla för skolan eller i ett klassrum. Vid dessa spontana
möten krävdes ibland att beslut fattades på stående fot, gällande till exempel elever som inte
fungerade i grupp eller undervisning som behövde en stödinsats. I analysen framkom att dessa
spontana möten även kunde ha inverkan på mer omfattande beslut eller ge en anledning till att
inhämta mer information.
Den strukturerade insamlingen av elevresultat, dokumentation och annan data skedde årsvis
efter en plan, där rektorerna i dialog med verksamheten kontinuerligt samlade in beslutsunderlag. Insatser och teman som beslutats kunde följas upp genom återkommande lärar- och
elevintervjuer eller samtal utifrån ett elev- eller undervisningsperspektiv. Den dokumentationen bearbetades och analyserades enskilt eller tillsammans med kollegor och/eller lärare för att
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i dialog med verksamheten kunna fatta beslut om insatser, till exempel i form av extra stöd till
enskilda elever eller lärare eller kompetensutveckling. Varje rektor hade stora möjligheter att
själva besluta om sin inre organisation och hur information skulle inhämtas och spridas. Däremot var utredningar från Skolinspektionen, samt den verksamhetsrapport som förvaltningen
krävde, styrda i tid och form.
I analysen framkom att de nationella proven var ett stöd för rektor vid beslutsfattande. Resultaten från proven användes, enligt rektorerna, i dialog med enskilda lärare eller inom ämnesgrupper, för att förbättra undervisningen och öka måluppfyllelsen. Genom att delta i analysarbetet av de nationella proven kunde rektorer genomföra välgrundade samtal med lärare, till
exempel som Calle beskriver i citatet.
Vi måste ha en läroplan som stödjer lärandet så vi får högre resultat. Och det använder vi oss av på olika sätt, tror jag, som ledare. För nog är det väl det som är motorvägen för oss? Att vi gör de här proven för att eleverna ska lära sig mer. Det ska få
bättre resultat. Andra klasser klarade sig bra, men i en klass var det jättemånga som
skulle få ett F i betyg till julen. Gick in och tittade på dem när läraren undervisade
och sedan fick man ha ett samtal med den läraren (Calle, samtal C).

Citatet visar ett konkret sätt för rektorer att ta del av resultat och använda dessa för att påverka
lärares och elevers lärande. Det vanligaste var dock att rektorer inte själva deltog i bedömningen av de nationella proven, utan de genomfördes av lärargrupper. Samtliga rektorer var
däremot delaktiga i själva analysarbetet, kopplat till förbättringsåtgärder på skolnivå. Vissa
rektorer var osäkra på om nationella proven ledde till någon bestående förändring eller fick
någon effekt i klassrummet. Analysen visade att rektorerna betonande behovet av att de själva
måste följa upp resultat på både kort och lång sikt, för att kunna använda proven för att fatta
välgrundade beslut. Resultat från nationella prov kunde vara en grund i medarbetarsamtalen
mellan rektor och lärare och där igenom få betydelser för rektorns möjlighet att påverka
undervisning. Erik betonade dokumentation och en tydlig struktur på samtalen för att synliggöra elevers lärande.
Jag måste faktiskt se att det hänt något. De har med sig material. De har med sig filmer. Det här kan jag visa att det skett i mitt klassrum. Det här gör skillnad. De måste
förklara. Vad betyder det? Kan jag se det om jag kommer till ditt klassrum (Erik,
samtal E)?

Citatet visar att underlaget till medarbetarsamtalet också måste synas i lärarnas undervisning.
Rektorerna, bland annat Erik, beskrev vikten av att ha mod att utmana lärare. Det kunde handlar om svar på frågorna som inte stämde med styrdokument, rektorns syn på lärande eller att
detta inte syntes i dokumentationen eller klassrum.
Som chef måste du ha mod. Du måste ha mod att leda och ta beslut som kanske inte
faller alla i smaken. Det är många i chefsposition som inte vågar ta obehagliga beslut
(Erik, samtal E).

Citatet visar att det krävdes mod att fatta beslut som skulle påverka relationen med medarbetare och skolans lärande. I analysen framkom att välgrundade och ibland obekväma beslut,
krävde stor närhet till och kunskap om verksamheten och dess beslutsprocesser. Min tolkning
är att, det hade betydelse för rektorerna att de deltog i olika prioriterade mötesarenor och var
välinformerad, för att kunna stödja personer med ett delegerat ledarskap (indirekt ledarskap)
eller själva fatta besluten (direkt ledarskap). Men ofta fanns tillräcklig med tid eller de valde
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att inte prioritera det. Analysen av rektorernas utsagor visade att välgrundade beslut ska fattas
i ett nära samarbete med hela verksamheten, vilket inte alltid skedde.
Leda genom en samproducerande skolkultur
I analysen framkom att rektorerna var delaktiga i det kunskapande som skedde på skolorna.
Rektorerna beskrev att de deltog i förbättringsarbetet och ibland i den samproduktion som
lärare och elever skapade, till exempel i analysen av nationella prov och utvecklingen av
undervisning. Här kunde det skilja mellan rektorerna. Vissa rektorer beskrev att de var med i
alla utvecklingsarbeten på olika vis och var nära lärarnas lärande, medan andra förlitade sig
mer på sina delegerade roller och förändringsagenter. Resultatet visade att samtliga rektorer
uttryckte att skolorna hade utvecklat en samlärande skolkultur, kopplat till lärande och undervisning, som var verksamhetsnära och hade formen av aktionslärande. David beskriver nedan
hur samlärande mellan lärare kunde gå till.
Hur tar vi hand om det som vi ser som skulle göra störst skillnad? Och då tänker jag
det kanske är mitt ledarskap. Det är inte jag som ska tala om hur vi ska göra, utan
jag är jätteberoende av experter. Och det är dem som jag jobbar med. Och återigen,
alla måste involveras och det kanske är den lilla skolan se kvalitet? De har tänkt
ihop, de har gått in och omsatt, de har kommit tillbaka och analyserat och tagit nästa
steg. Och funderat och kopplat in forskning (David, samtal D).

Citatet beskriver rektors syn på lärares lärande och deras delaktighet i utvecklingsarbete.
Denna form av samproducerade skolkultur byggde enligt rektorerna på vissa grundläggande
beståndsdelar för relationsbyggandet mellan rektor och dess medarbetare. Delar som rektorerna beskrev var tillit och mod, att lyssna, att samtala, att bjuda in, att ge och ta, att dela med
sig, att bli utmanad samt självförtroende för att våga göra fel. Rektorerna återkom ofta i samtalen till behovet av tillit, vilket Björn lyfter fram.
Tillit är en färskvara och bygger på kommunikation. Viktigt att man säger vad man
tycker och tänker. Då skapar man ju en tillit. Det är i samtalen med personer som jag
ger ett stort ansvar till att utveckla och förbättra och driva på. Det får inte misstolkas
mellan mig och dem (Björn, samtal B).

Citatet ger uttryck för att tilliten byggde på att lärare och rektorer hade en öppen dialog. Rektorerna beskrev vikten av att kraven på varandra tydliggjordes och att de grundläggande beståndsdelarna för relationsbyggande blev diskuterade. Resultatet visade vidare att så inte alltid
var fallet, till exempel att roller och funktioner inte hade en uppdragsbeskrivning. En tolkning
är att den otydligheten som rektorerna beskrev, kunde leda till svårigheter med tillit genom
felaktiga förväntningar mellan lärare, vem som gjorde vad, och vilken person som de anställda kunde anförtro sig till. Detta kunde i förlängningen försvåra för rektor att leda genom
ett indirekt ledarskap.
I resultatet framkom även att rektorerna hade behov av tillit mellan nivåer, som skolförvaltning, skolområde, skolan och funktionerna inom skolan som rektor, lärare och elev, som ett
stöd för den enskilda skolans utvecklingsarbete. Rektorerna beskrev att det mest centrala var
att lärare och elever hade tillit till sin rektor. För att lyckas med det och att samproducera kunskap, behövdes mötesplatser där lärandet diskuterades.
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Bild 4. En rektors inbjudan till nästa pedagogiska forum där alla lärare deltar (Facebook).

Bilden visar ett forum för samlärande för alla lärare på skolan. Några av rektorerna ansåg att
sådana möten, som tillhörde utvecklingsorganisation, kunde förändras över tid och utifrån
behov. Vissa av rektorerna framhöll att innehållet i alla gruppmöten måste kommuniceras och
vara flexibla, vilket Erik beskrev.
Vi hade inga sådana permanenta grupper på skolan, för det tror jag inte på. För vet
vi inte varför vi ska träffas, varför ska vi då träffas? Hur tar vi hand om det som

vi ser är det som skulle göra störst skillnad? Jag inte heller den där som går
först och pekar med hela handen (Erik, samtal E).

Citatet lyfter fram vikten av att rektorer och lärare kände att mötena var meningsfulla och att
syftet var tydligt. Rektorerna beskrev att mötena kunde behandla till exempel bidrag till beprövad erfarenhet, utvärdering eller spridning av ny kunskap mellan enskilda lärare eller till
andra lärargrupper. Här var även input från externa aktörer centralt. Analysen visade att delaktighet och inflytande från alla som deltog i utvecklingsarbetet blev viktigt för rektorerna för
att uppnå en samproducerande kultur.
I resultatet framkom att, för att få grupper att fungera i en samproducerande kultur krävdes ett
ledarskap uppdelat på flera ledarroller som tog ett ansvar i utvecklingsorganisationen. Rektorerna ansåg vidare att om man delegerade ansvar för lärprocesser till lärargrupper kunde det
leda till att grupperna inte höll fokus, eller att processer avstannade. Det framkom dock inte
om samtliga lärargrupper hade samtalsledare eller vilket uppdrag grupperna hade fått av rektor. Min analys av resultatet är att individerna i lärargrupperna är beroende av varandras expertis och att de lär av varandra, men då är stödet av en samtalsledare viktigt. Då skapas förutsättningar för samlärande, där ny kunskap producerades på skolan.
I resultatet framkom inte en gemensam bild av hur rektorerna definierade en samproducerande skolkultur eller hur de aktivt försökt påverka skolornas kulturer. Vissa rektorer ansåg att
skolans kultur var en färskvara, medan andra ansåg att den skapats under lång tid. Det fanns
heller ingen klar bild över hur varje rektor beskrev sin skolas kultur. Behovet av skolkulturanalys diskuterades, både hur en sådan kunde genomföras och om den var ett stöd för rektorerna.
… så det här med kulturanalys är grunden till och att det passar mig. Jag skulle
kunna vara den där som kommer in och är bärande av någonting. Det blir ju att man
försöker att bevara den kulturen och det sättet man jobbar på skolan. Så försöker
man hitta det som man ska ha in överallt. Och sen så får jag på något sätt transformera det. Så blir det en uppgift för mig (David, samtal F).

I citatet framkommer en osäkerhet om rektorns bild av skolkulturen som en bärande och gemensam bild av skolan. Min analys är att rektorerna lyfte fram att en skolkulturanalys vore ett
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stöd för att få kunskap om detta, men även en utgångspunkt i skolans förbättringsarbete för att
synliggöra vilka förutsättningar det fanns för en samproduktion av ny kunskap. Det var däremot en osäkerhet kring hur de skulle genomföra själva analysen.
Resultatet beskrev också rektorernas behov av samarbete och samproduktion med andra rektorer. Vissa rektorer hade redan samarbete med rektorskollegor eller en verksamhetsutvecklare, medan Björn beskrev att han var mycket ensam i sitt pedagogiska ledarskap.
Ända sedan jag började som skolledare för 15 år sedan, har jag aldrig varit så ensam
som jag är nu. Jag knyter till mig experter, sen har jag ju precis som ni andra, de här
personerna som man är helt beroende av, men det blir väldigt mycket Björn. Det har
aldrig varit så mycket Björn, eftersom jag är ensam (Björn, samtal F).

Citatet lyfter fram en önskan om att den samproducerade skolkulturen som fanns inom skolorna, även skulle finnas med rektorskollegor. Resultatet visade att även mellan rektorer måste
mötesarenor skapas med ett pedagogiskt innehåll. Min tolkning är att rektorerna hade ett behov av att med kollegor och personal på skolorna få utveckla befintliga arenor och skapa nya,
för samlärande samt att få utveckla kunskap tillsammans.
Leda genom att lära
I resultatet framkom att rektorerna upplevde att de hade olika arenor där de hade möjlighet att
utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Lärandet på dessa arenor hade dock stora skillnader i
innehåll och kvalitet, till exempel om det skedde mellan rektorskollegor eller med personal på
den egna skolan. Resultatet visar även att rektor till stor del ledde möten, både gällande form
och innehållet, kopplat till skolans lärande. Här skilde det mycket mellan stora och små skolor.
Möten för rektorer på skolområdesnivå anordnade av skolförvaltning upplevdes både positivt
och negativt. Vissa rektorer beskrev att de kunde påverka delar av mötenas innehåll, medan
andra ansåg dessa möten i stor utsträckning som meningslösa. Alla rektorer ansåg att dessa
arenor hade en utvecklingspotential, både gällande struktur och innehåll. Vissa rektorer föreslog att de själva skulle få större inflytande på innehållet och att frågeställningarna mer skulle
beröra rektorernas egen praktik som pedagogiska ledare. Varje onsdag träffades rektorerna
och förvaltningsledningen, vilket bilden nedan visar.

Bild 5. Möten med förvaltningens ledningsgrupp upplevs ibland som en tidstjuv (Facebook).

Bildtexten ovan och citatet nedan beskriver en vilja att förändra dessa möten, eftersom innehållet vid många tillfällen inte kändes relevant för rektorerna. Calle beskriver det nedan utifrån ett verksamhetsperspektiv.
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Ibland känns det som om Skolområdesnivån är för långt ifrån verksamheten och
verkligheten för att kunna ta in vad som verkligen händer för den enskilda elevens
lärande (Calle, samtal F).

I citatet och i andra delar av empirin framkom att rektorerna även ville förändra informationen, frågeställningarna och samtalen på skolområdesnivå så att de också kopplades till skolornas kontexter och de utvecklingsarbeten som skedde där. Min tolkning är att rektorerna även
ville utveckla den kollegiala arena, men alla ville inte driva den frågan mot förvaltningsledningen. Analysen visade att alla rektorer var överens om att lärandearenan för rektorer på skolor eller på förvaltningen kunde ha högre kvalitet, men rektorn nedan ansåg mötena, först och
främst, var ett ansvar för rektorernas chef:
Varför arrangerar inte vår chef forum för lärande diskussioner? Där vi får synliggöra
varandra? Det stör mig att våra chefer inte tänker så att de inte utnyttjar oss rektorer
och att de låter oss vara. Möten där vi får resonera fullständigt helt olika. Att lägga
upp ett läsår utifrån helt fria tyglar utan att bli ifrågasatt (Björn, samtal F).

Citatet visar chefens ansvar, men kan även tolkas som att rektorer förväntade sig att bli fortbildade. Andra delar av resultatet visade däremot att de flesta rektorerna också själva ville ta
ansvar. Rektorerna såg det som centralt för kvaliteten på mötena, att rektorerna som kom var
motiverade till att delta och lära. Calle lyfte att det var alla rektorers ansvar.
Och vi måste påverka gruppen så vi får till de här mötena på våra onsdagar. Vi
måste kunna träffas och utvecklas tillsammans (Calle, samtal F).

Citatet pekar på att en förutsättning för utveckling var att perspektivet ”bottom-up” prioriterades. Resultatet visade en önskan att mötena var bättre förberedda, att frågorna var relevanta
för alla rektorer i gruppen samt att resultatet följdes upp. Rektorerna uttryckte vidare en önskan om att parallella processer mellan olika nivåer utvecklades, till exempel att samproducerande skolkulturer skulle finnas på alla nivåer, så att det gynnade rektorers lärande och i förlängningen lärarnas och elevernas lärande. Resultatet visade däremot att när rektorerna beskrev sin vardag på skolan, gavs en annan bild, en bild av möten och samtal där de fick ett
ständigt flöde av information, som gav underlag till att förbättra både rektorernas lärande och
ledarskap.
Ett sätt att lära, enligt rektorerna, var att ta stöd av forskningslitteratur och tillsammans med
kollegor eller med lärare på skolan analysera undervisningen. Rektorerna ville använda forskningslitteraturen i ett verksamhetsnära sammanhang och problematisera lärande och undervisning. Som citatet visar var det av stor vikt att även rektor var påläst och förankrad i forskning.
Skolan får inte vara en slump. Alltså ska den vara på vetenskaplig grund. Så det är
liksom upp till bevis (Björn, samtal F).

I citatet framkom behovet att ta stöd av forskningen för att förbättra skolans resultat och utvecklas som rektorer. Resultatet visade att rektorerna blev oroade när de hade svårt att avsätta
tid och bearbeta litteratur med rektorskollegor. I resultatet blev det synligt att om rektorerna
inte tog eget ansvar och byggde sin kompetensutveckling på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet, var de tveksamma till att kunna leda den pedagogiska verksamheten med önskad
kvalitet. De ville utveckla det kollegiala lärandet med andra rektorer, till exempel med kolle-
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gor på den egna skolan, vilket alla inte hade. Resultatet visade vidare att upplevelsen av det
kollegiala samarbetet skiljde sig för rektorer som hade kollegor på sin skola.
Jag och Sune försöker efter att vi haft forum med utvecklingsgruppen, att reflektera
tillsammans. Både att berätta och ge feedback till varandra. Men också hur vi går vidare och vad gör vi nästa gång (David, samtal D)?
Jag måste bli utmanad. Jag är extremt ensam, fast jag har en kollega på skolan. Aldrig någonsin som rektor har jag varit så ensam, där man betonar teamet. Och då tror
jag inte att man blir bra, man måste utmanas (Björn, samtal B).

Citaten beskriver behov av stöd från rektorskollegor för att själv kunna utvecklas. De ger uttryck för att tillsammans kunna bearbeta dokumentation, ställa frågor, utmana och dra slutsatser. Rektorerna beskrev att ett sådant samarbete skulle kunna gynna likvärdigheten inom och
mellan skolorna, och i förlängningen undervisningen, inom skolområdet och i kommunen.
Min tolkning är att rektorerna beskrev sitt eget lärande tillsammans med rektorskollegor som
centralt, när det gäller att utveckla det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna ger uttryck för
samma behov som lärare och elever att få befinna sig i sammanhang där frågor som berör
skolans utveckling tas upp. Vidare visade analysen att rektorerna i sin inre organisation hade
möjligheter till ett samproducerat lärande med personal och elever, men att det behövdes utvecklas med kollegor med stöd av forskning och att rektorerna själva borde vara aktörer i
detta. Analysen av resultatet visade att både förvaltning och rektorer hade ett gemensamt ansvar att skapa tid, struktur samt ett verksamhetsnära innehåll i lärandet, för att lyckas med en
samproducerande kultur.

Diskussion
Under detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning. Därefter diskuteras resultatets didaktiska implikationer. Slutligen beskriver jag mina lärdomar av denna studie.
Den övergripande slutsatsen är att rektors elevnära ledarhandlingar gav dem ett stöd i deras
beslut och ledarskap i arbetsvardagen. Det framkom också att rektors vardagsarbete till stor
del handlade om dialoger, bearbeta information och dokumentation, för att kunna fatta välgrundade beslut. För att kunna bearbeta dokumentationen var rektorerna i behov av en väl
fungerande arbets- såväl som en utvecklingsorganisation. Det innebar även att ledarskapet
måste fördelas till fler inom skolans organisation och att roller och uppdrag tydliggjordes. De
centrala delarna i resultatet har flera beröringspunkter med ett distribuerat ledarskap. Jag vill
särskilt lyfta fram konsekvenser med ett elevnära, ett indirekt ledarskap och en samproducerande skolkultur. Eftersom komponenter i rektorers pedagogiska ledarskap var beroende och
påverkades av varandra. Med stöd i tidigare forskning kommer diskussionen att beröra olika
aspekter av ett elevnära och indirekt ledarskap, samt hur rektorer, tillsammans med andra,
bidrar till skolutveckling. Aspekterna är: Prioriteringar, urval av analyser och arenor för samlärande, samt behov av stöd och elevperspektiv.
	
  
Rektors	
  prioriteringar:	
   Resultatet av studien visade att rektorerna hade behov av att utveckla

organisationer på skolor och förvaltning för att förbättra det pedagogiska ledarskapet i relation
till skolutveckling. Skolans utvecklingsorganisation och dess rektor ska vara det som formar
skolans kultur och förutsättningar att vara en lärande organisation (Senge, 1995, Scherp,
2013). När det utformas ställs det särskilda krav på ledarskapet, att ledaren skapar lärandesituationer för medarbetarna samt att ledaren lyfter fram organisationens mål och uppgifter, det

	
  

30	
  

vill säga att utmaningar arbetas in i verksamheten. Skolors olika kontexter, i form av medarbetare, förutsättningar och kultur, påverkade rektorers möjlighet att leda skolors utvecklingsarbete, blev tydligt i resultatet. Därför uttryckte rektorerna behov av stöd i att förbättra sin
förmåga att göra prioriteringar i arbetsvardagen, som i sin tur betydelse för formandet av skolans kultur och rektors beslutsfattande. Berg (2011) menar att rektorers roll som verksamhetsansvariga kräver en djupgående förståelse av rektorsarbetets komplexitet och att det arbetet
tydliggörs, analyseras och problematiseras. I studien framkom rektorers behov av att kunna
prioritera och problematisera, vilka möten de ska ha med elever, skolans indirekta ledarskap
eller hela lärargruppen. Resultatet visade att rektorer, måste förtydliga arbetsbeskrivningar till
de delegerade rollerna, eftersom det påverkade rektorernas beslut gällande ett direkt eller indirekt ledarskap. Men det krävdes även mod att lämna ifrån sig befogenheter till andra, att
skapa ett frirum. Detta frirum har betydelse för lärares och elevers lärande (Berg, 2003), till
exempel genom att flera aktörers perspektiv kan synliggöras (Elmgren & Henriksson, 2010).
Rektorerna lyfte fram, att om de inte prioriterade att delta i förbättringsarbete kunde det leda
till att de fick mindre kunskap och förståelse inom specifika områden. Därför är det centralt
att rektorer har en kunskap om hur ett delegerat ledarskap påverkar deras eget lärande och hur
organisationer och medarbetare lär (Hargreaves, 2007). Rektorerna beskrev även att mängden
information och dokumentation som rektorer tog del av var stor. Att i den situationen ha tillgång till dialoger med rektorskollegor, de delegerade rollerna eller annan personal på skolan,
var viktigt för att kunna prioritera och bearbeta. Även Ärlestig (2008) visar att många rektorer
saknar samtal med personal som innehåller feedback och möjlighet till att tolka information
och prioritera sitt deltagande i skolans utvecklingsarbete.
	
  
Urval:	
   Studiens resultat visade att rektorer ställs inför omfattande och avancerade analyser av

elevresultat och information, som ska ligga till grund för beslut, och att rektorerna inte alltid
hade den analyskompetens som krävdes. Analyskompetensen är viktig för att kunna göra urval av analyser av undervisning, i förhållande dess effekter för skolans helhetsidé och att rektor kan kommunicera detta till skolans personal (Scherp, 2013). Eftersom rektorer inte alltid
hade andra rektorskollegor att tillgå vid analysarbetet genomfördes analyserna ofta på egen
hand eller med medarbetare på skolan. Därför är det en viktig kompetens för rektorer, att
kunna göra ett urval vilka utvecklingsgrupper som bör finnas på skolan och vilka som ska
delta i dessa, utifrån skolans utvecklingsbehov och helhetsidé. Rektorerna framhöll att medlemmarna i utvecklingsgrupper var beroende av varandras expertiskunskap för att även kunna
göra kvalitativa urval av dokumentation från elever och att lära av varandra. Blossing (2004)
menar att det inte är möjligt att förstå lärprocesser och dess villkor, utan att studera och analysera lärandets sammanhang. När det sker finns förutsättningar för en form av samlärande, där
ny kunskap produceras för skolan. Här blir även rektorers syn på ledarskapet som en lärandeprocess betydelsefull, inte bara för rektor utan även för medarbetarna, i förhållande till skolutveckling och ledarskapsprocesser (Hallerström, 2006; Hargreaves, 2009; Yulk, 2012).
Vidare framkom i resultatet att rektorer behövde förbättra sin förmåga att ta stöd av forskning
för att utveckla skolan och sig själva som pedagogiska ledare. Hur rektorer själva lär och deltar i lärares lärande, påverkar även på vilken nivå skolan utvecklas (Timperley, 2013). Rektorerna hade å ena sidan svårt att avsätta tid och bearbeta forskningslitteratur men insåg å andra
sidan att de själva måste ta ett eget ansvar att utveckla sin egen kunskap. Rektorers kunskapsnivå har betydelse både för analysarbetets urval och kvalitet och för utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Timperley, 2013).
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Behov	
  av	
  stöd:	
   I studien framkom att rektorer hade ett uttalat behov av att få lära tillsammans

med andra rektorskollegor för att inte ensamma utveckla sin egen rektorsroll och sitt bidrag
till skolans utveckling. Rektorerna efterfrågade arenor där de lär i samspel med andra, vilket
även Blossing (2004) framhåller som betydelse för skolans ledarskap. Vad en rektor lär sig är
beroende av vad andra kan och hur kompetensen synliggörs, värdesätts, utvecklas och sprids i
organisationen. Rektorerna beskrev ett behov av stöd från rektorskollegor där samtalen mer
hade ett bottom-upp-perspektiv och att de själva fick formulera problemställningar. Resultatet
visade att det var viktigt att rektorerna blev mer av aktörer i sitt egen kunskapsutveckling där
ledarskapet utvecklades i gemensamma handlingar (Ludvigsson, 2009) i motsats till att deras
chefer skulle beskriva utvecklingsområden. Rektorerna i studien hade visserligen mötesplatser
för ett samproducerat lärande med personal och elever, men behövde utveckla ett lärande tillsammans med rektorskollegor där alla ägde ett gemensamt ansvar att avsätta tid och skapa
strukturer. Precis som Ärlestig (2008) beskriver behövde rektorer kommunicera undervisning
och lärande i högre grad och att elevernas lärande ges högsta prioritet (jfr Hargreaves, 2003).
	
  
Elevperspektiv: Rektorer i studien som hade skapat möjlighet att ta del av elevers röster och

dokumentation, fick också syn på kvalitativa skillnader i lärares och elevers lärande. Jag bedömer att viljan och förmågan att inhämta information från elever verkar vara avgörande för
om det blev ett stöd i rektorers pedagogiska ledarskap eller för de beslut som direkt påverkade
undervisningen. I resultatet framkom att rektorer lade tid på relationsbygge med elever för att
öka förtroendet och tilliten och där igenom att stärka kvaliteten på informationen. Kvaliteten
på själva samtalen med eleverna är beroende av vilken kompetens rektor har i att kunna
lyssna och tala, vilket är grunden i dialogkompetens (Döös & Wilhelmsson, 2012). Det är
viktigt att rektorerna har dialoger med eleverna, men det väsentliga är hur de, tillsammans
med skolans personal, agerar utifrån den informationen (jfr Wennergren, Jonsson & Josefsson, 2016). Berg (2011) framhåller betydelsen av vilka frågor de ställer och att de har en direkt koppling till elevers lärande. I resultatet beskrev rektorerna ett behov av en samproducerande kultur där de tillsammans med sina medarbetare kunde bearbeta informationen från
elever. För att lyckas med det krävs en utvecklingsorganisation som leds av personer med ett
delegerat ledarskap med tydliga uppdrag och tillit från rektor och skolans personal (Liljenberg, 2005). Det krävs också att skolledare och skolans delegerade roller har god kompetens i
att leda lärares lärande, så det genomsyrar alla delar av skolan och hela utvecklingsprocessen,
just utifrån elevers behov (Anderson, Leithwood, Seashore, Wahlstrom, 2004).
Studiens viktigaste bidrag visar att skolledarna allt för ofta är ensamma i sitt ledarskap vilket i
sin tur visar på vikten av att förstelärare eller andra roller på skolan är med och axlar ett fördelat ledarskap. Det är även av stor betydelse att både rektorer och deras chefer ser som sitt gemensamma ansvar att skapa och utveckla ett samlärande mellan rektorer.

Didaktiska implikationer
Implikationer som framkommer i studien innefattar behovet av att stärka rektorers och organisationers kunskaper inom rektorers pedagogiska ledarskap i relation till skolutveckling. Dessa
kompetensförstärkningar kan ske på olika lärandearenor. De kan införlivas i det nationella
rektorsprogrammet, som regionala gemensamma utbildningsinsatser eller lokalt inom kommun eller skolområde.
Resultatet visar att rektorerna förordar och saknar ett bottom-up-perspektiv gällande sin egen
kompetensutveckling. Det ger konsekvenser för de regionala och lokala arenornas utformas.
Med tanke på rektorernas uttryckta önskemål att öka sitt aktörskap gällande deltagande i för-

	
  

32	
  

bättringsarbete, framstår vikten av en noga genomförd nulägesanalys och bygga på de specifika behov som finns i olika rektorsgrupper och på skolor. Dessa analyser kan tas fram gemensamt av förvaltningar, rektorer, lärare och elever, med stöd av forskning, så allas ”röster”
blir hörda. Samarbetet och de olika arenorna behöver utvecklas så att rektorer tillvaratar både
de inre och yttre organisationernas kraft och resurser i förbättringsarbetet. En viktig del i
kompetensutvecklingen för rektorer, som framkommer i resultatet, är att få diskutera, analysera och utveckla varje enskild skola, utifrån dess unika kontext. Detta kan ske genom professionella nätverk, integrering av forskning eller utbildningsinsatser, lokalt eller regionalt.
Den första implikationen som studien visar, är att rektorerna själva måste ta initiativ för öka
sina kunskaper gällande analysförmåga. Detta kan innefatta skolkulturanalyser eller analyser
av skolans resultat, förbättringsprocesser, lärande och undervisning, både med ett forskningsperspektiv och ett erfarenhetsmässigt.
Rektorernas och det indirekta ledarskapets verktygslåda, kan behöva innehålla kunskaper om
hur de tillsammans med verksamheten, utvecklar en skolkultur som stödjer det arbetet. För att
leda ett sådant utvecklingsarbete krävs ett samlärande byggt på dialog. Som andra implikation
behöver därför rektorer, tillsammans med kollegor, utveckla kunskap inom pedagogiskt ledarskap som bygger på skolkulturanalyser, utveckling av skolkulturer och dialogkompetens.
Den tredje implikationen riktar sig till förvaltningens skolutvecklingsorganisation. Den bör
tillsammans med skolledarna forma ett stöd som möjliggör för lärande organisationer att utvecklas på skolor. Förvaltningen ska ta sin utgångspunkt i en gemensam syn på lärande och
dess processer, men även bidra till att skapa en röd tråd från skolförvaltning till elev. Personal
med ett indirekt ledarskap, till exempel förstelärare, kan behöva särskild granskning. Även
förstelärare bör ha gedigna kunskaper i att leda lärares lärande, och att tillsammans med rektor, lärare och elever, analysera de förbättringsprocesser som delegerats.

Egna lärdomar
Att få genomföra samtal med rektorer och få deras förtroende har inneburit att jag har känt ett
stort ansvar för att delge en så rättvis bild som möjligt av rektorernas berättelser. Vid uppstarten av denna studie var jag medveten om att rektorers vardag var komplex, men inte att den
var så komplex. Jag har lärt mig att som ledare krävs engagemang, mod, nyfikenhet och en
drivkraft att vilja lära med andra. Jag har också lärt mig att ledarskapet handlar om att tjäna,
att få människor att känna sig sedda och att mötas med respekt i meningsfulla sammanhang.
Det kommer jag ha nytta av i mitt samarbete med skolledare och som utvecklingsledare.
Jag har genom aktionsforskningen fått lärdomar som jag kommer att ha nytta av varje dag i
mitt arbete. Det gäller planering, genomförande och uppföljning av projekt, men även att
kunna analysera mitt arbete med en högre kvalitet. Detta sker bäst genom ett samlärande, där
vi tillsammans löser uppgifter och ser varandra som en resurs. Jag har också lärt mig att aktionsforskningsspiralen kan användas överallt, inte bara i en skolkontext!
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Bilagor
Bilaga 1 – Stimulansmaterial

Hjärtligt välkomna till ett samtal
om
Skolledares pedagogiska ledarskap
När skolan talar om lärande och kunskap brukar man tala om tre didaktiska frågor, vad skall
läras ut, varför skall det läras ut och hur skall det läras ut? I skolans styrdokument besvaras
vad och varför medan frågan om hur har i mångt och mycket överlämnats till skolledningen
och den enskilda läraren att själv ta hand om. Därför är det viktigt att utforma strategier för att
kunna greppa hur-frågan. Att vara kompetent som skolledare och lärare är lika med förmågan
att agera rationellt, dvs. att kunna förutsäga vilket input som ger vilket output och att värdera
det resultatet, och till sist att föredra "bra" resultat framför "dåliga". Utmaningen blir att inte
stanna vid att det fungerar utan att faktiskt ge sig i kast med hur det fungerar och varför.
Skolinspektionen (2012) såg vid sin översyn brister när det gäller rektors ledarskap inom två
områden, som har betydelse för varför-fråga: skolledaren är inte en aktiv pedagogisk ledare
och skolledarens kommunikation med lärarna upplevs som otydlig. De två områdena hänger
samman och överlappar ofta varandra, vilket leder till att rektor inte uppfattas som en aktiv
pedagogisk ledare. Skolinspektionen lyfte även upp att många rektorer inte vet hur den pedagogiska verksamheten på deras skolor fungerar. Om rektor inte vet det så saknar rektor ett
viktigt underlag för utveckling av verksamheten. Dessa två områden är intressanta att diskutera med er skolledare.
Mette Liljenberg (2013) betonar behovet av att skapa mening i utvecklingsförsök och undervisning inte får underskattas, särskilt om intentionen är att förändra djupt institutionaliserade
föreställningar om lärares samarbete och lärande. Meningsskapande uppstår i elevers, lärares
och rektorers behov av att förenkla det nya som de ställs inför för att på så sätt få det att hänga
samman med hur de redan uppfattar sin roll och sitt arbete. På vilket sätt våra erfarenheter och
forskning används för att utveckla praktiken, är avgörande för effekten. Projektet som du har
tackat ja till att delta i handlar om just detta, eftersom projektet har en aktionsforskande karaktär. Vi ska tillsammans studera hur pedagogiskt ledarskap ser ut i praktiken och utifrån dessa
betraktelser studera utvecklingsmöjligheter som ligger nära just er praktik. I slutänden skulle
det vara intressant att diskutera hur rektorers pedagogiska ledarskap kan ha betydelse för lärarnas undervisningspraktik. Det professionella lärandet måste baseras på elevers och lärares
verkliga behov, annars blir det ofta resultatlöst (Timperley, 2013). Därför är det viktigt att
koppla skolledares pedagogiska ledarskap till hur lärare utvecklar kunskap om hur lärande
sker och ger verktyg som stödjer utvecklingsprocesser i praktiken både för lärare och elever.
Enligt Lundahl (2011) är förutsättningar för elevers lärande, att kunskaper och mål synliggörs,
delaktighet i klassrumsintegrationen och ansvarstagande i lärandeprocesserna. Dessa ledord är
viktiga även i lärares lärprocesser och bör finnas i dess verktygslåda, tillsammans med kunskaper om processer som stödjer samlärandet. Att aktörskapet och meningsfullheten har en
stor betydelse visar Wennergren (2007) i de dialogerna som utspelade sig i utvecklingsgrupperna som hon studerade. Meningsfullheten byggde på en helhetsupplevelse där pedagogerna
inte bara såg meningen för sig själva och gemenskapen, utan framför allt för eleverna.
Inför uppstarten av det här projektet skulle det vara intressant att göra en avstämning med er
om hur ni ser på pedagogiskt ledarskap. I Skolinspektionens utvärderingar av rektors ledarskap (2012) beskrivs att det ”distribuerade” ledarskapet är en form av ledarskap, där rektor
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och lärare arbetar tillsammans och delar ansvaret. Detta anses vara en form av ledarskap som
kan initiera utveckling med fokus på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det distribuerade ledarskapet (distributed leadership) utgör enligt forskare som Dimmock (2003), Gronn
(2000), Harris (2005) ett alternativ till det traditionella, individualistiska och toppstyrda ledarskapet som länge dominerat och i stor utsträckning fortfarande dominerar skolans praktiker,
men som svårligen låter sig förenas med ett lärande organisations-perspektiv. Skolans förstelärarreform är en variant på distribuerat ledarskap.
Kännetecknande för det distribuerade ledarskapet är att ledarskapsfunktionen är utspridd i,
och beroende av, flera medarbetare i organisationen. De uppgifterna som är förenade med
ledarskapet är således inte koncentrerade till en person utan bygger på interaktionen och samarbetet mellan flera individer eller grupper av individer i organisationen.
I den nya skollagen betonas att rektor har möjlighet att fördela ansvaret för det systematiska
kvalitetsarbetet, men även för personalens professionella utveckling och skolans organisering.
Skollagen lyfter även starkt fram att rektor ska initiera och leda skolans utvecklingsarbete
samt stärka medarbetarnas vilja att lära och utvecklas.
Även Hargreaves (2007) betonar lärarmedverkan och ett distribuerat ledarskap som en förutsättning för framgångsrik och hållbar skolutveckling och där den lärande skolledaren och läraren inser betydelsen av sitt eget lärande i relation till uppdraget och förstår hur organisationen
och medarbetarna i denna lär. Skolledaren ska se som sin primära uppgift att leda lärandet om
uppdraget och därigenom bli en förebild för medarbetarnas ledning av elevernas lärande, genom sin undervisning. När skolledaren inte är en aktiv pedagogisk ledare, leder det till en
distans mellan skolledarens pedagogiska ledarskap och lärarens (Skolinspektionen, 2012). Det
låter ju såklart som en bra idé, men hur ser det distribuerade ledarskapet ut i praktiken, vilka
vardagliga händelser, material, funktioner stöttar resp. motarbetar att ett sådant ledarskap ska
komma till stånd? Och hur kan det utvecklas?
Den aktuella analysen ”Svenska rektorers erfarenhet i nordiskt perspektiv” som presenterades
i mars 2015 visar intressanta resultat som är viktiga att reflektera över.
Analysen bygger på data från den internationella studien TALIS (The Teaching And Learning
International Survey). TALIS undersöker hur lärare och rektorer ser på undervisning och
lärmiljöer i årskurs 7–9. Svenska rektorer har en stark ledarskapsutbildning, men samtidigt är
omsättningen på rektorer hög i Sverige. En stor andel rektorer är nya i yrket och många av de
mer erfarna rektorerna byter skola relativt ofta. Mindre erfarna rektorer lägger mer tid på administration och mindre tid på det pedagogiska uppdraget, jämfört med mer erfarna rektorer.
Sverige var ett av 34 deltagande länder i TALIS 2013. Att svenska rektorer har en stark ledarskapsutbildning är glädjande och något att bygga vidare på. Men den höga omsättningen på
rektorer är en signal om att fundera över dess orsaker. Rektorerna behöver stöd att utveckla
organisationen i skolorna, så att de får mer utrymme för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.
När många rektorer i Sverige är mindre erfarna i yrket och lägger mycket tid på administration, kan det bidra till att de inte hinner prioritera det pedagogiska uppdraget. Rektor har det
pedagogiska ansvaret på skolan, och behöver ge lärarna stöd och stimulans att förbättra
undervisningen för att eleverna ska få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt.
I detta arbete är jag mycket intresserad av att ge skolledare en röst att få beskriva sin bild av
det pedagogiska ledarskapet och då framför allt kopplat till undervisning.
Följande forskningsfrågor ställer jag mig i mitt forskningsprojekt:
1. Hur talar skolledare om deras betydelse för hur undervisning bedrivs på deras skolor?
2. Hur väljer de att utveckla sitt ledarskap i relation till undervisning
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3. Var och hur identifierar ledarna att deras ledarskap kommer till uttryck i sin dagliga
praktik?
4. Vad ger skolledare uttryck för vad god kvalitativ undervisning är, framförallt i NV?
Det är viktigt att påpeka att det inte är ni som ska besvara dessa frågor, utan med hjälp av det
empiriska material som vi tillsammans skapar.
Tillsammans tar vi oss an utmaningen att synliggöra stöd, hinder och utvecklingsförslag kring
skolledares pedagogiska ledarskap. Allt material som samlas in är endast tillgängligt för mig
och min handledare. Jag kommer att behandla materialet i enlighet med Vetenskapsrådets
rekommendationer vilket bl.a. innebär konfidentialitet. T.ex. kommer alla samtal att avkodas
innan andra får ta del av material som kommer att vara officiella i min studie.
Mer konkret tänker jag vårt gemensamma arbete enligt följande:
Vi inleder med en eller två gruppsamtal med samtliga av er skolledare träffas två och två eller
alla fyra tillsammans, där utgångspunkten är att tydliggöra syftet med min studie, beskriva
och planera vårens vidare arbete och genomföra det första samtalet. Allt som allt varar detta
första möte i två timmar.
Jag kommer att upprätta en gemensam Facebooksida där ni under projektets gång svarar på
frågor från mig och varandra, publicerar vardagsbetraktelser i form av bilder och reflektioner
från er praktik kopplat till ert pedagogiska ledarskap.
Jag genomför efter ungefär en månad enskilda samtal med var och en av er utifrån er dokumentation på Facebook. Detta material, samt min sammanställning av gruppsamtalet och det
enskilda samtalet, ligger som grund för de fyra nya enskilda samtalen.
Projektet avslutas för er del med ett ytterligare gruppsamtal (alla fyra deltar) efter en månad
där den tidigare empirin, eventuella fortsatta reflektioner på Facebook och en första sammanställning från de fyra enskilda samtalen ligger till grund. Fokus på detta gruppsamtal är att ni
samtliga skolledare ger era reflektioner, delger varandra erfarenheter, samt bidrar till en gemensam framåtsyftande kunskapsbas.
Tack för att ni deltar!
Vänligen,
Håkan Cajander
Högskolan i Halmstad
150125
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Bilaga 2 – Samtalsguide till första gruppsamtalet
Se film
Frågor till filmen:
Vad är naturvetenskapsundervisning för dig?
Hur ser ni på skolledarrollen utifrån den undervisning som beskrivs på filmen?
Stödfrågor till samtalet:
Vilket handlingsutrymme har rektorer mer generellt att utforma verksamheten, så den stämmer överens med er idealbild och de styrdokument som ni ska följa?
Vad är pedagogiskt ledarskap för er?
Hur ser ni på er roll att ansvara för skolans lärande?
Vilket stöd har ni i att kunna genomföra ert arbete som pedagogiska ledare?

Bilaga 3 – Stimulansdokument
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Tabell 1
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