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Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verk-
samhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika 
nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förvänt-
ningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. I 
avhandlingen studeras hur ledarskapet formas i och av samspelet mellan skolledare 
och lärare i vardagsarbetet. En fråga fokuserar på hur skolledare och lärare ser på 
varandra och hur de influerar och förstår varandra i vardagsarbetet. En annan fråga 
uppmärksammar vilken betydelse skolsammanhanget har för samspelet. 
 För att belysa samspelet används fallstudier som forskningsstrategi. I studien ingår 
tre F–6-skolor med förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet. Det empiriska 
materialet består av intervjuer och observationer. Teoretiskt har studien en social-
konstruktionistisk utgångspunkt i betydelsen av att skolledarskap ses som ett socialt 
fenomen. Intresset riktas mot att belysa skolledares och lärares utsagor om hur de 
förstår varandra och varandras ord och handlingar i det vardagliga arbetet. Resultatet 
ger anledning att fråga vem som egentligen leder vem. Avhandlingen visar tydligt att 
ledarskap är något som skolledarna och lärarna oundvikligen formar tillsammans – 
därav titeln Samproducerat ledarskap. Studien visar hur sociala, kulturella och politiska 
dimensioner i samspelet influerar skolledarnas och lärarnas agerande och ledarskapet. 
Konsekvensen blir ett ifrågasättande av den allt populärare bilden av ledaren som med 
stark hand förväntas styra sin organisation. En förståelse för att skolledarskapet är sam-
producerat, och att sociala, kulturella och politiska dimensioner har avgörande betydel-
ser för hur det utövas medför en mer realistisk syn på skolledarskapets förutsättningar.
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Förord

 

För mig har avhandlingsarbetet varit stimulerande och jag har känt mig privilegierad 
som fått ägna flera års arbete åt att fördjupa mig inom ämnet ledarskap. Arbetet har 

också inneburit utmaningar när tvivlet smugit sig på och jag funderat över hur saker 
kunde lösas och knytas ihop. I efterhand när avhandlingen är färdigskriven är det lätt 
att glömma att arbetet inte gått utefter en rakt utstakad väg där del fogats till del. Jag 
har många gånger reflekterat över och jämfört skrivandet med bildskapandet och den 
kreativa process som äger rum då man skall få olika färgfält att bilda en helhet. Ofta 
”bråkar” någon färg och passar inte in och gör att bilden inte upplevs som sammanhäng-
ande. För att få ihop målningen består arbetet av att pröva olika nyanser eller att göra ett 
nytt färgval. Samma sak har jag upplevt i skrivandet. Innan texter funnit sin plats har de 
fått skrivas om, omprövas och ibland förkastas och ersättas med något nytt. 
 Att skriva en avhandling är inget ensamarbete. För att skärpa blicken och fördjupa 
förståelsen är det viktigt med andras ögon och perspektiv. Jag har därför många som jag 
vill tacka för stöd under arbetet. Först vill jag rikta ett varmt tack till mina handledare: 
Mohamed Chaib för att du bistått med dina kunskaper och erfarenheter och din stora 
generositet som gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Helene Ahl har varit ett 
ovärderligt stöd. Med din skarpa blick har du kritiskt granskat det jag skrivit. Du har 
också på ett personligt plan uppmuntrat mig och ibland avdramatiserat avhandlings-
skrivandet när jag känt mig otillräcklig. Glenn Hultman vill jag tacka för kritisk läsning 
och mycket stimulerande samtal om ledarskap och för att du delat med dig av dina 
stora kunskaper inom området. Du har öppnat upp för nytt tänkande!
 Jag vill tacka Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping och 
ENCELL (Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande) för finansieringen av 
mina doktorandstudier. Kollegorna inom doktorandgruppen för pedagogik och speci-
alpedagogik: Christian Eidevald, Ingrid Granbom, Marie Carlsson, Gunvie Möllås och 
Elisabeth Nordevall vill jag också varmt tacka. Samtalen med er om både stort och 
smått har blivit många. Ni har varit ett gott stöd under hela ”doktorandlivet” för ni är 
omtänksamma, trevliga och kloka. Jag vill även tacka Claes Nilholm, Christina Chaib 
och Henning Johansson vid HLK samt Cristina Robertson, Jönköpings kommun, för 
värdefulla synpunkter på min text. Tack också kollegorna och vännerna Carin Falkner 
och Lena Winald Möller för stöd och uppmuntran.
 För noggrann läsning och konstruktiva synpunkter på avhandlingstexten vid 50-
procent och 90-procentseminiarierna vill jag rikta ett stort tack till Tomas Backström, 
Mälardalens Högskola och Mats Ekholm, Karlstads Universitet.  
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 Till rektorer och lärare som deltar i studien vill jag uttrycka stor tacksamhet för att 
ni villigt släppt in mig i era verksamheter. Ni har på ett öppet sätt delgivit mig värde-
fulla synpunkter och erfarenheter från arbetet i skolorna. Det har varit spännande att 
besöka er och jag har alltid känt mig väl mottagen.
 Jag vill även varmt tacka min livskamrat Zeth-Arne, ”Ludde”, för att du tålmodigt 
låtit mig skriva både helger och semestrar. Våra olika intressen men också gemensamma 
projekt gör att det är roligt att leva med dig. Du påminner mig om att det också finns 
andra saker än vetenskapliga texter som man kan ägna sig åt. Tack också Rickard och 
Jenny för ert tålamod och att ni ibland fått vänta på hjälp och besök. Ofta när ni kom-
mit hem har läsglasögon varit på och jag befunnit mig framför datorn. Jag vill bara tala 
om att nu ska det bli annat av! Jag är redo och kommer gärna och ”hugger i” med målar-
penseln!

Fjällbacka i juli 2009

Ann Ludvigsson
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Sammanfattning

 

Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verk-
samhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på 

olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förvänt-
ningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. I 
avhandlingen studeras hur ledarskapet formas i och av samspelet mellan skolledare och 
lärare i vardagsarbetet. En fråga fokuserar på hur skolledare och lärare ser på varandra 
och hur de influerar och förstår varandra i vardagsarbetet. En annan fråga uppmärk-
sammar vilken betydelse skolsammanhanget har för samspelet. 
 För att belysa samspelet används fallstudier som forskningsstrategi. I studien ingår 
tre F-6-skolor med förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet. Det empiriska 
materialet består av intervjuer och observationer. Teoretiskt har studien en socialkon-
struktionistisk utgångspunkt i betydelsen av att skolledarskap ses som ett socialt feno-
men. Intresset riktas mot att belysa skolledares och lärares utsagor om hur de förstår 
varandra och varandras ord och handlingar i det vardagliga arbetet. Resultatet ger an-
ledning att fråga vem som egentligen leder vem. Avhandlingen visar tydligt att ledarskap 
är något som skolledarna och lärarna oundvikligen formar tillsammans – därav titeln 
Samproducerat ledarskap. Studien visar hur sociala, kulturella och politiska dimensioner i 
samspelet influerar skolledarnas och lärarnas agerande och ledarskapet. Konsekvensen 
blir ett ifrågasättande av den allt populärare bilden av ledaren som med stark hand 
förväntas styra sin organisation. En förståelse för att skolledarskapet är samproducerat, 
och att sociala, kulturella och politiska dimensioner har avgörande betydelser för hur det 
utövas medför en mer realistisk syn på skolledarskapets förutsättningar.

Key words: school administration, school leadership, leadership, distributed leadership, 
Co-Produced Leadership, principal, school head, pre-school teacher, leisure-time peda-
gogue, compulsory school teacher, social constructionism, interaction, culture, case study, 
interview, observation

skolledarskap, ledarskap, fördelat ledarskap, samproducerat ledarskap, rektor, skolledare, 
lärare, förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare, socialkonstruktionism, samspel, kultur, 
fallstudier, intervju, observation
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Kapitel 1

Inledning

Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. För att belysa ledarskapet stu-
derar jag skolledares och lärares samspel i vardagsarbetet. Mitt intresse för att 

studera ledarskap och samspel väcktes i samband med den nationella utvärderingen av 
IT i skolan, ITiS1. Något som vi uppmärksammade var att skolledarens engagemang 
och stöd till lärarna hade stor betydelse för hur lärarna upplevde lusten till arbetet och 
det utvecklingsarbete som de genomförde under ITiS (Chaib, Chaib, & Ludvigsson, 
2004). De skolledare som inte engagerade sig i utvecklingsarbetet upplevdes av lärarna 
som frånvarande. Dessa skolledare visade även ett bristande stöd och deltagande i den 
vardagliga skolverksamheten. Lärarnas förhållande till skolledarna under ITiS har gjort 
mig intresserad av ledarskap och skolledares och lärares samspel.    
 Samspelet ser jag inte som något isolerat utan skolkontexten – omgivningar både 
innanför och utanför skolan som skolledare och lärare omges av har inflytande på deras 
handlingar i vardagsarbetet. Den inre omgivningen betraktar jag som en varierad sam-
spelskontext, där skolledare och lärare förhåller sig till varandra utifrån olika utbild-
ningar, verksamhetserfarenheter och intressen, samtidigt som de förhåller sig till den 
yttre omgivningen med samhälleliga förväntningar, värderingar och normer. 
 På senare tid har stora förändringar skett när det gäller skolledarens befattning och 
ansvar. Under 1990-talet genomfördes en omfattande decentralisering av ansvaret för 
skolans verksamhet från statlig till kommunal nivå. Samtidigt som skolledare och lärare 
har fått större ansvar för att driva och utveckla skolan finns det en stark statlig och kom-
munal styrning av skolan i form av läroplaner och kvalitetsgranskningar. Skolorna skall 
se till att eleverna uppnår målen och därför har kvalitetsfrågor, uppföljning och utvär-
dering av verksamheten blivit allt viktigare att arbeta med i skolan (SOU 2004:116). 
Det utökade ansvaret för skolans verksamhet har inneburit att de administrativa upp-
gifterna ökat för skolledaren. Jacobsson (2005) ger en illustration till de blandade upp-
gifter som en skolledare har. Det kan röra sig om allt från ekonomi, personalfrågor, 
schemaläggning och elevvård till fastighetsskötsel. Den skolledare som Jacobsson intervjuat 
menar att hon haft som ambition att vara med i verksamheten i klassrummen och på 
fritidshemmet en dag varannan vecka men medger, att det oftast inte fungerar. Skolledaren 
säger: ”Det händer så mycket akut hela tiden och det tar bort mer tid än man tror. Jag är 
en riktig tidsoptimist. Min egen planering spricker jämt” (s. 21).  

1 ITiS var en statlig kompetensutveckling för Sveriges lärare och genomfördes under åren 1999–
2002. I satsningen betonades lärares arbete i arbetslag och IT ingick som ett verktyg för att stimu-
lera lärandet i det utvecklingsarbete som arbetslagen genomförde tillsammans med sina elever. De 
skolledare som medverkade i ITiS fick en särskild skolledarutbildning och kompetensutveckling.
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 Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera 
många olika uppgifter på olika nivåer, vilket framgår av skolledarens utsaga ovan. Sam-
tidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skol-
verksamheten skall de också hantera kulturella villkor och intressen inom skolan. Beskriv-
ningen ovan visar hur komplext ledarskapet är i dagens skola. I avhandlingen är det med 
utgångspunkt i denna sammansatta vardagsverklighet, som skolledare och lärare är del av, 
som jag vill studera skolledarskapet och samspelet mellan skolledare och lärare. Ledar-
skapet ser jag inte som endimensionellt utan som relationellt. Det utövas av skolledaren 
och lärarna tillsammans i ett sammanhang. Skolledaren har den formella makten men är 
beroende av sina lärare. Ledarskapet ”handlar inte enbart om det viktiga i en ledarstil utan 
tvärtom att beakta hela ledarens arbete” (Hultman, 1998, s. 11).
 En sådan relationell syn på ledarskap är emellertid sparsamt företrädd både inom 
ledarskapsforskning i allmänhet och inom skolforskning. Alvesson (2001) menar att 
det finns en kraftig övervikt av positivistisk ledarskapsforskning, där de flesta ledar-
skapsstudier ”fokuserar på hur en person som identifieras som ledare uppför sig eller 
samarbetar med en grupp underordnade och/eller hur han/hon i grova drag leder orga-
nisationen” (s.149). Den forskning som gjorts på ledarskap under 1900-talet har enligt 
Alvesson och Sveningsson (2007b) begränsats till en överdriven individualism och 
framför allt fokuserat på den formella/formelle chefen. De sociala och kulturella kon-
texter, där ledaren verkar, har försummats, eftersom alltför starkt fokus i stället har 
riktats på ledarens egenskaper och stil. Författarna påtalar att det inte finns många 
studier gällande kombinationen av vad ledarna gör och hur medarbetarna reagerar på 
ledarens försök att utöva inflytande på dem. De skriver: 

Ledarskap är ett genuint socialt fenomen. Att utöva ledarskap i splendid isolation är me-
ningslöst i ordets djupaste bemärkelse. Ledarskap utövas nödvändigtvis mellan människor. 
I så motto är ledarskap ett uttryck för en relation och för något ömsesidigt. (s. 325)

Även skolledarforskning tenderar på liknande sätt som beskrivs ovan att förenkla synen på 
ledarskap. Svedberg (2000) framför i sin avhandling om rektorsrollen att det finns mycket 
lite skolledarforskning med ett socialpsykologiskt perspektiv. ”A majority of these research 
studies employ a macro-perspective that tends to marginalise the intentions of the actors 
and the impact of education as a socially-constructed sensemaking process” (s. 7). Hult-
man (1989) visar i en översikt av skolledarforskning, nationellt och internationellt, att ett 
flertal observationsstudier gjorts på skolor under åren 1972–1986. De flesta studier foku-
serar på skolledares arbetssituationer och vad de gör. I studierna deltar inte lärare. Hultman 
konstaterar att det i studierna finns en dragning mot en ”top-down-syn” på planering och 
föreskrivna förändringar. En slutsats som Hultman drar är att fler undersökningar behövs 
som utgår från ett ”bottom-up-perspektiv” för att belysa betydelsen av vardagliga händelser 
inom den lokala skolan. Fokuseringen på ledaren i ledarskapsforskningen, menar Gronn 
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(2002), har inneburit att ledarskapet har delats upp i ledare och följare och därmed har 
innebörden av att vara följare försummats i analysen av ledarskapet.
 Forskningen om ledarskapet i framgångsrika skolor kan enligt Ekholm, Blossing, 
Kåräng, Lindvall och Scherp (2000) kritiseras för att inte ta hänsyn till olika skolkon-
texter och skolsystem när ledarskapet och skolorna ska jämföras med varandra. ”[S]
kolan görs till deltagare i en internationell tävlan där alltför enkla kriterier tas som mått 
på framgång och får tjäna som tillhygge i den skolpolitiska debatten” (s. 210). Denna 
forskning går inte på djupet för att förstå orsakerna till att skolor fungerar olika. Ek-
holm et al. (2000) menar också att de studier som gjorts om skolutveckling sällan stu-
derat mekanismer i förändringsprocesser utan här har konstaterats, att det finns en 
samvariation mellan framgångsrika förändringsförsök och en viss typ av ledarskap.
 Likaså menar Spillane, Halverson och Diamond (2004) att det finns begränsad kun-
skap om hur skolledare utvecklar och ger stöd åt förhållanden som stödjer förändring/
innovation. De anser att det är otillräckligt att göra ingående beskrivningar av vad en 
skolledare gör. I stället behövs omfattande fallstudier där ledarskapssituationer avgrän-
sas, analyseras och utvecklas. Ledarskap är, enligt forskarna, handlingar som ledare och 
medarbetare engageras i tillsammans i särskilda kontexter. För att förstå ledarskap mås-
te ledarens tänkande, uppförande och situation övervägas tillsammans. De stöds av 
skolforskarna Møller och Eggens (2005) som menar att ledarskap bäst kan förstås som 
en interaktiv process, där ledare och medarbetare influerar varandra och där de också 
påverkas av den kontext de arbetar inom.

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning om ledarskap och skolledarskap 
till övervägande del handlar om individuella ledare och deras ledaregenskaper. I de 
studier som berör framgångsfaktorer i så kallade effektiva skolor har föga hänsyn tagits 
till kontexten och samspelet mellan ledare och medarbetare (Ekholm et al., 2000). I 
kontrast till denna forskning har Hultman (1998; 2001) observerat och samtalat med 
skolledare för att förstå deras agerande utifrån händelser i det praktiska vardagsarbetet. 
I senare avhandlingar har Brüde Sundin (2007) i sin etnografiskt inspirerade studie 
följt en skolledare i vardagsarbetet. Till skillnad från Hultman och Brüde Sundin inklu-
derar Holmström (2007) också lärare i sin avhandling, då han studerat sociala processer 
mellan skolledare och lärare på en nystartad gymnasieskola.  
 Den lucka jag uppmärksammat inom ledarskapsforskningen är att det behövs mer kun-
skaper om samspel mellan ledare och medarbetare och hur de förstår varandra i avgränsade 
verksamheter. Min studie ser jag som ett bidrag till den del inom ledarskapsforskningen som 
ser ledarskap som relationellt och som formas av ledare och medarbetare tillsammans. För-
hoppningen är att bidra med kunskaper om samspel med utgångspunkt i skolledares och 
lärares perspektiv och hur de förstår varandra och varandras ord och handlingar i det vardag-
liga arbetet.
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Rektor – skolledare
Enligt Hellquist (1948) härstammar titeln rektor från latinets rector som betyder att 
styra eller leda. Ullman (1997) visar i sin avhandling på spänningar och intressemot-
sättningar som förekommit kring rektorstiteln vid framväxten av olika skolformer och 
vem som får kalla sig rektor. Hon redogör för kulturella och sociala värden som tillförts 
rektorstiteln och dess innehavare under årens lopp. Fram till de två första decennierna 
under 1900-talet var rektorstiteln förbehållen en liten akademiskt välutbildad elit vid 
de högre och lägre läroverken. 
 Under mitten av 1800-talet fick läroverksrektorn en rad nya kollegor. Ullman kon-
staterar att rektorstiteln inte automatiskt kom att tas i bruk för de nya skolformerna, 
folkskolan och flickskolan. Den obligatoriska folkskolan, som infördes i Sverige 1842, 
saknade till en början ledare. Ullman pekar på att tre ledarbefattningar växte fram i 
folkskolan under olika tidsperioder. De första var kommunala inspektörer därefter 
kom statliga folkskoleinspektörer och i slutet av 1860-talet benämndes ledarna för 
förstelärare eller överlärare. Av dessa tre är det överlärarna som 1958 kom att erhålla 
rektors titel. 
 Skolledarbegreppet introducerades under de två första decennierna av 1900-talet i 
folkskollärartidningen, enligt Ullman. Skolledare benämns här som ett samlingsnamn 
för den egna skolformens olika titelbruk på ledaren men också för att inkludera läro-
verksrektorerna. Skolledarskapet framstod för de folkskollärarutbildade överlärarna 
som en särskild kompetensform som man kunde utbildas till. Läroverksrektorerna 
hade däremot en annan syn som innebar att rektorn vara den främste i kollegiet och 
företrädde läroverkstraditionen med bindning till akademi och högre bildning. Under 
1940-talet ändrades karaktären på rektorsämbetet från att vara kulturbärare till admi-
nistratör med ökad omfattning av kontorsarbete. Denna tendens blev tydligare under 
1960-talet och Ullman skriver att: ”Bilden av rektorn som skoladministratör började 
konkurrera ut den som bildningsgigant och självständig styresman” (s. 178).
 Titeln har under tidens gång kommit att inkludera andra än läroverksrektorn. Nu-
mera rekryteras rektorer också bland lärare från de lägre skolåren i grundskolan samt 
bland förskollärare och fritidspedagoger. Till grundskolans tidiga skolår och rektors 
ansvarsområde hör ofta verksamheterna förskola, förskoleklass och fritidshem. Rektor 
är den formella titeln på ledaren för dessa verksamheter. Men eftersom båda begreppen 
rektor och skolledare används idag och förekommer i debatten och i formella texter 
använder jag i avhandlingstexten båda begreppen. 
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Det formella uppdraget som ledare i skolan 
Enligt Skollagen skall utbildningen i skolan ledas av rektor, som är den formella titeln 
på skolans ledare och endast den som genom utbildning och erfarenheter förvärvat 
pedagogisk insikt får anställas som rektor. I skollagen § 2 framgår: ”Rektorn skall hålla 
sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att 
utbildningen utvecklas” (Utbildningsdepartementet, 1997). Skolledaren skall fungera 
som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal och ha ett övergripande 
ansvar för skolan och se till att de nationella målen nås (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 Senare års omorganisering av skolverksamheten med sammanslagningar av både 
skola och barnomsorg har inneburit, att många kommuner numera anställer skolle-
dare med erfarenheter också från förskole- respektive fritidshemsverksamhet. Ansvaret 
för tillsättningen av skolledare har under 80-talet övergått från staten till kommunerna 
(Ekholm et al., 2000). Under 1970-talet var det vanligast att manliga ämneslärare i 
grundskolan blev skolledare och därefter kom manliga mellanstadielärare eller manliga 
ämneslärare på gymnasiet. Ungefär en av femtio kvinnliga ämneslärare kom i fråga för 
skolledartjänster i grundskolan. Under senare tid har det skett en förändring av mönst-
ret, när det gäller rekryteringen av skolledare. I början av 1990-talet blev också kvinnor 
med ledarerfarenheter från barnomsorg och fritidsverksamhet skolledare. I mitten av 
1990-talet anställdes i högre grad än tidigare manliga mellanstadielärare och färre med 
ämneslärarbakgrund blev skolledare. Söderberg, Forslund (2000) visar i en forsknings-
översikt om skolledarskap att andelen kvinnliga rektorer har ökat inom grundskolan 
under 1990-talet. Vid början av decenniet fanns 14 procent kvinnliga skolledare inom 
grundskolan. 1995 var andelen kvinnor 50 procent och år 2000 fanns det 59 procent 
kvinnliga skolledare. I statistik från 2006/07 framkommer det att 6 187 skolledare 
tjänstgjorde i grundskolan, varav 4 005 var kvinnor (65 procent) och 2 182 (35 pro-
cent) var män (Skolverket, 2007).
 Enligt Ekholm et al. (2000) har det visat sig att skolledare ofta kommer från det 
område, där tjänster utlysts. På 1980-talet sattes sju av tio skolledare utan skolledarer-
farenhet att leda sina egna kollegor. Detta förhållande har ändrats under 1990-talet och 
de debuterande skolledarna har i mindre utsträckning blivit ledare för sina tidigare kol-
legor. Ekholm et al. (2000) pekar på svårigheter, när skolledare rekryteras från den egna 
lärargruppen. De skriver:

Den som igår var en i kamratgruppen accepteras sällan som ledare dagen därpå. För den 
som anställts som ny skolledare vid den egna skolan blir ledarskapet särskilt svårt att erövra 
och utöva, när det ska ske bland de gamla kamraterna. (s. 114) 

Vidare påpekas att ledare i skolan ofta har långvarig erfarenhet som lärare och att de lärt 
sig att tänka och känna som lärare kan innebära att det blir svårt att visa missnöje med 
andra lärares handlande (Ekholm et al. 2000).
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Statlig rektorsutbildning
Den statliga rektorsutbildningen startades 1967 för rektorer och studierektorer inom 
grundskolan och omfattade två veckor. Utbildningen fokuserade på pedagogisk led-
ning, administration, personalledning, författningsfrågor, elevvård och organisation. 
Staten lagstadgade 1976 om ett nationellt utbildningsprogram för alla rektorer i skol-
systemet. Efter en utvärdering 1986 av rektorsutbildningen beslutade riksdagen om att 
utbildningen skulle integreras mellan stat och kommun. I statens ansvar skulle ligga att 
alla som varit rektorer i två år skulle erbjudas utbildningen. Staten skulle också ansvara 
för att programmet inriktas på kunskaper och förståelse om de nationella målen och 
skolans roll i samhället samt att erbjuda ett antal universitetskurser för skolledare. 
Kommunen i sin tur skulle ansvara för rekrytering av skolledare och införande av ett 
introduktionsprogram som vände sig till nyblivna skolledare för att stödja dem i arbetet 
under det första året. Skolverket fick i uppdrag av regeringen att utforma den nya stat-
liga rektorsutbildningen. I mars 1992 genomförde Skolverket på uppdrag av regeringen 
den föreslagna utbildningen. Den statliga delen benämndes Rektorsutbildningen. Den 
var dock ej obligatorisk eller poänggivande. Myndigheten för skolutveckling har sedan 
2002 haft ansvar för den statliga rektorsutbildningen, som omfattar minst 30 utbild-
ningsdagar och genomförs under en två–tre års period (SOU 2004:116). 
 I delrapporten från Myndigheten för skolutveckling (2005) om Utvecklingen av den 
statliga Rektorsutbildningen framgår ledningens betydelse för att utveckla skolan. Rek-
torn skall känna till och behärska skolans styrsystem och de underliggande politiska 
ställningstagandena. Inför personalen skall ledaren kunna tydliggöra de förutsättningar 
som styrsystemet skapar för att de skall kunna genomföra det nationella och kommu-
nala uppdraget. För att leva upp till dessa krav har ett nytt förslag på rektorsprogram 
tagits fram av Myndigheten för skolutveckling (2006). Programmet föreslogs få fem 
steg. Steg ett syftar till att erbjuda stöd till kommuner som behöver utveckla rekryte-
ringsprocesser och rutiner för ledarförsörjning. Steg två och tre är ett grundutbild-
ningsprogram för nytillträdda rektorer och består av två delar. Den första delen är 
obligatorisk på ett år och behandlar rektors myndighetsroll. Del två är på två år och 
inriktar sig på skolledning och skolutveckling. Steg fyra syftar till att stödja skolutveck-
ling genom att erbjuda samverkan, kompetensutveckling och forskningskontakter. 
Steg fem är en fördjupad akademisk utbildning som skall leda till mastersnivå.  
 Myndighetens för skolutveckling förslag till ny rektorsutbildning remissbehandlades 
våren 2006. I remissyttrandena framkom varierande synpunkter på de olika delarna i 
den föreslagna utbildningen. I statsrådet Jan Björklunds uppdrag till rektorsutbild-
ningsberedningen 2007, som innebär att utarbeta ett nytt förslag till statlig rektorsut-
bildning, har arbetsgruppen haft att beakta det förslag Myndigheten för skolutveckling 
redovisat samt synpunkter som framförts i remissyttrandena. Rektorsutbildningsbered-
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ningens förslag 2007 innebär att en ny statligt styrd befattningsutbildning inrättas för 
rektorer. Utbildningen föreslås omfatta tre delar. Den första delen inriktas på skoljuri-
dik och myndighetsutövning och behandlar kunskaper om det statliga uppdraget och 
regelverket. Den andra delen omfattar kunskaper om uppföljning och utvärdering av 
elevernas och verksamhetens resultat i förhållande till de nationella målen. Den tredje 
delen är en kvalificerad ledarskapsutbildning med särskild inriktning på det komplexa 
uppdraget att leda skol- och förskoleverksamhet. Den statliga rektorsutbildningen in-
fördes 2009 (Skolverket, 2009).
 De skäl som legat till grund för en ny rektorsutbildning är de som framkommit i 
Skolverkets granskningar under senare år som bland annat visat, att många rektorer har 
bristande kunskaper om skolans författningar. Skoljuridiska frågor har heller inte prio-
riterats i kompetensutvecklingen av rektorer. I Skolverkets granskningar från 1998 
framhölls rektors viktigaste uppgift att leda skolans pedagogiska arbete, vilket innebär 
att rektorn utövar ett nära ledarskap, engagerar sig i verksamheten, stödjer lärarna, ut-
värderar och följer upp undervisningen. I granskningarna konstaterades att ett nära 
ledarskap nästan helt saknades på skolorna. Rektorerna är väl insatta i rådande pedago-
giska strömningar och har idéer om hur de vill utveckla skolan; dock brister det i ge-
nomförandet av dem (Ds 2007:34).  

Statliga utredningar av ledarskapet i skolan
I de nationella kvalitetsgranskningarna 1998, där ett av de granskade områdena hand-
lar om skolans ledning, framgår att skolledare är relationsinriktade och vill skapa ett 
gott socialt klimat bland personalen på sina arbetsplatser. Däremot ägnar de sig mindre 
åt klassrumsbesök och samtal med personalen om deras arbete och hur de kan för-
bättra kvaliteten i undervisningen. I granskningen konstaterades också att de flesta 
skolledare saknar någon annan ledarskapsutbildning än den de fått i den statliga rek-
torsutbildningen (Skolverket, 1998). Som konsekvens av granskningsrapporten och att 
vissa skolledare saknar tillräckliga förutsättningar för att leda det pedagogiska arbetet 
tillsatte Utbildningsdepartementet 1999 en expertgrupp för att komma med förslag till 
åtgärder. I rapporten Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola ger ex-
pertgruppen förslag på hur skolledarskapet kan förbättras. De påtalar att framtidens skola 

[---] behöver utvecklas till en lärande organisation där rektorers och lärares pedagogiska 
ledning står i fokus och koncentreras på skolans huvudprocess – elevernas lärande. Reflek-
tionen och sökandet efter ny kunskap är betydelsefulla i den lärande organisationen. (Ut-
bildningsdepartementet, 2001, s. 11)

Expertgruppen pekar på tre grundläggande förhållningssätt för att leda skolan. Det 
ledarskap som förespråkas benämns för ett demokratiskt, lärande och kommunikativt 
ledarskap. En demokratisk ledare beskrivs föra en dialog med medarbetarna och res-
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pektera dem som likvärdig part i det ömsesidiga samtalet. Samtidigt som ledaren skall 
vara tydlig i sin kommunikation om den etiska hållningen och själv utforma en vision 
om skolans utveckling skall han/hon kunna kommunicera den till sina medarbetare. 
Det lärande ledarskapet innebär enligt expertgruppen, att skolledaren förstår sitt eget 
lärande i förhållande till uppdraget men också till hur organisationen och medarbe-
tarna lär. Den centrala uppgiften i förslaget handlar om att skolledaren skall skapa en 
fördjupad förståelse av uppdraget och bli en förebild för medarbetarna och deras led-
ning av elevernas lärande (Utbildningsdepartementet, 2001). 
 I den analys som Myndigheten för skolutveckling (2004) gjort av cirka 20 procent 
av kommunernas kvalitetsredovisningar framgår, att skolan behöver satsa på ledarska-
pet och kunskapsinnehållet för att åstadkomma förändring och utveckling av skolans 
verksamhet. Utbildning av skolledarna förespråkas. I rapporten framkommer det att 
det under åren 1992-2002 varit stor omsättning på skolledare. Drygt en fjärdedel av 
dem saknar kvalificerad ledarutbildning och

[---] fler – helst alla – rektorer behöver utbildas med inriktning på att stärka rektorer i sitt 
ledarskap så att dessa med personligt mod, engagemang och tydlighet ska kunna driva sko-
lans kvalitetsarbete framåt och kunna förklara och argumentera för skolans nationella och 
kommunala mål. (s. 24)

Nya krav på ledarskap och förändrade arbetssätt i skolan diskuteras i Utbildningsdepar-
tementets betänkande (SOU 2004:116) om skolans ledningsstruktur. Diskussionen 
tar sin utgångspunkt i samhälleliga förändringar med ökad internationalisering, kultu-
rell mångfald, arbetslivets förändringar och informationsteknologins utveckling och att 
skolan därför har behov av att utveckla nya kompetenser. De kompetenser som elever 
behöver utveckla handlar om ”förändringsberedskap, samarbetsförmåga, problemlös-
ningsförmåga, lust att lära, ansvarstagande, kommunikationsförmåga etc.” (s. 22). Elev-
inflytande, att kunna arbeta i lag och träna kommunikativa färdigheter är andra kom-
petenser som lyfts fram. I betänkandet framkommer också vikten av att lärare 
samarbetar och arbetar för att utveckla en gemensam pedagogik, där lärandet innebär 
att kunskaperna skall hänga ihop och inte bara förmedlas som olika skilda ämnen. I 
skolledarens uppgift ligger att vara den som utvecklar uppdraget, visar på riktning, 
skapar glädje i arbetet och leder det. 

Sammanfattningsvis ges i dessa texter uttryck för att skolledarskapet i dagens skola är 
en mycket komplex uppgift, där skolledarens relation med lärarna och personalen samt 
förväntningar på nya kompetenser från det omgivande samhället fokuseras. I de åtgärder 
på förbättringar av ledarskapet som expertgruppen (Utbildningsdepartementet, 2001) ger 
förslag på framgår en dubbelhet, när det gäller skolledarens förhållningssätt till lärarna. 
Skolledaren skall fungera som likvärdig part i meningsutbytet med lärarna om skolans 
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utveckling samtidigt som skolledaren skall utveckla en egen vision för skolan och kom-
municera den till lärarna. I de statliga intentionerna finns en tydlighet om skolledarens 
ansvar och att vara väl insatt i verksamheten och att driva pedagogisk utveckling. I 
detta sammanhang bör uppmärksammas att arbetsvillkoren och personalansvaret ser 
olika ut för skolledarna. I Skolverkets (2005) arbetsmaterial om hur grundskolan skall 
kunna förbättras framgår, att antalet lärare per rektor kan variera från kommun till 
kommun. Variationen kan vara mellan 11 och 89 lärare per skolledare. 
 
Arbetslaget – grunden för gemensamma synsätt
Sedan 1970-talet och utredningen om Skolans inre arbete, SIA, har en strävan varit att 
lärare skall arbeta i arbetslag och utveckla gemensamma synsätt på arbetet. SIA föror-
dade en helhetssyn på skoldagen. Lektioner skulle kombineras med fria aktiviteter och 
skoldagen skulle omfatta omsorg av eleverna under hela dagen. Arbetsenheten eller 
arbetslaget gavs i utredningen en självständig roll att ta hand om elevvårdsärenden. En 
förutsättning för att få till stånd nya inlärningssituationer var att olika personalkatego-
rier fick insyn i varandras arbete. Skolledarens roll innebar att stimulera till nytänkande, 
sprida idéer och samordna insatser i arbetslagen (SOU 1974:53). 
 I samband med decentraliseringen av skolan och införandet av mål- och resultatstyr-
ning fick förskoleklassen, fritidshemmet och skolan under 1990-talet en gemensam 
huvudman. Integreringen av verksamheterna ansågs viktig för att skapa en helhet i den 
pedagogiska verksamheten för barns utveckling och lärande. En ny läroplan, för barn 
och ungdomar 6-16 år, utarbetades på regeringens uppdrag 1996 av Barn- och skola-
kommittén. Arbetslaget med olika lärarkompetenser angavs som förutsättning för att 
genomföra den nya läroplanen i vardagsarbetet (SOU:1997:21).
 Rohlin (2001) pekar i sin avhandling på att det förutom ett helhetstänkande på det 
pedagogiska arbetet också fanns ekonomiska och fackliga intressen som grund för ge-
nomförandet av den nya skolorganisationen. De ekonomiska fördelarna kring samver-
kan mellan skola och fritidshem menar Rohlin handlade om att grundskolläraren och 
fritidspedagogen kunde hjälpa varandra i arbetet, samordna materialinköp och lokaler. 
Enligt Rohlin fanns det också en ambition hos lärarförbunden Sveriges lärarförbund 
och Svenska facklärarförbundet, som slagits ihop i början av 1990-talet, att förutom 
samordning av olika lärarkategoriers pedagogiska arbete också mobilisera lärarna kring 
de statliga ambitionerna och införandet av en helhetssyn på de olika verksamheterna. I 
avhandlingen problematiserar Rohlin hur makt och kunskapsförhållande reglerar rela-
tionen mellan fritidshemmet och skolan och anser att talet om en helhetssyn mellan 
verksamheter i utredningar och målbeskrivningar fick en mer utvecklad form under 
1990-talet än tidigare. Det förväntades att skola och fritidshem skulle växa samman 
såväl innehållsmässigt som organisatoriskt. Arbetslaget, menar Rohlin, kan beskrivas 
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som en pedagogisk konstruktion med flera olika uppgifter. Förverkligandet av en hel-
hetssyn mellan fritidshem och skolan och lokalsamordningen av de olika verksamhe-
terna utgör en del. Arbetslaget kan också beskrivas som ett verktyg för disciplinering 
genom att flera lärare synliggör eleven med stöd av olika psykologiska och pedagogiska 
kompetenser. De utgör en kontroll och disciplinering av elevens lärande och kompe-
tenser ”samtidigt som det sker en kontroll och disciplinering inom arbetslaget i förhål-
landet mellan de olika pedagoggrupperna” (Ibid., s. 39). 
 Holmström (2007) diskuterar också i sin avhandling den skolpolitik som infördes 
under 1990-talet och det utökade ansvar som skolledare och lärare fått. Han menar att 
det går att urskilja en officiell diskurs om skolutveckling som följd av nuvarande skol-
politik. Den går ut på att den lokala skolan bäst utvecklas om medlemmarna själva får 
ta ansvar och ha inflytande över skolverksamheten. Det är staten som formulerar målen 
men lämnar över till den lokala skolan att ansvara för hur målen skall nås. Holmström 
urskiljer tre dimensioner i skolutvecklingsdiskursen: rektorsdimensionen (utmanande 
ledarskap), lärardimensionen (reflekterande praktikern) och organisationsdimensionen 
(lärande organisation). I diskursen om det utmanande ledarskapet har ledaren en viktig 
styrfunktion och skall se till att skolan utvecklar sin verksamhet. Detta utgör en kon-
trast till den administrativa funktion som skolledare haft tidigare, där det pedagogiska 
arbetet överlämnades åt lärarna. I samband med införandet av målstyrningen i skolan 
har en ny skolledarroll lanserats i skolpolitiken och inom skolforskningen enligt Holm-
ström. Den nya rollen innebär att skolledaren skall kunna framföra visioner, ta initiativ, 
påverka, ställa krav och utmana invanda föreställningar i skolan. I dialog med lärarna 
ska skolledaren utveckla skolans mål och reflektera över metoder och arbetssätt. Denna 
skolpolitik utmanar den autonomi och ensamroll som varit rådande bland många lä-
rare. I stället skall det råda samarbete mellan lärarkollegor. Enligt diskursen om den 
reflekterande praktikern skall läraren kunna använda både praktisk och teoretisk kun-
skap. Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter skall läraren med hjälp av teoretisk 
kunskap kunna avgränsa ett problem, reflektera över det och hitta bra lösningar på 
problemet. Holmström säger:

När mål- och resultatstyrningen har överlämnat hur-frågorna och därmed olika former av 
problemlösning till de enskilda skolorna blir alltså den reflekterande praktikern den lärare 
som kan ta sig an uppgiften. (s. 40)

För att utveckling skall ske förespråkas i 1990-talets skolpolitiska intentioner att skolan 
skall fungera som en lärande organisation. Det som kännetecknar en lärande organisation 
är att medlemmar i en organisation självständigt kan inhämta och skapa nya kunska-
per. Mellan medlemmarna i organisationen skall det finnas samarbete och en pågående 
dialog. Det övergripande målet för skolans utveckling är, enligt Holmström, att den 
utmanande ledaren, den reflekterande praktikern och skolan som lärande organisation 
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skall bidra med gynnsamma lärandemiljöer för eleverna. Eleverna skall inte serveras 
kunskaper utan lära sig att lära. De skall förberedas för det livslånga lärandet, vilket inte 
enbart begränsas till skolan utan är något som sker i olika sammanhang och pågår un-
der hela livet. Den skolpolitiska visionen har sin grund i begreppet om det livslånga 
lärandet och en föränderlig ekonomi samt en flexibel arbetsmarknad, som fortlöpande 
ställer nya krav på lärande. Eleverna skall utrustas med färdigheter som gör att de klarar 
av att hantera olika livssituationer (Ibid.). 
 I forskning om hur arbetslagsarbete och ämnesövergripande arbetssätt fått genom-
slag i skolan konstaterar Blossing (2004) att visioner som tagits upp i SIA har införlivats 
i skolans verksamhet en bit in på 2000-talet. I en uppföljningsstudie på 2000-talet av 
en longitudinell studie som påbörjades 1980 av 35 skolors förbättringsarbete har Blos-
sing undersökt om senare års skolreformer fått genomslag i skolverksamheten och 
granskat hur skolledare och lärare för in nya rutiner i arbetet. Skolledare och lärare, 
menar Blossing, får ta ett större ansvar för att förbättra verksamheten. Resursanvänd-
ningen och planeringen av verksamheten är flexiblare för att bättre anpassas till elever-
nas behov. Lärarna samverkar i arbetslag för att hantera elevernas hela situation. De 
använder sig av arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utveckla ansvar genom 
samverkan och delaktighet. Uppföljning och utvärdering har också fått en central plats 
i verksamheten. Elevernas vardagsnära inflytande har emellertid nästan helt upphört. 
Utvecklandet av arbetssätt där eleverna kan samverka med varandra och känna delaktig-
het har ersatts med individuella arbetsformer där eleven skall ta eget ansvar för sitt arbete. 
Detta kan jämföras med Utbildningsdepartementets betänkande (SOU 2004:116) om 
förändrade arbetssätt och att utveckla elevers inflytande och möjlighet att träna samar-
bete och kommunikativa förmåga i skolan.
 I en undersökning om hur ämnesövergripande kunskapsområden tar plats i skolans 
vardagspraktik visar Sandström (2005) att föreställningen om att arbeta ämnesövergri-
pande i arbetslag breder ut sig i skolan i dag. Det förekommer för närvarande en strid 
mellan dem som förespråkar ämnesfokusering, där ämnet ses som fast och fokuserat, och 
mellan dem som företräder föreställningen om arbetslagsidén, där ämnet ses som förän-
derligt. I skolan existerar dessa olika synsätt parallellt. Båda synsätten har en strävan att 
utgå från elevens bästa. Sandström menar att lärare i många sammanhang framställs som 
förändringsobenägna. Därför är hon förvånad över resultatet i sin studie som visar hur 
ämnesövergripande kunskapsområden tar plats i skolans vardagsarbete. Det intryck hon 
fått av lärarna i undersökningen är att de ”vill framstå som både lydiga inför de nya krav 
som ställs och villiga till förändring” (s. 67). De som är mest positiva till samarbete och 
ämnesövergripande arbetssätt i studien är lärare och skolledare i de lägre skolåren. Det 
största motståndet finns bland lärare som undervisar i kärnämnen på gymnasiet.
 Ohlsson (2004) konstaterar att arbetslagsorganisering inte är något som enbart be-
rört skolan utan också utmärkt arbetslivet det senaste decenniet. I så kallade lärande 
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organisationer ses arbetslaget som något att eftersträva. Tillberg (2003) har en kritisk 
inställning till den idé som hon anser förs fram i styrdokument och i aktuell skoldebatt 
om att alla skall samarbeta ämnesövergripande i arbetslag. Det finns en risk med så-
dana idéer, menar Tillberg. Hon skriver: ”Detta ideal riskerar att bli likriktande, vilket 
paradoxalt nog går stick i stäv med de reformer som strävat till decentralisering och 
målstyrning och där lokal frihet och mångfald betonas och framställs som något efter-
strävansvärt” (s. 226). I stället ser Tillberg betydelsen av frihet och mångfald för både 
ledarskap och samarbetsformer i skolan.  
 Samarbetet i arbetslag anser Hargreaves (2004) är betydelsefullt, när det bygger på re-
lationer och gemensamma moraliska syften. I sådana arbetslag har individerna möjlighet 
att pröva och ifrågasätta varandras omdömen. Han ifrågasätter uppgiftsorienterade grup-
per som kortsiktigt sammansätts för att i första hand utföra en uppgift. Gruppen kommer 
att fungera på en ytlig nivå och det långsiktiga engagemanget uteblir för att man inte 
behöver konfronteras med personliga och svåra frågor. Hargreaves ser lärarna som den 
viktigaste resursen för att kunna förbereda eleverna för kunskapssamhället. Det handlar 
om att utveckla en ny professionalism. Viktiga delar i uppbyggandet av denna professio-
nalism är, enligt Hargreaves, att 

[---] främja ett djupgående kognitivt lärande, lära sig att undervisa på sätt man själv inte har 
lärt sig, engagera sig för att ständigt lära sig mer i sitt yrke, arbeta och lära i arbetslag, be-
handla föräldrar som partner i läroprocessen, utveckla och använda sig av den kollektiva 
intelligensen, bygga upp kapacitet för förändring och risk, främja tillit till processer. (s. 48)

Olika pedagogiska synsätt 
Skolan är en plats där lärare med olika professioner och intressen möts. De verksamhe-
ter som numera ingår i grundskolan har sina rötter i olika pedagogiska traditioner. 
Lärare anställs i skolan med skilda lärarutbildningar och föreställningar om arbetet 
med barnen/eleverna. Den utgångspunkt som är gemensam för förskolan, grundskolan 
och fritidshemmet är barns fostran och utbildning. När det handlar om verksamheter-
nas pedagogiska traditioner och synsätt på kunskap, lärande och förhållningssätt till 
barnen/eleverna finns det skiljelinjer. I det följande belyser jag översiktligt några cen-
trala grunder i de olika verksamheterna.
 Förskolan och skolan har sin grund, enligt Dahlberg och Lenz Taguchi (1994), i två 
olika pedagogiska traditioner. De menar att det finns en spänning mellan förskolan och 
skolan som består av olika traditionella föreställningar om vad barn är och vad de bäst 
behöver för att utvecklas. De olika föreställningar som framträder mellan skolan och 
förskolan menar Dahlberg och Lenz Taguchi är ”två skilda sociala konstruktioner av 
barnet: barnet som natur och barnet som kultur- och kunskapsåterskapare” (s. 13). De 
anser att det alltsedan Fröbels dagar har funnits en helhetssyn i förskolan som handlar 
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om att utveckla självständiga och fria människor. Denna syn har sin grund i upplys-
ningstidens filosofi. Individen ska göras delaktig och medveten om vad som är det 
goda. Därigenom kan sedan individen självständigt välja det goda, sanna och sköna 
och motverka det onda i samhället. Den helhetssyn som förespråkas i förskolan menar 
Dahlberg och Lenz Taguchi innebär att barnen ska ges möjligheter att se och förstå 
sammanhang. Helhetssynen betonar den totala aktiviteten och att omvårdnad och 
matlagning har samma värde som andra aktiviteter i förskolan. För att utveckla indivi-
den till att bli självständig och fri har sedan Fröbels dagar leken såväl som den ska-
pande verksamheten ansetts som betydelsefull i förskolan. I tidigare Pedagogiska pro-
gram för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) förordades temabaserat arbetssätt, lek och 
skapande med inriktning mot natur, kultur och samhälle. Även i senare läroplan för 
förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2006) betonas lekens och skapandets olika uttrycks-
former som centralt för barns utveckling och lärande. Den föreställning som finns i 
förskolan om att värna hela barnet har, enligt Dahlberg och Lenz Taguchi, varit en mar-
kering mot skolans kognitivt inriktade verksamhet med ämnesuppdelad undervisning. 
 Den svenska skolan är relativt barncentrerad framhåller Dahlberg och Lenz Taguchi 
(1994). Det finns ett ansvar för hela barnet och en strävan efter att fostra barnet socialt 
och utveckla dess intellektuella förmågor. De principer som ligger till grund för skolans 
tradition menar Dahlberg och Lenz Taguchi handlar om att återskapa den rådande 
kulturen och det stoff som samhället ser som viktigt att utveckla för att få en fungeran-
de produktion. Arbetet i skolan är pragmatiskt och skall vara till nytta för samhället. I 
skolan lär sig eleven konkreta ämneskunskaper. Ämnescentreringen tydliggör vad elev-
en skall göra och hur det skall gå till. Till skillnad från förskolan med en barncentrerad 
syn, där ambitionen är att barnen i stor utsträckning skall få möjlighet att arbeta med 
ett innehåll de själva väljer, så bestäms i skolan till stor del de ämnen som skall läras av 
andra än av barnen själva. Lärarens roll i skolan är att strukturera innehållet och aktivi-
teter, ställa frågor till eleverna samt kommentera deras svar. Den roll som eleven har är 
passiv och de har förväntningar på sig att svara på lärarens frågor. I lärarrollen ligger att 
ha auktoritet och kontroll (Ibid.). Arfwedson och Arfwedson (2002) för fram att det 
finns två olika sätt att tänka om undervisning inom grundskolan som styrs av elevernas 
åldrar. De olika traditionerna står i kontrast till varandra och har vuxit fram under 
parallellskolans tid. Forskarna menar att den ena kallas i dagligt tal för ”folkskoletradi-
tionen” och har vänt sig till undervisning av elever i de tidiga skolåren. Den sägs ha en 
progressiv inriktning som handlar om att utveckla varje elevs förmåga och kunskaper. 
Den andra, ”realskoletraditionen” har varit inriktad på elever i senare skolår och förmed-
ling av kunskaper. Här har innehållet i undervisningen stått i fokus och inte eleverna. 
Arfwedson och Arfwedson menar att förändringar av skolan och nya lärarutbildningar 
har varit försök att smälta samman de olika traditionerna och bryta de ideologiska 
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skillnaderna mellan dem. Forskarna ifrågasätter en enhetlig syn på undervisning från 
det första året i grundskolan upp till skolår tolv och menar att olika undervisningsideo-
logier kan ha sitt berättigande. Det som är ”rätt” för de yngre barnen och samhället 
under en åldersperiod menar de behöver inte vara det under en senare åldersperiod. 
Det är en tragedi anser Arfwedson och Arfwedson att traditionerna försöker att be-
kämpa varandra. I stället skulle olika lärargrupper kunna lära av varandra.
 När det gäller fritidshemmets traditioner menar Klerfelt (1999), att fritidshemmet 
inte har ett formellt krav på sig att lära ut kunskaper som skall utvärderas i form av 
betyg. Fritidshemmets uppgift består av en kombination av omsorg och pedagogik och 
syftar till att främja hela barnets utveckling. Inom fritidsverksamheten finns, enligt 
Klerfelt, ett avståndstagande från den traditionella inlärningen i skolan. Om skolan står 
för det formella lärandet får fritidshemmen en betydelsefull roll för det informella lä-
randet. Fritidspedagogen undervisar inte i formell mening utan fungerar som förebild 
för barnen. Barnen och fritidspedagogen deltar gemensamt i aktiviteter och lär av var-
andra. För att verksamheten skall fungera förväntas att barnen aktivt ska delta i verk-
samheten till exempel vid måltider. Det finns en syn som till exempel innebär att barn 
genom praktiska erfarenheter, som att baka, också lär sig teoretiska begrepp. Teoretisk 
kunskap ses som en biprodukt till det praktiska handlandet (Ibid.).
 I samband med att förskoleklassen och fritidshemmet fick skolan som huvudman 
under 1990-talet fick Skolverket (2001) i uppdrag att utvärdera integrationen mellan 
olika verksamheter. Utvärderarna har följt utvecklingen av integreringen mellan för-
skoleklassen, fritidshemmet och grundskolan i tio kommuner under en treårsperiod. I 
resultatet konstateras att den integrerade verksamheten och förskoleklassens verksam-
het gått mot en vuxenstyrd ”skolifiering” (s. 5), vilket är tvärtemot det reformen 1998 
förespråkade med lek, skapande, experimenterande och utforskande. Skolans mer äm-
nesinriktade kunskapssyn och organisering av verksamheten i form av raster och ar-
betspass förekom också i stor utsträckning i de undersökta verksamheterna. Efter tre år 
saknades fortfarande på många av de undersökta skolorna informella och formella mö-
tesplatser för lärarnas gemensamma planering. Förskolans och fritidshemmets personal 
räknades heller inte alltid till skolans personal. Utvärderarna menar att olika arbetstids-
avtal, arbetsvillkor, statusskillnader och löneskillnader utgör hinder för integrationen. 
Kunskaper om reformens intentioner och läroplanens innehåll och innebörd saknades 
på såväl organisations- som verksamhets- och brukarnivå. Skolledarna hade bristande 
kunskaper och intresse för integrationsreformen och för att implementera den nya re-
viderade läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem-
met, Lpo94. Skolledare och arbetslag saknade stöd från kommunal ledningsnivå i form 
av tydliga krav och förväntningar. Ändamålsenliga lokaler var en brist och det traditio-
nella klassrummet tenderade att ta över på bekostnad av förskolans funktionellt plane-
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rade lokaler med utrymme och inredning för olika aktiviteter. På många av skolorna fö-
rekom dock utvecklingsarbeten i reformens riktning. I stabila arbetslag med engagerad 
och kunnig skolledning konstaterades att det fanns en utvecklingstendens mot tema-
arbete, lek, skapande och utforskande arbetssätt. Förutsättningar för att främja utveck-
lingen av integrationsarbetet handlar, enligt utvärderarna, om tid, stöd för kompetens-
utveckling, gemensam reflektion, planering och utvärdering av det pedagogiska arbetet. 
Kontinuitet i arbetslaget och att personalomsättningen inte är för stor framhålls som 
betydelsefullt för att lärare från olika kulturer ska kunna närma sig varandra. Det handlar 
också om ett fungerande pedagogiskt ledarskap och en samsyn i hela skolverksamheten. 
Sammansättning av barn- och personalgrupper samt ändamålsenliga lokaler är andra 
strukturella förutsättningar för att få ett fungerande samarbete, enligt utvärderarna. 
 Munkhammar (2001) beskriver i sin avhandling hur tre arbetslag med förskollärare, 
lärare och fritidspedagoger på olika skolor formar sin samverkan i gemensamma verk-
samheter. Resultatet visar att lärarna är kontrollerade av olika rådande diskurser som 
finns inom de olika verksamheterna. De betecknas som en förskole- och en skoldiskurs, 
och innehåller olika synsätt på barn, lärande och kunskap. Lärare tillhörande de olika 
diskurserna har tagit dem för givna och är styrda av dem i samarbetet med varandra. I 
studien konstateras att de olika lärarna inte har fått tid att mötas i arbetslagen för att 
problematisera, kritiskt granska, värdera och diskutera de olika synsätten. Arbetsled-
ningen saknade kompetens för att stödja arbetslagen i problematiseringen av de rå-
dande diskurserna. Studien visar att lärarna själva fick ta ansvaret för genomförandet av 
de statliga integreringsintentionerna av förskolan, skolan och fritidshemmet. Att det 
inte skett några större förändringar i de studerade arbetslagen och att nya arbetssätt inte 
utvecklats handlar, enligt Munkhammar, om en omedvetenhet om de rådande diskur-
serna och om att lärarna kvarhålls av dem i arbetet. För att möjliggöra förändring och 
utveckling av nya synsätt på barn, lärande och kunskap måste lärares olika diskurser 
synliggöras, vilket kan ske genom lärares dokumentation och reflektion kring arbetet 
med stöd av skolledningen. Även Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att om det 
skall ske en utveckling av förskolans och skolans pedagogiska arbete där förskollärare 
och lärare ömsesidigt bidrar med sina kompetenser, den kultur och de traditioner som 
de är bärare av måste detta förändringsarbete ta sin utgångspunkt i synen på barn, 
kunskap och lärande. Det handlar om att medvetandegöra traditioner och föreställ-
ningar innan den pedagogiska praktiken kan utvecklas. 
 Ytterligare ett par studier tar upp samarbetet mellan lärare på olika skolor. Larsson 
(2004) undersöker i sin avhandling det organisatoriska lärandet på fyra skolor och 
varför IT-användandet utvecklats olika på skolorna, trots att de deltagit i samma ut-
vecklingsprojekt kring IT i Skolan. Skolorna har delats in i tre typfall med utgångs-
punkt i lärarnas samarbete. I den verksamhetsinriktade skolan är inte utvecklingen av 
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verksamheten primärt inriktad på individuell professionsutveckling utan i stället foku-
seras lärarna som grupp. I denna typ av skola genomsyrar samarbetet hela verksamhe-
ten. Lärarna kommunicerar med varandra kontinuerligt och samarbetar i konkreta 
undervisningssituationer. Deras identitet finns främst i skolan och inte i den egna pro-
fessionen. Den andra typen av skola kallar Larsson den professionsbaserade. Den en-
skilde läraren bedömer här de åtgärder som behövs för att få en effektiv yrkesutövning. 
Lärarna som grupp upprätthåller föreställningen att skolans verksamhet skall baseras på 
starka professionella aktörer som självständigt lägger upp och utför sin undervisning. 
Den tredje typen, den strukturerade skolan, är enligt Larsson en blandform av den verk-
samhetsinriktade och den professionsbaserade skolan. I denna typ av skola vill man 
skapa en formell struktur som stödjer verksamheten. Det finns en strävan att verksam-
heten skall omfatta hela skolan men lärarna identifierar sig med den egna verksamhe-
ten, det vill säga arbetslaget. Den professionsbaserade skolan är den som är mest vanligt 
förekommande och motsvarar den traditionella skolan, där lärare arbetar isolerat från 
varandra. Samtalen mellan lärarna kan röra sig om till exempel enskilda elever. Lärarna 
kan dela med sig av sitt material till andra lärare men kommer inte in på diskussioner 
om de egna undervisningssätten. Lärarna är lojala med sina elever och sin yrkeskår men 
inte mot organisationen, vilket innebär att lärarna har benägenhet att ignorera skolans 
problem i dess helhet. Innovation och lärande är beroende av samarbete och därför 
innebär lärares isolering i klassrummen, att de löser problem med gamla lösningar. 
Lärarna får heller inte möjlighet att reflektera tillsammans med andra över sina hand-
lingar. I resultatet framkommer betydelsen av lärares samarbete och möjlighet att iakt-
ta varandra i handling. Kan lärarna studera varandra i handling skapas förutsättningar 
för förändring. För att kunna forma gemensamma övergripande intentioner för verk-
samhetens utformning är det inte tillräckligt att samtala om dem. För att förstå dem 
måste de synliggöras i handling (Larsson, 2004). 
 Medan Larsson typifierat hela skolor har Siskin (1994) studerat hur olika avdel-
ningar på tre högstadieskolor i USA fungerar. Siskin konstaterar i studien att lärare 
inom samma ämnesdiscipliner och avdelningar är lojala mot varandra. Tillsammans 
skapar lärarna olika rutiner, värderingar och normer i arbetet. Siskin menar att avdel-
ningarna kan förstås som sociala världar, där lärare med samma ämnestillhörigheter har 
sina sätt att se på skolan, eleverna och arbetet. Lärarna i studien talar om den egna 
grupptillhörigheten som social gemenskap och som ett ”vi”. De vänder sig i första hand 
till kollegor i gruppen för att få stöd. Atmosfären bland lärarna på avdelningarna ser 
olika ut. Siskin har kategoriserat lärarnas sociala gemenskap i fyra typer: ”bonded, 
bundled, fragmented and split” (s. 99). På avdelningar som benämns som bonded sam-
arbetar alla lärare med vararandra mot gemensamma mål. Avdelningar där lärarna kän-
ner sig inkluderade men där engagemanget är lågt kring gemensamma mål betecknas 
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som bundled. Lärarna upplever här att de är välkomna på möten och de stödjer varandra. 
Besluten i sådana grupper styrs däremot snarare av individuella än kollektiva mål. Lä-
rarna vill vara relativt autonoma i klassrumssituationer och diskuterar sällan undervis-
ningsfrågor med varandra. Siskin konstaterar att de flesta avdelningar i studien faller 
inom ramen för denna typ av gemenskap. I grupper där både lärarnas inkludering och 
engagemang kring gemensamma mål är lågt ses som fragmented. De grupper som har 
ett starkt engagemang för gemensamma mål men svag vi-känsla beskrivs som split. 
Siskin menar att ämnestillhörigheten spelar en aktiv roll och har inflytande på lärarnas 
handlingar och attityder. Hon skriver att lärarna: 

see things from within disciplinary points of view, can discern discipline-specific analogies 
in almost every situation, and derive from their disciplines distinctive ways of looking at the 
world.  (s. 155) 

Lärarna förklarar vem de är, vad de gör och hur de gör genom att förankra sin identitet, 
handlingar och förståelse i ämnestillhörigheten. Siskin menar att lärarna för med sig 
värderingar och perspektiv inom de olika ämnesområdena till skolan. Lärarna har mer 
gemensamt med kollegor utanför skolan inom samma ämne än med kollegor på samma 
skola tillhörande andra ämnesområden. Ämnesgruppen kan också förstås som en micro-
politisk arena, där resurser och lärarnas arbetsförhållande har koppling till ämnets status. 
Basämnena är i förhållande till de övriga ämnena högt ansedda och lärare som ingår i 
sådana ämnesgrupper behöver inte aktivt ge sig in i diskussioner kring resurser för att 
deras ämnen prioriteras ändå. Siskin pekar på att förflyttningar av lärare mellan ämnes-
grupper kan få konsekvenser för lärare och deras profession. Lärarna får bryta banden 
med de närmaste kollegorna och konfronteras med nya sätt att tänka, vilket kan ut-
mana deras professionella kompetenser. Siskins resonemang om betydelsen av lärares 
ämnestillhörighet kan mycket väl kopplas till olika lärargrupper och verksamheter i 
grundskolan och deras samarbete.

Sammanfattningsvis har det från statens sida sedan SIA-utredningen funnits en strävan 
att utveckla skolan mot en helhetssyn på skoldagen, där lärare samarbetar i arbetslag 
och utvecklar gemensamma synsätt. Dessa strävanden har sedan blivit tydligare i utred-
ningar och måldokument i samband med decentraliseringen och målstyrningen på 
1990-talet. Den kritik som forskare riktar mot arbetslagsarbete handlar om arbetslag 
som sätts ihop kortsiktigt, där deltagarna inte har möjlighet att utveckla djupare rela-
tioner (Hargreaves, 2004). Arbetslaget kan också innebära likriktning och gå i motsatt 
riktning till senaste reformer, som framhäver mångfald i skolarbetet (Tillberg, 2003). 
Andra synpunkter handlar om att arbetslaget kan ses som verktyg för disciplinering 
genom att olika lärare synliggör eleverna med stöd av olika pedagogiska och psykolo-
giska kompetenser (Rohlin, 2001). Lärargrupper inom arbetslaget kan också utgöra 
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kontroll av varandra. Arfwedson och Arfwedson (2002) ifrågasätter en enhetlig syn på 
undervisningen. Olika undervisningstraditioner menar de kanske behövs för att till-
godose olika krav under elevernas skolgång. I stället för att lärargrupper med utgångs-
punkt i olika traditioner bekämpar varandra kan de lära av varandra.
 I forskning kring lärares samarbete framgår att det förekommer stridigheter mellan 
lärare som företräder arbetslagsarbete och de som förespråkar ämnesfokusering (Sand-
ström, 2005). För att synliggöra skillnader mellan lärargruppers olika pedagogiska tra-
ditioner och föreställningar behöver lärare synliggöra dem i möten med varandra 
(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Munkhammar, 2001). Skolledares stöd till arbets-
lagen, dokumentation och reflektion samt lärares iakttagande av varandra i handling är 
förutsättningar som anges för att problematisera och utveckla nya arbetssätt (Larsson, 
2004). Forskningen visar också på komplexiteten kring olika lärargruppers samarbete 
och svårighet med att betrakta skolor som enhetliga system. I stället kan skolverksam-
heten betraktas som uppdelad och att lärare samarbetar isolerade från varandra utifrån 
olika perspektiv, värderingar och intressen (Siskin, 1994). Ämnes-/verksamhetstillhö-
righeter kan ses som barriärer som lärarna sällan träder över för mer övergripande kom-
munikation och samarbete på skolor. 

I det inledande kapitlet har jag diskuterat skolledarens formella uppdrag, statlig rektors-
utbildning och utredningar kring skolledarens uppgifter. Eftersom jag i avhandlingen 
intresserar mig för skolkontexten och vilken betydelse den har för samspelet mellan skol-
ledare och lärare ser jag det som centralt att få inblick i övergripande intentioner om 
skolledarskapet. Jag har också tagit upp statliga intentioner och forskares syn på arbets-
lagsarbete och centrala skiljelinjer inom förskola, grundskola och fritidshem eftersom 
jag undersöker samspelet i skolor där skolledare och lärare har olika utbildningsbak-
grunder och ser förhållanden i skolan som del i ledarskapet.

Avhandlingens olika delar och disposition
I kapitel ett som är den inledande delen gör jag en kort beskrivning av avsikten med 
studien och tidigare forskning. Här belyser jag skolledarens formella uppdrag och statliga 
riktlinjer för arbetsformer i skolan. I detta avsnitt tar jag även upp forskares syn på arbets-
lagsarbete och integrering av olika verksamheter samt studier om lärares samarbete.
 Kapitel två inleds med en historisk tillbakablick på teorier som har influerat skolans 
ledarskap och organisering. Därefter diskuteras nuvarande forskning om skolledarskap 
och teorier inom det kollegiala och relationsinriktade fältet. Avslutningsvis fokuserar 
jag på teorier som ser skolor som mångtydiga kulturella verksamheter.
 Kapitel tre behandlar perspektiv inom organisationsforskningen som poängterar be-
tydelsen av kulturella föreställningar och betraktar organisationer som institutioner. 
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Avsnittet avslutas med att jag belyser begreppet lärande organisation. 
 I kapitel fyra behandlas teoretiska grunder för att se ledarskap som relationellt och 
kontextbundet. I denna del beaktar jag användbara begrepp i Meads (1934/1976) teori 
om människors intersubjektivitet som har inspirerat mig till att studera ledarskap som 
relationellt. Berger och Luckmanns (1966) teori om hur människor formar sina sociala 
verkligheter ser jag som ett verktyg för att förstå skolan som institution och hur män-
niskor inom dessa formar vanor och handlingsmönster. Kapitlet avslutas med studiens 
syfte.
 Kapitel fem beskriver metodiska överväganden och empiri. 
 Kapitel sex, sju och åtta utgör den första delen i resultatredovisningen och beskriver skol-
ledarens samspel med lärarna i de tre skolkontexterna, i en fallbeskrivning för varje skola. 
 Avhandlingen avslutas med kapitel nio och en tvärsnittsanalys av samtliga skolor. 
Här diskuteras framträdande drag i ledarskapet på skolorna som ett sammanhållet feno-
men. För att fördjupa förståelsen för skolledarnas och lärarnas samspel och betydelsen av 
kulturella förhållanden inom skolorna, används tidigare forskning och de teoretiska grun-
derna för att se ledarskap som relationellt och kontextbundet. 



30 



KAPITEL 2:  FORSKNING OM LEDARSKAP ·   31

Kapitel 2

Forskning om ledarskap 

För att förstå vad som lett fram till dagens skolledarskap gör jag en kort genomgång 
av äldre ledarskapsteorier. Teorier om ledarskap och organisering har skiftat från en 

tid till en annan på grund av förändringar i samhället. Nuvarande forskning visar enligt 
Bush (2003) att även idag finns i de flesta skolor flera olika ledarskapsperspektiv – även 
äldre sådana – och att det därför behövs reflektion utifrån olika perspektiv för att förstå 
skolledarskap. Intressant i detta sammanhang är att uppmärksamma dagens skolpolitik 
med starkare styrning och kontroll av skolan som påminner om en äldre centralistisk 
och hierarkisk syn på ledarskap och organisering (dir. 2008:132; prop. 2008/09:87; 
prop. 2008/09:66). 

Från ordergivning till motiverande ledarskap
Richardson (2004) menar att styrningen av skolan fram till omkring 1970 har ut-
märkts av centralisering. Resurs- och regelstyrning med statsbidrag och bestämmelser 
för utbildningens utformning och lärarnas utbildning har varit instrument för att skapa 
en enhetlig utveckling av skolorna. I takt med samhällsförändringar och spänningsför-
hållanden mellan olika skolformers ledare redogör Ullman (1997) för hur synen på 
ledarskapet i skolan har förändrats. En bit in på 1900-talet titulerades enbart ledaren 
för läroverket, rektor. Titeln medförde en hög samhällsposition och rektorn domine-
rade inte enbart över läroverket utan hade också inflytande på ortens kulturliv. Läro-
verksrektorn var en auktoritet och den främste i kollegiet av likar med samma grund-
utbildningsgång. Han värnade om att vidmakthålla generationers långa akademiska 
bildningsgång och var symbol för manlighet och kulturell förfining. Skillnader i synsätt 
på rektorskapet fanns mellan skolledare i olika skolformer. Ullman menar att folksko-
lans överlärare, som inte fick titulera sig som rektor förrän 1958, omdefinierade rektor-
skapet. I förhållande till läroverksrektorernas individuella framtoning och ämbetsman-
naauktoritet, att vara den främste i kollegiet, såg överlärarna på skolledarskapet som ett 
eget yrke skilt från lärarnas med särskild yrkeskompetens som man kunde utbilda sig 
till. Enligt Ullman införde överlärarna under 1930-talet skoladministration som ett 
honnörsord för ett modernt och rationellt ledarskap. Att leda administration var för 
överlärarna en annan sak än att undervisa. Läroverksrektorerna ansåg däremot att fo-
kuseringen på det administrativa förändrade rektoratets natur från ett självständigt 
kulturarbete till ett underordnat kontorsarbete. I början av 1960-talet uppmanades 
Skolöverstyrelsen av den Skoladministrativa utredningen att anordna utbildning för 
rektorer som skulle öka deras ledarförmåga genom områden som personalledning, per-
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sonaladministration och orientering i arbetsorganisation, rationaliseringsteknik, skol-
förvaltning och skolförfattning (Ibid.).
 Skolsystemet hade fram till början av 1960-talet en hierarkisk uppbyggnad och le-
daren betraktades som chef, vilken makten utgick ifrån. Detta ledarskap med tydliga 
ordervägar kan härledas till militär ledningsstruktur och teoretiskt har denna lednings-
syn hämtat inspiration från Weber, Taylor och Fayol (Stålhammar, 1993). 
 Weber intresserade sig för byråkrati och hur organisationer kunde styras med ratio-
nell auktoritet och generella regler och tillvägagångssätt. Den rationella auktoriteten, 
framhöll Weber, var objektiv och opartisk i jämförelse med traditionell och karismatisk 
auktoritet, som förekom i tidigare traditionella organisationer (Hatch, 2002). Det 
finns, enligt Weber (1956/1983), tre typer av legitim auktoritet, vilka grundas på skäl 
som är rationella, traditionella eller karismatiska. Den rationella auktoriteten är legi-
timt instiftad och personer som utses som auktoriteter blir här åtlydda på grund av 
formella förordningar. Den traditionella auktoritetspersonen är föremål för lydnad på 
grund av vördnad. Personen har fått sin position av tradition, är bunden av den och 
lydnaden avgränsas till vad traditionen erbjuder. Att inneha karismatisk auktoritet be-
tyder att ledaren får lydnad genom andra personers förtroende, och att de tillskriver 
ledaren karisma. Weber använde begreppet karisma för att beteckna specifika ledarkva-
liteter hos vissa personer. En karismatisk person är utrustad med övernaturliga, över-
mänskliga eller ovanliga förmågor och egenskaper. 
 Taylor var grundare av Scientific Managementteorin. Taylor (1911/2005) menade 
att grundläggande principer för ledarskapet var att ”secure the maximum prosperity for 
the employer, coupled with the maximum prosperity for each employee” (s. 9). Indivi-
derna i organisationen skulle tränas och utvecklas för att utföra ett arbete så effektivt 
som möjligt utifrån sina förmågor. Taylor (1923) framhöll särskilt att rationellt arbete 
inte kunde utföras utan vetenskaplig noggrannhet och tidsstudier. Hur framgångsrik 
en organisation blev berodde på ”ledningens duglighet, ihärdighet och förmåga att 
göra sin vilja gällande” (s. 106). Abrahamsson och Andersson (1998) menar att teorin 
utvecklades för att öka produktionen främst inom det privata näringslivet men att 
grundtankarna använts också i offentlig förvaltning. Vetenskapen skulle ligga till grund 
för en systematisk arbetsledning. Arbetsuppgifterna skulle delas och arbetarna sköta 
produktionen efter noggranna instruktioner som ledningen stod för. Kontakten mellan 
arbetstagare och arbetare byggde på närhet. För Taylor var det individuella arbetet mer 
effektivt än arbetet i grupp, och därför skulle arbetet utföras individuellt. Taylor har 
utpekats som att ha infört det hierarkiska sättet att se på organisering. Abrahamsson 
och Andersen (1998) menar: ”Begreppet ’taylorism’ används också idag för att be-
teckna en arbetsorganisation med en hög grad av specialisering och centralisering, 
många ledningsnivåer, enkelriktad vertikal ordergivning och starkt begränsad självstän-
dighet för arbetarna” (s. 31). 
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 Fayol (1950/1965) ses som grundare av den administrativa skolan. Han menade att 
den tekniska funktionen i företag med produktion och tillverkning fick en för domine-
rande ställning. För att organisationen skulle fungera poängterade han betydelsen av 
den administrativa funktionen med planering, organisering, ledning och ordergivning, 
samordning och kontroll. För att få det sociala att fungera så effektivt som möjligt 
anger han 14 principer: arbetsfördelning, auktoritet, disciplin, enhetlig ordergivning, 
enhetlig ledning, personliga intressen underordnas det allmänna intresset, lönesätt-
ning, centralisering, hierarki, ordning, rättvisa och välvilja, personalens stabilitet, ini-
tiativ och att skapa samhörighet bland personalen. Jag koncentrerar mig på innebörden 
av de principer som har med ledningen att göra. Fayol skiljde på formell auktoritet, 
som ledaren erhåller på grund av befattning, och personlig auktoritet, som handlar om 
ledarförmågan. En chef, menade Fayol, blir ingen bra chef om personlig auktoritet 
saknas. För honom var det betydelsefullt med en enhetlig ledning, med en chef och ett 
program för att nå ett gemensamt mål. När två chefer utövar auktoritet över samma 
person ansåg han att det alltid uppstår problem. De anställdas intressen skulle heller 
inte sättas framför företagets intressen.   

Förändrade synsätt på ledning och organisering  
Under senare delen av 1960-talet och under 1970-talet började synen på ledning och 
organisering att förändras. Ifrågasättandet startade egentligen redan under 1920- och 
1930-talet, då forskare började intressera sig för hur människor fungerar i organisatio-
ner. Uppmärksamhet riktades mot de problem som uppstått i samband med scientific 
management och införandet av modern produktionsteknik, som gjorde att de anställda 
förlorade inflytandet över arbetet och upplevde det som monotont och meningslöst 
(Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2005). 
 Den studie som gjorts på Western Electric Companys fabriker i Hawthorne i Chicago 
åren 1926–1932 (Mayo, 1946) anses fortfarande enligt Eriksson-Zetterquist et al. 
(2005) som en av de mest omfattande studierna av organisationer och ligger till grund 
för den s.k. human relationskolan. Elton Mayo, som var ledare för studien, tillskrivs 
ofta vara den som införde en ny syn på chefsrollen som innebar öppenhet inför de 
anställda och att visa omsorg och lyssna på dem. Senare kritiker antyder emellertid att 
de metoder som används lika väl kan karaktäriseras som medveten manipulation av 
arbetarna (Ahl, 2004; Landsberger, 1958). 
 I Hawthornestudien ingår tre delstudier och i dem har både män och kvinnor ob-
serverats och intervjuats om sina arbetsförhållanden. Acker och Van Houten (1974) 
visar att forskarnas olika syn på män och kvinnor har påverkat resultatet i studierna. De 
anser att skillnader har gjorts vid urvalet av deltagarna. Till en studie valdes kvinnorna 
ut, medan männen i en annan studie redan var en existerande arbetsgrupp. Enligt 
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Acker och Van Houten behandlades kvinnorna och männen olika. Forskarna och che-
ferna hade en faderlig attityd till kvinnorna och benämnde dem för ”flickor”. De utsat-
tes också för påtryckningar om att arbeta snabbare. Männen gavs däremot inga repri-
mander om att öka arbetstakten även om de slog av på den. Acker och Van Houten 
menar att forskarna och cheferna också manipulerade kvinnorna med speciella ekono-
miska förmåner som inverkade på deras beteenden. Landsberger (1958) visar hur fors-
kargruppen inte uppmärksammat betydelsen av konflikter och motsättningar i företa-
get mellan arbetare och chefer. Den vedertagna slutsatsen från experimentet, att omsorg 
om personalen och uppmärksamhet från arbetsledarna påverkat arbetstillfredsställelse 
och produktivitet positivt, kan alltså lika gärna omtolkas som att man kan öka produk-
tiviteten genom manipulativa åtgärder.
 Resultaten från Hawthornestudien om hur anställda i arbetslivet kan motiveras till 
att arbeta effektivare och därigenom öka produktionen väckte emellertid intresse hos 
andra forskare, som banade vägen för nutida teorier om ledning och organisering. Till 
dessa räknas motivationsforskarna Maslow, McGregor och Herzberg. Maslow 
(1961/1998) förespråkade ett ledarskap där det finns ett givande och tagande mellan 
gruppen och ledaren. Ledaren ger signaler och koordinerar gruppen mot gemensamt 
mål i stället för att influera och kontrollera medarbetarna. Maslow såg risker med att 
utse ledare som är själviska och intresserade av att ha makt över andra. Sådana ledare 
kan glömma den uppgift de är satta att arbeta med för att de är upptagna av egen be-
hovstillfredsställelse. Han skriver: 

The person who seeks power for power, is the one who is just exactly likely to be the one 
who shouldn’t have it. Such people are apt to use power very badly; to overcome, overpower, 
use it for their own selfish gratifications. (s. 152)

Den säkraste personen att ge makt är den som inte uppskattar att ha makt. En lämplig 
ledare är den som inte tänker på sig själv och som bäst passar för att lösa ett problem 
och fullfölja en uppgift framgångsrikt. En sådan person får inte någon ”kick” av att ge 
andra order. Ett ledarskap som fungerade väl hade Maslow uppmärksammat hos Svart-
fotsindianer och bland ungdomar i basketbollgrupper. I dessa grupper fanns en god 
gruppanda och medlemmarna var inte själviska och tänkte på sin egen framgång. Ledar-
skapet växlades i grupperna beroende på olika funktioner.
 Mac Gregor (1966) kritiserade organisationsteorier som framhåller auktoritet och 
hot om bestraffning som central metod för ledare för att kontrollera beteenden för att 
nå företagsmål. Han hävdade att man måste frigöra sig från föreställningen om aukto-
ritet som det enda alternativet och att en ny teori behövde utvecklas som gav förståelse 
för mänskliga beteenden i organisationsmiljöer. I samband med samhällsförändringar 
i USA under 1930-talet och större rörlighet på arbetsmarknaden samt införande av 
kollektiva avtal upplevdes inte hot om uppsägning längre som en allvarlig form av be-
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straffning. Individen hade nu alternativa möjligheter att nå sina mål. Mac Gregor fram-
höll att i moderna organisationer är ledaren och de underordnade ömsesidigt beroende 
av varandra för att nå egna, men också företagets mål, vilket inte den konventionella 
organisationsteorin insåg utan erkände endast beroendet uppåt. Enligt Mac Gregor 
grundar sig företagsledares beslut och handlingar på antaganden om människan antin-
gen som i hans X- eller Y-teori. Antaganden om människan i X-teorin är att individen 
instinktivt har en motvilja till arbete och försöker att undvika det. För att få individen 
att utföra ett arbete måste den tvingas, kontrolleras, styras och hotas med straff. Indivi-
den undviker ansvar, föredrar att bli ledd, har en obetydlig ambition och eftersöker 
trygghet. Det andra antagandet utvecklas i teori Y, där det är lika naturligt för individen 
att arbeta fysiskt och själsligt som att koppla av. Yttre kontroll och hot om straff är inte 
medlet för att få individen att arbeta för företagets syften. Individen kontrollerar och 
tar själv ansvar för ändamål som känns angelägna. Människan är uppfinningsrik och 
använder fantasin för att lösa problem som uppstår i organisationen. Medarbetares 
deltagande kopplades till Y-teorin och ”består i grunden av att skapa möjligheter för 
människor att under lämpliga förhållanden påverka beslut som angår dem” (s. 96).  
Mac Gregor hävdade att ledarskap inte är någon personlig egenskap utan ett kompli-
cerat förhållande mellan ledaregenskaper, medarbetares attityder och personliga egen-
skaper och behov. Hit hör också organisationsegenskaper som uppgifter, syfte, struktur 
och den sociala, ekonomiska och politiska miljön.
 Herzberg intresserade sig för människors attityder till arbetet och utvecklade den s.k. 
tvåfaktorsteorin. Teorin utvecklades i samband med en studie som genomfördes på 
Pittsburghs industri, där 200 ingenjörer och revisorer intervjuades om deras arbetstill-
fredsställelse. Deltagarna fick berätta om företeelser som de upplevde som tillfredsstäl-
lande respektive otillfredsställande i arbetet. De aspekter som deltagarna beskrev som 
särskilt betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen relaterades till deras arbetsuppgifter, 
erkännande av deras prestationer och möjlighet till utveckling i arbetet. Dessa aspekter 
fick namnet motivatorer för att de motiverade individen till att öka sin prestationsför-
måga. Företeelser som de intervjuade upplevde som nödvändiga men som inte direkt 
påverkade prestationerna var: företagets policy och administration, handledning, lön, 
interpersonella relationer och arbetsförhållanden. De benämndes för hygienfaktorer 
och har att göra med den omgivning där arbetet utförs. En slutsats som dras av studien 
är att det inte enbart går att satsa på hygienfaktorer om arbetet ska vara tillfredställande 
utan individen måste känna att uppgifterna är utformade så att de ger ökad motivation 
(Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1959/2004). Omfattande kritik har riktats 
mot Herzberg för att han studerat kvalificerade tjänstemän som var vana vid att arbets-
situationen var tillfredsställande avseende lön, status och arbetsledning. När inte ar-
betssituationen motsvarade deras förväntningar reagerade de negativt. De reagerade 
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däremot knappast positivt när hygienfaktorerna var tillfredsställande, eftersom de var 
vana vid det (Marbon, 1992). Även Vroom (1964/1995) ifrågasätter de slutsatser som 
Herzberg et al. drar. Han menar att för människor som har ett monotont arbete kan 
hygienfaktorer som lön vara det centrala för att de skall känna tillfredsställelse med 
arbetet. Ahl (2004) riktar också kritik mot dessa teorier. Hon menar att de är andro-
centriska och tar en patriarkal arbetsordning för given.
 Under 1970-talet då SIA utredningen kom att dominera skoldebatten hävdar Ull-
man (1997) att det skedde ett brott mot den traditionella synen på skolan och rektors-
rollen. Synen på rektorskompetensen ansågs otidsenlig, auktoritär och kontrollerande. 
Staten ville lämna det rigida regelsystemet till förmån för målstyrning och decentralise-
ring. SIA-utredarna kom att ifrågasätta definitionen av den traditionella rektorskompe-
tensen utifrån akademiska examina och nödvändigheten av att ha en lärarutbildning. 
Det viktiga för skolledaren var att kunna samordna och leda den pedagogiska verksam-
heten, enligt Ullman. Stålhammar (1993) konstaterar att det experimenterades inom 
skolväsendet under senare delen av 1960-talet och i början av 1970-talet med olika 
samverkansmodeller. Det stora statliga budgetunderskottet på slutet av 1980-talet led-
de till besparingar inom den offentliga sektorn. Under denna tid menar Stålhammar att 
ledarskapet i skolan befann sig i kris. Många ledare hade svårt att ta ansvar på grund av 
en misstolkad jämlikhetsfilosofi som var utbredd inom den offentliga sektorn, vilken 
innebar att man ifrågasatte om det behövdes chefer eller ledare. Ett nytt ledarskap 
växte därefter fram under 1980-talet och Stålhammar skriver: ”Serviceinställning skulle 
ersätta den gamla myndighetskulturen. Den rigida regelstyrningen skulle ersättas med 
målstyrning och den tidigare starka svenska centralistiska styrningsmodellen skulle ersät-
tas med decentralisering” (s. 13). De nya sätten att se på ledarskap inriktar sig på att 
skapa en gynnsam mikrodynamik, vilket innebär att ta vara på den utvecklingskraft 
som uppstår när människors innovationskraft och företagaranda frisätts. De krav som 
ställs på ledaren för att skapa denna dynamik menar Stålhammar är ett stimulerande 
och motiverande ledarskap. Om detta ledarskap jämförs med det traditionella chefska-
pet där chefen har en förvaltande uppgift med teknisk, ekonomisk och juridisk kom-
petens medför det nya ledarskapet att ledaren har kunskaper om hur mänskliga relatio-
ner formas och hur kulturer utvecklas. Ledaren måste själv skapa sin legitimitet genom 
förtroende från de anställda (Ibid.). 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är några år sedan Stålhammar (1993) 
skrev om ledarskapets utveckling i skolan och decentraliseringens möjligheter att öpp-
na upp för ett nytt tänkande kring ledarskap som skulle innebära att utvecklingskraften 
bättre kunde tas tillvara bland de verksamma i skolorna. En fråga som går i motsatt 
riktning till Stålhammars beskrivning av decentraliseringens möjligheter är om det i 
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dag går att spåra en ”ny-Taylorism” med större ansvar för skolledaren och ökad statlig 
styrning. Inom skolpolitiken tonar en bild fram av ökad centralistisk styrning av skolan 
som kan innebära ett minskat handlingsutrymme för skolledare och lärare att tillsam-
mans påverka utvecklingen i skolan. I ett nyligen utkommet pressmeddelande pekar 
utbildningsministern på mångfalden av reformer som är på väg att genomföras i skolan. 
Björklund (2008) säger: ”Nu går vi in i en av de mest reformintensiva perioder någon-
sin för svensk skola. Vi måste veta att det vi gör leder till att fler elever når målen” (s. 1). 
Reformer och åtgärder som är aktuella för att förbättra skolan handlar om en ny skol-
ledarutbildning (Ds 2007:34). Skolledaren ges här ett större ansvar för att styra skolan 
mot de statliga målen. Det första prioriterade området i utbildningen behandlar skol-
juridik och myndighetsutövning samt kunskaper om det statliga uppdraget och regel-
verket. Det andra området fokuserar mål- och resultatstyrning medan det tredje områ-
det handlar om skolledarskap. I utbildningen (Skolverket, 2009) lyfts skolledarens 
särskilda ställning som chef fram. Efter genomgången utbildning framgår att skolleda-
ren skall ha förmåga som chef att leda och fördela arbetet och vara den som motiverar, 
initierar och leder skolans utvecklingsprocesser på ett strategiskt sätt. Ullman (1997) 
konstaterar att det redan i slutet av 1990-talet fanns tecken från statens sida att åter-
upprätta titeln som särskiljande och statusmättad. I skollagen skrevs rektorn fram som 
juridisk person och det pedagogiska ansvaret lyftes fram i läroplaner för grund- och 
gymnasieskolan. Ullman skriver att efter ”flera decennier aktivt medverkat till att tona 
ner rektorstiteln till förmån för ett mer kollektivt orienterat skolledarbegrepp lyfts åter 
det särskilda i rektorskapet fram” (s. 230). Jag kan se denna tendens tydligare i dagens 
skolpolitik. Skolledaren lyfts fram som chef med utökat ansvar för att driva utveckling 
i skolan mot de statliga målen.
 Andra reformer som innebär en ökad styrning från statens sida handlar om nya läro-
planer och kursplaner med kunskapskrav samt införande av nationella ämnesprov i skol-
år 3, 6 och 9 (prop., 2008/09:87). Ytterligare åtgärder är ett nytt betygssystem från och 
med skolår 6 (prop., 2008/09:66). Regeringen har också instiftat en ny myndighet, Sta-
tens skolinspektion (prop., 2007/08:50), för tillsyn och kvalitetsgranskningar av skolorna. 
 I samband med den reformintensiva period som skolan går in i är det intressant att 
uppmärksamma Hargreaves och Finks (2008) studier av statliga reformrörelser i andra 
länder för att höja standarden i skolor. De hävdar att sådana under de senaste tio åren 
i Storbritannien, USA och Australien inte lett till långvariga effekter i skolorna. Till-
sammans med kollegor har Hargreaves och Fink undersökt 250 skolledares och lärares 
erfarenheter av reformer och förändringsförsök vid åtta högstadieskolor i USA och 
Kanada under 1900-talets tre sista årtionden. I studien framgår att standardiseringsre-
former inneburit att yrkesgemenskapen bland lärarna urholkats på grund av att de ar-
betat isolerat för att klara av kursplaner och prov. De har utlöst stress och lett till att 
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lärare har sagt upp sig. Förändringarna och reformerna har också inneburit flera skol-
ledarbyten och gjort att många skolledare lämnat yrket i förtid. Externa reformer menar 
Hargreaves och Fink är oflexibla och passar inte olika skolors behov och därför genomförs 
de aldrig ordentligt. Den kritik som riktats mot äldre sätt att se på ledarskap och organi-
sering och att direktiv som kommer uppifrån begränsar människors inflytande över arbe-
tet kan jämföras med Hargreaves och Finks kritik av externa reformer. De anser att dessa 
för med sig svårigheter för skolledare och lärare att knyta an lärandet i skolorna till elev-
ernas konkreta liv för att de är fullt upptagna med de krav som reformerna ställer på dem. 
Standardiseringar, obligatoriska förändringar och målsättningar innebär att lärarna får 
mindre tid att lära tillsammans och skapa lärgemenskaper. Sådana mål hävdar Hargreaves 
och Fink kan inte tvinga fram effektiva skolverksamheter utan undergräver i stället de 
långsiktiga förbättringarna. Kortsiktig måluppfyllelse, menar de, förbrukar energi och får 
människor att tappa intresset och ger inte tid till förnyelse. 
 
Nuvarande forskning om skolledarskap
I följande avsnitt tar jag upp nuvarande forskning om skolledarskap. Den inledande 
delen börjar med en beskrivning av forskningsfältet, definitioner av ledarskap och skill-
nader mellan ledarskap och chefskap. Därefter redogör jag kortfattat för olika perspek-
tiv på skolledarskap för att visa på mångfalden av teorier men också betydelsen av flera 
perspektiv för att förstå ett komplext fenomen som ledarskap. I den genomgång av le-
darskapsteorier som följer därefter fokuserar jag på teorier inom det kollegiala och rela-
tionsinriktade fältet samt teorier som benämns för osäkerhetsteorier/mångtydighets-
teorier. Jag ser det som relevant att närmare studera kollegiala teorier eftersom studien 
fokuserar på skolledares och lärares samspel. I dessa teorier riktas uppmärksamhet mot 
lärarnas deltagande i beslutsprocesser och skapandet av gemensamma synsätt. För att 
kontrastera de starkt normativa drag som finns inom kollegiala teorier och synen på 
verksamheter som enhetliga system med gemensamma mål är det viktigt att också ta 
upp måntydighetsteorier. Dessa fördjupar förståelsen av skolkontexten där samspelet 
äger rum. Organisationer beskrivs här som fragmenterade och grupper inom dem upp-
fattas som löst kopplade till varandra med olika intressen, värderingar och mål.
 Senare års forskning om skolledarskap både nationellt och internationellt är om-
fångsrik2. Skolledarskapsforskningen i Sverige har ökat avsevärt under de senaste tjugo 
åren3. När Stålhammar (1984) skrev sin avhandling förekom knappast någon forsk-

2 Academic Search Elite (granskade artiklar), ”school leadership”  823 träffar, ”educational leader-
ship” 6589 träffar och “school management” 2954 träffar (28 maj 2007)
3 Libris, skolledar*, 822 träffar (28 maj 2007)
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ning alls om skolledarskap i Sverige. På senare år har ett flertal avhandlingar skrivits i 
Sverige4 inom området. Ekholm et al. (2000) framför i en internationell och nationell 
översikt av skolledarskapsforskning att det har skett en markant ökning när det gäller 
forskningen om skolledare i relation till skolutvecklingsprocesser och effektiva skolor. 
Under de senaste trettio åren har det blivit mer vanligt med studier som inriktar sig på 
forskares iakttagelser av skolledares vardag. I översikten konstateras dock att skolledar-
forskning fortfarande är ett eftersatt område i Sverige, och att mycket forskning kring 
skolledares betydelse för skolans framgång har sin grund i andra länders kulturer. 
 Bryman (2004) konstaterar i en forskningsöversikt av ledarskapsstudier, granskade 
och publicerade i internationella tidskrifter åren 1979 till 2004, att kvalitativa studier 
fortfarande är i minoritet. Fler studier i dag, i jämförelse med hur det såg ut före mitten 
av 1980-talet, har en kvalitativ ansats, men fortfarande dominerar dock kvantitativa 
enkätstudier. De tidiga kvalitativa studierna baseras ofta på studier av ett fall. Gradvis 
har intresset ökat för studier av flera fall på grund av diskussionen kring generaliserbar-
het och att fler fall stärker möjligheten till att dra teoretiska slutsatser. Den metod som 
dominerar i kvalitativa studier är olika former av intervju. Deltagande observationer 
och etnografiska studier har sällan använts som datainsamlingsinstrument. Varför ob-
servationer inte använts i större utsträckning kan enligt Bryman bero på att de är tids-
ödande och kostsamma. Det kan också handla om svårigheter kring frågor som rör kon-
fidentialitet och tillgång till fältet. I kontrast till Bryman kan nämnas att flera svenska 
forskare använt sig av deltagande observationer när de studerat skolledarskap (Björkman, 
2008; Brüde Sundin, 2007; Holmström, 2007; Hultman, 1998; Tillberg, 2003). 
 I senare forskning om ledarskap har intresset riktats på medarbetare och kontextens 
betydelse för ledarskapet (Southworth, 2003). Begrepp som transformativt, karisma-
tiskt, visionärt och inspirerande ledarskap blev aktuella under 1980-talet enligt Storey 
(2004). Intresset har vänts mot hela organisationen till skillnad från tidigare, då fokus 
riktades på ledaren och olika ledarstilars inverkan på mindre grupper. I dagens ledar-
skapsforskning framträder en syn på ledarskap som en meningsskapande aktivitet. Storey 
menar att det finns två synsätt inom denna fåra. Det ena fokuserar på ledaren som den 
som tolkar och skapar mening för medarbetarna i en organisation kring en situation. 
Ledaren är den som klargör visioner, tolkar omgivningen och kommunicerar komplex 
information klart och tydligt till medarbetarna. Den andra har större fokus på medar-
betarnas roll. Individer som upphöjs till ledare är de som framför budskap och uppför 
sig i överensstämmelse med dem som kan tilldela ledaren status. I ny forskning kring 
skolledarskap finns enligt Riehl och Firestone (2005) behov av innehållsrika fallstudier. 

4 Libris, skolledar* and diss*, 22 träffar åren 1981–2007, (28 maj 2007)
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De skriver: ”One important focus for case study would be leaders’ cognitive processes 
– how leaders construct meanings and act on them to influence others and to impact 
teaching and learning (s. 164).
   
Ledarskap – ett relationellt och kontextuellt begrepp
Flera forskare har visat på svårigheten att definiera ledarskap (Bush, 2003; Lambert, 
2003; Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999; Yukl, 2002). De flesta definitioner har 
dock gemensamt att ledarskap innebär en inflytandeprocess varigenom en person har 
inflytande över andra för att strukturera och underlätta aktiviteter i en grupp eller or-
ganisation (Yukl, 2002). Annars varierar definitionerna i flera avseenden i förhållande 
till vem som utövar inflytandet, syftet med inflytandet, på vilket sätt inflytandet utövas 
och vilket resultat det ger. Yukl framhåller:

Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what needs to 
be done and how it can be done effectively, and the process of facilitating individual and 
collective efforts to accomplish the shared objectives. (s. 7)

Alvesson och Ydén (2000) anser att ledarskapsbegreppet ofta överdrivs liksom uppdel-
ningen mellan ledare och medarbetare. Den aktiva roll som de underlydande har i le-
darskapssammanhang underskattas och intresset dras från ledarskap som handling. 
Ofta betonas chefens personliga egenskaper och stil. Alvesson och Sveningsson (2007) 
menar att det är missvisande att förstå ledarskap genom att dela upp i ”ledare” och 
”följare”. De påpekar:

Deltagarna är medskapare av de ledarskapsrelationer som utvecklas. De involverade sam-
manflätas och definierar varandra ömsesidigt och relationellt. Ledarskapet utgår inte från en 
a priori ’ledare’ utan en person blir ledare genom att en eller flera personer tillmäter det han 
eller hon säger med stor vikt, och låter sig påverkas av detta. (s. 325)

Även Smirchich och Morgan (1982) ser ledarskap som socialt konstruerat och framträ-
der som ”a result of the constructions and actions of both leaders and led” (s. 258). 
Gronn (2002) för fram betydelsen av att se ledarskap som fördelat (distribuerat) och att 
ledarstatusen kan uppbäras av flera i en organisation. Spillane, Halverson & Diamond 
(2004) framhåller: 

Leadership is not simply a function of what a school principal, or indeed any other indi-
vidual or group of leaders, knows and does. Rather, it is the activities engaged in by leaders, 
in interaction with others in particular context around specific tasks. (s. 5)

Vill man förstå sociala processer måste även hänsyn tas till kontexten där ledarskapet 
utspelar sig enligt Alvesson och Sveningsson (2007). Skolor, menar Hultman (1998; 
2001), kan förstås som mångkulturella verksamheter där varje klass kan ses som själv-
ständiga organisationer med egna domäner. I ledarskapet för Hultman fram att skol-
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ledare framför allt behöver kunskaper om skolkulturer på den lokala skolan för att 
därigenom skapa förståelse för vad som är möjligt och omöjligt. Även Brüde Sundin 
(2007) ser skolkontexten som en del av ledarskapet och definierar den som ett emotio-
nellt spänningsfält inom vilket skolledaren har att hantera mikropolitiska handlingar 
och kulturella föreställningar om män och kvinnor. 
 De definitioner jag refererar till fokuserar inte på den enskilde ledaren utan ledarskap 
ses som ett socialt fenomen, där både ledare och medarbetare har inflytande på ledar-
skapet. Kontexten där ledarskapet utspelar sig inverkar också på utfallet av ledarskapet. 
De definitioner som tagits upp ser jag inte som några absoluta definitioner utan 
öppenhet måste finnas, då jag har för avsikt att i undersökningen förstå ledarskap med 
utgångspunkt i hur skolledare och lärare ser på samspelet i vardagsarbetet. De antagan-
den som är centrala i definitionerna ovan sammanfaller med min utgångspunkt, när jag 
studerar ledarskap som relationellt och kontextbundet.

Ledarskap och chefskap
Inom ledarskapslitteraturen diskuteras ofta skillnaden mellan ledarskap och chefskap. 
Kotter (1999) är en av dem som påvisar en skillnad och menar att båda ledningssätten 
behövs för att de tjänar olika syften. Ledarskap enligt Kotter handlar om att utveckla 
visioner och strategier för att individer skall kunna genomföra dem och kunna möta 
hinder. Han säger: ”Leadership works through people and culture. It’s soft and hot” 
(s.10). Chefskap innebär att bevara rådande system genom att kontrollera, organisera, 
planera, budgetera, lösa problem och leda personal. ”It’s harder and cooler” (s.10) och 
förbinds med hierarkier och system. Kotter menar att chefskap gör att ett system fung-
erar medan ledarskap syftar på att verka för förändringar. Starkt ledarskap utan chef-
skap riskerar kaos medan starkt chefskap leder till en byråkratisk organisation. Dun-
ford, Fawcett och Bennet (2000) är av samma åsikt och menar att skall skolor bli 
effektiva måste skolledaren vara både ledare och chef. De framhåller att ledning handlar 
om att långsiktigt driva skolor framåt och att arbeta med visioner, medan chefskapet 
handlar om procedurer för att implementera de långsiktiga visionerna. Alvesson och 
Sveningsson (2007) ser svårigheter med att skilja ledarskap från chefskap i praktiken. 
De menar att även en chef som samordnar och kontrollerar verksamheten försöker att 
skapa engagemang och förståelse för planer och regler. Det kan då ses som att grän-
serna mellan chefskap och ledarskap överskrids, eftersom det handlar om att försöka få 
människor att förstå det som ska utföras. De menar emellertid att det är viktigt med en 
distinktion: ”Allt som inte innefattar samspel eller indirekt kommunikation med un-
derordnade, faller utanför ledarskapsbegreppet” (s. 317).
 Sergiovanni (1996) anser att det är skillnad på ledarskap i skolor och i näringslivet. Skolor 
kan inte ses som näringsverksamheter och skolledare kan heller inte anta rollen som ägare 
eller affärsmän. Skolledare har ett särskilt ansvar för att föräldrar, lärare och elever skall dela 
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moraliska syften som finns inom skolan och som baseras på en demokratisk tradition. En-
ligt Sergiovanni går det inte att arbeta med moraliska värderingar genom att kommendera 
utan deltagarnas accepterande av åtaganden måste drivas fram genom stöd.

Leadership is different from commanding or bribing compliance in that it involves influen-
cing others by persuasion or example, or by tapping inner moral forces. This influence, 
however, is typically reciprocal. Unless followers are willing to be led, leaders can’t lead. 
(Ibid., s. 87)

March (1984) ifrågasätter grandiosa teorier om ledarskap. Ledarskap menar han inne-
bär att arbeta med olika vardagsnära saker och att hantera mindre förändringar när de 
inträffar snarare än att driva fram större omvälvningar. March skriver:

The daily activities of a manager are rather distant from grand conceptions of organizational 
leadership. Administrators spend time talking to people about minor things, making trivial 
decisions, holding meetings with unimportant agendas and responding to the little irritants 
of organizational life. (s. 22) 

Olika perspektiv på skolledarskap
Enligt Leithwood, Jantzi och Steinbach (1999) har olika perspektiv på ledarskap ut-
vecklats på grund av sociala mål, behov, normer, idéer och förväntningar som funnits 
under en viss tid i samhället. Senare belägg inom socialpsykologin och en positiv syn på 
anställdas inflytande i beslutsprocesser har gett upphov till nya former av ledarskap som 
syftar till delaktighet. 
 Den forskning som finns om skolledarskap spänner över en rad olika teoretiska per-
spektiv. Leithwood et al. har i en forskningsöversikt av fyra internationella ledarskaps-
tidskrifter och 121 artiklar från 1988 identifierat och kategoriserat forskning om skol-
ledarskap i sex kategorier: ”instructional, transformal, moral, paticipative, managerial 
and contingent leadership” (s. 7). Inom forskning om det instruerande (instructional) 
ledarskapet fokuseras skolledares uppmärksamhet på lärares praktik i klassrummet för 
att effektivisera deras arbete och öka elevernas möjligheter till utveckling. Ytterligare 
aspekter som uppmärksammas inom detta perspektiv har att göra med organisatoriska 
hänseenden som skolkulturer och deras inverkan på lärarnas beteenden i skolarbetet. 
Inflytande och auktoritet upprätthålls av dem som har en formell administrativ ledar-
skapsroll. Inom forskning om det transformativa ledarskapet ryms också karismatiskt, 
visionärt och kulturellt ledarskap samt ledarskapsbegrepp som syftar på att makten 
omfördelas från högre till lägre nivåer inom organisationen (empowerment). Här foku-
serar man på medarbetarnas engagemang och kapacitet för en kontinuerlig förbättring 
av verksamheten. Högt engagemang bland medarbetarna för organisationens mål anses 
resultera i större produktivitet. Inflytande och auktoritet knyts inte nödvändigtvis till 
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dem som har den formella positionen utan makt finns också hos medlemmarna i orga-
nisationen som inspirerar varandra till ett kollektivt engagemang. Inom kategorin mo-
raliskt ledarskap fokuseras ledares värderingar och etik. Det största intresset riktas mot 
ledares värderingar kring beslut och hur värderingskonflikter löses. Ett annat fokus är 
på relationer och maktfördelningen mellan anställda inom och utanför organisationen. 
Syftet är att öka känsligheten för vad som är ett riktigt beslut och öka delaktigheten för 
ett moraliskt rättfärdigt handlande för en demokratisk skola. Det deltagande (participative) 
ledarskapsperspektivet betonar beslutsprocesser inom grupper. Auktoritet och inflytan-
den ses som en möjlig potential för alla anställda i skolan på grund av deras expertkun-
nande och deras demokratiska rättigheter i implementeringen av beslut. Den kategori 
som betonar ledarens funktioner, uppgifter och beteenden benämns för det styrande 
(managerial) ledarskapet. Hanterar ledaren dessa funktioner på ett kompetent sätt un-
derlättar det medarbetarnas arbete i organisationen. En utbredd syn är att organisa-
tionsmedlemmars beteenden till stor del är rationella. Auktoritet och inflytande kan 
lokaliseras till formella positioner i förhållande till deras status inom organisationshie-
rarkin. En tidig form av det styrande ledarskapet uppkom i skolor under 1930-talet 
som en del av scientific managementrörelsen för att öka effektiviteten i framväxande 
skoldistrikt i USA. I det situationsanpassade (contingent) ledarskapsperspektivet upp-
märksammas hur ledare hanterar problem i förhållande till organisationskontexten. 
Här antas att kontexten består av olika problem. I ledarskapet anses det därför viktigt 
att ledaren har kunskaper om organisationskontexten och kan bemästra olika ledar-
skapsstrategier för att kunna lösa problemen så effektivt som möjligt. Inom detta per-
spektiv har områden som berör ledarskapsstilar och problemlösningsprocesser rönt 
uppmärksamhet i skolan såväl som inom andra organisationer.
 I jämförelse med Leithwood et al. (1999) har Bush (2003) klassificerat skolledar-
skapsteorier något annorlunda i följande kategorier: formella, kollegiala, politiska, sub-
jektiva samt osäkerhets- och kulturella modeller. Formella teorier5 fokuserar på organi-
sationer som hierarkiska system. Chefen uppbär här sin auktoritet genom den formella 
chefspositionen. De kollegiala teorierna6 har sin grund i att beslut och konsensus bland 
deltagare i en verksamhet nås genom diskussionsprocesser. Makten är fördelad bland 
några eller alla medlemmar i en organisation. De teorier som utgår från att beslut och 
organisationspolicy uppkommer genom förhandlingsprocesser benämns för politiska 
modeller och beskrivs ofta som ”micropolitics”. Organisationer ses här som politiska 
arenor där medlemmarna engageras i politisk aktivitet i strävan efter att uppfylla sina 

5 Jmf. Leithwood et al. (1999), styrande ledarskap
6 Jmf. Leithwood et al. (1999), deltagande och transformativt ledarskap
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egna intressen. Analyser fokuserar på makt och inflytande i organisationer och på för-
handlingar som äger rum mellan intressegrupper. De subjektiva teorierna antar att or-
ganisationer är socialt konstruerade genom människors interaktion. Organisationer 
beskrivs som komplexa enheter vilka reflekterar en mångfald meningar bland dem som 
arbetar i organisationen. Deltagarna tolkar situationer olika på grund av sina olika 
bakgrunder och värderingar. I de subjektiva teorierna riktas intresset mot individers 
förståelse och hur de tolkar olika händelser och situationer i organisationen. Mångtydig-
hetsteorier 7 riktar uppmärksamhet mot turbulens och oförutsägbarhet i organisationer. 
Subenheter betecknas som relativt autonoma grupper och är löst kopplade till varandra 
och till organisationen. Kulturella 8 teorier fokuserar informella aspekter i en organisa-
tion. Uppmärksamheten riktas mot individers värderingar, tro, normer och hur dessa 
sammansmälter till delade meningar. Normer blir till traditioner genom kommunika-
tion i grupper och förstärks genom symboler och ritualer. Varje perspektiv ger, enligt 
Bush, värdefulla insikter men inget ger en komplett beskrivning av ledarskapet i en 
skolorganisation utan varje perspektiv uppmärksammar särskilda aspekter. I de flesta 
skolor finns drag av samtliga perspektiv och för att förstå skolledarskap behövs därför 
reflektion utifrån flera perspektiv. 
 Av ovanstående teorier går jag i följande avsnitt in djupare på teorier inom det kol-
legiala och relationsinriktade fältet samt teorier som benämns mångtydighetsteorier. 
De kollegiala teorierna har fått en stor spridning i skolor under senare decennier på 
grund av förändringar i styrsystemen i olika länder och kopplingen till skolutveckling 
och effektiva skolor (Bush, 2003). Inom dessa teorier finns en konsensussyn som inne-
bär att ledare och medarbetare gemensamt diskuterar sig fram till samtycke och delade 
värderingar kring målen för verksamheten (Bush, 2003). Visionen framhålls i ledarskapet 
som verktyg för att influera medarbetarna i detta arbete. De starkt normativa dragen i 
kollegiala teorier menar Bush fördunklar i stället för skildrar verkligheten i organisationer. 
Betydelsen av konflikter och intressen inom organisationer underskattas. I kontrast till 
de normativa dragen och konsensustänkandet inom kollegiala teorier avslutar jag kapitlet 
med att gå in på måntydighetsteorier, vilka riktar uppmärksamhet mot osäkerhet och 
instabilitet (Bush, 2003). Organisationer karaktäriseras inte här som enhetliga verk-
samheter. Weick (1976) använder begreppet löst kopplade system för att beskriva att 
grupper/delkulturer i organisationer kan vara löst kopplade till varandra och ha olika 
värderingar och mål. I ledarskapet i skolan innebär det för skolledaren att leda olika 
delkulturer och utveckla förståelse för dem (Brüde Sundin, 2007; Hultman, 1998). 

7 Jmf. Leithwood et al. (1999), situationsanpassat ledarskap
8 Jmf. Leithwood et al. (1999), moraliskt ledarskap
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Det kollegiala relationsinriktade ledarskapet 
Bush (2003) kopplar de kollegiala teorierna till ledningen av effektiva skolor och skol-
utveckling. De ansågs vara de mest lämpliga sätten att leda skolor på under 1980–1990 
talet i England och Wales enligt Bush. I den kollegiala synen framgår att ledaren har en 
viktig roll att tillsammans med medarbetarna skapa miljöer som främjar samarbete. Till 
den kollegiala synen på ledarskap kopplar Bush det transformerande ledarskapet som 
förutsätter att ledaren och personalen i ömsesidig förståelse delar värderingar och ge-
mensamma intressen. På senare tid har det blivit ett förnyat intresse att se ledarskap 
som distribuerat (fördelat) vilket Bush menar har många likheter med kollegial led-
ningsteori. Jag kan dock konstatera att forskare inom denna fåra har olika sätt att be-
trakta fördelningen. Enligt Copland (2001) handlar det om att fördela ledarskapet på 
flera individer för att underlätta arbetet för skolledaren, medan Hargreaves och Fink 
(2008) anser att ledarskapet redan är fördelat i verksamheter. 
 Slater (2005) är en forskare inom det kollegiala fältet som intresserar sig för skolle-
dares samarbete med personalen. Skolledare i 2000-talets skolor behöver, enligt Slater, 
kunskaper och erfarenheter om samarbete. De kan inte betrakta sig som ensamma 
beslutsfattare utan lärare, elever, föräldrar och förvaltningspersonal måste involveras i 
beslutsprocesser. I en studie har han undersökt hur skolledare i 14 grundskolor i Ka-
nada stödjer samarbete. I resultatet framgår att skolledare som stödjer samarbete hjäl-
per till att skapa miljöer som främjar det. De styr inte medarbetarna och tvingar dem 
utan har ett stödjande förhållningssätt. Skolledarna bryr sig om medarbetarna, visar 
respekt och tar tillvara deras kunskaper vid beslut och när de löser problem. I studien 
framgår betydelsen av att skolledarna kan informera andra om värdet av samarbete och 
att de i praktiska handlingar är förebilder och visar på det. Kommunikativa färdigheter 
som att vara lyhörd och vara öppen både på ett personligt och professionellt plan ser 
deltagarna som betydelsefulla. En skolledare som är lyhörd gör att andra också vågar 
föra fram sina synpunkter. Kompetenser som deltagarna i studien anser viktiga för att 
få till stånd fungerande samarbete relateras till det emotionella området. Dessa kompe-
tenser innebär att förstå andras synpunkter, vara medveten om sina egna känslor och 
ha en stark känsla för sitt eget värde. Strategier som leder till en medvetenhet om sig 
själv är personlig reflektion och återkoppling från andra. Brüde Sundin (2007) har 
också funnit i sin studie att känslor är konstant närvarande i skolledarens arbete. Även 
Beatty (2000) framhåller känslornas betydelse i ledarskapet. I studien konstateras att 
förtroendefullt samarbete och delat ledarskap var framgångsrikt för att reducera oro. 
Delad känslomässig förståelse mellan ledare och medarbetare genom öppen kommuni-
kation värderades högt och ingav ledarna tillfredsställelse. Beatty säger:

A culture of communication, as opposite to the dominant culture of silence, about emotions, 
could support such sharing; the current culture of emotional repression and control, generally 
does not. (s. 353)
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Scherp (2002) framhåller också samarbete och förståelse mellan skolledaren och lärarna 
som grund för att skapa gemensamma synsätt kring skolans uppdrag. Skolledaren har 
en central roll att i dialog och meningsskapande processer leda lärarnas lärande för att 
de ska fördjupa sin förståelse för varandras tankar och kunna dela samma innebörder 
kring uppdraget. Enligt Scherp är visionen ett verktyg i detta arbete. Men till skillnad 
från dem som betonar ledaren som den som förankrar sin vision hos medarbetarna, 
initierar ledaren i det förståelseinriktade synsättet visionsarbetet och medarbetarna är 
med och skapar visionen. I kontrast till Scherp konstaterar Dunford, Fawcett, och 
Benett (2000) i en studie om framgångsrika skolledare, att flera av dem för fram bety-
delsen av att ledaren sätter visionen för skolan och möjliggör för andra att genomföra 
den. I studien framkommer att svårigheter för skolledaren är att omvandla visionen så 
att den genomsyrar vardagsarbetet. Flera av skolledarna menar att de behöver involvera 
personal, elever och föräldrar i detta arbete. En central punkt i skolledares arbete är att 
arbeta med förändringar och skapa ett klimat som gör att lärare och elever kan komma 
med förslag och genomföra dem. Betydelsen av att närvara i verksamheterna framhåller 
skolledarna för att direkt influera arbetet. Det delade ledarskapet och arbetslagsledarna ses 
som viktiga för att involvera så många som möjligt i genomförande av skolvisionen. 
 Scherp (1998) pekar på den förändring som sker av ledarrollen när makt och ansvar 
läggs ut på medarbetarna. Ledaren använder då mer tid för att bygga en plattform tillsam-
mans med medarbetarna för verksamheten och får en tydligare roll som utmanare av 
föreställningar som finns i verksamheten.
 Den syn som framgår i det kollegiala ledarskapet om att ledaren i delaktighet med 
medarbetarna skapar förståelse för verksamheten står också att finna i det transforme-
rande ledarskapet. Müllern och Elofsson (2006) menar att en transformerande ledare 
stimulerar sina medarbetare till att vara kreativa, kritiska och att ifrågasätta invanda 
rutiner. Arbete i team förespråkas och ledaren fungerar som mentor och uppmärksam-
mar medarbetarnas olika behov. Kommunikationen mellan ledaren och medarbetarna är 
ömsesidig och inflytande sker både uppifrån och nerifrån. Enligt Müllern och Elofsson 
har det transformerande ledarskapet förts fram i kontrast till det transaktiva ledarskapet, 
där ledarskapet utövas av ledaren. En transaktiv chef, menar de, belönar sina medarbe-
tare när de gjort en prestation som motsvarar det som avtalats. Fungerar verksamheten 
avhåller sig ledaren från att ge direktiv. När förväntningar inte uppnås utövas ledarskap 
för att ge negativ feedback och eventuell påföljd. Den transaktiva synen på ledning som 
Müllern och Elofsson presenterar passar när en verksamhet är stabil och förutsägbar.
 Trots att det transformativa och det transaktiva ledarskapet kan beskrivas som varan-
dras motpoler (enligt tidigare diskussion kring chefskap och ledarskap) hävdar Kotter 
(1999) i likhet med Leithwood (1992) att dessa ledningssätt är komplementära. Det 
transaktiva ledarskapet är centralt när det handlar om att underhålla dagliga rutiner. 
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Däremot menar Leithwood (1994) att det behövs ett transformerande ledarskap för att 
stimulera medarbetare med avsikt på andragradsförändringar i skolan. Ett sådant ledar-
skap innebär arbete med visioner och att skapa kreativa arbetskulturer och att ledarska-
pet kan fördelas på flera. 
 I resultatet av tre studier om transformerande ledarskap och om hur skolor svarat på 
skolreformer som myndigheten initierat på distrikts- och statlig nivå, framkommer att 
de transformerande ledarna mer eller mindre arbetar efter tre utgångspunkter. För det 
första strävar de efter att ge stöd till personalen för att upprätthålla en professionell 
samarbetskultur på skolan, för det andra stödjer de lärarnas utveckling och för det 
tredje hjälper de lärarna så att de tillsammans kan lösa problem mer effektivt (Leith-
wood, 1992). Bland skolledarna identifierades en rad strategier som användes för att 
bygga samarbetskulturer. Medarbetarna involverades i arbetet med gemensamma mål 
och lärares ensamarbete reducerades genom samplanering. I val av nya medarbetare 
utsåg skolledarna dem som redan tagit ställning för skolans uppdrag och det skolan 
prioriterade. Ledarna kommunicerade aktivt skolans normer och värderingar i den 
dagliga kontakten med andra. Makt och ansvar delades och delegerades ut till skolut-
vecklingsgrupper på skolan. När lärarna involverades i arbetet med att skapa en skolvi-
sion som de kände sig förbundna till ökade deras intresse för utveckling. På möten med 
lärarna använde sig skolledarna av flera perspektiv för att tolka ett problem. De var 
tydliga med egna tolkningar och individuella problem relaterades till ett större skolper-
spektiv. Skolledarna närvarade vid gruppdiskussioner, lyssnade aktivt på olika perspek-
tiv och klargjorde och summerade viktiga punkter under möten. Skolledarna var över-
tygade om att deras medarbetare som grupp kunde utveckla bättre lösningar än vad de 
kunde göra som enskilda skolledare.
 I kontrast till Leithwoods studie där de transformerande skolledarna kommunice-
rade sina normer och värderingar till medarbetarna vid dagliga kontakter och visade på 
olika perspektiv och tolkningar vid problem konstaterar Hallerström (2006) i sin av-
handling, om hur skolledare ser på sin betydelse för förändring och utveckling, att ett 
transformerande ledarskap saknades helt. I studien lämnar skolledarna ofta över ansva-
ret på lärarna att tolka och genomföra läroplaner och skollag i arbetet utan att påverka 
dem med sina värderingar och normer. Vid skolledarnas besök i klassrummen utger de 
sig inte för att vara experter i förhållande till lärarna. Lärarna tar emot skolledarnas 
synpunkter men bedömer själva om förslagen ska följas. I stället för att skolledarna 
antar expertrollen och påverkar hur undervisningen skall utvecklas går skolledarnas 
strategi ut på att lärarna själva skall förändra det pedagogiska arbetet och skapa en ge-
mensam syn. Enligt skolledarna sker det genom att lärarna erbjuds inflytande och 
medansvar. Denna strategi kan innebära en risk, enligt Hallerström, på grund av skol-
ledares nära koppling till verksamheten. Normer som etablerats kan vara en begräns-
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ning och motverka att förändringar kommer till stånd. Den främsta rollen för ledaren, 
anser Hallerström, är att skapa en kultur med normer som stimulerar lärarna till ett 
större engagemang för att utveckla sin kompetens och profession. Ledarens förhåll-
ningssätt blir att bära fram en utvecklingsidé och kommunicera den till berörda både 
inom och utom skolan. Denna syn kontrasterar mot det förståelseinriktade synsätt på 
skolutveckling som Scherp (2002) för fram, där lärarna också skall vara delaktiga i 
skapandet av visionen för arbetet. Hallerström framhåller betydelsen av att skolledare 
har kunskaper om olika handlingssätt och att de kan bedöma effekterna av dessa. Bland 
skolledarna finns i regel kunskaper om hur lärare arbetar, menar Hallerström, men 
kompetens saknas om organisationsutveckling, hur grupper fungerar samt hur ledare 
arbetar för att driva förändringsprocesser. En slutsats som Hallerström drar är att roll-
fördelningen måste tydliggöras och att ledarbefattningen i en så komplex verksamhet 
som skolan behöver ett tydligt ledarmandat. Skall en ny ledarroll med ett utvecklings-
inriktat synsätt på ledarskap bli möjlig i skolan behövs kunskaper om sociala processer 
och hur människor fungerar i grupp, framhåller Hallerström. Det är också kompeten-
ser som Slater (2005) ser som viktiga för att hantera konflikter och främja samarbete. 
Skolledare behöver utveckla kunskaper i ”team building”. 
 Även i Viggóssons (1998) avhandling framgår att skolledarna inte involverar sig i 
lärarnas arbete i någon större omfattning eller lever upp till ett tranformerande ledar-
skap. De undersökta skolorna organiserades ofta utifrån en traditionell byråkratisk syn 
med en hierarkisk kontroll, där skolledaren hade huvudansvar för verksamheten. Trots 
decentralisering av skolan finns det, enligt Viggósson, en tendens att ansvaret läggs på 
skolledaren som därför har svårt att hinna med ålagda kontrolluppgifter. Undersök-
ningen visar på olika svårigheter för skolledarna. Dessa handlar om en ökad arbets-
börda som gör att skolledarna inte hinner utöva kontroll och att de har för stora geo-
grafiska ansvarsområden. Det tvingar skolledare att formalisera kommunikationen och 
leda genom andra och få information om lärarna på ett informellt sätt. Det handlar 
också om skolledarnas syn på arbetet och lärarna. Det finns en ovilja att blanda sig i 
lärarnas arbete och en uppfattning hos skolledarna om ett motstånd hos lärarna att få 
sitt arbete inspekterat. Skolledarna ser lärarna som professionella och att de därför bör 
få arbeta självständigt. Lärarna i studien vill ofta ha mer kontakt med skolledarna och 
vill att de engagerar sig och stödjer dem i arbetet. Viggósson påpekar att det skapas 
”zoner” i skolan som är åtskilda, en för den administrativa ledningen och en för den 
pedagogiska ledningen. Också Hultman (1989) för fram att zoner kan frikopplas från 
varandra. I Viggóssons studie framgår exempel på en svag koppling mellan den admi-
nistrativa zonen och den pedagogiska. Skolledarna i studien arbetar huvudsakligen 
med den administrativa zonen medan inblandningen i den pedagogiska är liten. Lä-
rarna arbetar ofta självständigt utan att skolledarna engageras i arbetet. I de skolor där 
lärarna upplevde skolledarna som närvarande, var lärarna nöjda med kommunikatio-
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nen och såg möjligheter till inflytande. I dessa skolor fick lärarna besök av skolledarna 
i klassummet och skolledarna hade inflytande på lärarnas arbete. 
 Till det transformativa ledarskapet kopplas ofta begreppet karisma (Bush, 2003; 
Yukel 2002). I likhet med det kollegiala och transformerande ledarskapet fokuseras 
numera i ledarskapsforskningen kring karisma samspelet och relationen mellan ledare 
och medarbetare. Enligt Müllern och Elofsson (2006) har man inom dagens karisma-
forskning frångått Max Webers (1956/1983) syn på karisma som speciella personers 
ledarkvaliteter och utstrålning och i stället fokuserat på den karismatiska relationen. På 
grund av denna förändring menar Müllern och Elofsson att det blir intressant att upp-
märksamma hur karismatiska relationer skapas i och kring en organisation och hur 
inflytandeprocesser äger rum mellan ledare och medarbetare. Även Alvesson och Ydén 
(2000) framhåller karisma som en följd av relationer mellan ledare och medarbetare 
och påpekar att dessa relationer inte är statiska utan förändras beroende på de sam-
manhang de ingår i. 
 I kontrast till senare karismaforskning och uppmärksamhet på karismatiska relatio-
ner (Alvesson & Ydén, 2000; Müllern & Elofsson, 2006) pekar Hargreaves och Fink 
(2008) på karismans negativa sida. De anser att ett vanligt mönster hos karismatiska 
ledare inom skolor och skolsystem som de studerat är att de intresserar sig mer för att 
initiera och driva förändringar än att blicka tillbaka och befästa kunskaper som redan 
finns inom verksamheterna. Sådana ledare får personalen att tro på ledarens speciella 
egenskaper snarare än på sig själva. Problem kan därför uppstå när ledaren slutar och 
personalen skall fortsätta att upprätthålla förändringar som ledaren initierat. Hargreaves 
och Fink skriver: 

Heroiska ledare kan åstadkomma stora saker genom att satsa mycket tid och kraft, men 
denna kraft är sällan outtömlig och med åren blir många av dessa ledare och de som arbetar 
för dem utbrända. (s. 13–14)

Den forskning som fått spridning under senare år om distribuerat ledarskap står, enligt 
Pearce och Conger (2003), i stark kontrast till det dominerande traditionella sättet att 
se på ledarskap, där en individuell ledare agerar som överordnad och har inflytande på 
andra (transaktivt ledarskap). Det distribuerade ledarskapet, i likhet med det kollegiala 
och transformativa ledarskapet, utmanar detta synsätt genom att se ledarskap som en 
interaktiv process bland många i en grupp och där inflytande kan komma både un-
derifrån och ovanifrån. Pearce och Conger redogör för det distribuerade ledarskapets 
framväxt och att det har beröringspunkter med Mary Parker Follets begrepp ”law of the 
situation”, som introducerades redan 1924. Detta innebär att det är bättre att följa den 
person som har störst kunskap i en situation än att följa en formell ledare på grund av 
ledarens auktoritet. Senare utvecklade Bowers och Seashore (1966) begreppet ”mutal 
leadership”. De båda begreppen har beröringspunkter med varandra och den syn som 
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finns inom det distribuerade ledarskapet. Det dröjde fram till 1990-talet innan andra 
åter intresserade sig för det distribuerade ledarskapet.
 Spillane, Halverson och Diamond (2004) är forskare inom detta perspektiv som, 
förutom interaktionen mellan skolledaren och dem han/hon leder, också intresserar sig 
för kontexten och den situation ledarskapet befinner sig i och poängterar att det är en 
del i ledarskapet. De säger: ”Situation is part of practice and works to influence leader-
ship activity from within the activity“ (s. 21). I enlighet med Spillane (2005) innefattar 
det distribuerade ledarskapet en ledar-plusaspekt och en praktikaspekt. Ledar-plus-
aspekten innebär att ledarskapet omfattas av både formella och informella ledare, vilket 
inte betyder att de alltid driver åt samma håll. Ledarskapspraktiken ses som en produkt 
av skolledarens och personalens interaktion och deras situation. 
 För att utveckla ett bärkraftigt ledarskap framhåller Hargreaves och Fink (2003) det 
distribuerade ledarskapet. De skriver: ”The future must be embedded in the hearts and 
minds of the many, and not rest on shoulders of a heroic few” (s. 25). Skolan är en plats 
där skolledare, lärare, studenter och föräldrar är ledare. Det viktiga, enligt Hargreaves 
och Fink, är att forma kulturer av distribuerat ledarskap och inte att utveckla en liten 
ledarskapselit. Distribuerat ledarskap betyder mer än att delegera och innebär att lärare 
av alla slag kan ta initiativ till innovationer och även utmana skolledaren (Ibid.). Ledar-
skapet i skolan behöver inte fördelas framför Hargreaves och Fink (2008). Det är redan 
fördelat och genomsyrar olika skikt i organisationen och omfattar individer, grupper 
och nätverk i tid och rum. De påpekar att fördelat ledarskap kan främja både goda och 
dåliga syften. Fördelningen av ledarskapet, menar de, kan anta olika grader på en skala 
mellan autokrati, traditionell delegering, progressiv delegering, styrd fördelning, spon-
tan fördelning, självsäker fördelning och anarki. Autokrati innebär att skolledaren fattar 
besluten – ibland kan det ske tillsammans med en liten grupp formella ledare. Vid 
traditionell delegering fördelas specifika uppgifter till särskilda personer. Progressiv dele-
gering innebär att skolledaren kan använda biträdande skolledare till att i sin tur för-
dela ledarskapet på lärarna. Vid styrd fördelning sker en samordning av ledarskapet 
mellan skolledaren, biträdande skolledare och arbetsgrupper. Denna fördelning är väl-
formad och styrd av skolledaren. Ledarskapet i spontan fördelning, menar Hargreaves 
och Fink, växer däremot inte fram på grund av skolledarens uppmaning. Det kan inte 
styras eller delegeras utan uppstår genom personalens initiativ. Det kan till exempel ske 
när en lärare genomgått kompetensutveckling i läs- och skrivutveckling och kontaktar 
skolledaren för att få stöd för att bilda ett team som arbetar med utveckling av nya ar-
betssätt. Hargreaves och Fink kopplar spontan fördelning till ett hållbart ledarskap och 
skapandet av lärande arbetsgemenskaper. I lärande arbetsgemenskaper är starka ledare 
inte ”högröstade och kraftfulla” (s. 111). I ledarskapet skapar de en välkomnande kul-
tur präglad av tillit, där initiativ som gagnar elevernas lärande har möjlighet att komma 
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fram. Starkt utvecklade kulturer av gemenskaper är enligt Hargreaves och Fink mot-
ståndskraftiga och självmedvetna. Självsäker fördelning innebär att lärarna tar initiativ 
och känner sig fria att utmana skolledaren. De kan agera som förändringskrafter och 
engagera sig för pedagogiska reformer och förbättringar och konfrontera byråkratiska 
och politiska hinder. Anarkistisk fördelning betyder laglöshet och oordning och uppstår 
genom frånvaron av ledare. Hargreaves och Fink pekar på risker med denna fördelning 
och menar att ledare som inte förmår att upprätthålla tydlighet och syfte med arbetet 
skapar ett ”ledarskapsvakuum” (s. 117) som andra kan utnyttja. Ett sådant ledarskap 
binder inte samman deltagarna på grund av moraliska skäl utan kan vara känslokallt 
och egennyttigt.
 Till skillnad från Hargreaves och Finks (2008) tes att ledarskapet redan är fördelat i 
skolan menar Copland (2001) att ledarskapet kan fördelas på flera för att minska arbets-
bördan för skolledare. Han belyser den problematik som funnits i USA sedan 1980-talet 
med att färre vill åta sig rollen som ”superskolledare” på grund av ökade krav. Copland ser 
en möjlighet att vända denna trend genom ett distribuerat ledarskap.
 Ett perspektiv som är nära kopplat till det distribuerade kallar Southworth (2003) 
för ett lärande-centrerat ledarskap. Det innebär att ledarskapet fördelas genom ett ökat 
inflytande för medarbetarna för att utveckla kvalitet i lärandet och undervisningen i 
skolan. Detta ledarskap betonar lärandet, därefter undervisningen och sedan hur led-
ningen av sådana processer skall utövas för att skapa bra utvecklingsmöjligheter för lä-
rare och elever. Utgångspunkten för ett sådant ledarskap är klassummet som är det 
centrala för elevers och lärares lärande. Skolledaren kan genom besöken i verksamheten 
engagera lärarna till att beskriva och analysera vardagsarbetet, vilket gör att de lär sig 
när de sätter ord på sina erfarenheter. Samtal och gruppdiskussioner är viktiga i läran-
deprocesser och stimulerar till analys och reflektion enligt Southworth. Lärande skolor 
karaktäriseras av att det finns ett förtroendefullt klimat med öppenhet och trygghet. 
Utan tillit är det svårt för kollegor att tala öppet med varandra för att de är rädda för 
negativa reaktioner. Skolledaren behöver därför reflektera över hur skolor kan bli posi-
tiva arbetsplatser. Southworth framhåller att empirisk forskning inte visar på ett bästa 
sätt att leda utan skolledarskap kan uttryckas på många olika sätt beroende på den si-
tuation ledaren och medarbetarna arbetar inom. Kontexten, menar Southworth, inklu-
derar också den kommun där skolan är belägen med kulturella och samhälleliga nor-
mer samt ekonomisk riktlinje inom kommunala och statliga utbildningssystem. Flera 
av de framgångsrika skolledare som Dunford, Fawcett och Benett (2000) studerat upp-
lever spänningen mellan inre och yttre påtryckningar. Statliga och kommunala uppdrag 
kan ibland vara hindrande för utvecklingen av den enskilda skolan. I studien framgår att 
skolledarna hanterar dem genom att sålla bland de yttre initiativen och ge företräde åt 
dem som kan bidra med något till den egna verksamheten. Ibland kan också föräldrar 
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sätta press på skolan genom att de vill veta vilken verksamhet deras barn skall delta i och 
därför behöver skolan marknadsföra sin verksamhet. Föräldrars åsikter kan också avvika 
från skolans mål. Kommunikationen inom skolan men också mellan skolan och samhäl-
let är därför av stor betydelse. 
 Problematiken kring delat beslutsfattande handlar om svårigheter med att få till 
stånd delaktighet och engagemang kring skolövergripande frågor. I en longitudinell 
studie som Weiss och Cambone (1994) gjort på tolv högstadieskolor i USA, varav sex 
skolor har infört delat beslutsfattande, visar sig dessa svårigheter. I studien har skolle-
dare, biträdande skolledare, lärare, handledare och bibliotekarier intervjuats om hur de 
ser på skolövergripande beslut. I resultatet konstaterar Weiss och Cambone att lärarna 
i de skolor som infört delat beslutsfattande ansåg att det tar både tid och energi samt 
uppmärksamhet från klassrumsverksamheten. I dessa skolor diskuterades mer nya idé-
er än i de med traditionell skolledning men oftast kom idéerna från skolledarna. I 
studien framgår att lärarna var motsträviga till den nya beslutandereformen och flera 
ville att skolledaren skulle fatta besluten. Lärarna ansåg att skolledarna som administra-
törer vet hur beslut ska fattas och har en övergripande bild av verksamheterna. Dess-
utom uppgav lärarna att skolledarna har legitimitet och betalt för att fatta beslut. De 
ansåg det därför oviktigt att delta i beslut kring övergripande skolfrågor. Konflikter 
kring införandet av delat beslutsfattande sågs emellertid inte endast som negativt utan 
kunde leda till att omoderna arbetssätt ifrågasattes. Flera av deltagarna menade att lä-
rare är konservativa. De har sett för många reformer komma och gå för att villigt enga-
gera sig i dem. Lärare undervisar för att de är intresserade av ungdomar och sina ämnen 
men är inte särskilt roade av administrativa frågor. Det tar tid för lärare att utveckla 
förtroende för ett nytt sätt att fatta beslut och att se det som en möjlighet. De måste 
kunna lita på att deras värderingar och förslag kommer att implementeras. 
 Även Emihovich och Battaglia (2000) belyser lärarnas autonomi och att de inte 
blivit lärare för att samarbeta och skapa en delad kunskap med kollegor. Ett sätt för 
skolledare att få lärarna engagerade, menar de, är att bygga samarbetskulturer på skolan 
mellan lärare, skolledare och representanter från högskolan. Lärarna kan då få möjlig-
het att ifrågasätta både sina egna men också andras tolkningar, ideologier och praktiker. 
I Bennetts, Crawfords, Levačićs, Glovers och Earlys (2000) studie av nio grundskolor i 
England framgår att lärarna oftast har kontakt med enbart en klass och att de flesta 
klasslärare inte intresserar sig för strategiska utvecklingsfrågor för hela skolan, såvida 
deras arbete inte hotas. I de flesta av de undersökta skolorna fann de att ansvaret för 
ekonomiska beslut vilade på skolledaren och att ”the head is the school” (s. 349). För 
att få lärarna att engagera sig i skolövergripande synsätt handlar det, enligt Weiss och 
Cambone (1994), om att utgå från deras egen praktik. Uppgiften för skolledaren är att 
stimulera lärarna till att utveckla egna visioner för lärandet i klassrummet som sedan 
kan ligga till grund för en skolövergripande vision. 
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 I Moos, Krejslers, Kofods och Brandt Jensens (2005) studie om framgångsrika skolle-
dare i Danmark framgår kontakten med det praktiska vardagsarbetet och ett lyssnande 
förhållningssätt till elever och lärare som ett viktigt karaktäristiskt drag. Skolledarna invol-
verar lärarna i beslut och lärarna i sin tur engagerar eleverna i beslutsfattande på klass-
rumsnivå. Det finns en tillit till lärarnas undervisningskompetens och alla kommunicerar 
öppet och lyssnar på varandra. Lärarna vill gärna ha skolledarens råd och accepterande av 
deras idéer. De vänder sig till skolledaren på grund av dennes auktoritet samtidigt som de 
vill ha personlig uppmuntran av skolledaren. En fråga som forskarna ställer sig är om det 
är en trend att relationer i skolan byggs på känslomässig snarare än förnuftsmässig grund. 
Fortsätter denna trend, menar de, finns det en risk att för mycket makt överlåts till ka-
rismatiska ledare och att rationell kommunikation och demokratiska relationer under-
grävs. 
 Dunford et al. (2000) pekar på innebörden av de förändringar som skett under de 
senaste 20 åren i Storbritannien, där skolor har fått ett starkare inflytande över resurs-
användningen. Denna förändring kan jämföras med 1990-talets svenska decentralisering 
från statlig till kommunal nivå. Enligt Dunford riktar skolledare numera mer upp-
märksamhet på pedagogik och lärande. Det har blivit en större press från statligt håll 
och allmänhet kring skolresultat, vilket har ökat pressen på skolledare om att hålla god 
kvalitet i undervisningen och lärandet. 
 Ball (1997/1998) har en något annorlunda syn på vad förändringen i slutet av 1980-
talet i England och Wales lett fram till. Det ökade ansvar som skolledarna fått för för-
delningen av skolbudgeten och för att vara lärarnas arbetsgivare har lett till att klyftan 
mellan skolledare och lärare ökat. Det beror på att avståndet i lön blivit större och att 
en ny ledningskultur med ett chefsintresse och en hierarkisk ledningsstruktur införts. 
På grund av att skolbudgeten baseras på elevantal och att föräldrar kan välja skola be-
finner sig skolledarna i en marknadsstyrd klient-/konsumentrelation till föräldrarna. 
Den tid skolledarna behöver ägna åt budgeten, få intäkter till skolan och vara arbetsgi-
vare för lärarna innebär att de fått mindre möjligheter till att vara pedagogiska ledare. 
Ball menar att de förändrade förhållandena med ökad makt för skolledaren är en annan 
sak än att ge större makt åt skolorna och kan leda till främlingskap i stället för samar-
bete och begränsa engagemanget hos lärarna för övergripande insatser i skolan.

Det kontextbundna ledarskapet i mångtydiga organisationer
Forskare inom den teoretiska fåra som ser organisationer som mångtydiga karaktärise-
rar dem som fragmentariska och löst kopplade (Bush 2003). I dag finns det, enligt 
Alvesson (2001), en större medvetenhet om mångfalden av kulturella föreställningar 
inom organisationer. Den bild som ofta förs fram om organisationer är att de är enhet-
liga organisationskulturer. Numera ifrågasätts en alltför stark fokusering på samför-
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stånd. De som utgår från att organisationer är mångtydiga framhåller i stället att det 
finns variationer och osäkerhet när det handlar om värderingar och innebörder inom 
en organisation. Weick (1976) använder begreppet löst kopplade system för att be-
skriva att grupper eller system i en organisation kan vara svagt kopplade till varandra.  
 I likhet med Weick framhåller Hultman (1998) skolan som ”en mångkulturell verk-
samhet med lokal autonomi” (s. 21). Han menar att skolan består av flera fristående 
delorganisationer och att varje klass kan uppfattas som en egen organisation. I likhet 
med Hultman beskriver Siskin (1994) skolor som sociala världar och menar att lärare 
från samma avdelningar/ämnesgrupper ingår i sociala gemenskaper med avgränsade 
värderingar och normer. Wolcott (1973/2003) konstaterar också i sin etnografiska stu-
die på en skola i USA att lärare i samma skolår interagerar mest med varandra. Synen 
på skolor som självständiga delkulturer menar Hultman (1998) kan initiera för speku-
lation om den vardagliga förtrogenhetskunskapens funktion i vardagsarbetet inom ramen 
för en administrativ omslutning. Med denna syn på skolan får också ledarskapet en 
annan innebörd. Enligt Hultman styr skolledaren ”nerifrån, från sidan och inifrån, 
medan styrning i dagligt tal i stället utgår från att skolan styrs uppifrån” (s. 21). Hult-
man pekar på att den administrativa delen kan förstås som styrning uppifrån och ner 
medan den pedagogiska delen bättre kan förstås i det vardagliga arbetet på skolan. Det 
är i det sistnämnda, påpekar Hultman, som ledarskapet kan förstås. Både styrningen 
uppifrån och den lokala styrningen kan existera sida vid sida, enligt Hultman. 
 För att förstå skolledares agerande i vardagsarbetet har Hultman (2001) i en studie ob-
serverat åtta skolledare vardera under en dag. I direkt anslutning till observationerna har 
uppföljande intervjuer gjorts med skolledarna. Hultman konstaterar att de händelser som 
skolledarna involveras i kan ses utifrån två dimensioner, yt- och djupstruktur. Skolledare 
gör saker som kan uppfattas som triviala, men om de studeras på en djupare nivå kan de 
framstå som betydelsefulla. När en skolledare till exempel hjälper en lärare med något och 
vid ett senare tillfälle får hjälp tillbaka av läraren, kan det på en ytlig nivå betraktas som en 
trivial händelse men på en djupare nivå säga något om skolkulturen och den ömsesidighet 
och gemenskap som finns på skolan. De slutsatser som Hultman drar är att interaktionen 
mellan skolledare och lärare är omfattande och att skolledaren inkluderas i många episoder 
som äger rum på skolan. Skolledare gör flera saker samtidigt men i alla de små händelser 
skolledaren involveras, kan skolledaren lära sig att känna igen mönster som vid senare 
tillfällen kan bli till hjälp för att lösa problem. Skolledare behöver framför allt, menar Hult-
man, kontextuell kunskap som finns inbäddad i skolkulturen och som är skapad på plats 
genom erfarenheter och interaktion. 
 Även Alvesson och Sveningsson (2007) pekar på betydelsen av att uppmärksamma 
kulturella kontexter samt innebörder av ledarskapssamverkan om man vill förstå ledar-
skap. Forskarna menar att idealet vid studier av ledarskap kan vara att använda olika 
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teoretiska synsätt som innehåller inslag av ledarens handlande, sociala relationer mellan 
ledare och medarbetare, den organisationskulturella kontexten och hur medarbetarna 
tolkar och förhåller sig till ledarens handlingar. Förutom kontexten pekar Dunford et 
al. (2000) på tidpunkten som betydelsefull för vilka kompetenser som är viktiga i ledar-
skapet. Det är inte säkert att en så kallad framgångsrik skolledare i en skola blir fram-
gångsrik vid en annan tidpunkt i en annan skola med andra förutsättningar. Det är 
därför svårt att definiera vad som är ett framgångsrikt skolledarskap. 
 I Brüde Sundins (2007) studie om hur ledarskapet formas i skolkontexten konstaterar 
hon i likhet med Hultman (2001) att skolledarna varje dag måste försöka förstå och 
hantera olika delkulturer inom skolan. Brüde Sundin menar att det inte är en homogen 
samling av individer som skolledaren leder. I ledarskapet är det därför viktigt att skol-
ledaren är tillgänglig för att kontinuerligt diskutera med personalen, vara lyhörd för 
dem men också tala om vad de olika kulturerna står för. I likhet med Brüde Sundin 
pekar March (1984) på att aktiviteter som ledare dagligen involveras i, handlar om att 
ägna mycket tid på att tala med människor om mindre betydande saker. En nyckel-
fråga för skolledaren är, enligt Brüde Sundin, att hantera relationer till personalen inom 
skolan men också till föräldrar, förvaltningschefer och politiker utanför skolan. Ledare 
och medarbetare behöver inte alltid tycka lika och alltid arbeta mot samma mål. Det 
viktiga är dock att ledare och medarbetare har en fungerande relation som bygger på 
ömsesidigt förtroende. Det är vid formella och informella möten som förtroendet 
byggs upp. Att leda en skola, menar Brüde Sundin, handlar om att leda underifrån 
genom att ha kunskaper om människor både inom och utanför skolan. Det går inte att 
leda en skola utan fungerande kommunikation med personalen. Skall en förändring 
genomföras är det omöjligt om inte skolledaren har med sig personalen som skall verk-
ställa den i praktiken. Skolledaren kan vara den som inspirerar andra i en viss riktning 
men det är personalen som själv leder genomförandet av förändringen (Ibid.). 

Sammanfattningsvis har forskning kring skolledarskap ökat avsevärt under senare de-
cennier. Kvantitativa enkätstudier dominerar fortfarande inom ledarskapsforskningen. 
Det har dock blivit vanligare med kvalitativa studier av skolledares vardag. Intresset har 
också ökat för medarbetares roller och kontextens betydelse. Ledarskapsbegreppet är 
svårdefinierat men gemensamt för de definitioner jag hänvisat till är att ledarskapet 
innebär en process, där en eller flera utövar inflytande. Kontexten där inflytandet utövas 
är av betydelse för att ledarskapet skall kunna förstås. Inom skolledarskapsforskningen 
finns en mångfald av perspektiv, vilka uppmärksammar olika aspekter på ledarskap.
 Senare skolledarskapsforskning fokuserar på teorier inom det kollegiala området. 
Hit kopplas teorier om det transformativa och distribuerade ledarskapet. Inom detta 
område anses skolledaren ha en viktig roll som skapare av miljöer som gynnar samar-
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bete och att i praktiska handlingar vara förebild gällande samarbete. Kommunikativa 
färdigheter som att vara lyhörd för medarbetarnas åsikter och skapa engagemang och 
förståelse kring skolans utveckling anses betydelsefullt. I ledarskapet framhålls den 
praktiska verksamheten som utgångspunkt och skolledares uppgift att vara den som i 
diskussioner med lärarna stimulerar dem till att beskriva, analysera och ifrågasätta var-
dagsarbetet. Skolledaren är den som leder arbetet med skapandet av en gemensam vi-
sion kring uppdraget. 
 I studier framgår svårigheter kring gemensamt beslutsfattande och att få alla medar-
betare involverade i genomförandet av en vision (Dunford et al., 2000; Emihovich och 
Battaglia, 2000). Andra problem handlar om att lärarna tycker att skolledarna skall 
fatta besluten på grund av att de har legitimitet och administrativ kompetens (Weiss & 
Cambone, 1994). Eftersom skolledarna har övergripande ansvar för verksamheten 
tycker lärarna att det är oviktigt att de deltar i beslut som gäller för hela skolan. Det tar 
tid från deras klassrumsarbete. Många reformer inom skolan har kommit och gått och 
i Weiss och Cambones studie framkommer det att lärarna därför inte är villiga att en-
gagera sig i dem. 
 Den förändring som skett under senare år, när skolorna fått ett ökat inflytande över 
resurser och en större press på sig att undervisningen och lärandet skall hålla god kvalitet, 
har enligt Dunford et al. (2000) lett till att skolledare numera riktar större uppmärksam-
het på pedagogik och lärande. I motsats till Dunford et al. pekar Ball (1997/1998) på att 
senare förändringar, när skolledaren har fått större ansvar för skolbudgeten, har lett till att 
avståndet mellan skolledare och lärare har ökat. Skolledarna behöver ägna mer tid åt 
budget och arbetsgivaransvar och har därför fått mindre möjligheter till att vara pedago-
giska ledare. En ökad makt åt skolledarna, menar Ball, kan leda till främlingskap och 
begränsa samarbetet och lärarnas möjligheter till övergripande insatser i skolan.
 I kontrast till de starkt normativa dragen och konsensustänkandet inom kollegiala 
teorier kring synen på organisationer som enhetliga med gemensamma mål uppfattas 
organisationer i måntydighetsteorier som fragmenterade, bestående av olika delkulturer. 
Med utgångspunkt i denna syn menar Hultman (2001) att ledarskapet bäst kan förstås 
i skolans kulturella kontext. För att förstå och hantera olika delkulturer på skolan beto-
nas betydelsen av att skolledare samtalar och lyssnar mycket på medarbetarna om var-
dagliga händelser samt bygger upp fungerande och förtroendefulla relationer (Brüde 
Sundin, 2007).

I detta kapitel har jag tagit upp olika ledarskapsteorier även äldre sådana för att i analysen 
kunna reflektera över ett så komplext fenomen som ledarskap och för att olika perspektiv 
kan leva sida vid sida inom skolor (Bush, 2003). I genomgången har jag gått djupare in 
på teorier och forskning inom det kollegiala och relationsinriktade området och osäker-
hetsteorier/mångtydighetsteorier eftersom studien fokuserar på samspel. I nästa kapitel 
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går jag närmare in på den del inom organisationsforskningen som ser organisationer 
som institutioner. Inom det nyinstitutionella perspektivet ifrågasätter forskare synen på 
organisationer som rationellt målinriktade enheter och problematiserar bristande över-
ensstämmelser mellan formella mål och det faktiska handlandet i verksamheter (Johans-
son, 2002). Detta perspektiv är centralt i analysen för att förstå betydelsen av skolsam-
manhanget och kulturella förhållanden i skolor där samspelet mellan skolledare och lärare 
utspelar sig. 
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Kapitel 3

Skolan som organisation 

I studien strävar jag efter att förstå hur ledarskapet formas i samspelet mellan skolle-
dare och lärare i vardagsarbetet. Kontexten, det vill säga det sammanhang som ledar-

skapet befinner sig inom, blir därmed en viktig del av ledarskapet. I skolan gestaltas 
ledarskapet inom såväl en inre som yttre kontext. I enlighet med Hultman (1998) 
uppfattar jag kontexten som omgivningar både innanför och utanför skolan. Dessa 
omgivningar är relaterade till varandra. Den inre kontexten är en varierad samspels-
kontext, där skolledare och lärare förhåller sig till varandra utifrån olika utbildnings-
bakgrunder, verksamhetserfarenheter och intressen. Samtidigt är deras handlingar rela-
terade till den yttre kontexten och påverkade av traditioner och värderingar i samhället 
kring utbildning och fostran.
 För att förstå betydelsen av de kontextuella omgivningar som ledarskapet befinner 
sig i belyser jag i det följande perspektiv inom organisationsforskningen som ser orga-
nisationer som institutioner. Med stöd av dessa perspektiv ser jag en möjlighet att re-
flektera över betydelsen av handlingar som är institutionaliserade och tagna för givet i 
skolan och att rikta uppmärksamheten på skolkontexten och kulturers inflytande på 
skolledares och lärares agerande. 

Skolor – flerkulturella verksamheter med institutionaliserade gränser
Institutionsbegreppet anser jag som nära förbundet med kulturbegreppet. Brunsson 
och Olsen (1990) menar att när organisationer betraktas som institutioner framhålls ”att 
deras beteende styrs av kulturbestämda regler som visar sig i handlingsrutiner” (s. 15). 
Dessa regler speglar stabila värderingar, intressen, resurser och förväntningar. Organi-
sationer, menar de, utvecklar en historia över tid om vad som är goda resultat och hur 
de bäst kan nås. Därför tas vissa handlingssätt för givna och andra tolkningar och 
handlingar utesluts. Siskin (1994) för fram att lärare inom olika ämnesgrupper för med 
sig särskilda föreställningar och värderingar till skolan och att de har 

more in common with geographically distant colleagues in the same subject than they may 
with colleagues in the same school but an intellectually distant department. As subject special-
ists, they share a sense of who they are, what they do, and what they need to do it.  (s. 180) 

Som jag förstår handlar det om institutionaliserade vanor som lärarna får genom ut-
bildning och i arbetet inom olika ämnes-/verksamhetsfält och som de använder i för-
handlingsprocesser. Där utgör de i enlighet med Shibutani (1955) och Siskin (1994) 
referensramar för lärarnas förhållningssätt och agerande. I skolan möts skolledare och 
lärare med olika föreställningar och värderingar, och skolan kan därmed förstås som en 
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flerkulturell verksamhet. Siskin (1994) beskriver den kulturella mångfalden i skolor 
som sociala gemenskaper. Hon menar att lärare som ingår i dessa gemenskaper har 
olika föreställningar, värderingar och normer som utgör institutionaliserade gränser och 
fungerar som referensramar för deras handlingar. Lärarna går sällan över dessa gränser. 
 Hosking och Fineman (1990) för i likhet med Siskin fram hur deltagare i organisa-
tioner söker sig till varandra. De menar att aktörer till viss del väljer sammanhang, där 
de förväntar sig att andra delar liknande värderingar. Hosking och Fineman hävdar också 
att gruppers handlingar är politiska, eftersom de agerar utifrån sina intressen och överens-
kommelser. Det en grupp ser som fördel kan en annan se som nackdel. Hosking och 
Fineman menar att de är politiska för att 

the relations between actors and their contexts are such that some actors are more able than 
others to create and mobilize resources to protect and promote their values and interests. 
(Hosking & Fineman, 1990, s. 586) 

Konsekvenser av Hoskings och Finemans syn på gruppers handlingar som politiska kan 
bli att lärare som är särskilt skickliga på att föra fram sina intressen tar över ledningen 
av arbetet vid vissa tillfällen i skolan. 

Institutioner som är välutvecklade, menar Brunsson och Olsen (1990), skapar hand-
lingskapacitet samtidigt som stabila uppfattningar och värderingar för med sig tröghet, 
när det handlar om förändrings- och reformförsök. Även Siskin (1994) visar att lärares 
stabila föreställningar inom ämnesgrupper är så starka att de tar med sig dem också när de 
lämnar undervisningen. För att ”subjects are important aspect of who they are” (s.156). 
Arfwedson och Arfwedson (2002) för också fram betydelsen av stabila uppfattningar 
och ståndpunkter som är historiskt och kulturellt formade på den lokala skolan och 
benämner denna kunskap för ”skolkoden”. För en ny lärare innebär det att inte avvika 
för mycket från kollegors handlingsmönster utan att anpassa sig till centrala lärargrupper. 
Äldre lärare ses ofta som förebilder för den önskade anpassningen.
 Intressant i samband med resonemanget om institutioner och stabiliteten i uppfatt-
ningar inom verksamheter är hur de löser det när omgivande mål inte stämmer överens 
med värderingar inom dem. Brunsson och Olsen (1990) menar att då försöker verk-
samheter skapa två strukturer. Meyer och Rowan (1977) redogör för hur det går till när 
verksamheter, samtidigt som de införlivar formella mål, också kan koppla loss dem från 
det praktiska handlandet. De menar att regler/formella strukturer som institutionalise-
rats i samhället, till exempel riktlinjer, organisationsplaner och program fungerar som 
rationella myter, vilka organisationer införlivar och skaffar sig legitimitet igenom9. De 

9 Meyer och Rowan ser i likhet med Berger och Luckmann (1966/2003) att institutionaliseringen 
sker genom sociala processer och gemensamma typifieringar i samhället. Typifieringar som institu-
tionaliserats fungerar som regler och godtagbara handlingssätt. 
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rationella myterna/reglerna är enligt Meyer och Rowan maktfulla berättelser som orga-
nisationer införlivar ceremoniellt. Distinktionen mellan de formella myterna och det 
som sker i de dagliga aktiviteterna inom organisationer kan vara skarp, menar de. Om 
jag översätter det till skolan, kan det till exempel handla om yttre statliga förväntningar 
på skolor att organisera arbetet i arbetslag med lärare från olika verksamheter. Enskilda 
skolor kan då svara med att visa i organisationsplaner att lärare tillhör olika arbetslag 
för att anpassa sig till omgivningens förväntningar. Det behöver inte betyda att lärarna 
i vardagspraktiken arbetar tillsammans. På skolor kan det finnas andra föreställningar 
om hur arbetet bäst skall organiseras som får genomslag i praktiken. Det nya som ut-
manar etablerade arbetssätt kan lösas med att lärarna integrerar det i traditionella hand-
lingsmönster (Ekholm & Trier, 1987). Anpassningen till de formella myterna, menar 
Meyer och Rowan, handlar om att organisationer därigenom kan belönas för sin följ-
samhet och få legitimitet. De kallar denna följsamhet för isomorfism. Enligt Johansson 
(2002) räcker det inte med att anpassa verksamheten till de rationella myterna utan 
skenet av att dessa fungerar måste upprätthållas även om de inte gör det. Meyer och 
Rowan (1977) menar att det kan ske genom att undvika inspektioner och utvärde-
ringar. Som jag ser det kan det också handla om hur ledaren språkligt väljer att tolka 
eller inte ta upp formella riktlinjer i praktiken. Dunford, Fawcett och Bennet (2000) 
menar att framgångsrika skolledare, som de studerat, sållar bland yttre påtryckningar 
och ger företräde åt dem som kan bidra med något i den praktiska verksamheten. Meyers 
och Rowans syn är intressant att reflektera över när det handlar om kontexten för le-
darskapet och föreställningar inom skolorna i förhållande till yttre formella mål och 
vilket genomslag dessa kan få i de enskilda verksamheterna. 

I likhet med Brunsson och Olsen (1990) kan skolor mycket väl förstås som välutveck-
lade institutioner, där stabila kulturella föreställningar, värderingar och intressen styr 
aktörers handlingar. Även Siskin för fram stabiliteten i olika lärarkulturer inom skolan. 
I det följande utvecklar jag närmare kulturbegreppet och anger forskare som definierar 
kultur som föreställningar och värderingar, som är gemensamma för en viss grupp in-
divider och som vägleder deras handlingar. Dessa definitioner ser jag som centrala för 
att förstå betydelsen av kulturella förhållanden inom skolorna. 
 Kulturer i organisationer menar Alvesson (2007) uttrycks via språk, handlingar och 
fysiska föremål. Han definierar kultur 

som föreställningar och innebörder vilka är gemensamma för en viss grupp, som ofta ut-
trycks eller förmedlas i symbolisk form och som vägleder människorna i hur de relaterar till 
sin gemensamma omvärld. (s. 204)

Kultur fokuserar, enligt Alvesson, på vad som är gemensamt för en viss grupp, hur in-
dividerna förstår och tolkar kultur samt vilka tydningsmönster de använder sig av när 
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de relaterar till en intersubjektiv värld som de upplever som likartad. Centralt är att 
uppmärksamma ”materiella ting, handlingsmönster, specifika händelser och språkbruk 
som markerar särskilda föreställningar och innebörder och ger riktmärken för oriente-
ring i tillvaron” (s. 183). Evans (1996) förklarar kulturer som antaganden och värde-
ringar i en organisation, vilka är automatiserade och invävda i organisationens rutiner. 
Evans hänvisar till Scheins definition av kultur som innebär

[---] the deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an or-
ganisation, that operate unconsciously, and that define in a basic ’taken-for-granted fashion 
an organization’s view of itself and its environment. These assumptions and beliefs are 
learned responses to a group’s problems of internal integration. They come to be taken for 
granted because they solve those problems repeatedly and reliably. (s. 41)

När nya medlemmar kommer in i organisationen lär de sig automatiskt genom prakti-
ken hur de skall tänka och känna inför olika problem. Det finns två grundläggande 
karaktäristika för organisationskultur och dessa är djup och struktur. För att kalla något 
för kulturellt menar Evans att ”it is stable, and that it is integrated into a larger gestalt” 
(s. 42). Det finns, enligt Evans, tre kulturella nivåer: artefakter och skapelser, värde-
ringar och grundläggande antaganden. Den första nivån, den fysiska och sociala om-
givningen, är den som är mest påtaglig och innefattar språk, klädstilar, klimat, normer, 
uppförande, känslouttryck, myter, historier, ritualer och ceremonier. Den andra nivån 
är mer komplex och handlar om värderingar som utvecklats när problem löses i orga-
nisationen. När ett problem klarats upp på ett tillfredställande sätt kommer det att ses 
som den möjliga vägen. Värderingar kan beskrivas som att de guidar skolornas arbete 
och de kollegiala beteendena. Den tredje nivån är den djupaste och innefattar organi-
sationens grundläggande antaganden. De opererar på ett omedvetet och underförstått 
plan och påverkar beteenden och formar gruppmedlemmarnas sätt att förstå, tänka och 
känna. Kulturer är, enligt Evans, en enormt konservativ kraft och tenderar till att bli 
mer konservativ ju äldre den blir.
 Hargreaves (1992) gör en distinktion mellan kulturers innehåll och form. Innehållet 
syftar på attityder, värderingar, tro, vanor och delade antaganden om på vilket sätt saker 
skall utföras i en särskild kultur. Man kan se innehållet i en lärarkultur i vad lärare 
tänker, säger och gör. Den kulturella formen består av karaktäristiska relationsmönster 
som förenar medlemmar i en kultur. Genom den kulturella formen förverkligas, repro-
duceras och omdefinieras innehållet i olika kulturer. Hargreaves identifierar fyra former 
av lärandekulturer: individualistisk, balkaniserad, kollaborativ och konstlad kollegiali-
tet. Den individualistiska kulturen karaktäriseras av lärare som arbetar isolerat i sina 
egna klassrum och som inte har inblick i hur andra lärare arbetar. På skolor där en in-
dividualistisk kultur råder förs inte diskussioner i personalrummen om olika undervis-
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ningsteorier och långsiktiga planeringar. I stället kan lärare ägna sig åt att tala om 
elever och umgås på ett sätt som inte utmanar den isolerade läraren. I skolor som byg-
ger på den balkaniserade kulturen samarbetar lärare mer med varandra. Samarbetet sker 
då mellan särskilda lärargrupper. Ofta är det lärare som arbetar nära varandra och inom 
samma ämnen. Enligt Nias (1998) kan lärare i en individualistisk eller balkaniserad 
kultur känna sig isolerade och hänvisade till sin egen kunskap. Lärarna kan ha en 
känsla av att problemen är deras egna och inte finns i skolorganisationen. Kollaborativa 
skolkulturer, menar Hargreaves (1992) förekommer i mindre grad och då främst inom 
förskolor och grundskolor. I denna kultur samarbetar och stödjer lärarna varandra. 
Den kollaborativa kulturen är inte formellt byråkratisk och inte heller organiserad för 
speciella projekt utan är central för lärarna i deras vardagsarbete. Den kollaborativa 
kulturen kommer till uttryck i skolvardagen genom gester, skämt och trevligt person-
ligt tilltal utanför klassrummet. Hos lärarna finns ett gemensamt samtycke om under-
visning och tolerans för olika uppfattningar. I de skolor som har utvecklat en kollabo-
rativ kultur menar Nias (1998) att lärarna känner sig tillfredställda. Lärarna utbyter 
idéer och hjälper varandra. De samarbetar kring elever och delar material, utrymme 
och tid. Nias skriver att

collegial talk is seen as such an essential aspect of professional learning that it cannot be left 
to chance. Yet without a culture which values such learning and promotes a supportively 
open context for it, forms of organisation by themselves achieve little. (s. 1261) 

Enligt Hargreaves (1992) karaktäriseras den konstlade kollegialiteten av formella regler 
för att öka lärares samarbete och planering, vilka kan handla om formella schemalagda 
möten, handledning med mera. De formella initiativen är till för att stödja ett större 
samarbete mellan lärare och kan användas för att implementera ny teknik och nya 
förslag som kommer utifrån. De fyra synsätten på lärandekultur kan öka förståelsen för 
varför förändringar av nya undervisningsformer kommer till stånd eller uteblir. Har-
greaves menar:

The forms of teacher culture is important, for it is through them that the contents of teacher 
cultures – the norms, values, beliefs and practices of teachers – are reproduced or redefined, 
It is through working with their colleagues in particular ways, or working apart from them 
altogether, that teachers either persist in doing what they do or seek and develop ways to 
change their practice. (s. 231–232)

Den lärande skolorganisationen
I statliga intentioner framgår att skolledare har att verka för att utveckla skolor till lä-
rande organisationer (Utbildningsdepartementet, 2001). Således finns föreställningar 
på statlig institutionell nivå om hur skolan skall organiseras. Begreppet lärande organi-
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sation relaterar jag till den yttre skolkontexten och jag belyser begreppet för att skolledare 
och lärare har att förhålla sig till det i samspelet och i organiseringen av arbetet.  Begreppet 
lärande organisation är vanligt förekommande i senare forskning om organisationer men 
vad en lärande organisation är finns det en rad olika uppfattningar om bland forskare 
som är intresserade av organisationsutveckling. I litteraturen benämns lärande organi-
sationer också olika. Leonard och Leonard (2001) och Sergiovanni (1996) använder 
begreppet lärande gemenskaper. Söderström (1996) pekar på i sin litteraturgenomgång 
av begreppet organisatoriskt lärande att lärande organisation, organisationslärande och 
organisatoriskt lärande ibland används synonymt och ibland med olika innebörder. 
Ämnesmässiga traditioner speglar hur forskare definierar begreppen. Söderström ur-
skiljer fyra centrala kategorier i definitionerna. Dessa handlar om att lärande organisa-
tioner a) anpassar sig till snabbare och komplexare förändringar i omvärlden, b) skapar 
en organisatorisk miljö som gagnar lärande och utveckling av nya kunskaper hos delta-
garna, c) förändrar kulturella föreställningar, normer och relationer som styr deltagar-
nas handlingar och d) arbetar med strukturella förändringar som följd av nya kunska-
per och förändringar av föreställningar i organisationen. Ekholm et al. (2000) menar 
att definitioner av en lärande organisation kan handla om allt från att enskilda indivi-
der i en organisation lär genom vardagslärande eller fortbildningsinsatser till att hela 
den lokala organisationen bygger upp ett eget förråd av kunnande. 
 En av förgrundsgestalterna när det gäller lärande organisationer, och som litteratu-
ren ofta refererar till, är Senge (2001). Han menar att verkligheten är en helhet och om 
man skall bygga lärande organisationer är det nödvändigt att ha en helhetssyn. Det 
räcker inte med att någon eller några får utbildning i organisationen eller att en ledare 
i toppen tar beslut som alla skall följa. Senge hävdar att de organisationer som tar ”till-
vara människors engagemang och förmåga att lära, på alla nivåer, kommer att ha för-
delar framför sina konkurrenter” (s. 18). En lärande organisation byggs upp kring fem 
discipliner som var och en är en viktig funktion i organisationen. Dessa är systemtän-
kande, personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och teamlärande. 
Systemtänkande handlar om att se organisationen som ett komplext system som sam-
verkar. Personligt mästerskap fokuserar på sambandet mellan individers och organisatio-
ners lärande. En organisations lärande anses bero på de enskilda individernas förmåga 
att lära. Tankemodeller riktar uppmärksamheten mot bilder eller symboler som påverkar 
hur individer förstår verkligheten och arbetet med att förändra tankemodeller genom att 
ifrågasätta sig själv genom andras bedömningar. Gemensamma visioner handlar om att 
föra fram bilder av framtiden som engagerar och delas av de flesta. Teamlärande syftar till 
att lära sig genom dialog tillsammans med andra (Ibid.). Granberg och Ohlsson (2004) 
menar att systemtänkandet sätter fokus på att om förändringar skall kunna ske i en orga-
nisation måste hela systemet innefattas. 
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 Om organisationer skall kunna betrakta sig som lärande organisationer anser Scherp 
(2002) att det ”krävs att lärandet leder till förändringar såväl i handling som i organi-
sationsstruktur” (s. 28). Lärandet stannar inte vid individen utan innefattar ett kollek-
tivt gemensamt lärande. Att skapa grupprocesser där individer gemensamt tydliggör 
och reflekterar över de lärdomar som görs är av stor vikt. Reflektionen medvetandegör 
och skapar förståelse hos individerna för förgivettaganden som finns i organisationen. 
Lärararbetslaget har en viktig funktion för lärandet. I konfrontation med varandra kan 
lärarna samtala om sina erfarenheter och lärdomar från undervisningen som de redan 
etablerat. Dessa lärdomar ligger sedan till grund för utveckling av nya kunskaper och 
för att hantera verksamheten på ett bättre sätt. I den lärande organisationen skapar man 
möten mellan tidigare lärdomar och sätter dem i relation till ett nytt tänkande. De 
äldre lärdomarna omkonstrueras till mer fördjupade och ändamålsenliga lärdomar. 
Lärdomar omformas och aktualiseras i en pågående process (Scherp, 2002).  
 Sergiovanni (1996) och Hargreaves och Fink (2008) för fram betydelsen av att del-
tagarna i lärandegemenskaper knyts till varandra av moraliska skäl och för att de är 
engagerade kring ett gemensamt syfte och i varandra. Sergiovanni framhåller betydelsen 
av att se skolor som moraliska lärandegemenskaper som organiseras kring relationer och 
idéer. I stället för att förlita sig på yttre kontrollinstrument förlitar sig gemenskaper mer 
på normer, ändamål, värderingar, professionell socialisation, kollegialitet och ömsesidigt 
beroende. Kollegialiteten i gemenskaper uppstår genom att medlemmarna i gruppen 
knyts till varandra av moraliska skäl. Han definierar moraliska lärandegemenskaper som

collections of individuals who are bonded together by natural will and who are together 
bound to a set of shared ideas and ideals. The bonding and binding is tight enough to trans-
form them from a collection of ‘I’s’ into a collective ‘we’. (s. 48)

I lärande arbetsgemenskaper, menar Hargreaves och Fink (2008), ingår olika deltagare 
(lärare, elever, föräldrar och andra vuxna som arbetar i klasserna). De delar engagemang för 
ett gemensamt syfte och för varandra. Lärandet är djupgående och i fokus står elevernas, 
de vuxnas och skolans lärande. Lärande arbetsgemenskaper är enligt Hargreaves och Fink 
professionella i den bemärkelsen att de hanterar skillnader i värderingar och oenigheter i 
debatter för att kunna genomföra nödvändiga förbättringar i skolan. Vid beslutsfattande 
kombinerar de erfarenhetsbaserad kunskap med intuition. Hargreaves och Fink skriver: 
”Poängen med lärande arbetsgemenskaper är att sträva mot och uppfylla viktiga principer 
och syften, inte att genomföra andras specifika prioriteringar” (s. 113). De för fram mång-
falden i lärande arbetsgemenskaper kring undervisning och lärande och hävdar att: 

Ett uthålligt ledarskap främjar sammanhållen mångfald och undviker likriktad standardise-
ring i ut- och inlärning. Det stimulerar och lär av mångfald och skapar sammanhållning och 
nätverkssamarbete mellan sina olika beståndsdelar. (s. 135) 
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Leonard och Leonard (2001) har i en studie frågat 565 lärare i Kanada om hur de vär-
derar samarbete i skolan och i vilken utsträckning det sker i deras skolor. I resultatet 
framgår att lärarna tycker att de borde samarbeta mer. Viktigt för att kunna samarbeta 
är att människor tycker om varandra. Om samhörighetskänsla finns mellan lärare för-
bättras möjligheterna till ett professionellt samarbete. Lärarna karaktäriserar dock sina 
skolor som tävlingsinriktade och individualistiska i större utsträckning än vad de anser 
önskvärt. Skolorna är, enligt lärarna, inga förtroendefulla och omsorgsfulla miljöer av-
sedda för samarbetsaktiviteter. Lärarna framhåller att skolor fungerar bättre när värde-
ringar delas men påtalar också betydelsen av att olika åsikter och arbetssätt får komma till 
uttryck, vilket de menar tyder på en hälsosam organisation. Tid till samarbete är något 
lärarna poängterar. För att främja samarbete menar forskarna att värderingar kring sam-
arbete måste blottläggas och hur dessa influerar samarbetsprocesser. De framhåller bety-
delsen av att skolledare i praktiken agerar enligt de värderingar som de företräder. Skol-
ledare har också ansvar för att skapa förtroende, underlätta beslutsfattande och ge stöd för 
att en trygg miljö ska kunna utvecklas där medarbetare engageras och tar ansvar. 
 Holmström (2007) har studerat händelser och sociala processer i en nystartad gym-
nasieskola som skulle drivas som en lärande organisation. Den nya skolan skulle enligt 
politikerna i kommunen vara innovativ och utvecklingsinriktad. Den skolledare som 
anställdes på skolan var omtalad som förändringsbenägen. Han hade en vision att ut-
veckla skolan till en lärande organisation i enlighet med statliga och kommunala inten-
tioner men misslyckades och hamnade på kollisionskurs med lärarna. Holmström stu-
derar vad som hände i skolledarens och lärarnas sociala relation och hur skolledarens 
handlingar kunde leda till att en hel grupp lärare krävde hans avgång. Trots skolleda-
rens vision och en rad åtgärder för att stimulera skolutveckling införlivades inte visio-
nen utan lärarna gjorde som de själva ville i arbetet. På mötena möttes skolledarens tal 
med tystnad. Det sociala klimatet försämrades och flera lärare slutade. Lärargruppen 
splittrades i fraktioner och skolledaren blev utbränd. Ett av problemen, var menar 
Holmström, att redan innan skolan startade hade visionen etablerats. När lärarna kom 
till skolan fick de direkt bege sig till skolutvecklingsarenan, vilket inte var vad lärarna 
önskade. De ville i stället ta itu med praktiska problem. Här fick lärarna en verksam-
hetsfrånvänd föreställning av skolledaren. Den officiella versionen av skolan var en 
belastning och inte något som lärarna slöt upp kring, vilket ledde till att lärargruppen 
fjärmade sig från skolledaren. Om en officiell version skall ha någon verkan måste lä-
rarna sluta upp kring den. Holmström säger:

I samma utsträckning som lärarna bör bege sig till skolutvecklingsarenan bör skolpolitiker, 
skolforskare och rektorer uppmärksamma de sysslor som lärarna tar sig an när de inte är där. 
Då infinner sig en ömsesidighet i relationen och på så vis kommer en av de viktigaste förut-
sättningarna för en fungerande social interaktion på plats. (s. 215)
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Skolledares och lärares utveckling av förståelse av vardagsarbetet och dess betydelse för 
att utveckla skolan till en lärande organisation har också uppmärksammats av Ekholm 
et al (2000). På många skolor menar forskarna att det saknas en genomgripande stra-
tegi för att de skall kunna kalla sig för lärande organisationer. För att bli medveten om 
verkan av aktiviteter som förekommer i skolan handlar det om att skolledare och lärare 
utvecklar en förståelse för lärprocesser i verksamheten. Erfarenheter som lärare gör i 
praktiken framstår som centrala att ta tillvara i utvecklingsarbetet. Det finns dock en 
risk, enligt Ekholm et al., med erfarenhetslärande om undervisningen stabiliseras efter 
ett traditionellt lärande och inte utmanas. Som lärare är det svårt att utmana sina kol-
legor och i stället kan det vara lättare att bekräfta det som görs. Skolledarens centrala 
uppgift blir då att utmana invanda föreställningar för att få igång en utvecklingspro-
cess. Ekholm et al. (2000) säger: 

En lärande organisation uppstår inte bara för att man skapat lärarlag som fått stor frihet att 
besluta om hur man ska organisera sitt arbete och som fått makt över delar av de ekono-
miska resurserna. En skola blir en lärande organisation först när man utmanar de gemen-
samma föreställningarna och arrangerar sin verksamhet så att man kan lära sig av denna. 
(s.195)

En stor del av litteraturen kring lärande gemenskaper och reformer, enligt Prestine och 
Scott Nelson (2005), visar på deras betydelse som stöd för lärares samarbete i kollegiala 
miljöer och för hållbara skolförändringar. Ofta framhålls fördelar med lärande gemen-
skaper när det gäller undervisning och lärande. Dock finns det ingen tydlig förklaring 
till hur skolledare/ledare gör för att skapa och ge näring åt hållbara gemenskaper. Få 
studier har undersökt på vilket sätt lärande gemenskaper gynnar lärarnas lärande och 
förbättring av praktiken. Studier som fokuserar på ledarskapsrollen förekommer än 
mer sparsamt inom angivet perspektiv (Ibid.). 

Sammanfattningsvis kan två perspektiv kring lärande organisationer och lärande arbets-
gemenskaper skönjas. I det ena framstår en konsensussyn som innebär att individer 
kollektivt utmanar äldre lärdomar och förgivettaganden för att skapa en ny gemensam 
vision för hela verksamheten (Scherp, 2002; Senge, 2001). I det andra perspektivet 
förespråkas mångfald och att individer knyts till varandra av moraliska skäl. De har ett 
delat engagemang för gemensamma syften och för varandra (Hargreaves och Fink, 2008; 
Sergiovanni, 1996).
 Den kritik som riktar sig mot lärande organisationer handlar om att lärare påtvingas 
att samarbeta. Samarbetet kan bli på en ytlig nivå och frågor som ligger på ett djupare 
plan tas inte upp för att de kan splittra lärarna. Grupptänkande kan utvecklas och 
andra sätt att reflektera än de egna kommer inte i fråga (Hargreaves, 2004). Grupptän-
kandet kan, enligt Ohlsson (2004), göra att individer i ett arbetslag slutar att ifråga-
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sätta och undviker konfrontation och faller in i normtänkande. I det kollektiva läran-
det i arbetslaget påpekar Olsson att det är viktigt att individernas olika tankar får 
möjlighet att genomsyra arbetet. Det är då arbetslaget kan bli medvetet om det som 
annars tas för givet. Problem framgår kring visioner som kommer utifrån och som le-
daren skall förankra i verksamheten. För att visioner skall kännas meningsfulla är det 
viktigt att de är förankrade i det praktiska arbetet (Holmström, 2007). Samhörighet 
mellan lärare framstår också som centralt för att ett professionellt samarbete skall kunna 
utvecklas (Leonard och Leonard, 2001).
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Kapitel 4

Teoretiska grunder för att se ledarskap
som relationellt och kontextbundet

I       avhandlingen utgår jag från en socialkonstruktionistisk epistemologi. Att se skolledar-
skap som ett socialt fenomen, i betydelsen att skolledare och lärare utvecklar ledar-

skapet i gemensamma handlingar, kan hänföras till den socialkonstruktionistiska teori-
bildningen. Inom denna teoretiska fåra finns ett intresse för vardagslivet och människors 
meningsskapande. Här betonas hur människor konstruerar sina sociala verkligheter 
och vidmakthåller dem genom mellanmänskliga kommunikativa handlingar. För att 
förstå de sociala verkligheter som människor ingår i, studeras inom socialkonstruktio-
nismen människors interaktion och handlingar. Språk, samspel och den tid samt det 
sammanhang människor ingår i påverkar hur konstruktionen av kunskap går till och är 
därför av speciellt intresse (Berger & Luckmann, 1966; Bron & Wilhelmson, 2004; 
Burr, 1995; Wenneberg, 2001).        
 Ledarskapet gestaltas inom ramen för såväl en inre som en yttre skolkontext. Kontexten 
förstår jag i enlighet med Hultman (1998) som omgivningar både innanför och utan-
för skolan. Den inre kontexten betraktar jag som en varierad kulturell samspelskontext 
där skolledare och lärare förhåller sig till varandra utifrån olika utbildningsbakgrunder, 
verksamhetserfarenheter och intressen. Denna kontext är relaterad till den yttre omgiv-
ningen med samhälleliga och institutionella värden och traditioner kring utbildning 
och fostran. Samspelet mellan skolledare och lärare kan med Siskins (1994) begrepp ses 
som ”inbäddat” och influerat av både den inre och yttre omgivningen. Siskin illustrerar 
den yttre omgivningens roll genom att visa hur lärare inom olika ämnesområden bär 
med sig delade föreställningar till skolan som är relaterade till en viss ämneskultur sna-
rare än till en enskild skola. Lärare inom samma ämnesområde kan därför ha mer ge-
mensamt med lärare tillhörande samma ämne utanför skolan än med kollegor på den 
egna skolan från ett annat ämnesområde. 

Kulturer fungerar som institutionaliserade gränser och jag uppfattar dem i likhet med 
Shibutani (1955) och Siskin (1994) som referensramar för skolledares och lärares 
handlingar. De speglar stabila värderingar, intressen och normer som är gemensamma 
för grupper inom skolan. Dessa ramar visar sig i handlingssituationer och kan spela en 
aktiv roll när det handlar om olika politiska intressen och synsätt inom skolverksamheten. 
Intressena är politiska i den mening att grupper agerar utifrån dem (Hosking & Fine-
man, 1990). Skolkontexten betraktar jag som del av ledarskapsrelationen. Den omger 
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skolledares och lärares samspel och kommer till uttryck i deras handlingar och kan 
därför inte uteslutas i studien. 
 För att betrakta ledarskap som en relation har jag inspirerats av Meads (1934/1976) 
teori om människors intersubjektivitet. Jag kopplar denna teori till socialkonstruktio-
nistiska utgångspunkter för att den belyser hur människor utvecklar sin medvetenhet i 
interaktion med varandra och i reflekterandet av varandras perspektiv. Med stöd av 
denna teori ser jag möjlighet att fokusera på ledarskap som en social process och rikta 
uppmärksamhet på hur skolledare och lärare uttrycker att de förstår varandra och var-
andras ord och handlingar i vardagsarbetet. Berger och Luckmanns teorier i The social 
construction of reality (1966) utgör en annan inspirationskälla för att förstå hur mönster 
och vanor utvecklas i sociala processer och institutionaliseras. Jag uppfattar deras teori 
som ett verktyg för att reflektera över vardagskunskapen och hur den formas, institu-
tionaliseras och vidmakthålls i skolan. Med dessa teoretiska ansatser har jag möjlighet 
att genom skolledares och lärares utsagor reflektera över det nära samspelet mellan skol-
ledare och lärare i förhållande till den inre och yttre skolkontexten. 

Den sociala relationen
Ledarskap kan förstås på olika sätt och som framkommit i tidigare genomgång av 
forskning kring ledarskap och organisation har konstaterats, att det finns en övervikt av 
ledarskapsstudier där man har fokuserat på ledares egenskaper och hur dessa påverkar 
ledningen av medarbetarna. Ledarskapet har heller inte i någon större omfattning rela-
terats till organisationskontexten och samspelet inom den. 
 Herbert Meads (1934/1976)10  teori om människors intersubjektivitet är omfattande 
och inriktar sig på olika aspekter, när man vill förstå ett fenomen som ledarskap med 
avseende på ledaren/individen, medarbetarna/gruppen och kontexten/miljön. Teorin 
förskjuter tyngdpunkten från ledares personliga egenskaper till samspelet mellan skol-
ledare och lärare. De gemensamma handlingarna och skolkontexten som skolledare 
och lärare omges av blir därmed avgörande för att förstå ledarskap. 
 Mead använde själv inte begreppet intersubjektivitet, påpekar Bron och Lönnheden 
(2004), men det förklarar det centrala i hans teori; att jaget konstitueras i den gemen-
samma kommunikationen mellan människor. Von Wright (2000) skriver:

10 Mead författade ett flertal artiklar men gav själv aldrig ut någon bok där han sammanfattade sin 
teori. I refererandet använder jag både primär- och sekundärkällor. Medvetandet jaget och samhället. 
Från socialbehavioristisk ståndpunkt anges ofta som primärkälla men består av texter som nedteck-
nats av studenter till Mead. Till primärkällor hör Recks (1964) samlade artiklar av Mead i Selected 
Writing. Sekundärkällor som används är: Biesta (1998), Bron och Lönnheden (2005), Charon 
(2007), Cook (1993) och von Wright (2000).
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Vad som karaktäriserar individers intersubjektivitet blir då inte enskilda egenskaper, utan de 
handlingar som framträder i relationer mellan människor. Subjektiviteten är då beroende av 
andra människor i tid och rum. Den framträder olika och kan ta sig olika uttryck, vilket 
innebär att man aldrig med säkerhet eller en gång för alla kan bestämma vem en annan 
människa är. (s. 33)

Meads teori om människors intersubjektiva konstituering kan, enligt von Wright (2004), 
sammanfattas med hans ord ”vi måste vara andra för att vara oss själva” (s. 409). Det är 
genom den gemensamma sociala världen som vi utvecklas. Vi kommer inte ut i världen 
från våra inre jag, vilket motsäger att våra uppfattningar om oss själva är fasta och för-
ankrade i vårt inre. Människor ses i denna teori som i grunden sociala och för att 
kunna utvecklas till unika individer är förutsättningarna att vi kommunicerar med 
andra och handlar i deras perspektiv. Perspektivtagandet innebär att inta andra indivi-
ders attityder. Genom intagandet av andras olika perspektiv utvecklar individerna sin 
medvetenhet och kontroll över sig själva. Översätter man innebörden av perspektivta-
gandet till skolledares och lärares arbete med att utveckla förståelse kring frågor i skol-
verksamheten, innebär det att de sätter sig in i varandras utgångspunkter genom samtal 
och förhandling. I sådana förhandlingsprocesser kan olika perspektiv konfronteras och 
leda till att skolledare och lärare lär känna varandras olikheter och att de därmed ut-
vecklar sin förståelse av verksamheten. Viktigt att uppmärksamma är att perspektivta-
gandet inte innebär en harmonisyn, där alla tycker lika utan i stället skall ses som en 
förhandlingsprocess av en mångfald av meningar. Perspektivtagandet kan även ske när 
skolledare eller lärare reflekterar enskilt över diskussioner de haft med varandra. Reflek-
tionen involverar det som tidigare förhandlats mellan skolledaren och lärarna och utgör 
en social process. 
 Att betrakta individen i relation till andra utgår från ett dialektiskt synsätt. Mead11 

influerades av Hegel, som tog avstånd både från att se tänkandet som individualistiskt 
och från att människan erhåller kunskaper passivt och statiskt. Den centrala tanken hos 
Mead om att ”jaget” (det engelska begreppet self ) konstitueras i samspel kan återföras 
till Hegel (von, Wright, 2000). Människans medvetande, menade Hegel, är socialt och 

11 Charles W. Morris (1962) som skrev inledningen till de texter som nedtecknats av studenter 
till Mead i Medvetandet jaget och samhället. Från socialbehavioristisk ståndpunkt menar att Mead 
(1863–1931) som filosof var pragmatiker och som vetenskapsman socialpsykolog. Under åren 
1888–1891 studerade han filosofi i Tyskland för Wundt och Dilthey. Mead tog starkt intryck av 
den tyska traditionen och av Hegel. En nära vän och kollega till Mead på University of Chicago var 
John Dewey. När Dewey fick tjänsten som rektor för universitetet i Chicago anställde han Mead 
som då arbetade på University of Michigan. Tillsammans med Dewey och hans hustru Alice var 
Mead förutom arbetet på universitetet också starkt engagerad i parets experimentskola (Farr, 1996; 
von Wright, 2000, 2004). För vidare läsning om Mead och hans akademiska karriär hänvisas till 
(Cook, 1993).
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formas i en aktiv och dynamisk kunskapsprocess. Det finns ingen dualistisk uppdelning 
mellan individen och andra utan individens jag ses i relation till andra som ett både och12. 
Med en sådan utgångspunkt går det inte att separera skolledarens handlingar från lärar-
nas utan ledarskapet gestaltas då socialt i skolledarens och lärarnas handlingar.  
 En sådan relationell syn på ledarskap inbjuder enligt Dachler och Hosking (1995) 
till frågor som handlar om: ”social processes by which certain understandings come 
about and represent the social reality with reference to which certain behaviours make 
sense and not others” (s. 13).   
  
Meningsskapande i social gemenskap
Språket har central betydelse för kommunikationen med oss själva och andra kring 
önskemål, föreställningar och förståelse av situationer. Enligt Mead (1934/1976) finns 
det i språket en uppsättning symboler som betecknar ett visst innehåll. Ska kommuni-
kation och förståelse bli möjlig måste det finnas en gemensam begreppsvärld. Mead 
skriver: ”Man måste ha något att kommunicera innan man kommunicerar” (s. 185). 
 När vi kommunicerar med varandra använder vi oss av såväl verbala som icke ver-
bala uttryck. Mead (1934/1976) menade att gesten kan betecknas som stimuli för de 
människor som är inbegripna i en social handling och beteckna den begynnande delen 
av handlingen. Den funktion gesten har är att möjliggöra en anpassning mellan indivi-
der som är inbegripna i en given social handling. Det är genom gester som vi har infly-
tande på andra i handlingssituationer. Enligt min mening kan det handla om när en 
skolledare inleder ett samtal med lärarna och med ansiktsuttryck visar att det är tillåtet 
att uttrycka sina åsikter. Gesten, ansiktsuttrycket, är ett stimulus som lärarna förstår 
och som säger dem att de inte behöver vara rädda för att föra fram sina synpunkter. 
Gesten ”bär med sig själva handlingens betydelse” (Ibid., s. 58). Social interaktion är 
meningsfull i den bemärkelsen att svaret som den andre ger inte är riktad mot gesten i 
sig utan den mening som gesten bär med sig (Biesta, 1998). Det som kännetecknar den 
signifikanta gesten är att den framkallar samma mening hos den individ som uttrycker 
gesten som hos den individ som deltar i den givna sociala situationen. För att en gest 
skall betecknas som signifikant skall den således signalera något och väcka samma reak-
tion hos den som utför den som hos andra individer mot vilka gesten är riktad. 

På så sätt kommer varje gest inom en bestämd social grupp eller gemenskap att stå för en 
speciell handling eller respons, nämligen den handling eller respons som den framkallar 
explicit hos den individ till vilken den är riktad, och implicit hos den individ som utför den; 
och denna speciella handling eller respons, för vilken den står, är dess mening som en signi-
fikant symbol. (Mead, 1934/1976, s. 54)

12 För vidare diskussion om Hegels teori hänvisas till Markova (2003).
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 Som citatet ovan visar kan gester/symboler ha olika betydelser beroende på vilken 
grupp eller kultur man tillhör. Grunden för att kommunikationen skall fungera är 
ömsesidighet och att deltagarna delar mening, det vill säga förstår och kan tolka varan-
dras gester. Siskins (1994) beskrivning av skolor som sociala världar är intressant i för-
hållande till betydelsen av delad förståelse. Lärare inom olika ämnesgrupper, menar hon, 
söker sig till varandra för att de förstår varandra genom att de delar samma värderingar 
och normer.  

Att bli medveten om mening och ta den andres perspektiv
Den centrala utgångspunkten i Meads teori är att genom vår kommunikation med 
gester och när vi intar andra människors perspektiv får vi förståelse för andra männis-
kors uppfattningar. Detta leder till att vi på ett medvetet sätt kan reflektera över egna 
perspektiv och utveckla vårt sätt att tänka och handla (von Wright, 2004). Perspektiv-
tagandet innebär enligt Charon (2007) att förstå konsekvenserna av de egna handling-
arna genom dess effekter på andra. Skall ett lärande bli framgångsrikt innebär det en 
ömsesidig förståelse genom att inta den andres eller gruppens perspektiv. Han hävdar: 
”I cannot imagine a more important ability than role taking that humans need in order 
to successfully achieve their goals in relation to other people” (s. 113).
 Den process, vari perspektivtagandet äger rum då vi kommunicerar, som skapar 
mening och utvecklar vår förståelse kallar Mead (1934/1976) för en social anpassnings-
process. Han beskriver den som en trefaldig, triadisk ”relation mellan gest, anpassnings-
respons och resultat av den sociala handling som gesten initierar” (s. 75). Ett konkret 
exempel på hur mening skapas i denna process kan vara när en skolledare önskar dis-
kutera en förändring med lärarna. Skolledaren börjar med att ge sin syn på föränd-
ringen. En förutsättning för att lärarna skall förstå är att de kan tolka skolledarens för-
ändringsidéer. I förhandlingen för sedan lärarna fram olika synpunkter. Det är inte 
förrän skolledaren och lärarna gett varandra sina uppfattningar och intagit varandras 
perspektiv och reflekterat över dem som förloppet är fullbordat. Det är då handlingsal-
ternativen kan utökas och förändringen bli meningsfull.  
 När vi utvecklar vår medvetenhet tillsammans i interaktionsprocesser poängterar von 
Wright (2000) att det inte handlar om total enighet och samförstånd utan en mångfald 
av meningar. Denna skillnad är viktig, framhåller Bron och Lönnheden (2004), eftersom 
sådana processer innehåller en förhandling av mening i stället för att idealisera en bild 
av samförstånd. För att människor skall kunna utveckla ett medvetet reflekterande 
krävs att man utmanas med skillnader i erfarenheter. Brott mot vanor och konfronta-
tion av problem menar von Wright (2000) erbjuder nya situationer och möjliggör för-
ändring. Gamla lösningar kan då överskridas. Om uppmärksamheten enbart riktas mot 
det vanemässiga sker ingen förändring i medvetandet. Handlingar har då blivit så vane-
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mässiga att ingen medvetenhet uppstår utan responsen är helt säker och kräver ingen 
medvetenhet. Är gränser mellan olika grupper rigida menar von Wright att perspektiv-
tagande inte kan ske. För att möjliggöra förståelse mellan grupper behöver andras situa-
tioner problematiseras. Dachler och Hosking (1995), som utgår från ett relationellt per-
spektiv på organisering och ledarskap ger en förklaring till hur det skulle kunna gå till. 
De för fram betydelsen av att inte förkasta olikheter utan låta många röster komma 
fram i förhandlingsprocesser och nätverkande. En ledare som nätverkar, menar de, bjuder 
in andra genom att fråga om sådant som är outtalat. Till exempel kan dessa frågor röra sig 
om deltagarnas professionella identiteter. 

I mötet med andra utvecklas medvetandet

Mead (1934/1976) använder begreppet ”self” för att beteckna jagets egenskap att vara 
både ett objekt och subjekt. Mead beskriver innebörden av att se sig själv som ett objekt 
som grundläggande för att bli självmedveten och säger:

individen upplever sig själv som sådan, inte direkt, utan indirekt, från de andra individernas 
ståndpunkter i samma sociala grupp, eller från den generaliserade ståndpunkten hos den 
sociala gruppen som helhet till vilken han hör. (s. 111)

Mead (1934/1976) benämner de två sidorna av jaget för I och me. Me är jagets sociala 
beståndsdel med normer som blivit en del av individen när den lärt sig att se med 
andras ögon (von Wright, 2000). Det är den objektiva delen av jaget. Enligt Charon 
(2007) är det Me som gör det möjligt att tänka, ha kontroll över sina handlingar, dis-
kutera med sig själv som ett objekt och besluta om på vilket sätt man ska agera. Den 
del av jaget som utgör den subjektiva delen är I. Det är den handlande oförutsägbara 
och spontana beståndsdelen av jaget. Funktionen hos I och individens direkta upple-
velse fungerar som en källa ur vilken nya sätt att hantera situationer kan framkomma 
när handlingar blivit problematiska (Bron och Wilhelmsson, 2004a; Cook, 1993; von 
Wright, 2000). I menar von Wright står för det kreativa och unika hos individen. Hon 
skriver: ”En mänsklig varelse bestående av enbart me skulle vara en kameleont utan 
jagkraft” (s.135).  
 Enligt von Wright (2000) finns det ingen splittring mellan I och me ”utan det handlar 
om en väv av intersubjektivitet där I inte framträder utan me, och vice versa, men där 
jaget upprätthålls som ett resultat av dialektiken mellan I och me” (s. 132). Individens 
jag är en produkt av samspelet mellan I och Me och utgör individens reflekterade intel-
ligens. Att se på jaget från en relationell infallsvinkel är en dubbelhet som handlar dels 
om hur individen förhåller sig till sig själv men också i relation till andra. I handlings-
situationer påverkar det individen gör mot andra även individen själv (Ibid.). 
 Den dubbelhet som finns i Meads relationella syn och i begreppen I och me och hur 
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individen ser på sig själv i förhållande till andra får konsekvenser för synen på ledarskap 
och hur det gestaltas. Med denna utgångspunkt blir det omöjligt att söka förståelse för 
ledarskap genom att fokusera på individuella ledare som separerade från medarbetare 
och kontext. I stället möjliggör ett relationellt perspektiv att uppmärksamhet riktas på 
skolledares och lärares handlingar och hur de förstår varandras agerande i specifika 
skolkontexter. Hosking (1988), som utgår från ett socialpsykologiskt synsätt, menar att 
ett relationellt perspektiv öppnar upp för ett ”bottom-up-perspektiv” på ledarskap och 
organisering och intresset vänds från ledaren som person till ledarskap som process. 
Det räcker inte, menar Hosking, att studera vad enskilda ledare gör. Om ledarskap skall 
förstås måste fokus vara på ledarskapsprocesser:

[P]rocesses in which influential ’acts of organizing’ contribute to the structuring of interac-
tions and relationships, activities and sentiments; processes in which definitions of social 
order are negotiated, found acceptable, implemented and renegotiated; processes in which 
interdependencies are organized in ways which, to a greater or lesser degree, promote the 
values and interests of the social order. (s. 147)

Hosking framhåller aktörernas inflytande på organiseringen i verksamheter och att de 
genom interaktion skapar en social ordning. De värderar och bedömer situationer på 
ett sätt som reflekterar deras värderingar. Hosking kontrasterar det relationella perspek-
tivet med ett ”top-down-perspektiv” på organisationer och ledarskap. Organisationer, 
menar hon, ses i det senare perspektivet som identifierbara enheter, vilka hålls ihop av 
organisationsstrukturer och existerar oberoende av deltagarnas interaktion och menings-
skapande. 

Den generaliserade andre och hur vi intar olika roller
Skolor kan betraktas som flerkulturella, löst kopplade verksamheter (Brüde Sundin, 
2007; Hultman, 1998; Weick, 1976). Lärare tillhör olika sociala gemenskaper och agerar 
utifrån olika värderingar och normer (Siskin, 1994).
 Meads begrepp, den generaliserade andre, visar på den sociala gruppens betydelse 
och hur det går till när individen socialiseras in i grupper/kulturer. Samhället eller den 
sociala gruppen är vad Mead kallar den generaliserade andre. Han menar att männis-
kor ingår i olika sociala organisationer där vi spelar flera slags sociala spel. I dessa spel 
bedömer individen sig själv i förhållande till andra och kan därmed bli självmedveten 
och fungera i en grupp. Mead (1924/1925) skriver: 

Our thinking is an inner conversation in which we may be taking the roles of specific ac-
quaintances over against ourselves but usually it is with what I have termed the ‘generalized 
other’ that we converse, and so attain to the levels of abstract thinking, and that impersonal-
ity, that so-called objectivity that we cherish. (s. 288)



76 ·  KAPITEL 4:  TEORETISKA GRUNDER

Genom perspektivtagandet och intagandet av specifika personer och den generaliserade 
andre, som medför social kontroll, kan människor således kontrollera sig själva och sitt 
beteende. Mead (1934/1976) framlägger att ”individen är vad han är, som en medveten 
och individuell personlighet, just såtillvida som han är en medlem av samhället, inbegri-
pen i den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen, och därigenom socialt kontrollerad 
i sitt beteende” (s.183). Det innebär inte att individens individualitet utraderas utan in-
dividen är skapare av den som medlem i gruppen. Effekten av perspektivtagandet inne-
fattas i den kontroll individen kan utöva i sin egen respons när den intagit den andres 
roll. Han menar: 

Kontrollen över individens handlande i en kooperativ process kan äga rum i beteendet hos 
individen själv om han kan ta den andres roll. Det är denna kontroll över hans egen respons 
genom att ta den andres roll som är det värdefulla hos denna typ av kommunikation vad 
gäller organisationen av beteendet i gruppen. (s. 183)

För att förstå hur roll- och perspektivtagandet går till när vi internaliserar den genera-
liserade andre belyser Mead det med de två stegen lek och spel (Ibid.). Under det första 
steget, leken, förvärvar individen roller som finns i samhället. Här intar individen den 
grundläggande sociala uppbyggnaden av sig själv och sin personlighet genom att föra 
in de andras roller i sitt eget uppförande (Cook, 1993). I leken kan man pröva olika 
roller och känna hur det är att vara någon annan och träna perspektivtagandet (von 
Wright, 2000). I det andra steget, spelet, intar individen inte enbart de andras roller 
utan antar också alla varierande roller i spelet för att kunna manövrera sina handlingar 
därefter (Cook, 1993). I spelet går man längre än i leken och här handlar det om att 
tänka ut både de egna men också den andre spelarens drag i till exempel ett parti 
schack. I spelet är det ett mer avancerat rollövertagande än i leken och här vägleds 
handlandet av tolkningar av andras tänkbara handlingar i en social situation. Individen 
måste samtidigt kunna vara både sig själv och den andre för att förutse en situation 
(Bron & Lönnheden, 2005).   
 Shibutani (1955) använder begreppet referensgrupp i samband med att individen 
kontrollerar sig själv genom att inta gruppens perspektiv. Referensgrupp definierar han 
som den inställning en grupp har och kan förstås som referensram för individers hand-
lande inom gruppen. Shibutani menar att gruppens perspektiv utgör ”an ordered view 
of one’s world (s. 564). Individen tar utgångspunkt i gruppens kultur och gör bedöm-
ningar med gruppen som referensram. För individen blir gruppens referensramar en 
orientering gentemot omgivningen som den bär med sig i olika situationer.  
 Även Alvesson (2007) för fram att grupper hålls samman av gemensamma innebörder 
som ”vägleder människor i hur de relaterar sig till sin gemensamma omvärld” (s. 204). I 
organisationer tillhör individer olika yrkesgrupper, avdelningar, kön, samhällsklasser 
och företräder olika föreställningar och intressen. Alvesson pekar på att stridigheter 
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förekommer i organisationer mellan grupper för att de företräder olika kulturella vär-
deringar och intressen. Grupper kan konkurrera om vilka värderingar som är de rätta 
och vem som ska definiera verksamheten. Makt är enligt Alvesson en central aspekt av 
kultur. Hosking och Fineman (1990) för också fram maktaspekten och menar att so-
ciala organiseringsprocesser är politiska för att individer och grupper agerar i relation 
till sina intressen. En del är mer skickliga än andra att skydda och föra fram sina värde-
ringar. En förändring kan uppfattas olika, då en grupp kan se den som fördelaktig 
medan andra grupper kan uppleva den som ett hot. 
  
Hur vanor blir till institutioner 
Samtidigt som deltagarna påverkar arbetet i verksamheter genom social interaktion 
påverkas de också av föreställningar, normer och regler som är institutionaliserade i 
kulturer och i samhället. I tidigare avsnitt har jag fört fram kulturens och gruppens 
betydelse för individens handlande. I följande avsnitt går jag närmare in på hur möns-
ter och vanor som finns inom kulturer institutionaliseras och vidmakthålls. 
 Berger och Luckmann (1966/2003) är forskare som intresserar sig för hur vi kon-
struerar våra sociala verkligheter och hur det går till när vanor blir institutionaliserade. 
De förklarar det som en pågående dialektisk process bestående av momenten: externa-
lisering, objektivering och internalisering. Berger och Luckmann framhåller: ”All 
mänsklig aktivitet är utsatt för att bli vanemässig” (s. 69). Aktiviteter och handlingar 
som människor upprepar inordnas i mönster och blir till vanor. Dessa vanor menar de 
sprids, externaliseras, till andra som då inte behöver definiera varje situation på nytt 
utan kan tillämpa mönster som andra varit med om att forma. Det vanemässiga hand-
landet innebär en kraftbesparing för individen genom att den slipper att definiera varje 
situation på nytt och ta beslut bland många handlingsalternativ. De vaneskapande 
processerna föregår all institutionalisering. Således byggs institutioner upp genom att 
individer interagerar med varandra och typifierar vissa handlingsmönster. När de typi-
fierade handlingsmönstren förs vidare till andra fullbordas institutionaliseringen och de 
har därmed objektiverats. Det betyder att individer som inte varit med från början 
upplever typifieringen som något bortom dem och möter dem som ett yttre tvingande 
faktum. Typifieringen kan uppfattas som att människan inte varit med och skapat den 
utan är en produkt av något annat, till exempel naturliga lagar eller uttryck för gudomlig 
vilja. Berger och Luckmann använder begreppet reifikation för att förklara 

att människan är i stånd att glömma att hon själv skapat den mänskliga världen, och vidare att 
den dialektiska motsättningen mellan människan, den som producerar, och hennes produkter 
försvunnit ur medvetandet. (s. 107)  

När vanor institutionaliserats blir de svåra att förändra på grund av att de som inte 
varit med och skapat dem möter en verklighet som är given (Ibid.). Denna förklaring 
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kan kopplas till Shibutani (1955) som menar att individer refererar till mönster som är 
gemensamma i grupper och som utgör gränser för deras handlingar. 
 För att få nya individer att socialisera sig med den institutionella ordningen behöver 
dess innebörder tolkas, vilket sker genom legitimerande formler (Berger & Luckmann, 
1966/2003). Dessa fungerar som kontrollmekanismer för hur individen skall bete sig 
och innebär också sanktioner om de bryter mot den institutionella ordningen. Interna-
lisering handlar om att överta och förstå den värld som andra redan lever i. Vid inter-
naliseringen är det viktigt att alla i den nya generationen får höra samma historia om 
den institutionella ordningen för att de skall kunna följa den. Språket är det främsta 
verktyget vid uppbyggandet av legitimeringar. ”Legitimeringar talar inte bara om för 
individen varför han bör utföra en handling och inte en annan; den låter honom också 
få veta varför saker och ting är som de är” (s. 113). 
 Den kunskap som finns i våra institutioner liknar Berger och Luckmann (1966/2003) 
vid en slags kokbokskunskap med moralregler, ordspråksmässig visdom, värderingar 
och myter som överförs från generation till generation. Denna kunskap definierar 
handlingsområdet och de roller som är tillåtna att spelas. Följer man inte denna kun-
skap som är socialt objektiverad och tagen för given ses detta som en avvikelse, vilket 
kan betyda att man får en lägre status inom den sociala världen (Ibid.). Siskin (1994) 
belyser svårigheten att gå från ett handlingsområde till ett annat. Ett exempel på det är 
när lärare flyttas från en ämnesgrupp/verksamhet till en annan. Lärare får då bryta 
banden med de närmare kollegorna och konfronteras med andra sätt att tänka som kan 
utmana föreställningar inom den egna professionen.
 I skolan möts skolledare och lärare med olika lärarutbildningar och kulturella före-
ställningar och traditioner. Skolledare och lärare influerar varandra i vardagsarbetet 
samtidigt som de påverkas av omgivande samhälleliga värden och traditioner. Berger 
och Luckmanns (1966/2003) teori möjliggör reflektion kring den inre skolkontexten 
och hur vanor och kunskapsområden inom olika lärarkulturer har inflytande på var-
dagsarbetet och skolledares och lärares samspel. Vanor som institutionaliserats menar 
Berger och Luckmann begränsar flexibiliteten i människors handlingar. Enligt Siskin 
innebär de ämnes-/verksamhetsgränser som lärare håller sig inom att “teachers come to 
understand themselves, their work, and their students in quite different ways” (s. 185). 
Lärare med olika lärarutbildningar kan därmed definiera situationer på olika sätt. Des-
sa skillnader kan leda till politiska konflikter mellan lärargrupper (Siskin, 1994). 
 Berger och Luckmanns teori kan också användas för att belysa yttre samhälleliga 
krav och förväntningar på skolan och dess betydelse för skolledare och lärare i vardags-
arbetet. Konflikter kan uppstå mellan experter och praktiker enligt Berger och Luck-
mann på grund av att de gör olika tolkningar av verkligheten. Praktiker kan irritera sig 
på att experter gör ”anspråk på att veta mera än praktikerna själva om den yttersta 
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innebörden av det som praktikerna gör” (Berger & Luckman, 1966/2003, s. 138). 
Intressant i detta sammanhang är att föra fram Meyers och Rowans (1977) syn på hur 
verksamheter kan skapa två strukturer, när inte omgivande mål överensstämmer med 
värderingar inom dem och koppla loss dem, från det praktiska handlandet.

Sammanfattningsvis är Meads (1934/1976) syn på perspektivtagandet en viktig inspi-
rationskälla i studien och analysen av hur skolledare och lärare beaktar och förstår 
varandra i arbetet. Meads begrepp den generaliserade andre och Shibutanis (1955) re-
ferensgrupp är centrala begrepp i analysen för att rikta blicken mot skolkontextuella 
förhållanden och kulturers inflytande på individer inom skolan. Berger och Luckmanns 
(1966) teori om hur institutionaliserade kunskapsområden definierar handlingsområ-
den ser jag som användbar i analysen av olika lärarkulturer samtidigt som den kan 
brukas för att förstå yttre förväntningar och dess inflytande på samspelet. 

Syfte
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur ledarskapet formas i och av samspelet 
mellan skolledare och lärare i vardagsarbetet på tre skolor. Jag ser ledarskapet som en 
relation, det vill säga att ledarskapet inte enbart utövas av ledaren utan även av lärarna 
i ett ömsesidigt förhållande. Mitt intresse riktar sig mot att belysa hur skolledare och 
lärare säger att de förstår varandra och varandras ord och handlingar i det vardagliga 
arbetet. Jag utgår från en uppfattning att ledarskapet påverkas av det sammanhang det 
utspelar sig i, varför jag är intresserad av hur olika lärarutbildningar, föreställningar och 
intressen avspeglas i synen på ledarskapet. Jag vill även belysa vilken roll den yttre kon-
texten i form av samhälleliga traditioner och värden kring fostran och utbildning har 
för ledarskapet. 

Mina frågor är:
Hur uttrycks ledarskapet i skolledares och lärares utsagor om ledarskapet och om samspelet 
mellan skolledare och lärare? Frågan fokuserar på hur skolledare och lärare ser på varan-
dra och hur de influerar och förstår varandra i vardagsarbetet. 

Vilken betydelse har skolsammanhanget för samspelet mellan skolledare och lärare? Frågan 
uppmärksammar skolkontexten och kulturella förhållanden och vilken betydelse olika 
utbildningsbakgrunder, föreställningar och intressen kan ha för samspelet.
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Kapitel 5

Metod och empiri

För att belysa ledarskapet i de skolkontexter skolledare och lärare ingår i har jag valt 
att använda mig av fallstudier. I det följande redogör jag för fallstudien som forsk-

ningsstrategi och diskuterar urvalet av de tre fall som ingår i studien, datainsamlingen, 
analysen och rapporteringen. Avslutningsvis diskuteras etiska aspekter och studiens 
tillförlitlighet. 

Fallstudier som forskningsstrategi
Jag har valt att göra tre fallstudier, eftersom jag ser denna forskningsstrategi som lämplig 
för att kunna fokusera på innebörder och sammanhang samt få insikt i och förståelse för 
hur skolledare och lärare ser på samspelet inom olika skolverksamheter. Enligt Yin (2003) 
och Merriam (1994) ger fallstudier möjlighet att beskriva vardagliga processer som till 
exempel organisations- och ledarskapsprocesser. De menar att i fallstudier fokuserar fors-
karen på innebörder och sammanhang samt inriktar sig på att upptäcka, få insikt i och 
förståelse för hur människor uppfattar världen. Fallstudier passar väl då man strävar efter 
att belysa samspel mellan viktiga delar av en situation. Det som utmärker fallstudier menar 
Yin och Merriam är att de fokuserar på händelser, företeelser eller personer och är använd-
bara för att undersöka praktiska problem, frågor, situationer eller svårigheter som finns i 
vardagen. Fallstudier är lämpliga att använda när fenomen inte kan skiljas från den kon-
text fenomenet befinner sig i (Merriam, 1994; Yin, 2003). Samspelet mellan skolledare 
och lärare ser jag som sammankopplat med det skolsammanhang det utspelar sig inom.
 I studien ingår tre skolor. Varje fall ser jag som en enhet och utgörs av skolledare och 
lärare i en skolkontext. Enligt Stake (2000) kännetecknas ett fall av att det är en enhet, 
ett avgränsat integrerat system, där specifika beteenden och mönster är bundna till 
systemet. ”Coherence and sequence are prominent. It is common to recognize that 
certain features are within the boundaries of the case, and other features outside” (Stake, 
2000, s. 436). Genom att koncentrera sig på ett fall strävar forskaren efter att belysa 
samspelet mellan viktiga aspekter som kännetecknar det studerade fallet. 

Urval
I studien har tre kommunala F–6-skolor i en kommun valts ut för att jag skall få en 
variation av ledarskapet och kunna spegla olika aspekter av samspelet och kontextuella 
förhållanden i skolor med liknande villkor. Skolledarna och lärarna i de utvalda sko-
lorna har att arbeta med likartade pedagogiska frågor. Skolornas styrning i form av 
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kommunala måldokument är gemensam och de ekonomiska förutsättningarna är också 
likartade. Varje fall utgörs av skolledare och lärare på en skola och betecknas med skolans 
namn: Strandskolan, Byskolan och Alléskolan. Namnen är fingerade för att skolorna 
skall vara konfidentiella.
 I den utvalda kommunen arbetar vid tiden för urvalet arton kvinnliga skolledare och 
åtta manliga. På grund av den övervägande delen kvinnliga skolledare har jag valt två 
kvinnor och en man i studien. Den manlige skolledaren arbetar på Strandskolan. De 
lärare som är med i studien representerar olika verksamheter och skolår på varje skola. 
En lärare från varje verksamhet kommer från: förskola, förskoleklass, fritidshem, skolår 1, 
skolår 2, skolår 3, skolår 4, skolår 5, skolår 6 samt idrottslärare från de praktiskt-estetiska 
ämnena. I Strandskolan och Alléskolan finns tio lärare med. I Byskolan finns ingen 
förskoleverksamhet för de yngre barnen och därför deltar nio lärare där. I Strandskolan 
är alla de intervjuade lärarna kvinnor utom idrottsläraren. I Byskolan är läraren i skolår 
5 och idrottsläraren män och i Alléskolan är alla utom idrottsläraren kvinnor. Vid ur-
valet av lärarna har jag gått efter en lista över lärarna som jag fått av skolledarna och tagit 
ut första namn på lärare i varje verksamhet. Lärarna informerades om vilka jag ville 
samtala med och hur urvalet gått till i god tid före intervjuerna. De utvalda lärarna fick 
fylla i en lista över datum och tider som passade dem bäst för att bli intervjuade. Mitt 
motiv till att välja ut lärare med olika lärarbakgrund arbetande i olika verksamheter på 
skolan handlar om att få med olika aspekter på ledarskapet och vardagsarbetet. 
 I skolorna finns också andra yrkesgrupper än pedagogiskt utbildad personal som 
måltidspersonal, vaktmästare och städpersonal som skolledaren än ansvarig för. Dessa 
yrkesgrupper liksom elever och föräldrar tillhör också skolkontexten och har inflytande 
på samspelet och påverkar ledarskapet. Jag har dock valt att begränsa urvalet för att 
kunna fokusera samspelet mellan skolledare och lärare med olika lärarutbildningar. 

Datainsamling
Den första kontakten med de valda skolledarna i Strandskolan, Byskolan och Allésko-
lan togs i oktober 2005 via telefon. Vid det första telefonsamtalet med skolledarna hade 
jag en lista med nedtecknade punkter som jag tog upp med dem. Punkterna innefat-
tade en presentation, kortfattad beskrivning av syftet med min undersökning och att 
jag skulle göra fallstudier och därför ville komma i kontakt med skolor och skolledare. 
Jag berättade också för skolledarna om mitt urval och varför jag valt att kontakta dem 
och att jag hade för avsikt att ha kontakt med skolorna cirka ett år. De båda kvinnliga 
skolledarna i Byskolan och Alléskolan var positiva till min närvaro på skolan och be-
stämde sig direkt för att deltaga i studien. Vid samtalen med dem bestämdes tid för ett 
första personligt möte ute på deras skolor då jag mer ingående presenterade undersök-
ningen. Den manlige rektor som jag kontaktade på den tredje skolan kunde själv inte 
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avgöra om han och skolan kunde vara med i studien utan vi bestämde att först träffas 
för att han skulle få mer information om undersökningen. Därefter skulle han disku-
tera med ledningsgruppen och lärarna på skolan om mitt tillträde till skolan. Efter ett 
par veckor avböjde skolledaren deltagande i studien efter att ha övervägt med lednings-
grupp och lärare. Kontakt togs med en annan manlig skolledare som också avböjde att 
vara med på grund av att hans skola uppmärksammats i andra avseenden och att skolan 
tidigare haft många besök. Den tredje manlige skolledare som kontaktades ställde sig 
direkt positiv och vi bestämde tid för möte på hans skola (Strandskolan) för vidare in-
formation om undersökningen. 
 På Strandskolan finns endast en skolledare. Det är den minsta skolan till antal per-
sonal och elever. Vid Byskolan och Alléskolan finns också biträdande skolledare. Båda 
är kvinnor. Det första mötet med skolledarna i Strandskolan och Alléskolan ägde rum 
på deras rektorsexpeditioner. Vid det första mötet med skolledaren på Byskolan var 
också den biträdande skolledaren med. Mötet hölls i den biträdande skolledarens rum. 
På den första träffen med skolledarna berättade jag mer ingående om syftet med under-
sökningen, hur urvalet av skolor och skolledare gått till och att tre skolor ingår i studien. 
Jag diskuterade också med skolledarna om tiden jag skulle vara på skolorna och om mitt 
deltagande på olika slag av möten mellan skolledarna och lärarna. Jag informerade skol-
ledarna om att skolorna benämns som Fall 1 (Strandskolan), Fall 2 (Byskolan), Fall 3 
(Alléskolan) och att det insamlade materialet skulle hanteras konfidentiellt. Jag förklarade 
att skolornas eller deltagarnas rätta namn inte kommer att anges i utskrifter av data. Vi 
diskuterade också att jag skulle träffa lärarna för att presentera studien. Kort efter mötet 
med skolledarna träffade jag lärarna och skolledaren på varje skola. Vid dessa möten be-
rättade jag kortfattat om studien och hur jag behandlar insamlad data. Jag tog också upp 
att jag ville komma i kontakt med lärare från olika verksamheter och skolår för att sam-
tala med dem om ledarskapet och deras arbete när jag varit på skolan en tid.  
 Data som samlats in i undersökningen består av: fältanteckningar från observationer 
av formella möten mellan skolledarna och lärarna och inspelade intervjuer med skol-
ledarna och med lärarna. Dessutom har dokument samlats in på skolorna såsom kvali-
tetsredovisningar, veckobrev, planer och målsättningar som komplement till det som 
framkommer i intervjuer och observationer. Dokumenten har endast använts för att 
inhämta faktauppgifter om skolorna vid beskrivningarna av dem samt för att få en bild 
av hur skolledarna och lärarna kommunicerar utåt om sin skolverksamhet.

Observationer av möten
Fältarbetet inleddes med att jag deltog i olika formella möten med skolledare och lä-
rare. Jag har valt att närvara vid dessa för att skolledare och lärare där har avsatt tid för 
att diskutera och planera det pedagogiska vardagsarbetet. Avsikten med att inleda med 
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observationer var dels att lära känna skolverksamheterna, skolledarna och lärarna och 
dels att få underlag till frågor som sedan skulle användas vid intervjuerna. Jag finner 
stöd för tillvägagångssättet hos Merriam (2002a) som menar att observationer repre-
senterar det första och bästa tillvägagångssättet, när man önskar bekanta sig med en 
situation. Genom att vistas i den miljö där undersökningen skall genomföras menar 
Kvale (1997) att då ”kommer man in i den lokala jargongen, de dagliga rutinerna och 
maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad de intervjuade kommer att tala om” 
(s. 92). De möten jag varit med på är av varierande slag och omfattar hela skolpersona-
len, enskilda arbetslag med olika kategorier av lärare som förskollärare, fritidspedagoger 
och grundskollärare, elevvårdsteam, skolutvecklingsgrupper samt fackliga representan-
ter (bilaga 1 över möten jag deltagit i). Besöken på de tre skolorna har genomförts 
under ett verksamhetsår för att studera olika möten och händelser.
 Vid deltagandet på olika möten har jag varit en passiv observatör. Jag har hållit mig 
i bakgrunden för att inte störa samtalen. Att skapa tillit och en bra relation till både 
skolledarna och lärarna har varit viktigt under den första tiden för att lära känna dem 
och verksamheterna. För att inte förknippas med skolledaren och eventuell kontroll av 
lärarnas arbete har jag varit noga med att inta olika platser i rummet vid möten när jag 
har observerat. Under mötena har jag fört fältanteckningar över skolledarnas och lärarnas 
kommunikation och handlingar när de har diskuterat olika frågor. I likhet med Holme 
och Solvang (1991) har avsikten med fältanteckningarna varit att berätta om skolledarnas 
och lärarnas ”skillnader i handlingssätt, uppfattningar och språkbruk” (s. 132), när de har 
avhandlat olika frågor under sina möten. Enligt Silverman (2006) ska observationer 
registreras konkret och handla om ”what is said and done – and the settings in which 
it is said and done” (s. 93). Mina personliga värderingar och kommentarer har jag be-
traktat som ej tillhörande observationerna och därför satt dem inom parentes. Nedan 
följer ett utdrag från en fältanteckning i Strandskolan från ett möte med skolledaren 
och lärarrepresentanter i utvecklings- och samverkansgruppen. 

Fall 1 den 7 mars 2006
Fältanteckning från skolledares möte med utvecklings- 

och samverkansgruppen kl. 15–16.30 på rektorsexpeditionen

Utvecklings- och samverkansgruppen består av lärarerepresentanter från samtliga skolverk-
samheter och fackliga representanter. Skolledaren inleder med att informera om syftet med 
mötet och att det har två funktioner, att ”prata utveckling och förhandla”.
 En av lärarna föreslår att en deltagare i gruppen kan föra protokoll vid samtliga möten 
inom ramen för sin tjänst. Skolledaren talar om att han talat med den föreslagna läraren och 
menar att det är bra att protokollskrivningen roterar mellan lärarna eftersom det är svårt för 
den som skriver att vara delaktig i mötet.
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 Samtliga deltagare har i förväg fått en dagordning för ärenden som skall behandlas. Skol-
ledaren börjar med det första ärendet och informerar om ett tema som startat på skolan. 
Därefter går skolledaren in på nästa ärende som handlar om en medarbetarundersökning 
som gjorts i kommunen. Han undrar om de ska redovisa resultatet av undersökningen på 
personalmöte när all personal är samlad. En av lärarna menar att de inte behöver ta upp hela 
undersökningen utan det som är mest framträdande. Lärarna och skolledarna bestämmer 
sig för detta och lägger därefter undersökningen till handlingarna. Diskussioner förs mellan 
skolledaren och protokollföraren om hur de ska formulera sig om undersökningen i proto-
kollet.  (Min notering: Det verkar som att både skolledare och lärare är trötta på utred-
ningar och att ta tid med att redovisa dem för personalen).

Varje fältanteckning har avslutats med personliga reflektioner över upplevelser av hur 
atmosfären varit på mötet, samspelet mellan skolledaren och lärarna och frågor som väckts 
hos mig. Nedan redogör jag för hur en reflektion kan se ut. Den har avslutat fältanteck-
ningen ovan.

Reflektioner:
Den längsta diskussionspunkten på mötet handlade om när skolledaren ville sätta in sam-
verkansgruppen i problematiken kring ekonomin. En intressant diskussion utbröt när en 
lärare tog upp om att hon funderat över organiseringen för de yngre barnen i F-1 och hur 
lärarna själva kunde ta ansvar för att lösa den. Skolledaren visade uttryckligen att han upp-
skattade lärarnas engagemang. En lärare påpekade att det här handlar om arbetslagstanken. 
När de diskuterade kompetensutvecklingspolicyn uttryckte en lärare att de riktlinjer som 
skolledaren hade formulerat var bra. De hade tidigare inte haft något dokument om detta.

När information ibland tagits upp som faller utanför ramen för studien har jag inte 
antecknat utan endast lyssnat för att inte hämma diskussionerna. Det har skett vid si-
tuationer när känslig information om enskilda elever tagits upp på klasskonferenser. 
För att få fältanteckningarna så fullständiga som möjligt har jag skrivit ut dem på da-
torn i nära anslutning till mötena. Att registrera allt som pågår under ett möte är omöj-
ligt. Fältanteckningarna är inga objektiva och neutrala data utan forskarens tolkning av 
skeenden (Brüde Sundin, 2007).
 På samtliga skolor har jag känt mig väl mottagen av skolledarna och lärarna. De har 
accepterat att jag varit med på deras möten och antecknat. Även under de möten som 
har berört känsliga saker som utvecklingssamtal med arbetslag, där skolledare och lä-
rare öppet diskuterat om hur lärare upplever sin arbetsinsats och arbetssituation, har 
öppenhet visats. Ett annat exempel på tillit är då en skolledare höll ett möte med ett 
arbetslag som hade samarbetssvårigheter. Jag frågade skolledaren före mötet om hon 
tyckte att det var lämpligt att jag var med. Skolledaren hade inget emot det men bad 
mig att inte sitta med vid det bord hon samlade lärarna kring. Jag satte mig en bit ifrån 
och iakttog hur skolledaren och lärarna hanterade situationen.
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Intervjuer med skolledarna och lärarna
Efter observationerna har intervjuer genomförts först med skolledarna och därefter 
med lärarna. Vid intervjuerna har två intervjuguider använts, en för skolledarna (bilaga 2) 
och en för lärarna (bilaga 3). Studiens frågeställningar samt fältanteckningar från obser-
vationer har legat till grund för utformandet av intervjuguiderna. Frågorna för skolle-
darna och lärarna har spänt över liknande ämnesområden för att kunna jämföras och 
förstå hur både skolledarna och lärarna uppfattar en fråga. En intervjuguide kan enligt 
Kvale (1997) antingen utformas så att den beskriver i stort de ämnen som samtalet skall 
handla om eller bestå av en rad mer omsorgsfullt utformade frågor. Den intervjuguide 
som jag använt har innehållit öppna frågor för att ge skolledarna och lärarna möjlighet till 
att tolka frågorna. Enligt Byrne (2004) ger öppna frågor större möjlighet till att få del av 
de intervjuades åsikter, erfarenheter och tolkningar av händelser. 
 Sammanlagt har 35 intervjuer genomförts. Av dessa är sex intervjuer gjorda med 
skolledarna och 29 intervjuer med lärarna. 

Tabell 1: Antal genomförda intervjuer på skolorna 

Skola Skolledarintervjuer Lärarintervjuer

Fall 1, Strandskolan 2 10

Fall 2, Byskolan 2 9

Fall 3, Alléskolan 2 10

Summa 6 29

Varje intervju har varat cirka en timma. Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet med 
undantag av småord som ”hm” och ”mm” som jag använt för att fördjupa och leda en 
fråga vidare. Enligt Kvale finns det inga enhetliga regler om hur intervjuer skall skrivas 
ut utan det är upp till forskaren att bedöma det utifrån forskningens syfte. Det är vik-
tigt att komma ihåg att intervjuutskrifter är tolkade konstruktioner och fungerar som 
verktyg för givna syften (Kvale, 1997). Meads (1934/1976) teori om hur vi utvecklar 
vår förståelse genom perspektivtagande gäller naturligtvis också intervjusituationen. 
Jag ser intervjun som ett samtal mellan mig och den intervjuade, där vi påverkar varan-
dra och påverkas av det sammanhang vi ingår i. Även Holstein och Gubrium (2004) 
menar att intervjusituationen är en ömsesidig, påverkande och tolkande aktivitet mel-
lan forskaren och den intervjuade.
 Den textmassa som jag sammanlagt transkriberat när det gäller intervjuerna är 602 
sidor. Därtill kommer fältanteckningar, 102 sidor, från observationer på skolorna.
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Intervjusituationerna
Intervjuerna med skolledarna har ägt rum vid två tillfällen. Den första intervjun med 
skolledarna berörde frågor i intervjuguiden som handlar om hur skolledarna ser på sitt 
arbete och ledarskap. Samtal fördes också om hur skolledaren och lärarna arbetar med 
lärandet, förhållningssätt och arbetsformer på skolan. Vid det andra tillfället samtalade 
vi om skolledarnas samarbete med lärarna och hur de upplevde lärarnas samarbete med 
varandra. Platsen för intervjuerna har vid samtliga tillfällen varit på skolledarnas expe-
ditioner. Atmosfären har varit avspänd och öppen. För egen del har jag kunnat relatera 
till situationer som jag varit med om under observationstillfällena och som skolledarna 
tagit upp i intervjuerna. Merriam (2002b) pekar på betydelsen av att använda observa-
tioner och dokument kombinerade med intervjuer för att öka den interna validiteten 
genom att forskaren kan kontrollera det som uttalas i en intervju mot de observationer 
och dokument som kan relateras till undersökningen. Ett exempel på en sådan situa-
tion är när en av skolledarna berättade om sin syn på hur hon arbetar med arbetslagen. 
Jag hade då varit med skolledaren på arbetslagsmöten och kunde vid samtalet relatera 
till skolledarens praktiska handlingar när hon talade om sitt arbete med arbetslagen. 
För mig har observationerna varit värdefulla för att kunna sätta mig in i verksamheten 
på skolorna och förstå synpunkter som skolledarna och lärarna fört fram i samtalen 
med mig. Observationstillfällena har också inneburit att skolledarna och lärarna lärt 
känna mig innan intervjuerna gjorts.
 Alla lärare har ställt sig positiva till att vara med och bli intervjuade. Intervjuerna 
med lärarna har genomförts i lokaler på skolorna där vi har kunnat sitta ostörda. Lä-
rarna har varit mycket öppna och delgivit mig sina synpunkter på frågor vi samtalat 
om. Före varje intervju har jag angett för lärarna hur jag kommer att benämna dem i 
intervjuutskriften. Före intervjuerna har jag också poängterat mitt intresse för lärarnas 
synpunkter och att de inte behöver tänka i termer av rätt eller fel när de svarar. Efter 
varje intervju har jag nedtecknat personliga reflektioner över intervjusituationen. Vid 
ett par intervjutillfällen har de intervjuade bett mig om att inte ta med vissa synpunkter 
som de uttalat. När jag skrivit ut intervjun har jag noterat att dessa utsagor inte skall tas 
upp på grund av lärarens önskemål. 

Organisering av datamaterialet
För att skapa ordning i insamlad data har en falljournal upprättats för varje skola i en-
lighet med rekommendationer från både Yin (2003) och Patton (2003). Patton be-
nämner falljournalen för ”case record” och menar att den 

pulls together and organizes the voluminous case data into a comprehensive, primary 
resource package. The case record includes all the major information that will be used in 
doing the final case analysis and writing the case study. Information is edited, redundancies 
are sorted out, parts are fitted together, and the case record is organized for ready access 
chronologically and/or topically. (s. 449)
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Falljournalerna har strukturerat det insamlade materialet och hjälpt mig vid analysen 
av sammanställningen av data (Merriam, 1994). Data har organiserats i en pärm för 
varje skola under följande rubriker:

•	 adresser	och	information	om	skolan	

•	 fältanteckningar	(av	observationer	i	kronologisk	ordning)			 	 	
från skolledares formella möten med olika lärargrupper 

•	 intervjumanualer:	skolledare	och	lärare	

•	 intervjuutskrifter:	skolledare	

•	 intervjuutskrifter:	lärare	

•	 schema	över	lärarintervjuerna	

•	 dokument:	till	exempel	kvalitetsredovisningar,		 	 	 	
skolledares veckoinformation till personalen, olika slag av planer 

•	 journal	över	formella	möten	jag	deltagit	i	

För varje skola finns ytterligare en pärm med radnumrerade kopior på intervjuutskrif-
ter och fältanteckningar för att utsagor som använts i analysen lätt skall kunna relateras 
till intervjusammanhanget i sin helhet. I denna pärm finns också den första samman-
ställningen av bearbetad data.
 Samtliga intervjupersoner och samtliga intervjuer har tilldelats en beteckning för att 
lätt kunna identifieras under analysarbetet. Skolledaren på varje skola betecknas med S 
och lärarna med L. Skolorna har fått fingerade namn och anges med en bokstav, S för 
Strandskolan, B för Byskolan och A för Alléskolan. Vidare har jag numrerat intervju-
erna i ordningsföljd. Den första skolledarintervjun på Strandskolan får därmed beteck-
ningen S, S1, där den första bokstaven står för ”skolledare” och den andra bokstaven 
för ”Strandskolan” och siffran 1 står för att det är den första intervjun med denna skol-
ledare. Analogt med detta blir beteckningen på den andra skolledarintervjun på Strand-
skolan S, S2. 
 En liknande logik har använts för lärarintervjuerna, men i tillägg har jag noterat det 
skolår eller den verksamhet de arbetar inom. Beteckningen ”L, B6, förskollärare” står 
alltså för att min sjätte lärarintervju på Byskolan var med en förskollärare. Dessa be-
teckningar har använts vid sammanställningen av utsagor och citat i resultatet för att 
jag lätt skulle kunna härleda dem till det stora datamaterialet. I den slutliga redovis-
ningen i avhandlingstexten används emellertid inte dessa beteckningar utan enbart den 
verksamhet lärarna arbetar inom.
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Analys och rapportering
Det analyssätt som använts kan liknas vid det Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver 
som abduktivt. Abduktion innebär enligt dem ett tredje alternativ till deduktion och 
induktion. Vid abduktion utgår man från empirin men man stannar inte vid en beskri-
vande nivå utan med stöd av teorier kan man frigöra sig från den beskrivande nivån för 
att komma till en djupstruktur i materialet (Alvesson & Sköldberg, 1994). Merriam 
(1994) anser att det är möjligt att använda flera analys- och tolkningsnivåer i fallstu-
dier. Det som avgör valet är studiens syfte och hur man väljer att presentera resultatet. 
Jag har valt att presentera resultatet utifrån två analysnivåer. Den första delen i resulta-
tet består av en fallbeskrivning för varje skola. Det är den beskrivande nivån och utgör 
i enlighet med Dey (1993) grunden för en fortsatt analys. Dey skriver: 

We can progress from initial description, through the process of breaking data down into 
bits, and seeing how these bits interconnect, to a new account based on our reconceptualiza-
tion of the data. We break down the data in order to classify it, and the concepts we create 
or employ in classifying the data, and the connections we make between these concepts, 
provide the basis of a fresh description. (s. 30)

Den andra analysnivån i resultatet utgörs av en tvärsnittsanalys av samtliga skolor. 
Fallbeskrivningarna har här fungerat som källor i sökandet efter framträdande drag i 
ledarskapet på skolorna som ett sammanhållet fenomen. För att fördjupa förståelsen av 
samspelet i ledarskapet har jag i denna del av analysen belyst resultatet både utifrån 
studiens teoretiska grunder för att se ledarskap som relationellt och kontextbundet och 
tidigare forskning. Meads (1934/1976) syn på perspektivtagandet har fungerat som 
inspirationskälla i analysen av hur skolledare och lärare ser på varandra och hur de in-
fluerar samt förstår varandra i vardagsarbetet. Meads begrepp den generaliserade andre 
och Shibutanis (1955) begrepp referensgrupp använder jag för att utöka förståelsen för 
kulturella förhållanden inom skolkontexterna och vilken betydelse olika utbildnings-
bakgrunder, föreställningar och intressen har för samspelet och ledarskapet. Berger och 
Luckmanns (1966/2003) syn på hur institutionaliserade kunskapsområden definierar 
handlingsområden för individer är också ett verktyg i analysen av både inre och yttre 
skolkontextuella förhållanden. Jag ser de teoretiska begreppen och tidigare forskning 
som verktyg för att kunna reflektera och fördjupa förståelsen av det som ligger bortom 
det som inte direkt uttrycks i intervjuer och observationer.  

Analysarbetet och redovisning av resultatet
Jag uppfattar i likhet med Dey (1993) analysarbetet som ett pusselarbete. Pusslandet 
innebär enligt Dey mer än att enbart passa ihop bitar med varandra. Först ska bitarna 
tas loss från pusslet på ett sätt som svarar mot det man undersökt och sedan sättas ihop 
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igen till en ny bild av det studerade. Den beskrivning som Dey ger är en talande bild 
för analysarbetet. Studiens analysprocess är indelad i fem faser. 

•	 Utskrifter	av	intervjuer	
•	 Analys	av	intervjuer	
•	 Analys	av	fältanteckningar
•	 Sammanställning	av	fallbeskrivningar	
•	 Tvärsnittsanalys

Den första fasen i analysen började med transkribering av intervjuerna. Intervjuerna har 
skrivits ut i nära anslutning till intervjutillfällena. Efter varje utskrift har jag lyssnat 
igenom intervjun ytterligare en gång och tillfört information som jag missat vid ut-
skriftstillfället. Parallellt med utskriften har jag noterat intressanta och utmärkande 
utsagor och kommenterat dem i en separat anteckningsbok. Dessa utsagor har också 
markerats i intervjuutskrifterna med hjälp av datorn och överstrykningsfunktionen. 
 I analysens andra fas arbetade jag med intervjuerna och de markeringar jag gjort över 
utsagor med bäring på mina forskningsfrågor. Jag kopierade över utsagorna till ett nytt 
dokument för varje skola och sorterade dem i ett antal grupper som betecknades med 
begrepp som tydligt gav information om deras innehåll. I detta arbete har jag inspire-
rats av den analysmetod som Kvale (1997) benämner för meningskategorisering. Det 
innebär att man går igenom intervjuerna och grupperar innehållet så att likartat inne-
håll hålls ihop. I denna fas av analysen av intervjuerna arbetade jag med skolorna var 
för sig. Datorn var till stor hjälp i detta arbete. Grupperna har därefter sorterats under 
rubrikerna Ledarskap och Det pedagogiska arbetet (se nedan). De utsagor som jag placerat 
under ledarskap handlar om hur skolledaren och lärarna ser på skolledarens agerande och 
samspel med lärarna. Under det pedagogiska vardagsarbetet har utsagor samlats som 
beskriver samspelet mellan lärarna och hur skolledaren och lärarna ser på frågor som 
har att göra med vardagsarbetet inom skolorna. Samma beteckningar på grupperad 
data har använts för samtliga tre skolor. Genom detta analyssätt sammanhålls data som 
har likartat innehåll men vars karaktär ändå kan variera. Kvale menar att kategorier, 
eller den beteckning som används i analysen, kan antingen utvecklas i förväg eller 
framkomma under analysen. I min analys har sättet att gruppera data vuxit fram under 
analysens gång i kombination med de erfarenheter jag tillägnat mig under skolbesöken 
samt utifrån teorier och tidigare kunskap om skolors verksamheter. 
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Tabell 2: Grupper av sorterad data i andra analysfasen

Ledarskap Det pedagogiska arbetet

Uppgifter Möten
Roll Förändringsarbete
Organisering Arbetslag
Beslutsfattande Kompetensutveckling
Samspel Lärande – förhållningssätt – arbetsformer
Uppfattningar om ledaren Arbete med arbetsplaner – kvalitetsredovisning
 Skolans styrkor  
 Skolans utvecklingsområden
 Lärarkulturer – olika yrkeskategorier
 Samspel mellan lärare

 Erfarenheter

I den tredje fasen har fältanteckningar från observationer analyserats. Analysen av obser-
vationerna har genomförts på samma sätt som vid intervjuerna. Eftersom jag valt att 
gruppera data efter innehåll har samma beteckningar använts i denna analysfas som för 
intervjuerna. Analysarbetet i fas två och tre kan beskrivas med Deys (1993) pusselmetafor. 
Jag har brutit loss bitar från pusslet – datamaterialet – och fastställt det som utmärker 
bitarna. Dey skriver att ”classification allows us to make sense of our experience and commu-
nicate intelligibly about it” (s. 40). Dessa båda faser ledde till en koncentrering av materialet.
 I den fjärde fasen har bearbetad data från intervjuer och fältanteckningar samman-
förts i en fallbeskrivning för varje skola. Jag har utgått från grupperad data enligt ovan 
och sedan analyserat och fört samman data med utgångspunkt i studiens två frågor 
under områdena samspel och kontext. För att spegla komplexiteten inom områdena 
framgår i analysen både likheter och skillnader i deltagarnas beskrivningar. Vid redovis-
ningen av utsagor och citat anges de verksamheter lärarna arbetar inom för att spegla 
kulturella variationer i deltagarnas beskrivningar. Fallbeskrivningarna har en gemen-
sam struktur och redovisas i kapitel 6, 7 och 8. De inleds med en presentation av skolan 
och hur personalen är organiserad. Därefter följer redovisningen av det första området 
under rubriken Samspelet mellan skolledaren och lärarna som är kopplat till den första 
forskningsfrågan och hur skolledaren och lärarna ser på varandra och hur de influerar 
och förstår varandra i vardagsarbetet. Det andra området redovisas under rubriken 
Uppfattningar om ledarskap bland lärare med olika lärarutbildningar och knyter an till den 
andra forskningsfrågan om betydelsen av skolkontexten och hur skolledarens och lärarnas 
olika utbildningsbakgrunder, föreställningar och intressen kommer till uttryck i vardags-
arbetet. Denna del i analysarbetet kan med utgångspunkt i pusselmetaforen beskrivas som 
att jag fogat samman pusselbitarna till en beskrivande bild av varje skola (Dey, 1993). 
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 Tvärsnittsanalysen är den femte fasen och har sin utgångspunkt i fallbeskrivningarna. 
Denna analysfas har skett tvärs över samtliga fall och syftar till att söka efter framträ-
dande drag i ledarskapet som ett sammanhållet fenomen. I denna del av analysen – el-
ler pusslandet – har jag utgått från texten i fallbeskrivningarna och åter brutit loss bitar 
från fallbeskrivningarna för att sedan sätta ihop dem till en helhetsbild av det studerade. 
Pusselbitarna är nu inte desamma som i förteckningen ovan. En del nya har framträtt, 
andra har sammanförts under en ny, gemensam rubrik. Om grupperingen ovan ses 
som en inledande bearbetning, så är den nya grupperingen tydligare relaterad till mina 
forskningsfrågor och till de teoretiska utgångspunkterna. De avspeglar en komprimer-
ing och fokusering av materialet. Jag har delat in de nya grupperna under tre rubriker: 
delaktighet, bemötande och samarbete. 

Tabell 3: Grupper av sorterad data i femte analysfasen

Delaktighet Bemötande Samarbete

Förhandlingsprocesser/ Lyssna Olika synsätt

Samtal Humor och glädje Helhetssyn

Erfarenhetsutbyte Kontroll Olika kompetenser

Beslut Tydlig kommunikation Legitimitet 

Förändringsarbete – metoder Jämbördig relation Arbetslaget

Återkoppling – bekräftelse    Läroplaner/

Arbetsuppgifter    Kvalitetsredovisning

Organisering

Tvärsnittsanalysen redovisas i kapitel 9 under Framträdande drag i ledarskapet. Vid 
sammanställningen av analysen har jag utgått från grupperad data ovan. För att för-
djupa förståelsen av ledarskapet och skolledarnas och lärarnas samspel diskuterar jag 
resultatet av analysen med  stöd av de teoretiska grunderna för att se ledarskap som 
relationellt och kontextbundet och tidigare forskning under avsnittsrubrikerna: Förut-
sättningar för ett fungerande samspel, Att hantera känslor, Skolorna som flerkulturella 
verksamheter med olika synsätt, Statusskillnader och hierarkier, Att få legitimitet som 
skolledare, Yttre påverkan på samspelet , Möten som arena för perspektivtagande och 
Samproducerat ledarskap.
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Etiska aspekter  
Silverman (2006) pekar på att forskaren har ett ansvar gentemot de studerade om man 
studerar deras beteenden eller frågar dem om saker. Han redogör för några mål att ta 
ställning till om man vill uppnå god etisk forskning. Dessa handlar om att försäkra del-
tagarna om att de deltar frivilligt i studien, att deras beteenden och kommentarer be-
handlas konfidentiellt, att de inte tillfogas någon skada och att ömsesidig tillit upprät-
tas mellan forskaren och deltagarna i studien. Liknande riktlinjer är också utgivna av 
Vetenskapsrådet (1990) för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, där indi-
vidskyddskravet är grundläggande. Det innefattas av fyra allmänna huvudkrav. Infor-
mationskravet handlar om att informera deltagarna om syftet med forskningen. Sam-
tyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke om deltagares medverkan i en 
undersökning. Konfidentialitetskravet skall ge personer i en studie största möjliga kon-
fidentialitet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om personer i en undersökning inte 
får användas för andra ändamål än forskning. 
 De etiska aspekterna enligt ovan har noga övervägts. I samband med den första telefon-
kontakten med skolledarna och förfrågan om intresse att deltaga i studien presenterade 
jag mig och undersökningen. Jag informerade dem kortfattat om syftet med studien 
och avsikten med att göra fallstudier på tre skolor. Jag berättade också om urvalet av 
skolledarna och tiden för vistelsen på skolorna. Samtal om skolledarnas och lärarnas 
konfidentialitet och hur det insamlade datamaterialet behandlas har förts med samtliga 
skolledare och lärare, dels vid första informationsträffarna med skolledarna och lärarna, 
dels vid de individuella intervjuerna. Vid samtalen har framförts att det förutom mig 
själv, endast är handledarna som har kännedom om vilka skolor som är med i studien. 
De omfattas självklart av de forskningsetiska riktlinjerna.
  
För att få en god relation till skolledarna och lärarna i skolverksamheterna har jag varit 
noga med hur jag förhållit mig till deltagarna. En grundförutsättning för att få tillgång 
till kunskaper om skolverksamheterna har varit att bygga förtroendefulla relationer till 
undersökningspersonerna. Miller och Glassner (2004) hävdar att kunskaper om den 
sociala verkligheten uppkommer genom en djupare ömsesidig förståelse mellan inter-
vjuaren och den intervjuade. Det är också en central tanke hos Mead (1934/1976) att 
det är i perspektivtagandet, när vi sätter oss in i varandras perspektiv, som vi utvecklar 
vår förståelse. Mead för fram betydelsen av den signifikanta symbolen och en gemensam 
förståelse av denna för att vi skall kunna kommunicera och tolka varandra. Wolcott 
(1973/2003) belyser detta och konstaterar att det i hans studie varit en fördel att han 
själv varit lärare. I samtal med lärarna har han kunnat referera till sin egen lärargärning 
och förstå det språk som lärarna talade. I likhet med Wolcott har min bakgrund som 
föreståndare inom barnsomsorgen och med arbete i skola och fritidshem varit positivt. 
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Det har varit lätt att samtala med skolledarna och lärarna för att jag känner till det språk 
som talas inom förskola, fritidshem och skola. Min egen erfarenhet av ledarskap och av 
arbete inom skola och barnomsorg har dels öppnat ögonen för betydelsen av kulturella 
skillnader mellan olika lärarkategorier, och dels fått mig att undra om det verkligen är 
ledaren som leder en verksamhet. Mina erfarenheter har gjort mig nyfiken på att un-
dersöka detta närmare.
 Innan fältarbetet startades övervägde jag noga mitt förhållningssätt till undersök-
ningspersonerna. Ambitionen var att skapa närhet men ändå hålla en viss distans för att 
kunna förhålla mig kritisk till det studerade. Enligt Alver och Öyen (1998) är närhet 
mellan forskare och deltagare i en undersökning central för att kunna sätta sig in i de 
utforskades situationer och ligger nära en vänskapsrelation. Dock påpekar de vikten av 
att forskaren använder sin professionalitet för att hålla den distans som behövs till del-
tagarna så att ett nära vänskapsförhållande inte färgar forskningsresultatet. Den strategi 
jag använt för att komma undersökningspersonerna nära men också ha en viss distans 
till dem kan liknas vid en balansakt. Jag har försökt att skapa närhet till deltagarna ge-
nom besöken på skolorna i början av studien då jag har observerat möten mellan skol-
ledaren och lärarna. Relationerna till undersökningspersonerna har främjats genom 
dessa vistelser. De har varit värdefulla för att lära känna skolkontexterna och undersök-
ningspersonerna och deltagarna har fått lära känna mig och studiens syfte. Den tillit 
som utvecklats mellan mig och undersökningspersonerna genom observationerna har 
visat sig vid efterföljande intervjuer. Vi har inte varit främmande för varandra och jag 
har kunnat knyta an till saker jag har uppmärksammat i möten med skolledarna och 
lärarna under observationerna.
 För att inte hamna i beroendeställningar till deltagarna har jag avhållit mig från att gå 
in i personliga relationer med någon av dem. Jag har också noga tänkt över föreställ-
ningar som jag är bärare av genom min tidigare bakgrund inom skola och barnomsorg 
för att dessa inte skulle färga samtalen med lärarna och skolledarna. I informella samtal, 
när jag kommit tidigare till skolan och talat med skolledaren och lärarna i personalrum-
met, har jag undvikit värderingsdiskussioner där jag tagit ställning för någons synpunkt. 
I stället har jag intagit ett lyssnande förhållningssätt för att de inte skulle uppleva att jag 
tagit ställning för en synpunkt, vilket skulle ha kunnat vara hämmande i intervjuerna 
med deltagare av annan åsikt. 

Studiens tillförlitlighet 
När tillförlitligheten diskuteras i kvalitativa studier handlar det om forskarens förmåga 
att beskriva deltagarnas beteende och vad som händer inom en kontext. De etiska 
övervägandena och förhållningssättet till deltagarna i studien hänger samman med 
studiens kvalitet. Merriam (2002b) menar: ”A ’good’ qualitative study is one that has 
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been conducted in an ethical manner” (s. 29). En tillitsfull relation till de studerade har 
jag sett som grundläggande för att få del av deras kunskaper om arbetet. Jag har inte 
aktivt deltagit i diskussioner vid mina besök på skolorna utan har försökt att smälta in 
och lyssna till vad skolledarna och lärarna diskuterat. Jag har förvånats över den öp-
penhet som visats och upplevt att min närvaro på möten ofta glömts bort i de diskus-
sioner som skolledarna och lärarna haft. 
 Den interna validiteten, det vill säga, hur väl forskarens resultat överensstämmer 
med det undersökta, menar Merriam (2002b), handlar om forskarens tolkning av det 
som studeras. Det är ”important to understand the perspective of those involved, un-
cover the complexity of human in context, and present a holistic interpretation of what 
is happening” (s. 25). Forskaren är själv instrumentet i datainsamlingen och analysen 
och de tolkningar som görs av det som undersöks hämtas direkt från observationer och 
intervjuer. En strategi för att förstärka den interna validiteten, enligt Merriam, är att 
använda olika datainsamlingsmetoder. De observationer som jag genomförde i början 
av undersökningen för att lära känna skolorna, skolledarna och lärarna har varit viktiga. 
I intervjusituationer har jag kunnat kontrollera det som uttryckts mot det jag tidigare 
observerat på skolorna (Merriam, 2002b). Detta har varit betydelsefullt för att fördjupa 
min förståelse för skolledarnas och lärarnas handlingar i arbetet. 
 En fråga som ofta diskuteras i samband med studiers tillförlitlighet är huruvida det 
går att generalisera och replikera studier. Enligt Yin (2003) handlar generalisering inom 
fallstudier om analytiska generaliseringar, det vill säga att utöka och generalisera teorier 
och inte om att göra statistiska generaliseringar. En studie menar Merriam (2002b) kan 
tolkas på olika sätt och för den kvalitativa forskaren blir den viktiga frågan ”whether the 
results are consistent with the data collected” (s. 27). För att visa på att ett resultat är 
trovärdigt handlar det om att väl kunna beskriva hela forskningsprocessen. En liknande 
uppfattning har Dey (1993) som menar att det inte går att förvänta sig att andra skall 
kunna replikera förklaringar. I stället innebär det att på ett tydligt sätt klargöra hur man 
kommit fram till ett resultat och därigenom ge läsaren möjlighet att bedöma om resul-
tatet är tillförlitligt. För forskaren handlar det om att förstå det fenomen som studeras 
på djupet och att göra rika beskrivningar av det studerade. Min ambition är att försöka 
förstå skolledarnas och lärarnas perspektiv och handlingar och innebörder som de ger 
agerandet i vardagsarbetet (Merriam, 2002b). Jag kan inte göra gällande att resultatet 
från studien går att generalisera till samtliga skolor. Däremot kan resultatet bidra med 
värdefulla kunskaper genom att läsarna själva bedömer tillförlitligheten och värderar 
och undersöker på vilket sätt resultatet kan appliceras i de egna kontexterna (Merriam 
2002b; Yin 2003). Genom att jag noggrant redogjort för hela forskningsprocessen gör 
jag det möjligt för läsaren att bedöma huruvida resultaten är tillämpliga i hans eller 
hennes kontext.
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Kapitel 6

Strandskolan
 

Strandskolan består av två enheter, en skola och en förskola. Skolan ligger i utkanten 
av staden medan förskolan finns i stadens centrala delar. Under läsåret 2005–2006 

uppgick skolans elevantal till 160 elever. På skolan arbetar 43 personer varav 34 är lä-
rare (förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare). Vid studiens genomförande 
finns på skolan en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1–5 år, tre fritidshemsavdel-
ningar, två F–1-klasser (förskoleklass och skolår 1) och en klass i varje skolår 2–6. I den 
förskola som är belägen utanför skolan finns två avdelningar med barn i åldrarna 1–3 
år och 3–5 år. Lärarna är organiserade i arbetslag. I F–1-klassernas arbetslag ingår för-
skollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. I skolår 2–3 består arbetslaget av 
grundskollärare och fritidspedagoger och i skolår 4–6 finns grundskollärare, idrotts- 
och slöjdlärare samt elevassistent. Arbetslagen i förskolan består av förskollärare och barn-
skötare.
 Skolan är en äldre byggnad och personalrummet ligger centralt i skolan. Här träffas 
samtliga kategorier av lärare vid raster och personalmöten. Rektorsexpeditionen ligger 
i nära anslutning till personalrummet. Ledningen för skolan består av en skolledare och 
en anställd skolassistent som avlastar skolledaren med administrativa arbetsuppgifter. 
Skolledaren är relativt ny på skolan och började sin tjänst under hösten 2005. Han är 
utbildad förskollärare och har varit rektor sedan 1998. Skolledaren har sedan 1984 haft 
olika ledaruppdrag och varit anställd som föreståndare inom barnomsorgen och barn-
omsorgsinspektör. Skolledaren har gått den statliga rektorsutbildningen och en peda-
gogisk/administrativ kurs på högskola. 

Samspelet mellan skolledaren och lärarna
Avsnittet inleds med att jag redogör för skolledarens och lärarnas beskrivningar av 
samspelssituationer mellan skolledaren och lärarna. Här framkommer strategier som 
skolledaren använder i förhandlingsprocesser och i beslutsfattandet tillsammans med 
lärarna och hur lärarna ser på skolledarens agerande. I den avslutande delen redovisar jag 
förhållningssätt i ledarskapet och förutsättningar som skolledaren och lärarna för fram 
som centrala för att få en fungerande kommunikation.

Förhandlingsprocesser och beslutsfattande
Enligt skolledaren handlar ledarskapet till stor del om att föra samtal med personalen. 
Han anser att det är viktigt att skapa förståelse kring beslut för att de ska få genomslag 
i verksamheten. Min tolkning är att skolledaren ser förhandlandet med lärarna som det 
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centrala för att utveckla förståelsen för olika frågor i verksamheten. Skolledaren menar 
att det är under själva processen när han och lärarna resonerar sig fram till ett beslut 
som de utvecklar sådan förståelse som kan få en påtaglig verkan i verksamheten. Skol-
ledaren menar att det ligger i uppdraget som skolledare att han skall leda och styra 
skolan, men att han inte får något genomslag i verksamheten om han sitter på sin rek-
torsexpedition och själv fattar besluten. Lärarna måste vara delaktiga i beslut över hur 
de skall arbeta för att resultaten ska genomsyras i verksamheten. Skolledaren säger att 
om inte pedagogerna förstår ”syftet med ett beslut, en rutin eller en ordning så blir det 
’tandlöst’ på något sätt”. 
 Skolledaren berättar att när han arbetar med förhandlingsprocesser kring föränd-
ringar och för att få underlag till ett beslut lägger han först fram problemet för utveck-
lings- och samverkansgruppen. Därefter resonerar han med det berörda arbetslaget om 
förändringen. Han säger att han under den här tiden lägger mycket tid på informella 
samtal till exempel vid kaffepauser med arbetslaget för att lärarna skall vara delaktiga i 
det som sker. Skolledaren understryker att det är en process som de berörda och han 
driver tillsammans. När han tagit del av lärarnas synpunkter drar han sig tillbaka på sin 
”kammare” för att fundera vidare på lösningen av problemet. 
 I följande belyser skolledaren hur han arbetat med en beslutsprocess kring en för-
ändring av mathållningen på förskolan, när de skulle köpa tjänsten från en närliggande 
skola. Idén till förändringen kom från en översyn av budgeten när skolledaren hade 
uppmärksammat att den inte skulle räcka till. I det första steget i arbetet med föränd-
ringen uppger skolledaren att han gjorde de berörda lärarna medvetna om problemet. 
Skolledaren konstaterade att lärarna inte ställde sig negativa till förändringen och där-
med kunde han gå vidare med förslaget och ta kontakt med berörda på förvaltningen. 
När skolledaren sedan utformat hela förslaget gick han tillbaka till lärarna igen för att 
höra deras åsikter. Därefter talade skolledaren med föräldrarepresentanter i lokala sty-
relsen om deras synpunkter på förslaget. 
 Förändringsprocesser medför, enligt skolledaren, en tid fylld av osäkerhet för en del 
känner sig oroliga för att de inte vet hur det skall bli. Trots att dessa processer är arbet-
samma menar skolledaren att de är fruktbara. Efter ett sådant arbete är det lätt att fatta 
beslut, för under processtiden faller förslag bort som inte varit så bra och andra saker 
framträder som självklara. Vid förändringar kan vissa medarbetare få ändrade uppgif-
ter. Skolledaren framför då att det är betydelsefullt att tala extra med dem för att skapa 
förståelse för det beslut som är taget. 
 När lärarna uttalar sig om samspelet med skolledaren och hans agerande vid föränd-
ringssituationer och när han vill att de skall ta till sig nya idéer menar de, att han inte 
vänder upp och ned på en invand situation. I stället beskriver de att han kommer med 
förslag som inte är helt genomtänkta. Fritidspedagogen kallar det för att skolledaren 
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”sår ett frö” som får växa fram hos lärarna genom att de blir delaktiga i hur föränd-
ringen skall utformas. Hon har uppmärksammat att skolledaren kan föra fram idéer 
som andra på skolan skulle ha svårt att framföra. Skolledaren försvarar sig då med att 
han är nyanställd och inte har kännedom om hur saker fungerar på skolan. Enligt fri-
tidspedagogen kan skolledaren säga:

Jag har inte jobbat så länge så jag vet inte hur ni har gjort innan. Det kan han ställa sig 
bakom lite och skydda sig med och [---] nu gör vi nytt för jag ser på ett annat sätt. Någon 
som har jobbat här längre har nog mycket svårare att göra en sådan grej och säga att nu har 
jag kommit på en ny idé. [---] Det har du sagt innan [---] så gjorde vi då. 

Fritidspedagogen berättar hur det gick till när skolledaren förde fram förslag vid ett 
möte kring organiseringen av samverkan mellan förskoleklassen, fritidshemmen och de 
tidigare skolåren. Till mötet uppger hon att skolledaren hade förberett fyra olika förslag 
på samverkansmodeller. Skolledaren menar att det är viktigt att förändringar förbereds 
väl för att få långsiktiga lösningar. Vid förberedelserna säger skolledaren att han ”leker” 
med framtidsscenarier över tänkbara utvecklingsmöjligheter och dess konsekvenser. 
Han säger:

[---] jag som rektor måste ju tänka nästa läsår, två, tre, fyra och fem. Vart är vi på väg någon-
stans. Så att jag i min tanke med utvecklingen och planeringen ser att så gör vi. [---] Får väl 
ha en sådan där rysk femårsplan (skratt). Det är ju viktigt för jag blir galen när man bara har 
ettårsperspektiv på en skola [---]. Jag vill ha en organisation som jag vet håller i flera år 
framåt även om elevantalet varierar lite grann och även om tjänsterna går lite upp och ner, 
så att det finns en grundorganisation som ändå håller och fungerar. 

Fritidspedagogen berättar att på mötet, när de diskuterade skolledarens fyra samver-
kansmodeller, framstod det förslag som skolledaren förespråkade som det mest genom-
tänkta. Fritidspedagogen menar att hon genomskådat det genom att lägga ihop det 
hon hört vid tidigare diskussioner med det som framkom på mötet. I lärarens utta-
lande i citatet framgår att skolledaren styr lärarna genom de förberedda förslagen men 
att det kan innebära svårigheter att driva igenom dem om inte lärarna är med på för-
slagen:

[---] när man väl sitter då förstår man att ’aha’ det är så han har tänkt men samtidigt lämnar 
han det väldigt öppet för alla att få fundera. Men han har alltid en mall där han styr in alla 
på så att man inte flummar iväg alltför långt. Sedan är klart så vill han ha igenom (förslaget) 
men går det inte då är vi i majoritet [---] Det märker han att vissa grejer får han tulla på, han 
kan inte förändra allting på en gång men det är ett steg åt det håll som han vill. 

När lärarna talar om förhandlandet menar de att skolledaren bollar sina idéer med 
dem. Han genomdriver inte förslag som lärarna ställer sig negativa till utan vill ha med 
sig dem i besluten. Det uppskattas av lärarna för att det blir en större enighet i frågor. 
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Flera lärare för fram att skolledaren intar ett jämbördigt förhållningssätt i samspelet 
med dem, vilket de menar underlättar kommunikationen med skolledaren. Läraren i 
idrott säger att skolledaren förhåller sig till lärarna som om han vore en av dem:

[---] känns nästan som en i mängden liksom han flyter in. Han är inte den där rektorn som 
sitter därborta utan han är mer en i mängden, då blir samarbetet betydligt lättare. 

Det framgår också bland lärarna att deras förhållande inte är jämbördigt utan lärarna 
är medvetna om att skolledaren har en annan roll och kan bestämma över dem. Lä-
rarna kan därför välja att vara följsamma och agera på det sätt som skolledaren önskar 
eftersom de vill positionera sig inför honom för att han är ny på skolan, uppger fritids-
pedagogen. Hon säger:

[---] för man vet att även om jag har ett gott förhållande till honom så är det inte säkert att 
han skyddar mig om jag gör någonting som inte är riktigt okey, man är väldigt försiktig [---] 
Man går inte in och pratar med honom lite så där, hej hur mår du, hur är det idag, det gör 
man inte. Utan går man och pratar med skolledaren har man ett ärende då är det någonting 
man måste diskutera. Det är han bra på. Har man ett problem så tar han det på allvar och 

hjälper till att lösa det [---]. 

Skolledaren har varit på skolan för kort tid för att man skall kunna ha en uppfattning 
om honom, menar förskolläraren i förskoleklassen. Läraren har dock uppmärksammat 
att skolledaren vill lära känna lärarna för att veta hur han kan föra fram saker till dem:

[---] han är en sådan pedagog att han har en tanke med hur han lägger fram saker. Han har en 
vision om att lära känna folket, så han vet, så kan jag säga till den och så kan jag säga till den. 
Inte för att få sin vilja fram men ändå få det att sluta bra. Jag tror det ligger lite genomtänkt där 
bakom. Det är egentligen för kort tid att säga det när man inte känner honom så väl. 

Att vara tillgänglig i vardagsverksamheten
När lärarna talar om samspelet med skolledaren i den vardagliga verksamheten framgår 
att de ser detta som betydelsefullt för att skolledaren skall få insyn i de olika verksam-
heterna. Skolledarens tillgänglighet är också viktig för att de skall kunna få svar på sina 
frågor, enligt lärarna. Det uppstår dagligen frågor som de behöver hjälp med. Bland 
lärarna framkommer olika synpunkter på skolledarens besök i verksamheterna och ar-
bete med pedagogisk ledning. Läraren i skolår 5 menar att skolledaren är mycket när-
varande på skolan och lyckas med det på grund av att han har struktur på verksamhe-
ten. Skolledaren berättar att han använder datorn för att skicka information för att på 
så sätt frigöra tid för pedagogiska diskussioner med lärarna. Varje vecka skickar han 
veckobrev till personalen. Veckobreven handlar dels om synpunkter på aktiviteter som 
genomförts och dels om information kring möten och aktiviteter som ska äga rum 
kommande vecka. Skolledaren menar att hans målsättning är att ta så lite tid som möj-
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ligt i anspråk för envägskommunikation och i stället skicka informationen till lärarna. 
När skolledaren träffar lärarna behöver han därför inte ta upp

[---] sådan information som folk kan läsa sig till. [---] när jag träffar arbetslagen så försöker 
jag att komma till den pedagogiska diskussionen i olika frågor. 

Läraren i skolår 2 anser att skolledaren arbetar mycket med pedagogisk ledning i jäm-
förelse med tidigare skolledare. Läraren menar att skolledaren skaffat sig tid för detta 
genom att lägga ut mycket av det administrativa arbetet på skolassistenten. Enligt lära-
ren finns det en vilja hos skolledaren att vara delaktig i det som händer på skolan och 
läraren känner tillit och får stöd av skolledaren. Skolledaren är synlig bland eleverna 
och intresserad av att vara med i verksamheten. Läraren säger att skolledaren

[---] kan dyka upp rätt som det är i korridoren eller titta in i klassrummet och det [---] 
tycker jag visar det här intresset, så man vet vad som pågår och vad som händer. 

Bland lärarna framgår det emellertid också att de inte får någon större återkoppling på 
arbetet av skolledaren. Läraren i skolår 1 upplever att skolledarens besök i klassrummet 
varit korta och läraren undrar över om skolledaren hunnit få någon uppfattning om 
lärarens arbete. Läraren önskar mer besök av skolledaren. Enligt läraren har skolledaren 
det pedagogiska ansvaret för skolverksamheten och läraren ifrågasätter hur mycket 
samtal lärarna har med skolledaren om hur de utför undervisningen. Läraren upplever 
att hon inte får någon större respons av skolledaren på sitt arbete utan deras samtal 
handlar mer om konkreta saker som skall lösas. Läraren säger:

[---] jag har väl inte bett om någon uppfattning heller eller efterfrågat det men [---] ingen 
feedback så på mitt arbete. Det har jag inte fått [---] det vore kul att höra något ibland. Att 
du gör ett bra jobb eller något sådant. 

Kontakten mellan skolledaren och lärarna, tror läraren, blir olika beroende på de problem 
läraren har med sin klass. Flyter arbetet i klassen blir samarbetet mindre och förekommer 
det elevvårdsärenden blir kontakterna tätare mellan skolledaren och lärarna. 

Ledarskapet en kombination av mjukhet och fasthet
När skolledaren talar om sig själv och förhållningssättet till andra hänvisar han till per-
sonlighetstester som han gjort och som visat att han är en ”samarbetsmänniska”. Andra 
kan, påpekar skolledaren, uppfatta honom som en som vet vad han vill, men utgångs-
punkten för honom är att komma överens genom samarbete. Som person vill han 
uppfattas som någon det går att diskutera med och att inte känna sig nedtryckt om 
man har en annan åsikt. Skolledaren menar att det finns något hos honom som gör att 
det blir som han vill. Enligt min tolkning styr skolledaren lärarna i en bestämd riktning 
med ett mjukt förhållningssätt. Skolledaren beskriver det som att han är 



102 ·  KAPITEL 6:  STRANDSKOLAN

[---] rätt så enveten att baxa det åt det hållet. Men inte på så sätt att jag går ut och slår näven 
i bordet och säger att nu är det detta som gäller utan snarare att jag i små, små steg liksom 
knuffar alla framför mig åt det hållet, kan jag nog känna. 

Skolledaren menar att det finns två sidor i ledarskapet, en mjukare och en hårdare. Den 
mjuka sidan har att göra med ett ömsesidigt förhållningssätt till lärarna och att de tar 
hänsyn till varandra. Samspelet med lärarna betyder, enligt skolledaren, att han också 
får idéer av dem som han själv inte tänkt på. Han vill att lärarna skall känna av det gi-
vande och tagande som han själv upplever mellan sig och lärarna och att de inte uppfat-
tar det som om besluten tas på förhand av honom själv. I samspelet med lärarna ut-
trycker skolledaren att han känner av om vissa saker är mogna att tas upp med dem. 
Det skolledaren bedömer som inte lämpligt väntar han med. Den andra sidan, den 
hårdare, handlar om att han har en annan roll än lärarna och att han är ytterst ansvarig 
för att ta besluten även om inte alla är med på dem. Skolledaren liknar sitt ledarskap 
vid en snigel. Han säger:

[---] en snigel är väldigt mjuk, känslig, försiktig och söker sig fram. Det ledarskapet måste 
man ha, att man lyssnar, känner sig för, resonerar och pratar. Men sen i bakgrunden så kommer 
man till det hårda skalet som snigeln också bär med sig. Någonstans går det en gräns där jag 
måste säga att nej nu är det så här [---] När jag har skaffat mig den här bilden då är det ändå 
min uppgift som rektor och säga. Okey nu har jag hört och så här får det bli, då tar jag be-
slutet. [---] det innebär att en del kör jag över. Jag kan inte göra som alla säger. 

Han tillägger: 

[---] de har fått vara med, vi har resonerat och pratat. Jag har hört för och emot [---] sen är 
det jag som är satt att ta det yttersta beslutet och då får de leva med det [---]. Jag hoppas att 
de kan känna en trygghet i detta att, ja vi fick i alla fall säga vad vi tyckte och [---] att de 
förhoppningsvis litar på att jag har vägt samman alltihopa till något som åtminstone jag 
tycker var det bästa beslutet. Sen om de inte tycker det får de väl beklaga sig men då är ändå 
beslutet taget. Så en kombination av mjukhet men ändå tydlighet och fasthet i botten det 
skulle vara den där snigeln. 

Skolledaren framför att han försöker skapa ett öppet och tillåtande klimat för att alla 
lärarna skall våga uttrycka sina åsikter. En del av lärarna, menar skolledaren, har mycket 
enkelt för att uttrycka sig medan andra sällan eller aldrig kommer till tals. En ledare 
måste uppmärksamma detta och organisera personalgruppen därefter, enligt skolleda-
ren, till exempel genom att dela in personalen i mindre grupper eller låta alla framföra 
sina synpunkter genom att gå laget runt vid gruppdiskussioner. Skolledaren framför ock-
så betydelsen av att avvikande åsikter får komma fram. Han förklarar att han kan upp-
märksamma i en persons ansiktsuttryck om han/hon har andra synpunkter och bjuder då 
in läraren till samtal om dem. Skolledaren kan göra det genom att sätta sig bredvid per-
sonen och fråga om personens synpunkter. Han inleder då samtalet med att
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[---] prata väder och vind [---]. Jag signalerar att jag inte tycker illa om dig för att du tycker 
annorlunda. Däremot så kan jag säga att jag hör vad du säger men nu är det så här [---]. Jag 
vet att du tycker illa om det här men nu har vi bestämt så här och då är de det som gäller. 
Sedan kan vi gå och fika, sitta och snacka, skratta och ha hur trevligt som helst som privat-
personer. Det tror jag är en viktig strategi som ledare att det ska vara det klimatet. 

Den syn som framgår när lärarna talar om ledarskapet och samspelet med skolledaren 
överensstämmer med skolledarens syn på ledarskapet som två sidor. För lärarna innebär 
den mjukare sidan att skolledaren är en god lyssnare som vill ha delaktighet. Förskol-
läraren i förskolan menar att en god pedagogisk ledare är en ledare som får med sig sina 
medarbetare och utvecklar saker tillsammans med dem i verksamheten. Lärare i skolår 
2 för fram att det är viktigt att skolledaren vågar ta beslut men att det skall ske i delak-
tighet med lärarna. Läraren visar att lärarna genom sitt agerande också påverkar ledar-
skapet. Får de inte vara delaktiga väcker det irritation bland lärarna. Läraren menar att 
det inte skulle vara lätt för skolledaren om han bestämde utan att göra dem delaktiga:

För då skulle nog taggarna komma ut. Men om det är så här [---] om vi tar besparingar för 
det är sådant man drabbas av [---] vad kan vi ta det bäst, var gör det minst skada. Att man 
för en dialog. 

Andra förhållningssätt som lärarna menar tillhör den mjuka sidan av ledarskapet hand-
lar om att skolledaren är social, empatisk och stödjande. Läraren i skolår 1 framför 
betydelsen av att skolledaren är en person med ”hjärta” och har humor. Läraren har 
uppmärksammat att skolledaren använder sig av sociala aktiviteter för att skapa en god 
atmosfär bland lärarna. När lärarna diskuterar om innebörden av ett empatiskt förhåll-
ningssätt handlar det om att skolledaren kan uppfatta hur personalen och eleverna mår. 
Läraren i skolår 5 menar att det också handlar om att de kan visa svaghet inför skolle-
daren. Kan lärarna det är skolledaren mänsklig och öppen för att saker kan bli fel. Vid 
sådana tillfällen menar läraren att skolledaren kan vara ett stöd för dem vid problem-
lösningen. Läraren tar upp att hon känner tillit till skolledaren och menar att hon fick 
det ganska omgående när han kom till skolan. Hon har svårt att sätta ord på vad som 
ingav henne känslan men hänvisar till ett tal som skolledaren höll på ett möte med 
personalen där han berättade om sig själv och vad han stod för. 
 Rättvisa och att det finns förtroendefulla relationer som inte är för personliga är 
andra förhållningssätt som lärarna för fram som kan kopplas till den mjukare sidan av 
ledarskapet. Läraren i skolår 1 anser att det är viktigt att skolledaren behandlar perso-
nalen lika för att de skall känna att de har lika värde. För att inte stöta sig med perso-
nalen är det betydelsefullt att skolledaren inte går in i alltför personliga relationer med 
dem. Enligt läraren handlar det om rättvisetänkande och att inte favorisera någon med-
arbetare så att de skall ”titta snett på varandra”. Fritidspedagogen menar att skolledaren 
inte är så personlig i sina relationer till personalen:
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[---] han har ett mer allmänt synsätt. Han tittar på skolan först eller sitt företag kan man 
nästan känna det som [---] han sätter inte någon före någon annan. Det kanske har att göra 
med att han inte jobbat här så länge, att han inte känner oss och inte hunnit hamna i så-
dana här relationer med folk. 

Fritidspedagogen tror inte att skolledaren kommer att gå in alltför personliga relationer 
med lärarna utan kommer att hålla en medveten distans. För henne betyder personliga 
relationer att skolledaren går in i kamratliga relationer med sin personal. Hon berättar 
om konsekvenserna av sådana och att förra skolledaren gärna talade lite extra med vissa 
lärare. Det fick till följd att en grupp bildades bland lärare 

[---] som höll ihop mer för att bekämpa dom andra på något sätt. Så är det inte nu, jag 
tycker det här är mycket bättre. 

Fritidspedagogen menar att det är lättare att bryta vissa lärargruppskonstellationer som 
inte fungerar om skolledaren inte behöver ta hänsyn till personliga relationer. 
 De förhållningssätt som lärarna för fram som kan kopplas till den hårdare delen i 
ledarskapet handlar om styrning, beslutsfattande, att ha struktur på arbetet och att vara 
tydlig i kommunikationen med lärarna. Att driva utveckling av verksamheten, upp-
muntra idéer bland personalen och visa på ny forskning om olika undervisningsmeto-
der är en viktig uppgift i ledarskapet enligt läraren i skolår 2. Skolledaren skall vara en 
”pedagogisk spjutspets”, vilket läraren i skolår 4 inte alltid tycker att skolledare hinner 
vara. Det handlar om att arbeta för en gemensam linje på skolan och för att den röda 
tråden skall bli synlig i undervisningen från de yngsta barnen till de äldsta eleverna, 
menar läraren. Läraren i skolår 6 beskriver skolledaren som ”knutpunkten” och att han 
håller ordning och reda på saker samt styr upp verksamheten. Skolledaren skall 

[---] vara den där ledaren som håller ihop oss andra. Den här gamla klyschan man säger att 
’skeppet måste ha en kapten’ det är liksom mina tankar och lite så känner jag väl att skolle-
daren gör också. (Förskolläraren i förskoleklassen)

I skolledarens uppgifter ligger enligt läraren i skolår 4 att kunna ta beslut som kan vara 
obehagliga gentemot personal och föräldrar. 
 Lärarna kombinerar ofta den hårdare sidan av ledarskapet med den mjukare i sina 
uttalanden. Läraren i skolår 5 menar att samtidigt som skolledaren kan styra och ta 
beslut är han nära verksamheten och lyssnar på dem. Läraren anser att skolledaren ”är 
en väldigt god ledare”. Läraren säger att när skolledaren kom till skolan  

[---] kände (han) in men han gick också in och styrde [---] mycket som hade med struktur 
att göra. Han är lyssnande och har lätt för att ta in, tycker jag. Har lätt att förstå och vill 
förstå. Han är heller inte rädd för att ta besluten att nu gör vi så här. Känns ganska bra att 
han kom [---]. Han kände inte så många här innan har inte en massa relationer hit och dit 
utan det är professionellt, men ändå en nära ledare så kan jag nog uttrycka det. Så det har 
varit väldigt bra för det är alltid så där när det plötsligt ska bytas (ledare) det är en viktig 
funktion, väldigt viktig. 
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Förskolläraren i förskolan säger att skolledaren är en ”bra ledarmänniska och har en bra 
framtoning”. När skolledaren började på skolan påpekade han för dem att han inte var 
en snäll människa. Lärare uttrycker att skolledaren är fantastiskt snäll men att skolleda-
ren menade att målet för honom var att få arbetet på skolan att fungera:

Han är väldigt duktig som ledare på det viset att han driver fram arbete och jag tycker att 
han gör det med en väldig empati även om han är klar med vad som gäller. Man måste 
sätta begränsningar och ha krav. Han gör de på ett tydligt och bra sätt. Han är en väldigt 
social ledare. Han är duktig pedagogisk ledare och att driva fram i dom frågorna. 

Flera lärare för fram betydelsen av tydlighet i ledarskapet. Även här framgår en hårdare 
och en mjukare sida. Enligt lärarna skall skolledaren kunna kommunicera skolans bud-
skap och tydligt framföra sina synpunkter men också ha förståelse och lyssna in lärarna. 
Läraren i skolår 4 menar att skolledaren skall ha en helhetssyn på verksamheten och 
kunna förmedla skolans budskap och vad de står för. För en annan lärare i skolår 6 
innebär tydlighet att både skolledaren och lärarna öppet kan tala om förväntningar 
som de har på varandra. Enligt läraren tog skolledaren upp med lärarna vilka förvänt-
ningar han hade på dem och vad de kunde förvänta sig av honom när han började på 
skolan. Förskolläraren i förskolan säger att skolledaren är

[---] en tydlig ledare som ändå lyssnar in sina medmänniskor [---] han kör inte bara sitt race 
och tycker att det här har jag bestämt och så ska de vara utan [---] han lyssnar in han har 
väldigt gehör [---]. 

Läraren menar att när skolledaren tar upp saker med personalen, gör han det på ett be-
stämt men aldrig ovänligt sätt. Skolledaren är bra på att möta människor vilket gör det 
lättare att ta emot kritik, enligt läraren. När lärarna framför något till skolledaren lyssnar 
han och tar tag i det snabbt. Läraren beskriver att hon tycker att en ledare skall ha

[---] en rakhet och en tydlighet men med [---] en bas med väldig psykologi, tror jag. Det 
krävs otroligt mycket [---] en människokännedom för att möta så mycket människor som 
finns på en arbetsplats om man ska ha ett ledarskap över dom och inte gå där som att man 
är förmer än andra utan man har olika roller. [---] Rektorn har en otroligt viktig roll men 
utan lärare och utan annat folk på enheten så skulle det inte bli någonting. 

Läraren i skolår 4 säger att skolledaren står för ett tydligt ledarskap och beskriver skol-
ledaren som stabil, står med fötterna på jorden och vill ha ordning och reda. När skol-
ledaren kom till skolan fann skolledaren och lärarna ganska snabbt varandra. Läraren 
tror att det berodde på att skolledaren hade en genomtänkt idé om hur han ville arbeta. 
Skolledaren ”kom inte som en ångvält och ändrade allt” utan på ett lyhört sätt ”vallade” 
han in dem ”i en fålla”. Ytterligare framhåller läraren i skolår 3 skolledarens tydlighet 
och säger att 
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[---] han lyssnar men han säger också [---] nu gör vi så här, tycker jag är jättebra. Så han 
vågar stå upp och säga nu har vi ont om pengar [---] man får besked och man vet [--] så här 
ska vi göra och så här ska vi inte göra. Det är aldrig något tvivelaktigt eller jag behöver aldrig 
undra hur var det nu. Samtidigt som han är väldigt ödmjuk och lyssnar, jag tycker han är 
jättebra. 

Skolledaren är, enligt läraren i idrott, en av de bästa skolledare läraren haft för han är 
flexibel och vill hitta lösningar på problem och hindrar inte idéer som lärarna har. Läraren 
uttrycker att skolledaren är

[---] väldigt rak om det behövs [---] flexibel och lyhörd det tycker jag är viktigt utan att vara 
någon bossig chef som bara säger ’up’ här är det jag som bestämmer utan en i mängden fast 
ändå kan ta obekväma beslut. 

Uppfattningar om ledarskap
bland lärare med olika lärarutbildningar
I avsnittet redogör jag för skolkontexten och kulturella skillnader och intressen mellan 
grupper inom skolan. Här framkommer skolledarens och lärarnas syn på samarbetet 
mellan olika verksamheter och hur de ser på det pedagogiska arbetet. I den avslutande 
delen belyser jag hur skolledaren och lärarna ser på samarbetet inom arbetslagen.

Samarbetet mellan lärare i olika verksamheter 
Det finns, enligt skolledaren, olika sätt att se på lärande bland lärarna i de olika verk-
samheterna. Skolledaren säger att han känner av argumentationen när lärarna diskute-
rar skolans respektive fritidshemmens behov. En del av lärarna i grundskolan ser skola 
och undervisning som den viktigare delen av skolverksamheten och att förskolans och 
fritidshemmens verksamheter har flyttat in i skolans lokaler. Lärarna behöver utveckla 
sin syn på att pedagogisk verksamhet inte enbart sker när eleverna är i skolan under 
förmiddagen. Skolledaren menar att vissa lärare tycker att det är på lektionerna som 
eleverna lär sig. Om lärarna inte får ha sina lektioner och undervisa så lär sig heller inte 
eleverna. Detta är inte någon genomgående uppfattning hos lärarna men synsättet 
framkommer bland lärarna, enligt skolledaren. Det finns en skillnad, uppger skolleda-
ren, mellan de olika lärarkategorierna. De lärare som har sin grund i barnomsorgen är 
vana vid att arbeta i arbetslag, de litar på varandra och behöver inte kontrollera allt 
själva. Enligt skolledaren är det inte meningen att lärarnas kompetenser skall utjämnas 
utan deras olika kunskaper skall användas för att stärka arbetslaget. 
 Det samarbete lärarna anser att de har mellan verksamheter handlar om gemen-
samma aktiviteter vid idrottsdagar och utflykter, då eleverna blandas i olika grupper. 
De har också faddersystem där skolår 4 är faddrar för förskolans barn, skolår 5 är faddrar 
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för förskoleklassen och skolår 6 är faddrar för skolår 1. Enligt läraren i skolår 1 har skol-
ledaren också verkat för att lärarna som arbetar i förskolan med de yngsta barnen skall 
involveras i skolverksamheten tillsammans med lärarna därför att de skall vara

[---] en enhet allihop, så har det inte varit förut, inga gemensamma personalmöten.   
Nu är det gemensamma personalmöten och gemensamma rolighetssaker. 

När lärarna uttalar sig om hur mycket lärarna samarbetar med andra verksamheter hand-
lar det om vilken verksamhet de tillhör. Jag tolkar lärarna som att det finns en större vana 
hos förskollärarna och fritidspedagogerna att arbeta i skolverksamheten och i varandras 
verksamheter. Läraren i skolår 2 menar att grundskollärarna kan gå in på fritidshemmet 
om någon är borta medan fritidspedagogerna också har som uppgift att arbeta i skolan. 
Fritidspedagogerna är medvetna om vad som händer i skolan medan en del grundskol-
lärare som arbetat länge på skola inte känner till vad man gör på fritidshemmet, enligt 
fritidspedagogen. Förskolläraren i förskoleklassen menar att det inte är lika enkelt för 
grundskollärarna att arbeta i förskolans eller fritidshemmets verksamhet som det är för 
förskollärarna eller fritidspedagogerna att arbeta i skolans verksamhet. Läraren för fram 
att det kan bero på osäkerhet hos lärarna men också på att det finns en traditionell före-
ställning som har att göra med status och att dessa verksamheter inte är lika viktiga. Det 
kan ”slå gnistor” när läraren hör diskussioner om att det är betydelsefullare att arbeta med 
elever i vissa åldrar. Läraren säger att

[---] man är lika viktig när man jobbar med ettåringarna som när man jobbar på gymnasiet, 
sådant tål jag inte att höra för då tycker jag att man har fattat fel. Viktiga är vi allihop var vi 
än jobbar sen är man bra på olika saker och man är utbildad för att göra olika saker. 

Läraren i skolår 4 framför att skolan har ett annat uppdrag än förskolan och fritidshem-
met. Denna lärare upplever att lärarnas samarbete är lagom. Förskolläraren i förskolan 
menar att lärarna sköter sina verksamheter var och en för sig och hon önskar sig mer 
dialog mellan lärarkategorierna men att tiden inte alltid räcker till för att mötas. Hur 
samarbetet fungerar mellan lärare och olika verksamheter har också att göra med olika 
anställningsförordnanden och om lokaler för samverkande lärare finns i närhet av var-
andra, enligt lärarna. Läraren i skolår 1 menar att samarbetet mellan fritidspedagogerna 
och grundskollärarna kan utvecklas på grund av att de numera har lokaler som ligger i 
anslutning till varandra, vilket de inte hade förut. 
 Enligt lärarna finns det skillnader mellan lärarkategorierna i synen på det pedago-
giska arbetet och förhållningssätt till elevernas lärande. Lärarna i de olika verksamhe-
terna, menar förskolläraren i förskoleklassen, har sina olika arbetssätt och de saknar 
insyn och förståelse för varandras verksamheter. Fritidspedagogen anser att skolan inte 
är så förändringsbenägen och att grundskollärarna vill arbeta som de alltid har gjort. 
De vill behålla sin traditionella lärarroll, enligt fritidspedagogen för att de är osäkra och 
rädda för att tappa auktoriteten. Hon säger att det finns ett synsätt hos grundskollärarna 
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om att deras arbetsuppgift består i att lära ut kunskaper till eleverna och att

[---] jag är lärare och jag har mitt uppdrag. Mitt uppdrag är inte att vara ute på rasten och 
se till att barnen leker mitt uppdrag är kunskapsutlärning och det är det jag gör. 

Förskolläraren i förskolan anser att det finns ett synsätt bland grundskollärarna som 
innebär att vid en viss tid

[---] ska man gå på rast. Jag tycker verksamheten borde vara en annan och att man har en 
heldagsomsorg, man ska tänka på ett annat sätt men [---] det finns kvar gamla lärare, det går 
inte att säga att man möter det nya och så vill man försöka förändra [---] man gör det inte 
över en natt. 

När det handlar om samarbetet mellan förskollärare, fritidspedagoger och grundskol-
lärare i verksamheten för förskolklassen och skolår 1 menar läraren i skolår 1 att det inte 
går att dra upp gränser mellan olika lärarkategorier:

[---] jag kan inte tänka att jag ska lära barnen läsa så jag struntar i om barnet har regnbyxor 
på sig när han går ut för då faller alltihop. Här uppe är vi en arbetsenhet som har samma 
ansvar för samma barn. Jag kan inte hela tiden tänka att nu har jag faktiskt rast, det kan man 
inte med sex- och sjuåringar. 

Bland lärarna inom ett arbetslag kan det också finnas olika förhållningssätt till eleverna. 
Fritidspedagogen för fram att i hennes arbetslag har de olika sätt att se på eleverna och 
deras aktiviteter. Hon säger att somliga menar att det viktigaste är

[---] att man inte springer i korridoren och det viktigaste är att man inte drar in sand i 
kapprummet. Sådana där grejer har vi inte hunnit diskutera för jag tycker kanske inte att det 
är de viktigaste att man inte springer i korridoren eller inte drar in sand i kapprummet. Utan 
om mina barn har jättekul och har lite bråttom ner till mellanmålet och kanske fladdrar 
förbi ett klassrum så tycker jag det är en glädjedödare att det springer ut någon och skriker 
stopp här går vi. För det är liksom ändå inga lektioner som pågår utan det är en fri lek [---] 
sen är väl klart ska dom inte springa och gapa i korridorerna. 

Förskolläraren i förskoleklassen anser att de har en uttalad gemensam syn på lärandet 
på skolan men att i praktiska situationer kan meningsskiljaktigheter komma till ut-
tryck. Läraren säger att hon tror att det har att göra med lärarnas personligheter och 
värderingar. I citatet beskriver läraren hur olika synsätt bland lärarna kan komma fram 
i konkreta situationer. Det är lätt säger läraren att 

[---] sitta och säga vissa saker men sen så står man och tittar ut genom fönstret och tycker. 
Oj, varför är de ingen som säger till barnen nu åker vattnet ner och så förstör det alltihop. 
Nu måste vi säga att dom inte får vara där och leka och så står några andra (lärare) och 
tycker att vad påhittiga de är, vad kreativa de är. Visst kan den situationen komma, eller att 
[---] nu ska vi gå ut och leka men vi får inte öppna förrådet [---] för det tillhör någon annan 
klass eller någon annan grupp [---] då har man ju inte riktigt samma syn. 
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Den pedagogiska verksamheten
Skolledaren anser att lärarna behöver utveckla synen på att pedagogisk verksamhet inte 
enbart sker när eleverna är i skolan på förmiddagen. De behöver arbeta med att alla 
lärarna tar ett gemensamt helhetsansvar för verksamheten. 
 Samsynen på det pedagogiska arbetet och samarbetet mellan arbetslagen är något 
som lärarna i likhet med skolledaren också menar att de behöver arbeta med på skolan. 
I följande citat beskriver läraren i skolår 6 att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om 
varandras verksamheter och att de därför har svårt att förstå varandra. Läraren säger att 
det är

[---] svårt att se till den andres verksamhet lite på något sätt, därför att vi inte träffas tillräck-
ligt ofta och förstår hur man har det. Man håller sig själv lite om ryggen. Ja, vi har det så 
jobbigt vi orkar inte [---] det får ni klara själva. De är svårt att jobba över gränserna här kän-
ner jag ibland. 

För att utmana invanda handlingssätt menar läraren att det handlar om att inte enbart utgå 
från den egna verksamheten utan att vara öppen och ta del av andras handlingssätt och

[---] pröva annat också så att man inte fastnar i samma spår. Sen sitter mycket i väggarna det 
är väldigt lätt att känna när man kommer som ny att: Ja, men så har vi alltid gjort [---] När 
man är ny vill man pröva [---] särskilt första året. Nu är jag inne på mitt andra, det är lite 
lättare på något sätt för då har jag kanske också fastnat lite i väggarna. 

Flera lärare framför att de inte hunnit med att diskutera synen på lärande, förhållnings-
sätt och arbetsformer med skolledaren. Skolledaren uppger att han har ägnat mycket 
tid åt att sätta sig in i hanteringen av ekonomiska och administrativa frågor sedan han 
kom till skolan. Han har därför inte i någon större omfattning hunnit arbeta med hur 
han och lärarna skall utveckla lärandet och arbetsformer på skolan. Skolledaren säger 
att han diskuterat med lärarna som undervisar elever i de lägre åldrarna om framtida 
arbetslag och om samarbete mellan olika verksamheter. Bland lärarna framgår att de 
vill diskutera med varandra om lärandet och hur de möter individer i olika situationer. 
Sådana diskussioner förs mest i arbetslaget, på pedagogiska möten med grundskollärarna 
eller på grundskollärarkonferenser enligt lärarna i förskoleklassen, skolår 2 och skolår 6. 
Läraren i skolår 4 berättar att grundskollärarna träffar varandra cirka en gång i månaden 
på ett pedagogiskt möte på eftermiddagstid. Idén till dessa möten kom från en lärare som 
gått i pension. Det finns ett problem med att mötena inte berör alla lärarna menar för-
skolläraren i förskoleklassen. När frågor diskuteras kring förskoleklassen och skolår 1 så 
finns inte lärare i förskoleklassen med och kan framföra sina synpunkter. Ytterligare me-
nar fritidspedagogen att det är en nackdel att inte alla lärarna deltar för där skulle de ha 
möjlighet att diskutera saker tillsammans. 
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 Det är en ledningsfråga att driva arbetet med samarbete mellan lärarna och med 
värderingar kring deras olika roller och elevernas lärande, anser lärarna. Förskolläraren 
i förskoleklassen menar att skolledaren har en betydelsefull roll i att påverka utveck-
lingen mot att lärarna hjälps åt på hela arbetsplatsen. Vid diskussioner kring lärarnas 
olika roller och hur de uppfattar varandra framhåller läraren att skolledaren har en 
central uppgift att vara den som för fram frågan, diskuterar den med lärarna och styr 
upp diskussionen för att de inte skall hamna i konfliktsituationer. Enligt lärarna kan 
värderingsdiskussioner komma upp vid de stora personalmötena eller när de diskuterar 
akuta saker som till exempel hur de ska förhålla sig på skolgården. Bland lärarna fram-
går att diskussioner kring värderingar ofta handlar om ytliga saker. Läraren i skolår 1 
menar att de har lättare för att tala om snöbollskastning än metoder för lärande. Fri-
tidspedagogen uppger att samtalen rört sig om huruvida eleverna får springa i ”matka-
nalen” och om de får ha keps eller inte inomhus, när de diskuterat olika förhållningssätt 
på värderingsdagar. Därefter har lärarna röstat om det. Fritidspedagogen framhåller att 
det på grund av den respekt läraren har för lärare som arbetat länge på skolan, är svårt 
att ifrågasätta regler som funnits på skolan under en längre tid. Det kan ofta bli en ir-
riterad stämning när värderingsdiskussioner kommer upp. Lärarna tolkar regler olika 
menar läraren i skolår 3. Att ta värderingsdiskussioner i stora grupper är svårt för en del 
blir tysta och uttrycker inte sina åsikter, enligt läraren. Läraren i skolår 2 anser att det 
är viktigt att hålla diskussioner om värderingar levande för att de skall kunna ta till sig 
tankar som nyanställda kommer med. 

Att ta tillvara erfarenheter och sprida dem
När det handlar om att ta vara på erfarenheter och sprida dem menar skolledaren att 
konkreta erfarenheter finns hos de enskilda lärarna. På grund av att erfarenheter knyts 
till läraren försvinner de, när läraren slutar på skolan. Skolledaren framhåller att det är 
svårt att dokumentera alla erfarenheter men ser värdet av att dokumentera vissa rutiner 
för hur grupper arbetar för att de skall bli en del av skolans erfarenheter. Han säger:

[---] det blir tydligt när man kommer som ny rektor [---] Man frågar om tusen saker, hur 
brukar ni göra med det? [---] Många gånger så får jag svar att, ja vi brukar göra så här men 
det var hon som höll i det och nu sedan hon har slutat så har det kanske inte blivit så 
mycket av det eller det var ju han som hade ansvar men nu är han inte längre här och då 
rann det ut i sanden. Vad jag har lärt mig är vikten av att sådana erfarenheter faktiskt står på 
papper på något sätt [---] De måste vara dokumenterade för att vara skolans erfarenhet inte 
den enskilde individens erfarenhet. 

Både skolledaren och lärarna uppger att erfarenhetsutbyte sker mest inom arbetslagen, 
när lärarna diskuterar och reflekterar över det som fungerat bra respektive mindre bra i 
arbetet. De erfarenheter som byts mellan arbetslagen är inte så omfattande. På skolan 
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finns inte något särskilt forum för erfarenhetsutbyte. Det tillfälle som det kan före-
komma är på personalmöten och pedagogiska möten för grundskollärarna, vilket både 
skolledaren och lärarna uppger. På ett övergripande plan, menar läraren i skolår 4, re-
flekterar skolledaren tillsammans med lärarna i utvecklings- och samverkansgruppen 
över verksamheten när de träffas. Lärarna som ingår i gruppen diskuterar sedan vidare 
det som tagits upp i gruppen med kollegorna i respektive arbetslag. Erfarenhetsutbyte 
kan också ske mer informellt. Läraren i skolår 6 säger: 

Det kan egentligen vara när som helst, när någon kommer och frågar hur jobbar du med 
det här och så vidare. 

För att stimulera de olika lärargrupperna till att byta erfarenheter och kunna föra infor-
mella samtal med varandra om arbetet har skolledaren talat med lärarna om att införa 
ett gemensamt arbetsrum. Skolledaren berättar att han gjorde det på en annan skola. 
När lärarna planerade i arbetsrummet blev det en hel del informella samtal, vilket fick 
till följd att de hjälpte varandra och delgav varandra erfarenheter. Skolledaren har talat 
med lärarna på skolan om att införa ett sådant rum, men lärarna har ställt sig frågande 
till förslaget och vill helst fortsätta att planera i klassrummen för att slippa springa om-
kring med sitt material.   
 Lärarna menar att de sällan ser varandra i konkreta situationer. Läraren i skolår 3 
framför att hennes uppfattning om hur andra lärare arbetar på skolan inte är så stor. 
Den kunskap läraren har om detta har hon fått genom att vissa lärare talar mer öppet 
om vad de gör. När läraren övertagit klasser har hon också fått insyn i hur den lärare 
som lämnat klassen arbetar. Läraren tycker att hon borde veta mer om andras arbete, 
eftersom skolan inte är så stor. Läraren i idrott anser att det finns rädsla för att ha någon 
annan i klassrummet och bli synad. För att öka förståelsen mellan lärarkategorier och 
få bort gränser mellan F–3 och skolår 4–6 menar läraren att de skulle kunna auskul-
tera i varandras verksamheter minst ett par veckor varje år.

Samarbetet i arbetslagen 
Skolledaren berättar att han har som målsättning att utveckla arbetslagsarbetet för att 
han ser pedagogiska vinster med det. Lärarna kan, enligt skolledaren, ta ett gemensamt 
ansvar för verksamheten, arbeta med hela elevgruppen och dela upp eleverna i grupper 
för att de skall få möjlighet att arbeta med olika arbetssätt. Bland lärarna finns två syn-
sätt när det gäller arbetet; dels ett traditionellt där klassläraren ansvarar för sin klass, dels 
ett synsätt där arbetslaget delar ansvaret för elevgruppen, menar skolledaren (fältan-
teckningar den 28 febr. 2006). Skolledaren vill få lärarna att upphöra med ensamarbe-
tet och släppa kontrollen och i stället lita på att kollegorna i arbetslaget utför sina 
uppgifter. För att arbetet i arbetslagslagen skall kunna utvecklas krävs kontinuitet och 
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att de hålls stabila under flera år. Skolledaren berättar att lärarna har kommit olika långt 
i samarbetet med varandra i arbetslagen. I skolår F–1 har lärarna (förskollärare, grund-
skollärare, fritidspedagoger) arbetat en längre tid tillsammans och utvecklat ett nära 
samarbete med varandra, enligt skolledaren. Därför kommer skolledaren att ägna mer 
uppmärksamhet och föra samtal med arbetslaget i skolår 2–3 som inte har denna erfa-
renhet. Skolledaren menar att det är en viktig uppgift att ha insyn i arbetslagen för att 
se hur arbetet fungerar och ibland styra upp det: 

[---] det handlar om att vara med och kanske kicka lite på någon som inte tar sitt ansvar i 
arbetslaget [---]. Kunna hjälpa till och resonera så att alla får komma till tals. Men sen tror 
jag faktiskt att man måste vara öppen för att om det blir mer bekymmer än så att man 
måste ta lite hjälp med handledning och sådana bitar för ett arbetslag. 

I likhet med skolledaren framgår bland lärarna att det går att utveckla arbetslagsarbetet 
mer. Läraren i skolår 5 jämför med en skola där hon tidigare arbetat på, där lärarna 
hjälpte varandra mer i det praktiska arbetet och bytte elevgrupper. Läraren säger om 
arbetet i arbetslaget:

Här blir det inte på samma sätt som vi har lagt upp det nu. Jag är mycket mer klasslärare för 
mina barn här och de andra är det också. Men däremot ger vi ju varandra [---] idéer och 
man hjälper varandra [---] och man lägger upp gemensamma saker men annars blir det mer 
ett stöd. Det kan vara med elever eller grupper men inte så mycket i det praktiska. 

Andra utvecklingsmöjligheter, som lärarna ser, handlar om att lärarna skulle kunna 
undervisa i olika ämnen i samtliga klasser inom arbetslaget, vilket också är en tanke 
som skolledaren driver enligt läraren i skolår 6. Tid för möten och kontinuitet i arbets-
lagen anser lärarna behövs för att kunna utveckla arbetet tillsammans. Läraren i idrott 
menar att arbetslaget behöver mer tid för pedagogiska frågor. Mycket av den gemen-
samma planeringstiden i arbetslaget går åt till praktiska frågor och ofta hinner de inte 
med den pedagogiska diskussionen. Fritidspedagogen menar att arbetslag som fungerat 
under en längre tid, där lärarna har ett nära samarbete, kan klara mycket av den prak-
tiska planeringen under arbetets gång. När lärarna sedan träffas i arbetslaget har de 
hunnit lösa flera praktiska frågor och kan ägna tiden åt pedagogiska diskussioner. En 
annan synpunkt som lärarna för fram är att ständiga omorganisationer av arbetslagen 
tar kraft i från deras verksamhet. Läraren i skolår 5 säger att hon tror att man glömmer

[---] vad som händer i en grupp när det byter folk i skolan [---] och bortser från det [---]  
då tycker jag man missar det här med hur en grupp fungerar [---] med olika stadier [---].  
Det är tärande det tar energi från verksamheten helt klart. 

När arbetslaget fungerar upplever flera lärare det som stödjande. De behöver inte känna 
sig ensamma och det går lättare att uttrycka åsikter i arbetslaget än i större grupper. I ar-
betslaget schemalägger de hur de skall arbeta, ger varandra tips, planerar och utvärderar 



 KAPITEL 6:  STRANDSKOLAN ·   113

verksamheten för den egna elevgruppen. De kan dela upp arbetet mellan sig och öppna 
upp dörrarna mellan klassrummen. Fritidspedagogen säger om arbetslaget att hon

[---] känner sig väldigt trygg där, man vågar göra dom här annorlunda grejerna där, man 
kanske misslyckas, man vågar svävar ut lite, vågar släppa sargen lite för att man ändå har den 
här tryggheten runt omkring sig. 

När samarbetet inte fungerar i arbetslaget kan det bli en stor börda för lärare som inte 
trivs, enligt lärarna. Läraren i skolår 1 menar att det är svårt att trivas på skolan, om 
man inte får stöd av kollegorna eller känner glädje i arbetslaget, för lärarna är till stor 
del hänvisade till arbetslaget. Vid mindre konflikter i arbetslagen är inställningen hos 
lärarna att de löser dem tillsammans. Om större konflikter uppstår mellan olika lärar-
kategorier behöver de stöd från skolledaren. Läraren i skolår 2 menar att det därför är 
av stor betydelse att lärarna har en förtroendefull relation till skolledaren och att han 
låter alla komma till tals i arbetslaget för att de skall våga tala om sina samarbetssvårig-
heter. Läraren i skolår 4 anser att skolledaren skulle kunna fungera som stöd åt lärarna 
vid eventuella problem. Läraren säger att hon tror att skolledaren skulle kunna

[---] ställa de där lagom frågorna så vi knyter upp knuten själva [---]. Det ska inte komma 
någon utifrån och tala om vad vi ska göra [---]. Han har den förmågan, jag ser det. 

En annan uppgift för skolledaren handlar enligt fritidspedagogen om att kunna ändra 
på arbetslaget, där mönster och vanor bildats som gör att lärarna inte längre utmanas. 
Hon menar att det kan vara svårt för nya medarbetare med andra erfarenheter att 
komma in i ett sådant arbetslag. Hur långt ett arbetslag kan utvecklas anser fritidspe-
dagogen beror på individerna och deras inställning till samarbete. Hon berättar om sitt 
tidigare arbetslag i skolår F-1 och när de startade sitt samarbete och säger att

[---] det var ju bara positiva människor som ville. Vi var ute och föreläste om hur vi drog igång 
vår integration här. Där fanns det en vilja och den viljan tror inte jag är så stor där jag är nu. 
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Kapitel 7

Byskolan 

Byskolan byggdes på 1930-talet. Efter hand som skolverksamheten har förändrats 
har skolan byggts till. Den sista tillbyggnaden gjordes under 1990-talet. I skolans 

lokaler inryms verksamheter för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Under läs-
året 2005–2006 uppgår elevantalet till 306 elever och totalt arbetar 60 personer på 
skolan. Av dem är 38 lärarutbildade (förskollärare, fritidspedagoger och grundskollä-
rare). Vid studiens genomförande finns det två förskoleklasser, fem fritidshem och pa-
rallella klasser i skolår 1-6. Lärarna arbetar i spår och i arbetslag. För de yngre barnen 
är lärarna organiserade i spår 1 och spår 2 med lärare från förskoleklass till skolår 3. 
Spåren är de största arbetslagen med upp till 12 lärare (förskollärare, fritidspedagoger, 
grundskollärare och assistenter). Lärarna i skolår 4, 5 och 6 ingår i arbetslag med lärare 
från samma skolår. 
 Ledningen för skolan består av en skolledare och en biträdande skolledare. Skolleda-
rens och den biträdande skolledarens expeditioner ligger i nära anslutning till personal-
rum och kopieringsrum. Båda skolledarna är kvinnor och de har en grundutbildning 
som förskollärare. Skolledaren har haft olika ledningsuppdrag sedan 1986. Tidigare har 
hon varit skolledare för en skola med olika verksamheter: dagbarnsverksamhet, för-
skola, skolbarnomsorg och grundskola till skolår 6. Hon har också varit anställd som 
områdeschef och verksamhetsutvecklare på ett skolområde i kommunen. Skolledaren 
har gått den statliga rektorsutbildningen och läst kurser på högskolan i pedagogik och 
handikappvetenskap.

Samspelet mellan skolledaren och lärarna
I detta avsnitt för jag fram samspelssituationer mellan skolledaren och lärarna. Här 
framgår skolledarens och lärarnas syn på hur de influerar och förstår varandra i arbetet 
kring olika verksamhetsfrågor och beslut. Avsnittet avslutar jag med att belysa förhållnings-
sätt i ledarskapet och förutsättningar som skolledaren och lärarna ser som centrala för att få 
en fungerande kommunikation.

Arbete med delaktighet kring verksamhetsfrågor 
Skolledaren berättar att hon ser det som en demokratisk rättighet att alla har möjlighet 
att uttrycka sina åsikter och att det är viktigt att de lyssnar på varandra. Hon anger att 
hon samtalar mycket med lärarna om pedagogiska frågor och ekonomi för att göra dem 
delaktiga. Min tolkning är att skolledaren ser samtalen som en möjlighet att vidga lä-
rarnas förståelse för verksamhetsfrågor. Skolledaren menar att ju mer hon talar med 
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lärarna om en fråga desto mer ökar deras intresse. Hon tar som exempel att många lä-
rare inte är intresserade av ekonomiska frågor men genom att hon samtalar mycket 
med lärarna om ekonomi har deras intresse blivit större. För skolledaren är det viktigt 
att lärarna är insatta i ekonomiska frågor för att de skall förstå varför det kan bli aktuellt 
med nedskärningar, om inte budgeten går ihop.
 Det är svårt att få lärarna att engagera sig när det handlar om skolövergripande syn-
sätt och mål enligt både skolledaren och lärarna. Skolledaren menar att det är lätt att 
komma in på andra frågor i stället för att diskutera övergripande mål. Läraren i skolår 
5 menar att många lärare inte är intresserade av frågor som handlar om att utveckla hela 
skolverksamheten utan de går till skolan för att arbeta med sina elever och undervisa i 
sina ämnen. 
 Skolledaren anser att de behöver arbeta mer med övergripande mål för att få en 
helhet i verksamheten, medan läraren i skolår 5 menar att det är skolledarens uppgift 
att leda arbetet med ett långsiktigt mål och en röd tråd genom hela verksamheten. 
Läraren uppger att skolledaren inte förmår att strukturera ett sådant arbete samtidigt 
som läraren ser svårigheter med att få alla lärare att sluta upp kring ett gemensamt mål. 
En del lärare är starka i sina uppfattningar och vill ha sin frihet enligt läraren. Det krävs 
en stor arbetsinsats av skolledaren att driva ett sådant arbete, samtidigt som hon har 
fullt upp med andra uppgifter, menar läraren. 
 Skolledaren och lärarna uppger att de inte alltid delar uppfattningar om vad som är 
det centrala i lärandet. Skolledaren poängterar att det sociala kring eleverna måste 
fungera för att de skall kunna ta till sig kunskaper. Enligt skolledaren är det viktigt att 
känna till elevernas hemförhållanden för att skolan skall kunna hjälpa elever som har 
det svårt. Skolledaren anser att det är många mål som eleverna skall uppnå och hon 
ifrågasätter om de inte borde dra ned på kraven och arbeta för att eleverna klarar en del 
av dem bra. Alla lärare delar inte denna ståndpunkt utan vissa ser kunskapsmålen som 
viktigast enligt skolledaren. Läraren i skolår 3 tar upp skillnaden mellan skolledarens 
syn på målen och lärarens. Hon upplever att ”kunskapsbiten” och målen i skolans läro-
plan kommer i andra hand för skolledarna, vilket läraren menar har att göra med skol-
ledarens förskollärarbakgrund. Ledningen, säger läraren, tycker inte att målen

[---] är så jätteviktiga utan det är nog mer, de här sociala målen och de är också jätteviktiga. 
[---] Det tror jag beror på att [---] att (ledningen) har en annan bakgrund, de har inte skol-
bakgrunder, utan är pedagoger med en annan inriktning helt enkelt. Det är deras kanske 
huvudsakliga kompetens och den är jätteviktig. 

Skolledaren och den biträdande skolledaren har övervägt hur de skall få till stånd fler 
pedagogiska diskussioner och kommit fram till att bilda en grupp med uppgift att ar-
beta med utvecklingsfrågor. Skolledaren försöker också ta upp pedagogiska frågor, när 
hon besöker arbetslagen. Hon har då upplevt att lärarna inte är så intresserade och känt 
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att hon tar av lärarnas planeringstid. Lärarna vill hellre planera den egna verksamheten 
enligt skolledaren. Skolledaren diskuterar med lärarna på AE-konferenser och arbets-
platsträffar. 
  
I det följande belyser jag skolledarens och lärarnas syn på arbetsplatsträffar för all personal 
och arbetsenhetskonferenser för förskollärarna och grundskollärarna och hur skolledaren 
och lärarna agerar under dessa möten. 
 På arbetsplatsträffar informerar skolledaren all personal och där diskuteras också 
olika pedagogiska ämnen. Både skolledaren och lärarna menar att det är svårt att skapa 
delaktighet på dessa möten för alla uttrycker inte sina synpunkter. Läraren i skolår 2 
säger: ”Det är ofta samma människor som tycker och diskuterar och en del säger ingen-
ting”. För att öka delaktigheten uppger skolledaren att hon organiserat mötena så att 
hon ofta inleder dem med ett gemensamt samtal kring ett ämne. Därefter delar lärarna 
upp sig i grupper med lärare från olika arbetslag för att diskutera frågor som skolledaren 
förberett. Uppdelningen gör skolledaren för att hon har uppmärksammat att lärarna har 
lättare för att uttrycka sig i smågrupper. Skolledaren berättar också att hon vill ge lärare 
från olika verksamheter möjlighet att samtala med varandra för att de skall få ”olika 
synvinklar”. Lärarna framhåller också betydelsen av att samtala i smågrupper och anser 
att de har lättare för att uttrycka sig i mindre sammanhang. Men att få igång ett enga-
gemang handlar inte enbart om samtal i smågrupper, anser lärarna. Om mötena skall 
bli meningsfulla är det viktigt att det finns en röd tråd mellan dem. De menar att de 
saknar det på deras möten. Innehållet varierar från gång till gång och frågor som disku-
reras följs inte upp. Läraren i idrott uttrycker att de diskuterar mycket men att det 
stannar vid det. Nya tankar som väcks förs inte vidare. Läraren säger att de

[---] måste avsluta ett ämne innan de går vidare på nästa för annars faller meningsfullheten 
med det om man inte avslutar. Jag hittar inte riktigt den röda tråden med varför man gjorde 
det om man ändå inte ska fortsätta. 

Både ledning och personal har del i att saker stannar vid diskussioner, enligt läraren. 
Drivkraft saknas hos skolledningen enligt läraren. Krav ställs inte på att lärarna skall 
arbeta på ett visst sätt och sedan följa upp det. Enligt läraren är det bra med ett tidsper-
spektiv och att de får redogöra för vad de kommit fram till. För läraren i skolår 3 känns 
deras stora möte inte meningsfullt. Läraren säger att ”det är väldigt mycket att sitta av 
tiden”. Engagemanget hos lärarna är inte tillräckligt stort samtidigt som skolledaren 
inte har förmåga att styra upp mötena, menar läraren i skolår 5. Lärarna ser inte värdet 
i att träffas utan gör det för att de är beordrade. Om de hade haft en långsiktig plane-
ring och ett mål för verksamheten hade det funnits en större medvetenhet hos lärarna 
om behovet av att träffas för att diskutera utvecklingen av vissa verksamhetsfrågor, 
menar läraren. 
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På arbetsenhetskonferenser som är ett annat av de större mötestillfällena träffar skolle-
daren förskollärarna och grundskollärarna. Läraren i skolår 5 menar att det är vid 
mycket få tillfällen som skolledaren träffar lärarna på dessa möten, vilket gör innehållet 
viktigt. Skolledarens information tar för mycket tid och mötena borde innehålla mer 
tid för lärarnas frågor och ämnen som intresserar dem enligt läraren. Min tolkning av 
dessa uttalanden är att frågor som diskuteras måste höra ihop med lärarnas praktiska 
arbete för att lärarna skall känna delaktighet. Skolledaren menar att lärarna har haft 
önskemål om mer planeringstid i arbetslagen och därför har hon förändrat dessa mö-
ten. Träffarna har reducerats från att de tidigare träffats varje tisdag till att skolledaren 
numera informerar lärarna en gång i månaden. Lärarna för ändå fram att det blir för 
mycket information när de träffas.
 Min tolkning av lärarnas uttalanden är att de också styr hur delaktigheten och sam-
spelet med skolledaren utvecklas. Lärarna gör det genom sina handlingar och kan välja 
att avstå från att vara delaktiga. Läraren i skolår 5 belyser det genom sin berättelse om 
lärarnas engagemang på deras möten. Läraren säger sig ha ”dåligt samvete” och anser 
att lärarna borde ta mer ansvar för innehållet i dessa och förbereda det som skall disku-
teras. De har fått en dagordning av skolledaren och vet vad som kommer att avhandlas 
och har möjlighet att förebereda sig. Ändå kommer läraren och flera av kollegorna 
några minuter före mötet och är oförberedda enligt läraren. Läraren säger att

[---] det går ju inte att skylla på att det är dålig ledning för det är upp till var och en att se till 
att man är förberedd. 

Tidpunkten har också betydelse för lärarnas visade intresse. Läraren säger att de

[---] samtidigt är trötta på tisdagseftermiddagen. Vi har tagit fika, jobbat till tre och det är 
svårt att få någon kraft till att engagera sig på djupet i någon diskussion. Det skulle nog 
krävas att man satt sig i mindre grupper. Det är lite bekvämt att bara luta sig tillbaka och 
lyssna på andra som samtalar. 

Beslutsprocesser
Om lärarna får komma med förslag och medverka i beslutsprocesser menar skolledaren 
att det är lättare att få dem med sig. Hon säger:

[---] att köra över folk de tror inte jag på. När man ska ta snabba beslut måste man göra det 
men när det är lite större saker så tycker jag att personalen ska vara med. 

Skolledaren menar att det finns lärare på skolan som hellre ser att skolledaren tar beslu-
ten än att hon gör det i dialog med lärarna. När läraren i skolår 1 förklarar innebörden 
av att skolledaren kan ta beslut utan att diskutera med lärarna, handlar det om att skol-
ledaren då känner sin personal och vet vad den tycker och därmed kan fatta beslut utan 
att fråga dem. 
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 För att få tid att reflektera över en situation och för att besluten skall bli genom-
tänkta berättar skolledaren att hon använder en medveten strategi, innan hon tar be-
slut. När en lärare kommer för att diskutera en fråga och få ett beslut ber skolledaren 
läraren om betänketid och kan säga till läraren:

[---] nu har du tänkt i några dagar, får jag också tänka i några dagar och inte bara svara ja 
eller nej utan att tänka till lite grann. 

Skolledaren menar att det finns risker med beslut som tas för snabbt i ”korridorsnack”. 
Lärarna kan utnyttja skolledaren för att hon/han befinner sig i en stressig situation. Vid 
något tillfälle menar skolledaren att hon varit med om det. Hon kan därför ”bolla” 
tillbaka till den lärare som vill ha ett svar och säga:

[---] vad tycker du själv? Att inte jag svarar hela tiden utan personen måste också få feedback 
och tänka till själv [---] För dom har säkert tänkt ut något men dom vill lyssna på och se hur 
jag tänker. 

När lärarna uttalar sig om skolledarens beslutsprocesser påpekar vissa att de blir för 
långa. Läraren i idrott berättar att skolledaren lägger fram flera olika förslag men att det 
sedan tar tid för henne att fatta besluten. Ibland väntar läraren på besked och funderar 
över vad som skall ske. Läraren säger att

[---] saker kommer upp men det slutar nästan där och sen så händer det ingenting utan det 
känns som att vi har mycket ansvar själva som lärare. 

Läraren tror att de långa beslutsprocesserna beror på att det finns viss okunskap kring 
problem som diskuteras. Skolledaren vet inte riktigt hur problemet skall lösas och vill 
därför samtala med lärarna för att få respons, innan hon tar beslutet. Att ”bolla” över 
frågan till lärarna kan innebära att olika synpunkter framkommer och kan leda till att 
motpoler bildas inom lärargruppen. Det kan bli för mycket diskussioner kring en fråga 
och läraren menar att om skolledaren fattar beslutet så får lärarna rätta sig efter det. 
Läraren säger att

[---] i vissa fall är det jättebra att ha en diskussion. Du får fram idéer och kanske kommer 
fram till en genomtänkt lösning. Men ibland så kanske du måste vara väldigt snabb och 
komma med ett beslut. [---] det är jättesvårt men om man ska göra en sak då ska man ta ett 
beslut och sedan så går man vidare. 

Läraren i skolår 3 menar att de utdragna beslutsprocesserna skapar osäkerhet för att 
lärarna inte vet hur det kommer att bli. Läraren menar att skolledarna kunde visa 
större tydlighet – lyssna in lärarna men inte dra ut beslutsprocessen för länge. Att lyssna 
för läraren betyder att lyssna för att förstå den andre/andra och inte ytligt fråga 

[---] för att det ska se bra och ut och sedan spelar det egentligen ingen roll vad du tycker. Att 
man frågar bara för frågandets skull lite grann eller för att det ska vara så att man ska ha 
delaktighet. 
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När beslut tagits uppger skolledaren att det finns svårigheter med att få lärare som inte 
fått sin vilja igenom att acceptera beslut, trots att de tagit dem tillsammans. Skolledaren 
tar som exempel när de arbetade med en organisationsförändring kring lokaler och 
verksamheter. Lärarna fick då sitta i grupper och komma med förslag. Diskussionerna 
utmynnade enligt skolledaren i två förslag, varav de skulle besluta om ett. Skolledaren 
menar att vilket beslut som än togs, skulle en del inte få igenom sina önskemål. Lärare 
som inte fick sin vilja igenom kan fortfarande diskutera och ifrågasätta det beslut som 
fattades enligt skolledaren. 

Information i stället för pedagogiska samtal
Lärarna menar att skolledarens besök i verksamheterna har blivit färre. Skolledaren 
framhåller att hon skulle vilja göra mer spontana besök i verksamheterna för att se hur 
vardagsarbetet fungerar. Besöken i klasserna är ofta förberedda enligt skolledaren. Min 
tolkning av skolledarens och lärarnas uttalanden är att arbetet i skolan har förändrats 
under senare tid. Det har blivit svårare för skolledaren att få tiden att räcka till för att 
delta i verksamheterna. Både skolledaren och lärarna menar att arbetsuppgifterna ut-
ökats för skolledaren men också för lärarna. Samtidigt som lärarna har fått ett större 
ansvar för eleverna har de administrativa uppgifterna ökat för skolledaren. Skolledaren 
säger att skolverksamheten är resultatinriktad och att 

[---] det har blivit mer och mer administrativt arbete. [---] man är ju egentligen som en före-
tagare i ett företag om man tittar på det privata. Men samtidigt är du också personalchef, 
och ekonomichef, du är allt. 

Skolledaren för fram att informationen från förvaltningen är omfattande och inverkar 
på skolverksamheten och samspelet med lärarna. Mycket tid går åt till att informera 
lärarna. I följande citat belyser skolledaren hur hon ser på konsekvenserna av den infor-
mation hon får från förvaltningen. Hon säger att om förvaltningen informerar 

[---] mycket då informerar min (områdes) chef mycket och jag informerar mycket till min 
personal. Skulle det vara så att vi hade pedagogiska diskussioner i alla leden tror jag vi skulle 
ha det här med. 

Bland lärarna framgår att den pedagogiska delen inte prioriteras på samma sätt som de 
ekonomiska och administrativa delarna. Läraren i skolår 5 menar att den pedagogiska 
delen har saknats i ledarskapet hos samtliga skolledare läraren har haft. Det är den del 
som läraren är mest intresserad av. Läraren anser att den administrativa delen kräver 
mycket tid men inte så mycket intellektuellt. Finns det två skolledare skulle en av dem 
kunna vara pedagogisk ledare och den andra sköta det administrativa arbetet. De an-
språk läraren har på skolledaren är omfattande och handlar om att skolledaren i första 
hand skall vara pedagogisk ledare med erfarenhet från praktiskt arbete men också ha 
stora kunskaper i pedagogik för att driva skolan. Läraren säger:
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För mig skulle det vara den mest kompetenta pedagogen som har stor erfarenhet av egen 
undervisning och ha läst mycket på högskola/universitet och är välutbildad och kan driva 
skolan. Så att man ser upp till den personen både för att den har erfarenhet av undervisning 
och själv har läst mycket, är kunnig och tack vare det kan driva skolan, leda samtal och 
ställa intressanta frågor som leder vidare. Inte samtal om praktiska saker jämt, för det pratar 
vi mycket om. En som ligger före hela tiden, det är ju nästan en övermänniska kanske men 
det är ju en vision om en ledare. 

Läraren menar att skolledaren har som ambition att arbeta med det pedagogiska. Hon 
vill vara med i verksamheten och samtala med lärarna och se hur de arbetar men under 
senare år har skolledaren inte hunnit delta i verksamheten, berättar läraren. Tiden räck-
er inte till för alla uppgifter som skolledaren har och därför får hon prioritera det ar-
bete som är nödvändigast enligt läraren. Den delaktighet som läraren upplever att 
skolledaren är involverad i, är när skolledaren vikarierar för någon lärare som är borta. 
Läraren beskriver skolledarens besök som nödåtgärder snarare än att de har planerats i 
god tid. För att skolledarna skall få en bättre arbetssituation och frigöra tid menar vissa 
lärare att de kunde delegera mer arbete till lärarna och prioritera bland uppgifterna. 
Läraren i skolår 4 för fram att de är för mycket ”allt i allo” och menar att skolledarna 
inte borde ägna sig åt att vikariera, för det splittrar deras arbetsdag. Läraren anser att de 
i stället skulle vända sig till arbetslagen. Enligt läraren är de emellertid vana vid att skol-
ledarna vikarierar och därför tar de det för givet. Läraren anser att skolledarna enbart 
ska vikariera

[---] i akutärenden när man inte kan hitta någon annan lösning. Vi är nog lite för vana att 
de kan hjälpa till med för mycket. 

Läraren säger att hon tror att skolledarna vikarierar av både pedagogiska och ekono-
miska skäl. För att ytterligare avlasta skolledaren arbetsuppgifter menar läraren att de 
borde diskutera möten som inte är meningsfulla. Läraren säger: ”Ibland känns det som 
att vi sitter i möten för mötenas skull”. Läraren berör också elevvårdskonferenserna och 
menar att lärarna skulle kunna sköta vissa själva. Skolledaren skulle inte behöva vara 
med om inte beslut skall fattas enligt läraren. 
 Enligt min mening finns det en förståelse hos lärarna som handlar om att de ser att 
skolledaren har ett begränsat inflytande över skolverksamheten. Läraren i skolår 4 be-
skriver att det finns ett tryck på skolledaren inom skolan men också ett yttre tryck uti-
från som handlar om förvaltningsdirektiv och ekonomi, som också inverkar på ledar-
skapet och samspelet. Läraren säger att hon har funderat över skolledarens situation 
och över de förväntningar som ställs på skolledaren. Hon säger att det

[---] är inte någon gud de har. Det är en människa som ska försöka få det här att gå ihop. 
Var så god att ta jobbet om du tycker att du skulle gjort det så mycket bättre. Det är ingen 
av oss andra som vill ha det jobbet. 
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Trots att den nuvarande skolorganisationen har lett till att skolledaren distanserat sig 
ytterligare från verksamheten och det direkta samspelet med lärarna, menar förskollä-
raren att det går att se fördelar. För läraren handlar det om att lärarna får bli mer själv-
ständiga och därigenom får växa i sina yrkesroller. 

Ledarskapets två kompletterande sidor 
I första hand uttrycker skolledaren att hennes arbetsuppgifter består i att ha ”männis-
kokontakt”, vilket innebär att den stora delen i arbetet är socialt och handlar om att ha 
kontakter med lärare, elever och föräldrar. Skolledaren menar också att det finns en 
annan sida i ledarskapet som handlar om att vara arbetsgivarpart och förvaltningens 
förlängda arm. Till stor del handlar denna sida om att organisera och sköta ekonomin 
för att den skall gå ihop. Personligen menar skolledaren att den största uppgiften är 
ansvaret för personalen och eleverna. Kraven från förvaltning och politiker gäller eko-
nomin. Skolledaren säger att det 

[---] största ansvaret egentligen är den ekonomiska biten. Det är att se till att ekonomin 
håller. Det är det jag får från mina politiker och förvaltningen, att budgeten är det största 
ansvaret. Men för mig är det personalen och eleverna, att de ska ha det bra på skolan. Det 
är ett stort ansvar. 

Ledarrollen innebär enligt skolledaren att vara ett stöd för lärarna som i sin tur skall 
vara ett stöd för eleverna. Skolledaren säger att hon vill bekräfta lärarna och vara en 
förebild för dem som leder eleverna. De svårigheter hon ser i samspelet handlar om 
lärare som inte är raka i sin kommunikation. Skolledaren blir osäker på hur hon skall 
förhålla sig till dem, men när sådana problem uppstår tar hon dem direkt med veder-
börande och ”sopar ingenting under mattan”, säger hon.
 I lärarnas uttalanden om ledarskapet och om samspelet med skolledaren framträder 
precis som hos skolledaren två sidor i ledarskapet. Den ena sidan handlar om det so-
ciala och empatiska i skolledarens förhållningssätt till lärarna, medan den andra hand-
lar om skolledarens frontposition och chefskap. Till denna sida hör också att tydligt 
kunna framföra ett budskap och fatta beslut.
 När lärarna talar om det empatiska och sociala i ledarskapet beskriver de det med att 
vara mänsklig, lyhörd och klok. Att vara mänsklig innebär för lärarna att skolledaren 
kan tala med andra och förstå hur lärarna har det. Läraren i skolår 2 anser att det är en 
central del i ledarskapet. En mänsklig skolledare, säger läraren

[---] kan prata med människor. [---] Jag ser att du inte mår väl kan vi stödja och hjälpa på 
något sätt. Det är nästan det allra viktigaste hos en ledare. Sen är klart att allt det andra 
också är viktigt men finns inte den mänskliga faktorn då tror inte jag att det fungerar. 
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En annan lärare i skolår 6 säger att skolledare måste ”ha lätt för att ta folk” i olika si-
tuationer. Läraren för också fram känsloaspekter och säger att ”det är ju mycket lättare 
att ta folk och komma folk inpå livet” om det görs med glädje. Skolledaren är duktig 
på att ta hand om personalen och de kan gå till henne för att diskutera olika frågor, 
anser läraren i idrott.
 Att vara lyhörd för lärarna innebär att skolledaren kan lyssna och sätta sig in i deras 
situation för att veta hur verksamheten kan utvecklas och förändras. Förskolläraren 
menar att många lärare på skolan tycker att de kan tala med skolledarna och bli för-
stådda. Samtidigt finns det lärare som anser att de inte får förståelse. Läraren i skolår 6 
framför att båda skolledarna är engagerade och försöker att vara lyhörda för vad de kan 
hjälpa lärarna med. Det finns en vilja, menar fritidspedagogen, att ge stöd och lyssna 
på lärarna: 

[---] man kan ta upp om man känner att man har något problem, vad det än är om det är 
något med barnen eller om det är något som är jobbigt i personalhänseende. Man får ven-
tilera det och kan få stöd eller i alla fall få prata om det. Det är oftast det som är viktigt att 
de kan lyssna. 

Det går att ha en rak kommunikation med båda skolledarna, menar läraren i skolår 4. 
Läraren i skolår 5 vänder sig gärna till skolledaren när det är något läraren funderar över 
och vill diskutera. Läraren säger att 

[---] hennes dörr är alltid öppen och hon lyssnar alltid, det gäller också biträdande skolleda-
ren. De säger aldrig att jag inte har tid [---] utan de tar sig alltid tid. Det tycker jag är jätte-
värdefullt. 

Läraren i skolår 2 upplever att hon ”när som helst” kan vända sig till skolledaren för att 
uttrycka sin åsikt nämner också utvecklingssamtal med skolledarna, där olika saker kan 
ventileras. Läraren säger att för hennes del

[---] har det varit tillräckligt och bra. [---] Sen kan man inte alltid få som man vill men man har 
alltid känt att man har kunnat prata och vara öppen och rak. Det tycker jag är jätteviktigt. 

Att vara en klok skolledare innebär för lärarna att skolledaren kan förstå olika perspektiv 
och inte styr arbetet utan att de är förankrade i verksamheten. I citatet beskriver fritids-
pedagogen hur en klok ledare agerar. För henne är det betydelsefullt att skolledare är

[---] kloka människor, att man inte bara rusar iväg utan känner in. [---] det är nog en viktig 
egenskap att inte bara kunna mycket utan att vara klok, att kunna se från olika håll och se 
vad som kan blir bäst för verksamheten och för alla som är i verksamheten, både barn och 
vuxna. 

Ett ytterligare förhållningssätt som lärarna upplever som centralt i samspelet med skol-
ledaren och som kan fogas till den sociala och empatiska sidan av ledarskapet, är att 
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skolledaren är rättvis och har en jämbördig men inte för personlig relation med lärarna. 
Läraren i skolår 1 menar att det är viktigt att skolledaren inte ”viker sig för den som 
skriker mest”. Det som framgår bland lärarna och som karaktäriserar ett jämbördigt 
förhållningssätt handlar om att det finns ett givande och ett tagande mellan skolledaren 
och lärarna. Läraren i skolår 6 liknar relationen till de båda skolledarna vid en kamrat-
relation. Läraren förklarar innebörden och säger att det

[---] känns som att man är rätt mycket kompis med dem, eller att man är riktiga arbetskam-
rater. Det är inte det där arbetar-chef förhållandet. Det gör att det inte spelar någon roll om 
de sitter med när vi planerar. De kan ha någon fundering att komma med. Det kan hjälpa 
oss också. 

Läraren i idrott menar att han inte vill ha en kamratrelation med skolledaren men känna 
sig välkommen att diskutera idéer med henne.
 När det handlar om den andra sidan av ledarskapet för lärarna fram synpunkter som 
innebär att skolledaren har en chefsroll och kan fatta beslut och framföra ett budskap 
tydligt. Läraren i skolår 1 säger att det skall vara ett ”tydligt ledarskap och att det fram-
går att man är en ledare så att man inte blir en i mängden”. Ledaren är då en

[---] säker person som kan ta egna beslut och egna initiativ. Att man kan ta ett beslut utan 
att man lyssnar med sin personal. Det här är bäst för det vet jag, behöver inte fråga någon 
annan utan det här kan jag ta ett beslut på. 

Skolledaren är, enligt läraren i skolår 5, en given ledare i jämförelse med andra skolle-
dare läraren haft. Den betydelse läraren lägger i att vara ledare handlar om att inte vara 
rädd för att inneha en frontposition: Läraren säger: 

En rektor måste kunna vara ledare och kunna visa att det är jag som är ledaren gentemot 
barn och föräldrar. En sådan enkel sak som att kunna leda en skolavslutning och tydligt 
kunna visa att det är jag som håller i detta, för det är jag som är skolledare. 

Lärarna lägger också språkliga aspekter på att vara tydlig som ledare. Läraren i skolår 4 
menar att det har ”att göra med hur man är som talare”. Flera av lärarna tycker att det 
finns en otydlighet hos skolledaren, uppger läraren i skolår 5. Den handlar om hur 
skolledaren uttrycker sig och lägger vikt vid saker när hon talar. Läraren menar att det 
är en svårighet som skolledaren har och att de får stödja henne. Det händer att lärarna 
frågar skolledaren om vad hon menar i en fråga. Ibland, säger läraren, kan skolledaren 
bli irriterad

[---] men oftast försöker hon förklara. Det beror väl på vem som frågar och [---] i vilket 
syfte personen frågar, om frågan är lite irriterad ställd, för att man överhuvudtaget inte gillar 
riktigt vad det ska leda till det som skolledaren pratar om eller om man inte riktigt förstår 

och vill förstå. 
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När jag deltagit på möten har jag uppmärksammat att det ibland varit svårt att förstå 
det skolledaren framfört för att budskapet varit otydligt (fältanteckning den 21 mars 
2006). För att bli tydligare menar läraren i skolår 4 att det handlar om att skolledaren 
skall framföra en situation utan att ”skriva om det med andra ord”. Läraren har tagit 
upp problemet med skolledaren. Enligt läraren har skolledaren blivit tydligare.

Legitimitet
För att få legitimitet och förtroende som skolledare räcker det inte enbart med de för-
hållningssätt som jag beskrivit ovan. Bland grundskollärarna framgår att det dessutom 
är viktigt att skolledaren har kunskaper och erfarenheter från skolans område och helst 
är utbildad grundskollärare. Läraren i skolår 6 påpekar att de flesta av grundskollärarna 
tycker att skolledaren skall ha kompetens inom det verksamhetsområde som skolleda-
ren är satt att leda. Skolledaren skall ”veta exakt hur de går till på golvet för att kunna 
hjälpa”, menar läraren. Läraren anser att skolledaren inte riktigt har kännedom om hur 
lärarna i grundskolan arbetar. Läraren säger att hon tror att skolledaren är medveten 
om grundskollärarnas syn på skolledaren, för den har framkommit på olika sätt till 
exempel i skolkulturanalysen13. Läraren uttrycker om båda skolledarna att de

[---]  är ju gamla förskollärare i botten. Ibland känner vi som jobbar i skolan att de kanske 
inte riktigt vet i grunden hur det är att vara klasslärare och vad man egentligen har för ansvar 
och hur situationen är för skolbarnen. Däremot är de ju väldigt insatta i hur det är för för-
skolebarnen eftersom de har sin bakgrund där. Men då kan man sakna att kanske en av dem 
skulle ha varit en gammal lärare istället som hade blivit rektor så att man hade haft båda 
bitarna. 

En annan lärare i skolår 1 menar också att skolledarna har otillräckliga kunskaper om 
skolans verksamhet och säger att det beror på att de ”inte har erfarenheten med sig”. 

13 Kulturanalysen grundar sig på brev som 90 procent av skolans personal skrivit till två utomstå-
ende utvärderare och berättat om hur det är att arbeta på skolan. Kulturanalysen grundar sig på 
Bergs (2003) skolkulturanalys. När jag började på skolan var jag med på olika möten när utvär-
derarna redovisade resultatet av analysen. Det var möte med skolledarna och fackliga företrädare, 
hela personalgruppen och områdeschef, skolledarna och representant från förvaltningen. Ett ut-
vecklingsområde som framgår i resultatet är att få en röd tråd i verksamheten från förskoleklassen 
till skolår 6. Enligt utvärderarna förekommer starka hierarkier mellan lärargrupper. Lärarna håller 
på sina yrkesroller och svårigheter förekommer i integrationsarbetet av förskoleklassen, fritidshem-
met och skolår 1, 2 och 3. Flera i personalen uttrycker att det finns en ”maktkamp” mellan lärarna 
i arbetslagen och att det upplevs som stressigt. I analysen framgår att trivseln bland personalen är 
hög. Lärarna trivs i sina arbetslag men arbetslagen är slutna (fältanteckningar den 28 nov. 2005 och 
utvärderarnas dokument av analysen). 
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Det är enligt läraren viktigt att

[---] känna till vad som är tungt, eller vad det krävs för att lära ut alla de här sakerna för att 
nå målen. Det är en annan situation än att vara en fritidspedagog eller att vara en förskol-
lärare. Det är olika arbetssituationer vi står i. Det tycker jag att det är. 

Det finns, menar läraren i skolår 4, ett litet ”förakt” bland grundskollärarna gentemot 
skolledarna på grund av att de inte har grundskollärarutbildning utan är förskollärare. 
Det visar sig genom att lärarna kan uttala att skolledarna 

[---]  inte har knas på verksamheten. Den kommentaren kan höras när man diskuterar och 
inte rektorerna är med, kanske när vi har stadiekonferens. Man ser inte deras kompetens 
som en lärarkompetens. 

Läraren i skolår 3 skulle föredra ledare med både förskollärarkompetens och grundskol-
lärarkompetens. Läraren menar dock att det inte är nödvändigt om ledaren har goda 
ledaregenskaper.

Uppfattningar om ledarskap 
bland lärare med olika utbildningar
I avsnittet redogör jag för skolkontexten och kulturella förhållanden och intressen mel-
lan lärargrupper inom skolan. Först belyser jag synpunkter som skolledaren och lärarna 
fört fram om samarbetet mellan lärargrupper och verksamheter på skolan och därefter 
tar jag upp samarbetet inom arbetslagen och spåren.

Samarbetet mellan lärare i olika verksamheter 
När skolledaren och lärarna uttalar sig om samarbetet på skolan framkommer det att 
lärarna helst samarbetar med lärare inom de egna verksamheterna. Skolledaren menar 
att lärarna betonar mer den egna verksamheten och arbetslaget än hela skolverksamhe-
ten. Lärarna påpekar att det finns en ambition att arbeta över skolårsgränser men att 
detta arbetssätt har svårt att få genomslag i arbetet. Läraren i skolår 3 belyser det och 
menar att båda skolledarna och lärarna har diskuterat vad eleverna behöver kunna i de 
olika skolåren för att lärarna i de olika verksamheterna skall kunna bygga vidare på 
varandras erfarenheter. Enligt läraren har de inte kommit längre än till inledande dis-
kussioner. Läraren påtalar att skolledningen måste vara mer drivande och ta initiativ i 
detta arbete. Lärarnas agerande har också betydelse för engagemanget kring pedagogiska 
diskussioner. Det är svårt att föra sådana diskussioner på skolan för ”folk pratar ju inte”. 
Många sitter tysta och de som yttrar sig är alltid samma lärare, säger läraren i skolår 4. 
 Skolledaren menar att lärarna har svårt att förstå att en samsyn mellan de olika lärar-
grupperna skulle underlätta deras arbete. Alla lärarna ser inte heller varandra som lärare, 
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enligt skolledaren. Vid skolledarens diskussioner med lärarna om deras olika lärarbak-
grunder för att få dem att samarbeta berättar skolledaren att hon kan säga till lärarna att

[---] du som fritidspedagog kan ju aldrig bli lärare utan du har ditt yrke som fritidspedagog 
och ska använda det du är bra på. En lärare kan aldrig bli förskollärare eller fritidspedagog 
för de har en annan grund. Ta vara på det som ni har med er och gör något bra av det. Det 
är inte meningen att ni ska byta ut era roller utan ni ska göra det ni är bra på. 

När lärarna berättar om samarbetet mellan lärare i olika verksamheter menar de att det 
är mer komplext kring de yngre eleverna i spåren. I dessa verksamheter samarbetar 
förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare med varandra. Lärarna jämför med 
lärare som undervisar i de högre skolåren, där samarbetet inte är så omfattande bero-
ende på att samma kategori av lärare samverkar. Dessa lärare har ett gemensamt fokus 
i arbetet. I skolår 4, 5 och 6 riktar lärarna uppmärksamheten på att ge eleverna kunska-
per och genomföra de nationella proven, menar läraren i skolår 1. Läraren i idrott anser 
att ”mellanstadiet” är som en egen enhet på skolan. Det är grundskollärarna som styr 
verksamheten och samarbetet med andra lärargrupper enligt läraren i skolår 4. Ett ex-
empel på det menar läraren är den ojämna fördelningen av lärare från olika verksam-
heter i skolutvecklingsgruppen. Läraren anser att skolledaren handlade fel när de valde 
representanter till den. I stället för att välja en fritidspedagog som representant för hela 
fritidsverksamheten skulle de valt en från varje fritidshem. Läraren menar att det är svårt 
för en fritidspedagog att hävda sig i en grupp, där de flesta andra är grundskollärare. Det 
är inte lätt säger läraren att 

[---] föra talan med sex andra som tycker att skoldagen är 8.30 till 14.00. Sen skiter jag i vad 
som händer före och efter. Om du får en odräglig arbetsdag det är inte mitt problem. Riktigt 
så kan man väl kanske inte hårdra det men det är lite åt det hållet, tycker jag. 

Vissa lärare menar att det finns en tydlighet i ledarskapet när det gäller spåren och att 
lärare i förskola, fritidshem och skolår 1–3 skall samarbeta. Skolledaren är bra på att 
visa att lärarna skall hjälpa varandra och att de skall arbeta med det de är bra på och hon 
har en likvärdig syn på de olika lärarnas arbete, enligt läraren i skolår 2. Läraren menar 
dock att det inte är någon lätt uppgift för skolledaren att sammanföra de olika lärarka-
tegorierna. Det finns ett motstånd bland lärarna och en del vill inte arbeta integrerat. 
Fritidspedagogen uppger att det märks tydligt att lärarna har olika lärarbakgrunder och 
olika erfarenheter av att arbeta integrerat med andra lärargrupper. Hon upplever att det 
finns starka viljor bland grundskollärarna och en ovana att arbeta integrerat och att 
engagera sig mer än i den egna verksamheten. Grundskollärarna vill hålla kvar vid sin 
traditionella yrkesidentitet och har svårt att samarbeta och lösa saker tillsammans med 
andra i en integrerad verksamhet, enligt fritidspedagogen. Förskolläraren menar att de 
borde diskutera innehållet i samverkan mellan lärarna i spåren för resurslärare som har 
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börjat där har stor kunskap och bred erfarenhet av skolarbete men saknar vana av spår-
arbete.
 Bland lärarna framgår att samarbetet i spåren mellan lärargrupper kan se olika ut. 
Lärare från de olika verksamheterna samarbetar mer eller mindre med varandra. Lära-
ren i skolår 2 berättar att i ett av spåren utvecklade lärarna en bra arbetssituation. För-
skolläraren, fritidspedagogen och grundskolläraren utnyttjade varandras kompetenser, 
vilket gav eleverna trygghet och en bred verksamhet, menar läraren. Lärarna trivdes bra 
ihop och de utvecklade arbetssättet. Enligt läraren var skolledarna mycket positiva till 
deras arbete och de fick berätta för kollegorna på skolan om hur de arbetade. I följande 
citat beskriver läraren svårigheter med att överskrida den egna grupptillhörigheten. 
Läraren säger att

[---] en del tycker att det är positivt och en del negativt. Många av dem som varit negativa 
är kollegor till mig, gamla lågstadielärare. De tycker att vi ska ha (eleverna) i ettan, tvåan, 
trean som vi alltid har haft. Men vi har känt att det är roligt med något nytt och att man 
utvecklas när man jobbar med andra personalkategorier. Att det inte bara är jag som lärare, 
som är bäst på allt. Jag kan lämna över någon sak som en annan kan bättre. Det ger barnen 
så mycket mer, har vi känt. Det är många som har svårt att förstå det riktigt, de vill inte 
riktigt. De flesta som jobbar på lågstadiet är nog inte som jag. Det har varit lite att arbeta i 
motvind. Vi har verkligen känt stöd från ledningen. Det är ju vårt uppdrag med integratio-
nen. Det är en tanke i tiden egentligen. 

Enligt läraren har de inte kunnat fortsätta arbetet i spåret. Det har varit problematiskt 
för skolledarna att driva integrationsarbetet på grund av att skolan har fått göra bespa-
ringar på tjänster och att andra lärare har haft svårt att förstå arbetssättet. För att få 
samarbetet att fungera menar lärarna att det krävs vissa förutsättningar. Fritidspedago-
gen menar exempelvis att det är viktigt att få tid för att introducera nya lärare som ti-
digare inte arbetat integrerat. Hon berättar att samarbetet i ett av spåren blivit sämre 
för att de inte gav det tillräckligt med tid, när nya lärare började utan erfarenheter av 
spårarbete. Fritidspedagogen uppger också att det är viktigt att lärarna vet från början 
vad samarbete skall gå ut på. 
 Bland lärarna framkommer att samarbetet i spåren kan bli för omfattande och då 
inkräkta på uppgifter som vissa lärare ser som de mest centrala i arbetet med elevernas 
lärande. Läraren i skolår 1 som har viss erfarenhet av att arbeta i spår menar att det finns 
många fördelar. Dock ser läraren risker med arbetet i spåren. Det kan bli för många 
olika grupper som eleverna skall ingå i, vilket kan leda till att de inte hinner träna bas-
färdigheter. Läraren säger att det är bra med blandade grupper för eleverna men

[---] blir det för mycket kan det bli så rörigt att man inte får till tillräckligt med tid för det 
här genuina arbetet, råjobbet, som man måste få till. De barn som är lite splittrade kan bli 
mer splittrade med förflyttningar hit och dit. 
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Enligt läraren innebär ”råjobbet” att grundskollärarna skall ge eleverna grundläggande 
färdigheter i bokstavsinlärning och matematik för att de sedan skall klara av att in-
hämta fakta på egen hand. 
 
Status och hierarkier
Både skolledaren och lärarna menar att det på skolan finns statusskillnader och hierar-
kier mellan lärargrupper och olika föreställningar om de olika lärarrollerna. När skol-
ledaren berättar om hur hon ser på lärarrollerna har hon uppmärksammat att förskol-
lärare, som utbildat sig till grundskollärare, lämnar sin förskollärarbakgrund när de 
träder in i den nya rollen som grundskollärare. Enligt skolledaren blir de mer lärare än 
kollegorna i skolan, vilket skolledaren menar kan bero på att de vill hävda sig bland de 
nya kollegorna. Skolledaren menar att kunskaperna från förskolläraryrket också skulle 
kunna vara till nytta i den nya yrkesrollen som grundskollärare. I likhet med skolledaren 
uppger förskolläraren att förskollärare som utbildar sig till grundskollärare skulle kunna 
föra förskolans arbetssätt vidare in i skolarbetet men i stället lämnar de det för att gå in 
i den nya rollen som lärare i skolan. Läraren har reflekterat över svårigheten att accep-
tera förskolans arbetssätt i skolan och undrar om det har med statustänkande att göra 
och att det anses mer betydelsefullt att arbeta med elever i de högre åldrarna. Enligt 
läraren skulle de kunna diskutera mer om förskolans arbetssätt och vad det innebär på 
skolan. Läraren menar att det finns en förståelse hos båda skolledarna om betydelsen av 
att betona förskolans arbetssätt på grund av att de själva har en lärarbakgrund som 
förskollärare. Läraren berättar att ett sådant samarbete kan fungera mellan lärargrupper. 
Hon har tidigare arbetat med en grundskollärare som såg möjligheter med samverkan 
och kunde komma till fritidshemmet och hjälpa till. Läraren uppger dock att som 
grundskollärare måste man vara trygg i sin roll för att arbeta på fritidshemmet. Kom-
mentarer förekommer bland grundskollärarna att de inte tänker arbeta där enligt lära-
ren. Läraren anser att det däremot inte är konstigt att förskollärare och fritidspedagoger 
arbetar i skolan och i varandras verksamheter. 
 Lärarna för fram skillnader i synen på lärarnas uppgifter i förskolan, fritidshemmen 
och skolan. Förskolläraren menar att grundskolläraren av tradition har krav på sig att 
förmedla kunskaper till eleverna och därefter syssla med efterarbete. De skall inte be-
höva bry sig om elevernas fritid utan ägna sig åt elevernas situation i skolverksamheten. 
En annan lärare i skolår 1 anser att förskoleklassen och fritidshemsverksamheten har 
andra funktioner än skolverksamheten. Läraren menar att dessa verksamheter inte är så 
inriktade på att eleverna skall uppnå mål som skolverksamheten är. Miljön skall också 
vara mer hemlik i förskolan och fritidshemmet enligt läraren. 

Bland lärarna framgår att förskole- och fritidshemsverksamheten inte har samma värde 
som skolverksamheten. Läraren i skolår 4 uppger att det finns en ”underton” bland 



130 ·  KAPITEL 7:  BYSKOLAN

grundskollärarkollegorna att eleverna inte lär sig ”någonting varken på förskola eller på 
fritids”. Enligt läraren är det svårt att diskutera detta synsätt med kollegorna. Läraren 
säger att hon

[---] har försökt. Jag kommer från en annan bakgrund, har jobbat på X-skola tidigare och 
då jobbar man och är behjälplig i varandras verksamheter. Jag är med på fritids även om jag 
inte är ansvarig för den biten. Där ser man att barnen lär sig minst lika mycket kanske ännu 
mer. Jag tycker inte det går riktigt att lyfta det, man vill inte gå in och jobba på fritids. De 
finns några pedagoger på denna skola som gör det och tycker att det ger dem någonting 
men andra tycker att det är ett påhäng.

Läraren ser skillnader mellan grundskollärarnas och fritidspedagogernas syn på lärande 
och menar att hon upplever mer samhörighet med fritidspedagogerna. Läraren säger att 

Jag kan känna att jag är nog närmare fritidspedagogerna i deras tankesätt än vad jag är en 
traditionell lärare. Det kan jag känna. Det beror delvis på sammansättningen här på skolan 
och att det är många som jobbat här jättelänge, gick ut lärarutbildningen i slutet av 60-talet 
och i början på 70-talet. 

En annan lärare i skolår 5 som inte har något samarbete med förskollärarna och fritids-
pedagogerna påpekar att det finns intressekonflikter mellan de olika lärargrupperna. 
Läraren säger att 

[---] det har rört om ordentligt sen förskoleklassen kom in i skolverksamheten och förskol-
lärarna. Det var väl säkert så när fritidspedagogerna och fritids kom in också men det var 
innan jag började jobba. [---] Det har ju varit lite schismer eller vad man ska kalla det mellan 
olika grupper i skolan det märks och det förstör stämningen lite. 

Läraren ger sin syn på vad konflikterna handlar om. Dels menar läraren att det handlar 
om att lärarna har olika personligheter och dels finns det en föreställning om att lärarna 
i grundskolan är ”högre i rang”. Denna föreställning, menar läraren, har sin grund i att 
skolverksamheten tillskrivs vara den viktigaste från samhällets sida och legitimeras ge-
nom att skolan är en obligatorisk verksamhet, vilket de andra verksamheterna inte är. 
Läraren säger att

[---] det tycker jag känts så länge vi jobbat vi lärare. Vi är högre i rang än förskollärare och 
fritidspedagoger. Vi lärare kommer nog först och sedan förskollärarna och sedan kommer 
nog fritidspedagogerna underst.

Läraren säger vidare: 
Det spelar ingen roll om vi säger att alla är lika snälla och alla är lika duktiga och att vi ska 
ta tillvara varandras kompetenser. Sådant tjafs det hjälper inte att sitta och säga. Innerst 
inne så tycker både jag och alla andra det, tror jag. [---] Det jobbet jag gör som lärare det 
är viktigare än jobbet som fritidspedagog utifrån att skolan är obligatorisk. Fritidshemmet 
är något man väljer och så länge det är så, klart att det blir viktigare det som alla måste 
göra. [---] inte för att jag vill säga att jag tycker det är viktigare men att det har en större 
tyngd på något sätt. 
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Att skolverksamheten har högre status menar läraren också beror på föräldrarnas in-
ställning. Läraren tar som exempel att föräldrarna kan säga att de skall hämta eleven 
tidigare på fritidshemmet för att de skall till staden och handla. Det gör de inte när det 
gäller skolan. Läraren säger att det visar

 [---] vilken verksamhet som är viktigast. Då blir jobben olika viktiga. Det kan vi inte 
acceptera utan allt är lika viktigt. [---] Man får nog resonera kring det här på djupet, det du 
gör är lika värdefullt men verksamheten här är lite viktigare ur samhällets synpunkt eller vad 
man ska säga och det får vi acceptera, du har valt det här jobbet. Men jag vet inte riktigt hur 
man ska komma åt det för det har funnits hela tiden. 

Skillnader mellan de olika lärargrupperna lever också kvar bland rektorskollegorna, 
menar skolledaren. En del av dem som har en barnomsorgsbakgrund vågar inte ut-
trycka sina åsikter i möten med ”skolfolk”. Skolledaren uttrycker att även i retoriken, 
när skolförvaltningen slogs samman med barnomsorgsförvaltningen, kunde uttryck 
användas som att skolförvaltningen tagit över barnomsorgen. Skolledaren menar att 
det inte handlade om något övertagande utan en sammanslagning och samarbete mel-
lan de båda förvaltningarna.
 Bland lärarna framgår att det inte förekommer någon större diskussion om de olika 
lärarrollerna på skolan. De har föga insyn i varandras verksamheter, enligt läraren i 
skolår 4. Läraren menar att det finns en slutenhet bland lärarna och att de stänger in sig 
i sina klassrum. De ”tänker lite för småskaligt” och värnar om sina resurser och elever, 
säger läraren. Läraren säger att

[---] det är aldrig så att jag kan gå och titta i någon annans verksamhet, det känner jag inte. Det 
har vi pratat om många gånger att man skulle vilja. Vi har inte hittat några former för det.

Läraren uppger att det är svårt att få tiden att räcka till för att se hur andra arbetar. 
Arbetet med den egna klassen är omfattande. För att öka förståelsen för de olika verk-
samheterna för lärarna fram att de har diskuterat att auskultera hos varandra men att 
de inte hittat några former för det. Läraren i idrott säger att det handlar om:

Att man kan få titta uti klasserna hur det fungerar så man får förståelse för att så här jobbar 
vi och så jobbar de andra. 

Samarbetet i arbetslagen och spåren
På skolan behöver de utveckla arbetslagsarbetet, för alla arbetslag har inte nått lika 
långt, menar skolledaren. Skolledaren berättar att hon ser möjligheter med arbetslaget 
och att hon skulle kunna fördela resurser till arbetslaget, som lärarna har att rätta sig 
efter vid planeringen av arbetet. I arbetslaget kan lärarna dela arbetet och behöver inte 
ta hela ansvaret för en grupp elever enligt skolledaren. Organiseringen i arbetslag är 
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skolledaren van vid på grund av sin bakgrund som förskollärare. Förskollärare och fri-
tidspedagoger har alltid arbetat i arbetslag, menar skolledaren. Skolledaren har förståelse 
för att det kan vara svårt för grundskollärare med denna organisering, eftersom de är vana 
vid att arbeta ensamma i sina klassrum.
 När lärarna talar om fördelarna med att arbeta i fungerande arbetslag menar läraren 
i skolår 5 att då vågar de uttrycka sina idéer utan att känna sig nedtryckta. I lärarens 
arbetslag arbetar de ”fullt ut” och de har tid att diskutera olika saker och hjälper varan-
dra. Lärarna har olika kompetenser och deras samtal har lett till att de blivit mer med-
vetna och intresserade av pedagogik och skolans utveckling, berättar läraren:

[---] vi jobbar så väldigt tajt i vårat arbetslag så vi är beroende av varandra hela tiden. Det 
[---] kan vara en brist men samtidigt så får vi en väldig styrka i varandras hjälp och samar-
bete. Man är aldrig ensam vad som än händer. [---] Om det händer något riktigt eländigt, 
en elev som beter sig riktigt illa eller en klass som inte funkar, så är vi aldrig ensamma utan 
det är hela arbetslaget som har den svårigheten. 

Enligt läraren i skolår 2 blir det en sådan arbetsglädje om lärarna är sams och strävar 
mot gemensamma mål. Eleverna märker av sammanhållningen mellan lärarna och 
känner trygghet med lärarna. I arbetslaget måste lärarna kunna ge och ta av varandra 
och vara flexibla. Det går inte att enbart hävda sin åsikt, uppger läraren. Läraren i idrott 
som undervisar i olika klasser säger att det skulle ”kännas mycket mer ensamt om jag 
inte tillhörde något arbetslag”. I lärarens arbetslag har de arbetat under en längre tid 
tillsammans och funnit sina roller och arbetsområden och litar på varandra. Läraren ser 
arbetslaget som en trygghet för att där kan lärarna träffas och diskutera skolverksamhe-
ten men också privata saker. Läraren i skolår 4 uppger att i arbetslaget har de en samsyn 
på eleverna, vilket innebär att om eleverna frågar lärarna om något säger de samma sak. 
En annan fördel, menar läraren, handlar om att lärarna har olika utbildningar i arbets-
laget och är i varierande åldrar. Lärarna får möjlighet att arbeta med det som är deras 
styrka och ämnesområden och de kan dela arbetet mellan sig enligt läraren. 
 De nackdelar som lärarna ser med arbetslagsarbete handlar om att lärdomar och erfa-
renheter stannar hos kollegorna i arbetslaget. Enligt läraren i skolår 4 sker den största 
planeringen i arbetslaget och de flesta pedagogiska diskussionerna förs där. Läraren anser 
att det inte är riktigt bra och säger att 

[---] det kan bli väldigt skilt från arbetslag till arbetslag. Givetvis så måste man ha en gemen-
sam tid i arbetslaget men kanske också att man skulle ha mer pedagogiska diskussioner 
tillsammans.  

Läraren i skolår 5 berättar att skolledaren uppmanar dem att delge varandra sina erfa-
renheter. Det kan hända att en grupp lärare informerar om hur de arbetar på deras 
formella möten. Läraren menar dock att det förekommer att lärarna har svårt för att 
delge andra för att de inte vill utmärka sig:
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[---] det kan finnas ett visst motstånd med att stå och öppna sig eller berätta om hur man 
arbetar inför de andra kollegorna på skolan, för jag gör ju inget märkvärdigt. 

Enligt läraren i skolår 4 ger det mycket när arbetslag berättar om hur de arbetar. De får 
idéer av varandra och behöver inte göra studiebesök på andra skolor. Läraren i skolår 1 
upplever att det ibland kan kännas som att det finns konkurrens mellan spåren och att 
de skall tävla mot varandra. Det är något läraren anser att de skall arbeta med och i 
stället våga öppna dörrarna till sina klassrum och hjälpas åt.
 Andra svårighet som lärarna påtalar handlar om arbetslag med både för få och för 
många deltagare. Arbetslag med ett fåtal lärare blir mer sårbara om någon är borta på 
grund av kompensation för övertid eller sjukdom, framför läraren i skolår 6. Däremot 
är det enklare för lärarna att vara flexibla och det är lättare att komma fram till ett be-
slut. Lärare i skolår 1 menar att arbetslag med många deltagare, som spåren med upp 
till tolv lärare är för stora och kan innebära svårigheter när beslut skall fattas. Enligt 
läraren är det också komplicerat att få ihop tre verksamheter (förskola, fritidshem och 
skolår 1-3) och det tar tid för nya lärare att sätta sig in i arbetssättet. När samarbetet 
inte fungerar menar läraren i idrott att då ”kör läraren sitt eget race” med klassen. En 
annan lärare i skolår 3 visar det och menar att hon inte arbetar så mycket med kolle-
gorna i spåret på grund av att de är för många och att de har olika uppfattningar om 
saker. Det har också varit mycket sjukdomar och personalbyten, enligt läraren. Skall 
arbetet fungera är det viktigt att det inte blir för mycket personalbyten och att lärarna 
får tid att prata sig samman för att de skall kunna sträva mot ett gemensamt mål, fram-
för förskolläraren. I lärarens arbetslag har de haft mycket byten av personal, vilket lett 
till svårigheter att utveckla arbetet. Enligt förskolläraren får de som är kvar gå tillbaka i 
arbetet för att möta de nya lärarna. Hon säger att 

[---] det blir ju en ny gruppkonstellation varje gång. Då har du alla faser du ska igenom 
smekmånadsfas, konfliktfas och gå vidare. Det tär på en ganska mycket känner jag när man 
har varit med från början. 

Vid mindre samarbetssvårigheter i arbetslaget framgår bland lärarna att de borde kunna 
hantera dessa själva i arbetslaget. Är svårigheterna däremot större behöver de stöd av 
skolledaren för att hjälpa lärarna att fokusera på svårigheterna och på hur de skall ar-
beta vidare med dem, säger förskolläraren. När samarbetsproblem i ett arbetslag skall 
diskuteras med skolledaren påpekar läraren i skolår 1 att det är viktigt att alla lärare är 
informerade om vad som skall tas upp. Men skolledarna är inte rädda för svåra frågor, 
menar läraren i skolår 5. Läraren uppger att de är duktiga på att ta tag i problem och 
”sopar dem inte under mattan”. Fritidspedagogen berättar om hur skolledarna agerade 
när det blev arbetsamt i lärarens arbetslag och lärarna vände sig till skolledarna för ett 
möte. På mötet lyssnade skolledarna och ställde frågor till lärarna, berättar läraren. 
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Hon säger att mötet med skolledarna löste 

[---] faktiskt ganska många knutar och vi fick lite nya infallsvinklar. Ofta hänger det på att 
man tänker i ett spår. Man kan inte hitta stickspår så man kan komma åt olika håll utan man 
kör bara ett och så behöver man lite hjälp. Ibland kan det ju hjälpa att man får prata av sig 
och har man gjort det får man återkoppling nästan av sig själv. 
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Kapitel 8

Alléskolan 

Alléskolan byggdes på 1970-talet. Till skolenheten hör en mindre skola i ett när-
|liggande samhälle. Den verksamhet som bedrivs på huvudskolan omfattar skolår 

1–6, förskola, förskoleklass och fritidshem. Vid studiens genomförande finns på hu-
vudskolan parallellklasser i skolår 1–6, två förskoleklasser och tre fritidshem. Förskole-
klasserna, två fritidshem och skolår 1 och 2 samverkar i två parallella F-2-spår. Det 
tredje fritidshemmet är öppet på eftermiddagen för skolbarnen i skolår 3. Tre förskole-
avdelningar ligger i anslutning till skolan och två avdelningar finns i bottenvåningen i 
närliggande hyreshusområde. Barnen som går på förskolorna är i åldern 1–5 år. Den 
mindre skolans verksamhet omfattar skolår 1–3, en förskola med två avdelningar 1–5 
år, en förskoleklass och ett fritidshem. Dessutom ingår en öppen förskola i enhetens 
verksamhet. 
 Under läsåret 2006 uppgår elevantalet till 418 elever och 72 personer arbetar på 
skolan. Av dem har 46 personer någon form av lärarutbildning som grundskollärare, 
förskollärare eller fritidspedagog. Lärarna är organiserade i arbetslag och spår.  I arbets-
lagen i förskolan finns förskollärare och barnskötare. Spåren består av förskollärare, 
grundskollärare och fritidspedagoger. I arbetslagen i skolår 3, 4, 5 och 6 ingår lärare 
från samma skolår. 
 Skolans ledning består av skolledare och biträdande skolledare. Båda är kvinnor. Deras 
expeditioner ligger i nära anslutning till varandra och personalrummet på huvudskolan. 
De båda skolledarna har delat upp ansvaret för verksamheten. Skolledaren tar ett större 
ansvar för skolverksamheten medan den biträdande skolledaren ansvarar för förskolan 
och fritidshemmen. Skolledaren har varit skolledare i sju år varav tre år på nuvarande 
skola och fyra år i en annan kommun. Hon har utbildning som både förskollärare och 
grundskollärare och den biträdande skolledaren är utbildad förskollärare. Skolledaren 
har gått den statliga rektorsutbildningen och två lokala ledarutbildningar. 

Samspelet mellan skolledarna och lärarna
I det följande avsnittet beskriver jag samspelssituationer mellan skolledaren och lärarna. 
Här framgår strategier som skolledaren använder sig av för att influera lärarna i arbetet 
och hur lärarna ser på dessa. Avsnittet avslutar jag med att belysa förhållningssätt i ledar-
skapet och förutsättningar som skolledaren och lärarna ser som centrala för att åstad-
komma en fungerande kommunikation. 
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Förhandlingsstrategier vid större möten kring övergripande frågor
Skolledaren uppger att det är ”tufft” att leda så många personer som hon gör. För att få 
en samlad enhet berättar skolledaren att hon har försökt hitta former för att få perso-
nalen att känna sig betydelsefull och delaktig. Hos skolledaren framträder en lednings-
syn där hon strävar efter en gemensam syn på arbetet och att se skolan som en enhet. 
Skolledaren berättar om svårigheter med att få alla involverade i frågor och har tidigare 
haft svårt att acceptera att alla inte har engagerat sig. Men det är omöjligt, uppger hon, 
att få med sig alla och om hon skulle satsa på det skulle inget hända. För att väcka in-
tresse hos lärarna kring förändring och förankring av viktiga pedagogiska frågor har 
skolledaren utvecklat en medveten strategi. Min tolkning är att skolledaren genom sin 
strategi försöker att öka lärarnas engagemang och rikta deras uppmärksamhet på en 
specifik fråga. Strategin går enligt skolledaren ut på att hon kan provocera lärarna med 
påståenden som hon själv inte behöver stå för, men gör det för att få i gång en diskus-
sion. Skolledaren menar att det skapar en utgångspunkt för att få lärarna delaktiga som 
gör att processen vid en förändring inte blir för utdragen. Hon säger att

[---] ska jag få alla med så måste jag på något sätt lägga någon form av utgångsläge. Jag tror 
på det sättet att arbeta, för mig fungerar det bra. Jag ser att det händer saker även om jag 
naturligtvis lägger ribban. 

Enligt skolledaren hjälper strategin henne att locka fram intresse, medvetenhet och 
delaktighet hos lärarna i en fråga. Ett exempel på hur skolledaren strategiskt styr lärarna 
i arbetet är när de arbetade med skolans vision. Enligt skolledaren arbetade lärarna då 
både i storgrupp och i tvärgrupper. En metod som skolledaren använder vid gruppdis-
kussioner är lärande samtal. Alla har då möjlighet att uttrycka sin synpunkt genom att 
de går laget runt. Det gör att ingen sitter tyst i grupperna. De synpunkter som fram-
kom i grupperna samlade skolledaren in för sammanställning. Skolledaren menar att 
det inte blir några svårigheter att genomföra de förslag som kommer ur en sådan pro-
cess för alla känner igen sig i någon del av sammanställningen och kan inte säga att de 
inte står för den. Skolledaren säger: 

När man får in så mycket synpunkter, tankar och när jag på något sätt kan se helheten och 
sammanföra den så blir det ofta väldigt bra. Alla känner igen sig i vissa delar och det tycker 
jag också är en förutsättning för att det ska bli ett bra resultat. 

Även om inte lärarna håller med om allt menar skolledaren att de har varit delaktiga. 
Skolledaren framför: 

På något sätt är man lite tänd på att det här är nytt och nu provar vi på det här sättet. Man 
är med på tåget i och med att man har varit med i diskussionerna. Det är ingen som känner 
sig överkörd på något sätt utan man ser att det här gör vi för skolans bästa. [---] Det är inte 
min åsikt men den är samlad. Min syn på saken och alla medarbetares är med i det här. Det 
blir på något sätt det bästa möjliga utav allas tankar. 
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”Det är en jätteprocedur att arbeta så här” med att få lärarna att känna delaktighet, 
menar skolledaren.
 Bland lärarna framgår olika uppfattningar kring samspelet och delaktigheten i över-
gripande skoldiskussioner. I arbetet med värdegrunden och skolans vision menar vissa 
lärare att de utvecklat en gemensam syn på arbetet. Fritidspedagogen uppger att på 
samma sätt som de behöver tala sig samman i arbetslagen kring förhållningssätt, behöver 
de också diskutera det gemensamt på enhetsnivå. I samtalen säger hon att de

[---] lär känna varandra bättre. Det kan också bli att man förändrar sitt tänkande till det 
bättre förhoppningsvis genom att prata med andra. 

En annan syn bland lärarna handlar om att övergripande skoldiskussioner blir på en 
allmängiltig nivå och inte i någon större omfattning berör lärarnas erfarenheter från det 
praktiska arbetet i de olika verksamheterna. Läraren i skolår 2 upplever att det blivit för 
mycket tal om värdegrunden, målbeskrivningar och dokumentation i olika saker. Det 
gör att de små praktiska tipsen mellan lärarna försvinner för mer generella diskussioner 
på sådana möten, enligt läraren. Läraren tycker dock att stora möten, när all personal 
är samlad, har blivit bättre med nuvarande skolledare och att de inte längre behöver 
sitta och formulera mål för verksamheten. 
 Ett arbete som är övergripande för verksamheten och som skolorna åläggs är kvali-
tetsarbetet. Varje år arbetar skolledaren och lärarna med en bedömning av verksamhe-
ten och hur de förhåller sig till målen. Detta arbete redovisas till förvaltningen. Bland 
lärarna framgår olika meningar om kvalitetsarbetet. Läraren i skolår 3 beskriver det 
som ”suveränt”, för då har de möjlighet att tänka igenom vad de behöver förbättra. 
Läraren menar att kvalitetsredovisningen anger färdriktningen och är grunden för hur 
de utformar den lokala arbetsplanen på skolan. En annan lärare i skolår 5 är mer tvek-
sam och menar att det är ett arbete som förvaltningen ålagt dem. Områden där de inte 
nått så goda resultat väljer de att inte formulera så tydligt. Lärarna gör det för att det 
”ska se snyggt ut i redovisningen” enligt läraren. En nytta som läraren ser är att de an-
vänder dokumentet regelbundet och påminns om vad de skall arbeta mot i arbetslaget. 
Läraren anser att det är svårt att vara kritisk mot kvalitetsredovisning, eftersom alla se-
riösa företag gör det. Dock menar läraren att det är lättare om man arbetar på bank 
genom att mäta siffror för vad man åstadkommit än att redogöra för kvalitativa be-
grepp, som de måste ta ställning till när de utvärderar skolverksamheten. 
 Skolledaren menar att deras gemensamma möten för all personal innebär att de kan 
lära känna varandra och arbeta med att skapa en vi-känsla. Enligt skolledaren är sådana 
träffar betydelsefulla eftersom alla möts över verksamhetsgränserna i gemensamma frå-
gor och har möjlighet att få nya infallsvinklar på arbetet och utveckla sina tankar. Skol-
ledaren berättar om betydelsen av möten med andra och säger att
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[---] jag har den här bilden [---] med mig när jag går in i ett möte och så får jag höra en åsikt 
eller en tanke som jag inte hade. När jag tar med mig den in i mina egna tankar så föder det 
någonting nytt. Det tycker jag leder till utveckling. Det är min filosofi. Tänker jag bara själv 
så händer det inte så mycket. Det är just mötet med andra som gör att jag får en aha-upple-
velse ibland, eller en bekräftelse på att så här gör jag faktiskt. [---] Ibland kan det vara frus-
trerande men jag tror att vi behöver någonting som surrar lite.

Det är på möten för all personal som de diskuterar värdegrunden och hur de ser på cen-
trala begrepp som till exempel samarbete och respekt. Skolledaren styr dessa möten i 
hög grad, vilket jag uppmärksammat på möten jag deltagit i och i samtal med henne. 
Skolledaren säger att ”varje minut är späckad”. Hon beskriver svårigheten med att 
hålla ihop så stora möten och menar att hon lägger ned mycket tid på planeringen och 
innehållet för att få dem meningsfulla för alla. På ett möte inledde skolledaren med att 
bjuda personalen på godis. Det blev en munter stämning, när godisskålen skickades runt. 
Fritidspedagogen berättar att hon genomskådat andemeningen med skolledarens små 
överraskningsmoment. Hon menar att skolledarens överraskningsmoment med att 
bjuda på godis, läsa en dikt om något som hänt eller att låta lärarna ta ställning till 
några ord gör att stämningen blir uppsluppen och positiv. Fritidspedagogen ser hur 
skolledaren styr dem och säger att

[---] står man med en godisskål så tror inte jag man tänkt att nu ska jag bjuda på någonting 
bara för att dom tycker det är så himla gott med godis. Utan hon har en bakomliggande 
tanke att det gör att man blir lite mer avslappnad. Det blir inte så formellt. [---] alla saker 
tror jag är genomtänkt fast vi går på det [---] och det är positivt [---] för jag tycker också man 
ska ha en tanke med det man gör. 

Efter att skolledaren hade skickat runt godisskålen vid det möte jag deltog i, tog skol-
ledaren upp dagordningen för kvällen. Skolledaren talade om att hon skulle börja med 
information och därefter skulle de diskutera en värdegrundfråga med anknytning till 
ordet respekt. När skolledaren introducerade värdegrundsdiskussionen gav hon perso-
nalen 30 ord på ett papper som de skulle ta ställning till och poängsätta från 1–10. De 
ord som lärarna ansåg var viktiga skulle de ge en högre poäng. Lärarna fick sedan ett 
nytt papper av skolledaren för att skriva upp de ord som lärarna rangordnat som högst. 
Skolledaren sammanfattade övningen med att ta upp några av orden och bad lärare 
som rangordnat dem högst att resa sig upp. De kunde då se att det fanns en spridning 
mellan lärarnas olika värderingar. Med övningen ville skolledaren visa att de kan se sa-
ker på olika sätt men ändå visa varandra respekt. Övningen var en övergång till lärarnas 
värdegrundsdiskussioner i grupper om betydelsen av respekt och hur de visar det (fält-
anteckningar den 2 mars 2006). När det handlar om skolledarens upplägg av arbets-
platsträffarna menar flera lärare att de är välplanerade och att skolledaren är strukture-
rad och att punkter på dagordningen behandlas effektivt. De ”sitter inte längre av 
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tiden” menar läraren i skolår 1 och säger att

[---] det har med skolledaren att göra. Hon är rapp, hon är snabb, hon skojar ofta om att vi 
ska göra väldigt mycket på kort tid. Jag känner nog att vi får ut mer. Det är bättre upplägg 
och vi har sluppit alla fylleriblanketter. 

Läraren i idrott menar att den pedagogiska diskussionen har ökat under tiden som 
skolledaren varit på skolan. Fritidspedagogen anser att hon lär sig något nytt varje gång 
på mötena och menar att det är viktigt att gå från ett möte och uppleva att det varit bra. 
Arbetsplatsträffarna har blivit en form av fortbildning genom att de diskuterar i tvär-
grupper, enligt förskolläraren i förskolan. Alla lärarna ser det inte på samma sätt, menar 
läraren, utan vissa tycker att ”riktig” fortbildning är att gå på föreläsningar och delta i 
kurser. Läraren påpekar ett missnöje över att förskolans frågor inte får så stort utrymme 
på mötena som skolans. Det vore bra om skolledarna förhörde sig mer om vad lärarna 
i förskolan, som har lokaler utanför skolan och som hon inte träffar så ofta, vill disku-
tera, menar läraren. Att hålla tiden för möten anger de flesta lärarna som viktigt. De 
slipper då oroa sig för när mötet skall sluta och kan i stället fokusera på innehållet. 
Lärarna menar att skolledaren aldrig drar över tiden. Förskolläraren i förskoleklassen 
anser att skolledaren kan fokusera på det som är viktigt och har en dagordning och 
slutar i tid. Tidigare skolledare har haft svårt med det, vilket läraren menar skapat irri-
tation. Läraren förklarar att när ett möte drar över tiden, går innehållet förlorat för 
uppmärksamheten riktas på att det inte slutat i tid. Enligt läraren är det viktigt att de 
kan koncentrera sig på punkter som skall avhandlas och hinner man inte med allt får 
det vara tills nästa gång. 
 Ett annat exempel på samspelet i större mötessammanhang handlar om skolledarens 
agerande på ett grundskollärarmöte för att engagera lärarna i organiseringen av de na-
tionella proven. Läraren i skolår 6 uppger att skolledaren ofta är den som förbereder en 
fråga som de sedan skall diskutera, vilket visade sig på det möte där jag deltog. Skolle-
daren hade då samlat information från lärare och föräldrar om tidigare genomförda 
prov. Skolledaren inledde mötet med bakgrundsinformationen och gav lärarna ett ut-
gångsläge genom sin syn på proven. Hon hade också förberett frågor som lärarna skulle 
diskutera i mindre grupper och ge förslag på hur de kunde lösa dem. För varje grupp 
utsågs en lärarrepresentant som skolledaren därefter skulle träffa vid ytterligare ett par 
möten, dels för att redogöra för vad grupperna kommit fram till och dels samman-
ställa det förslag lärarna sedan skulle ta beslut om (fältanteckning den 8 nov. 2005). 
När resultatet redovisades berättar skolledaren, att hon var tydlig med att visa inför lä-
rarna att hon och de lärare som varit med vid sammanställningen var överens. Lärarna 
var därför delaktiga vid förmedlingen av resultatet. Skolledaren menar att när de arbe-
tat med en fråga leder det till någon form av handlingsplan. 
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Driva utveckling 
Skolledaren berättar att hon är intresserad av att leda utveckling och hon ser möjlighe-
ter att påverka. Hon arbetar mycket med utveckling av verksamheten och genom att 
stärka den pedagogiska diskussionen. Den främsta uppgiften menar skolledaren är att 
ge lärarna och eleverna förutsättningar för att de skall göra ett bra arbete utifrån det 
uppdrag de har. För skolledaren handlar det om att ge förutsättningar i form av lärar-
resurser eller kompetensutveckling inom områden som arbetslagen saknar. Skolledaren 
anser att det är viktigt att visa för personalen att de får utvecklas utifrån sina förutsätt-
ningar. En central arbetsuppgift är enligt skolledaren att fokusera på rätt saker med grund 
i deras uppdrag. Skolledaren beskriver att när hon driver skolutveckling är hon den

[---] som på något sätt puffar på, driver på, så att man känner att det händer saker och att vi 
gör rätt saker. Det är att vi följer de styrdokument vi har. 

Enligt min mening driver skolledaren utvecklingen genom att styra lärarna i riktning 
mot målen på olika strategiska sätt. Ett exempel på sådana strategier är att skolledaren 
infört en dagordning för att styra upp arbetslagsmötena och för att få lärarna att reflek-
tera över arbetet i förhållande till målen för enheten. Ett annat exempel är att skolledaren 
ställer frågor till lärarna när hon träffar dem för att få dem att reflektera över lärandet och 
arbetet.
 Skolledaren berättar att hon infört dagordningen för att hon uppmärksammat att 
lärarna inte nyttjade tiden vid arbetslagsträffar och för att hon ville att lärarna ”skulle 
driva sina arbetslagsträffar på ett speciellt sätt”. Lärarna har tidigare arbetat i tvärgrupper 
med ett studiematerial om reflektion enligt skolledaren. Därigenom anser hon att lä-
rarna har fått en vidgad syn på sin kompetens och sitt lärande. De förstår betydelsen av 
reflektion och självvärdering i det vardagliga arbetet och dagordningen ger enligt skol-
ledaren en styrka åt lärarnas fortsatta arbete med reflektion. Den första punkten på 
dagordningen innebär att lärarna får ta ställning till om de arbetar utifrån de mål de satt 
upp. Den andra punkten handlar om självvärdering och hur lärarna utfört arbetet. 
Under den sista punkten diskuteras elever, information och praktisk planering för 
veckan och vem som tar ansvar för olika delar. Skolledaren säger att dagordningen 
inneburit

[---] en omvänd ordning annars hamnar man ofta i det akuta och så glömmer man bort 
självvärdering. Vad är det vi har gjort? Vad har jag gjort och hur gick det och reflektera över 
det. Det är syftet med de här arbetslagsträffarna, tycker jag [---] nu blir det lite innehåll på 
mötena. 

Läraren i skolår 6 menar att kompetensutvecklingen i reflektion har inneburit att den 
blivit en del i arbetet och en form av lärande samtal mellan kollegor i arbetslaget. Bland 
lärarna framgår att skolledarens dagordning riktar sig mest till lärarna i skolan. Förskol-
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läraren i förskolan anser att den är svår att följa i förskolan på grund av att det finns 
skillnader mellan skolan som har mål att uppnå vilket inte förskolan har. Lärarna i 
skolan har också mer planeringstid och därför tror läraren att de hinner skriva utförli-
gare kring dagordningen.
 När lärarna uttalar sig om hur skolledaren arbetar med att driva utvecklingen fram-
går det att hon styr samtidigt som hon lyssnar på dem. Skolledaren, menar läraren i 
skolår 3, uppmuntrar dem till att komma med idéer. Läraren i skolår 6 framför att skol-
ledaren vill få lärarna att reflektera över handlingar i arbetet. Läraren illustrerar hur det 
kan gå till och tar som ett exempel på hur skolledaren agerar, när hon träffar lärarna i 
arbetslaget. Skolledaren, menar läraren, talar inte om för dem hur de skall göra utan 
lyssnar på lärarna och går in i deras samtal genom att ställa frågor om ”hur gör ni då? 
eller varför gör ni så?”. Läraren menar att skolledaren ställer frågor för att få dem att 
ifrågasätta vad de håller på med. Enligt läraren ”pushar” skolledaren dem för att de ”ska 
växa och gå framåt”. Hon gör nog det 

[---] mer än vad vi tänker på ibland. [---] hon har nog en tanke bakom att driva på oss som 
med skolutveckling. 

I citatet framgår att läraren förstår att skolledaren har en tanke med sitt agerande som 
handlar om att driva på lärarna med skolutveckling. Läraren har svårt att redogöra för 
vad det är som gör att hon upplever att skolledaren ”pushar” dem men har uppmärk-
sammat det i jämförelse med tidigare ledarskap. Hon tror att det handlar om skolleda-
rens sätt att vara och kommunicera med lärarna. Läraren säger att

[---] det kan vara möjligt att jag är mer öppen för att se det för då var jag ny som lärare och 
då kanske man inte var mogen riktigt att tänka så heller. Men samtidigt så driver hon oss 
framåt [---] så kan man känna lite ibland, fastän att det är på ett positivt sätt. 

Skolledaren uppger att frågorna till lärarna handlar om att hon vill få dem att sätta ord 
på det egna lärandet och öppna upp för samtal. Jag tolkar det som att skolledaren ge-
nom frågor styr lärarna fram till en önskad förändring av synsätt. Hon säger att

[---] jag säger ju inte att det här tycker jag du gör fel [---] däremot kan jag säga [---] hur 
tänkte du då? Lite så försöker jag att lotsa mig fram till att vi tänker på något annat sätt. [---] 
Jag går inte in och säger att du ska göra så här, det gör jag inte men däremot gör jag det ofta 
ifrån frågeställningar. 

I det följande ger jag exempel på hur skolledaren genomför ett arbetslagsmöte i skolår 
6 som jag observerat och hur hon ställer frågor till lärarna. Skolledaren inleder med att 
mötet skall handla om lärarnas frågor och att de därefter skall diskutera en pedagogisk 
fråga om vad som är viktigt för eleverna att ha beredskap för inför högstadiet. Lärarna 
börjar med att dryfta aktuella verksamhetsfrågor. Skolledaren lyssnar och är delaktig i 
samtalet med frågor. Lärarna uppger att de överbeskyddar eleverna och servar för 



142 ·  KAPITEL 8:  ALLÉSKOLAN

mycket genom att hjälpa dem med vad de skall läsa inför proven. Skolledaren frågar 
lärarna om de har någon tanke om hur eleverna kan bli mer självständiga. Hon ger dem 
också tips på att ”hitta små bitar” i skolarbetet för att ge de självständiga eleverna utma-
ningar. Skolledaren tar upp med lärarna om hur de ser på kommande termin och vad 
som är angeläget att arbeta med. Lärarna menar att det är viktigt med elevernas eget 
ansvar. Skolledaren påpekar att det är betydelsefullt att se saker från en positiv vinkel 
och frågar lärarna om vad de anser som lagom när det gäller elevernas ansvar. Lärarna 
tar upp svårigheter med att få eleverna att lämna in uppgifter i tid. Skolledaren frågar 
om vilka konsekvenserna blir om eleverna inte har gjort det. I diskussionen återkopplar 
också skolledaren till tidigare samtal med lärarna. Under mötet noterar skolledaren. Vid 
efterföljande samtal med skolledaren tar jag upp betydelsen av återkoppling till saker som 
har hänt. Skolledaren menar att hon gör det för att lärarna inte skall hamna i en negativ 
spiral utan för att visa på att det skett en utveckling (fältanteckningar den 6 dec. 2005). 
 Enligt skolledaren innebär träffarna med arbetslagen att hon kan föra pedagogiska 
diskussioner med lärarna, ta del av deras frågor, se var de befinner sig och återkoppla 
synpunkter som hon har diskuterat med lärarna vid tidigare möten. Genom träffarna 
menar skolledaren att hon får underlag till medarbetarsamtalen och arbete med skolut-
veckling. Hon uppmärksammar också om alla lärare får utrymme i arbetslaget och om 
det är någon som dominerar. Ibland händer det enligt skolledaren att någon lärare tar 
”makten” och då kan skolledaren samtala med lärarna om det vid de individuella sam-
talen. Deltagandet säger hon

[---] betyder jättemycket. Jag får en känsla av vad det är man jobbar med idag, hur jag fung-
erar som lärare i relation till eleverna, vad jag har för svårigheter, vad jag behöver bli bättre 
på. Det kommer fram i de här samtalen och det har jag med mig i mitt medarbetarsamtal. 
Vad är det jag ser, vad är det jag hör och vad är det jag tycker att man behöver utveckla här. 
Jag plockar med mig det på något sätt från var och en. 

Läraren i idrott är förvånad över skolledarens kunskaper om lärarna men säger om skol-
ledarens deltagande på arbetslagsmöten att 

[---] det är kanske där hon får sin överblick. [---] det är ju nästan som en liten klasskonferens 
man pratar om de där problemen som finns och hur man går vidare, och vad man står just nu. 

Förskolläraren i förskolan menar emellertid att skolledaren har mindre god kännedom 
om lärarna i förskolan. Läraren uppger att skolledaren sällan deltar, när arbetslagen i 
förskolan träffas. Fler besök av skolledaren skulle innebära att hon får större kunskaper 
om de enskilda lärarna i förskolan enligt läraren. Hon ifrågasätter hur skolledare kan ha 
medarbetarsamtal med lärare om de inte är närvarande i verksamheten. Hon säger:

Vad ska de kunna säga egentligen till mig att jag ska bli bättre på? Hur kan hon veta det så 
lite som de ser. [---] Det är många som känner så att det inte kan bli en rättvis bild. [---] det 
kanske hade kunnat bli en mer rättvis bild om de var mer närvarande. 
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Vid de få tillfällen som skolledaren träffar lärarna i förskolan menar förskolläraren att 
då ”bombarderar de henne med frågor som har legat” och väntat på svar. Det är den 
biträdande skolledaren som tar ett större ansvar för lärarna i fritidshems- och förskole-
verksamheterna. Dock menar skolledaren att hon driver utvecklingsfrågor själv. 
 När arbetslagen fungerar menar skolledaren att hennes roll är att bekräfta och stärka 
lärarna genom att lyssna på dem och ta del av deras arbete. Vid samarbetsvårigheter blir 
rollen en annan och skolledaren menar att då handlar det om att hitta samhörigheten 
mellan lärarna i arbetslaget. Skolledaren berättar om hur hon hanterar samarbetssvårig-
heter i arbetslag. I delaktighet med lärarna vill hon försöka att se brister i deras samar-
bete och hur de gemensamt kan arbeta med att lösa dem. När skolledaren besöker ett 
arbetslag med samarbetssvårigheter tar hon upp svårigheterna med dem och säger att 
hon kommer att hålla individuella samtal med lärarna. Efter samtalen återkommer 
skolledaren med spelregler för arbetslagen, vilka grundar sig på problem som lärarna 
har tagit upp och hur de vill arbeta vidare med dem. Skolledaren berättar att hennes 
förhållningssätt, när hon tar upp spelreglerna med arbetslaget, är att de öppet skall 
kunna diskutera det lärarna uttryckt till henne. Det ”händer saker” genom samtalen 
och de får veta mer om varandra, menar skolledaren. Därefter prioriteras det som är 
viktigt för att få till stånd en förändring. För att påverka och stödja arbetslaget och för 
att lärarna skall undvika kaos kan skolledaren vara med varje vecka. Skolledaren beskriver 
att hon går på ”magkänsla” när deltagandet kan trappas av. Skolledaren säger att

[---] utifrån reglerna så utvärderar vi sedan med jämna mellanrum. Känns de här bra? Är alla 
med på tåget? Kommer alla till tals? För att känna att vi kanske hittar den här samhörigheten. 

När jag var med skolledaren på mötet med ett arbetslag som hade samarbetssvårigheter, 
var skolledaren tydlig med att förklara för lärarna att mötet skulle handla om att de 
hade samarbetsproblem och att hon skulle tala med alla lärarna om det. När skolleda-
ren lade fram problemet förklarade hon hur de tillsammans skulle arbeta med att lösa 
problemet (fältanteckningar den 29 nov. 2005). När ett problem skall föras fram me-
nar skolledaren att det gäller att ”komma in i rätt läge”. Lärarna vill, enligt skolledaren, 
försöka klara av problemen själva och hon ger dem möjlighet till det. Skolledaren säger 
att hon inser när de inte klarar av att hantera situationen och då går hon in. När det 
sker vet lärarna att det är allvar. Vid sådana tillfällen säger skolledaren att 

[---] då förbereder jag mig väldigt noga. [---] det jag säger väger så oerhört tungt. Det kan 
vara så att jag kan säga ett ord som de inte glömmer bort och därför är det så oerhört viktigt 
att jag är förberedd. Att vi har tid, att jag tänker mig för vad jag säger och att jag också tänker 
utifrån vad jag vill ha ut. 

Förberedelserna, menar skolledaren, är viktiga för att hon skall kunna föra fram det hon 
har uppmärksammat på ett trovärdigt sätt inför lärarna. Det är väldigt arbetsamt, fram-
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håller skolledaren, att ta tag i samarbetsproblem men hennes förhållningssätt hjälper 
henne att hantera dem. Det är aldrig lätt 

[---] när någon gråter och någon kastar sig ut från rummet. Det är klart att det är tufft. Men 
jag känner att jag kan hantera det mer och mer om jag får jobba utifrån att möta var och en 
och samla ihop och på något sätt ge dem feedback på vad det är jag ser. [---] jag ger ganska 
tydlig feedback och det tror jag är A och O i ett sådant här sammanhang. 

Skolledaren menar att hon inte längre räds konflikter eller svårigheter som hon gjorde 
som ny ledare. Som ledare måste man vara stark för att ta tag i ett problem och sätta sig 
in i vad lärarna menar enligt skolledaren. Det är inte alltid man vågar det som ledare 
men det är målet för skolledaren. 
 Läraren i skolår 5 för fram att skolledaren kan känna av stämningar i arbetslagen när 
hon besöker dem och kan tala om att det finns motsättningar mellan lärarna. Skolleda-
ren är angelägen om att samarbetet fungerar och ger lärarna feedback enligt läraren.
 Skolledaren anser att hon också behöver någon som utmanar henne kring skolut-
vecklingsfrågor. Nätverksträffar med andra skolledare i området ser skolledaren som en 
plats där hon kan diskutera sådana frågor och ”tömma sig”. Skolledaren uttrycker att 
hon känner samhörighet med skolledarna eftersom de leder likartade verksamheter. 
Vid deras träffar har de möjlighet att diskutera en fråga och vad de skall utveckla. Skol-
ledaren har också en lärare på skolan som hon särskilt diskuterar skolutvecklingsfrågor 
med. Hon ser det som viktigt för att veta att hon är på rätt spår i en fråga och ”går i takt” 
med lärarna. Samtidigt som hon ser ledarskapet i termer av hon skall ”vara i spetsen” och 
utmana dem. Min tolkning av ledarskapet handlar om att skolledaren vill vara förankrad 
i verksamheten samtidigt som hon intar en frontposition och driver skolutveckling.  

Informella möten
Både skolledaren och lärarna tar upp informella mötesplatser som betydelsefulla för att 
kunna samtala om aktuella frågor i verksamheten. Skolledaren berättar att samtalet är 
det mest betydelsefulla för att förstå lärarnas situationer. Genom att lyssna och sätta sig 
in i lärarnas situationer menar skolledaren att hon får kunskaper om både svaga och 
starka sidor hos dem hon leder. Enligt skolledaren handlar det inte enbart om utveck-
lingssamtal som sker en gång per termin utan om att finnas med i informella samman-
hang och samtal i personalrum, korridorer och klassrum. Att finnas tillgänglig på kaf-
feraster har stor betydelse för skolledaren, för där kan hon bekräfta lärarna och de kan 
ta upp akuta saker med henne och slipper att vänta på svar. Skolledaren säger att hon   

[---] kan se dom flesta i ögonen under den där halvtimman. (Det är) lika mycket bekräftelse 
i det som att vi ses på en stor konferens. 

Att skolledaren är tillgänglig på raster och i informella sammanhang har en positiv in-
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verkan på arbetet enligt flera lärare. På kafferaster kan de lösa aktuella frågor med skol-
ledaren. Lärarna i skolår 3, 1 och 4 anger betydelsen av att kunna ha trevligt i skolleda-
rens sällskap och koppla av och tala om lättsamma saker. Läraren i skolår 4 anser att det 
inverkar på inställningen till arbetet och säger: 

Det är väldigt viktigt att kunna göra den biten med. Sedan blir man lojal man vill göra sitt 
bästa när ledaren är bra. Det smittar av sig och så har man glädje i jobbet. 

Skolledaren gör både spontana och planerade besök i verksamheterna. När det blir en 
”lucka” i arbetet berättar skolledaren att hon går ut spontant i verksamheterna. Vid 
dessa besök menar skolledaren att hon fokuserar på hur eleverna har det, medan hon 
vid de planerade besöken tittar på helheten i verksamheten och lärarnas kommunika-
tion med eleverna och signaler som de sänder ut i klassrummet. Lärarna efterfrågar fler 
besök av skolledaren och menar att de har betydelse för att lärarna skall känna att skol-
ledaren är delaktig i verksamheterna. De anser också att det är angeläget med någon 
som ser saker från ett annat perspektiv. Lärarna vill däremot inte att skolledaren kommer 
för att kontrollera dem utan för att skolledaren är genuint intresserad av lärarna och deras 
verksamheter. Skolledarens agerande och signaler till lärarna under besöken har betydelse 
för hur de bedömer och uppfattar skolledarens intresse för verksamheten. 
 Läraren i skolår 4 berättar om skolledarens spontana besök. Läraren menar att skol-
ledaren har hunnit uppmärksamma en hel del under dessa, vilket framkommit i samtal 
som läraren har haft med skolledaren. Läraren berättar att skolledaren vid besöken stäl-
ler frågor till eleverna om deras arbete och tittar på teckningar som de ritat. Läraren 
säger att hon inte känner sig besvärad och kontrollerad utan upplever att skolledaren 
kommer för att hon är ”riktigt intresserad”. Bland lärarna framgår att de vill ha skol-
ledaren som samtalspart kring verksamhetsfrågor. Läraren i skolår 1 anser att skolledaren 
är bra på att komma när de ber henne och att ge dem feedback på sådant hon iakttagit. 
En annan lärare i skolår 3 berättar om ett verksamhetsbesök, då läraren och hennes 
kollega efterfrågat skolledarens synpunkter om deras barngrupp. Skolledaren gjorde då 
observationer i förskoleklassen. Efter besöket samtalade skolledaren med lärarna om sina 
iakttagelser. Läraren säger att hon inte upplevde det som obehagligt för skolledaren 

[---] gjorde det på ett sådant naturligt sätt. [---] det kanske beror på hur man är som män-
niska. Man kände att det var stöttning. Det var inte massa pekfingrar utan hon stöttade oss 
verkligen och kom med förslag. Kanske ni kan göra så här istället eller vad tror ni om det 
här. Vi fick också säga vad vi trodde. 

Lärarna har olika syn på hur ofta skolledaren besöker dem. Läraren i idrott menar att 
skolledaren är den ledare som läraren haft som varit mest delaktig i verksamheten. Lä-
raren i skolår 6 säger att skolledaren är väldigt närvarande men för denna lärare handlar 
det inte om att skolledaren besöker dem ofta i klassrummen utan om att skolledaren 
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har kontroll på verksamheten. Läraren säger att   

[---] man kan tycka att hon inte är så mycket i klassrummet men hon har ändå koll på läget. 
Hon har nog en sådan förmåga att hon känner av hur det är. Hon är bra på att läsa av oss 
och hur vår situation ser ut. 

Läraren i förskolan önskar mer kontakt med skolledaren i förskolan. Läraren menar att 
det skulle räcka med att skolledaren alternerade och var med på kafferasten eller lunchen 
i de olika verksamheterna. Vid dessa tillfällen skulle skolledaren få reda på hur lärarna 
och barnen har det enligt läraren. Fritidspedagogen för fram att lärarna också kan på-
verka skolledaren att göra fler besök i förskole- och fritidshemsverksamheterna genom 
att ta upp frågan med henne. Skolledaren, menar hon, har mycket saker kring sig och 
därför måste lärarna framföra sådant de vill förändra och inte enbart tala med varandra 
om det. 

Att lyssna och vara tydlig 
När skolledaren talar om ledarskapet och sitt förhållningssätt vill hon bli betraktad som 
engagerad. Det är också så hon tror att lärarna upplever henne. Hon ser sig själv som 
intresserad av lärarna och eleverna och anser att hon är ganska lyhörd och prestigelös. 
Skolledaren anser att hon är glad och lättillgänglig och antar att andra upplever henne 
som lätt att tala med. Men det handlar samtidigt om att ställa krav. Lärarna, menar 
skolledaren, förstår vad hon kräver av dem. Skolledaren säger att hon vill ha struktur på 
verksamheten och hon känner sig

[---] strukturerad, jag vill på något sätt ha en utgångspunkt och jag vill hitta något slut på 
den. Jag vill se att [---] nu har vi gjort det här, jag vill känna ett avslut och känna att vi har 
gjort det här bra. Det innebär att jag måste få någon struktur och den försöker jag visa på. 

När lärarna uttrycker sig om förhållningssätt i ledarskapet framgår betydelsen av en 
social och empatisk sida samt en sida som innebär att ha struktur på arbetet, visa tyd-
lighet kring uppdraget, driva skolutveckling och ange färdriktning för verksamheten. 
 Den sociala och empatiska sidan av ledarskapet handlar om att kunna lyssna och 
känna av stämningar. Lärarna anser att det är lätt att ta upp saker med skolledaren. 
Hon är ”suverän på att lyssna” och tar tag i saker. De kan tala med henne om allt, skol-
ledaren bjuder på sig själv och dörren till expeditionen är öppen, menar läraren i skolår 
1. En annan lärare i skolår 5 beskriver skolledaren som en ”person som lyssnar och inte 
bara hör”. För läraren handlar det om att skolledaren anammar det lärarna säger och 
kan återkomma till det vid möten med dem. Tillit, rättvisa och ett jämbördigt förhål-
lande mellan skolledaren och lärarna är andra aspekter som lärarna tar upp vid sidan 
om den empatiska och sociala sidan av ledarskapet. För lärarna är det viktigt att känna 
tillit och att skolledaren litar på att de tar ansvar för arbetet. De vill inte känna sig kon-
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trollerade. En skolledare behöver inte känna till allt enligt lärarna. Läraren i idrott för 
fram att skolledaren låter dem ta ett stort ansvar i jämförelse med tidigare skolledare. 
Läraren beskriver hur de för den förre skolledaren detaljerat fick redovisa, om de skulle 
vara lediga ett par dagar. Denna kontroll menar läraren var tidsödande för skolledaren. 
Enligt läraren har de fått större frihet i förhållande till tidigare ledarskap. Läraren upp-
ger att skolledaren har ”fingertoppskänsla”, vilket innebär att skolledaren kan känna av 
känslolägen och förändra en planerad situation för att det inte skall uppstå problem. 
Läraren säger att skolledaren: 

[---] känner av stämningen lite både hos sig själv och hos oss andra. Det tycker jag är en 
himla fin egenskap om en ledare kan sådant. Ändra under vägens gång, det kan hon. Det är 
väldigt bra. 

För lärarna är det viktigt att skolledaren är rättvis och inte favoriserar någon. I skolleda-
rens förhållningssätt till lärarna finns en värme och glädje och ingen favoriseras menar 
läraren i skolår 4. Lärarna i skolår 1 och 4 framhåller ett jämbördigt förhållningssätt 
och att de inte skall behöva se upp till ledaren som talar om för dem vad de ska göra. 
Förskolläraren i förskoleklassen anser att det är väsentligt att kunna ha en öppen dialog 
med skolledaren. Läraren säger att

[---] man ska inte behöva vara rädd att gå till rektorn om det är någonting. Att man känner 
att man kan gå i förtroende om det är någonting man vill ta upp eller fråga. Det känner jag 
att det kan man göra här faktiskt man blir tagen på allvar. 

Aspekter som lärarna för fram kring den andra sidan av ledarskapet handlar om tydlig-
het kring skolans uppdrag. Tydlighet innebär enligt lärarna i förskolan och skolår 2 att 
det finns mål för verksamheten så att lärarna vet vad de har att rätta sig efter och vart 
skolan ”ska segla”.  Läraren i skolår 5 menar att målen skall vara synliga och att de skall 
arbeta mot dem. Läraren säger att hon inte vill  

[---] ha en ledare som snårar in sig i massa förklaringar som politiker [---] utan ha ett mål.  
Det är bättre att kanske ha färre mål men sikta mot dem än att försöka springa mot alla mål. 

Skolledaren, uppger läraren i skolår 3, är väl förtrogen med sitt och lärarnas uppdrag 
och de har en ”färdriktning” och lärarna vet vilka utvecklingsområden som de behöver 
arbeta med. Ett annat förhållningssätt som läraren påpekar och som kan kopplas till 
tydlighet handlar om rakhet i ledarskapet och betydelsen av att en sak är överlagd 
innan den förs fram. Läraren menar att de flesta har lättare för att acceptera såväl ett 
positivt som ett negativt besked om de vet att det är genomtänkt. Det är enligt fritids-
pedagogen viktigt att ledaren kan förklara varför något inte går att genomföra och att 
inte ”vända kappan efter vinden”. I ledarrollen ingår att ibland ta obekväma beslut och 
inte vara rädd. Enligt läraren i skolår 2 
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[---] måste (en skolledare) våga göra sig obekväm ibland och inte bara säga ja tack och amen 
för att få en stjärna i kanten själv utan måste strida lite grann för sin sak eller för vår sak. 

När läraren i skolår 3 uttrycker sig om skolledaren för läraren fram de båda sidorna i 
ledarskapet. Läraren menar att skolledaren har ett förhållningssätt som överensstäm-
mer med en bra skolledare. Som skolledare måste man enligt läraren 

[---] vara närvarande [---] i verksamheten så man vet vad som händer. Man måste vara kunnig, 
man måste veta vart vi ska [---] man måste vara drivande men ändå ha en bred väg när man 
driver så att många olika personer kan komma fram. [---] man måste veta vad färdrikt-
ningen är. Måste ha en vision, man måste vara lyhörd, man måste våga ta beslut, man får 
inte vara konflikträdd. Det ska råda tillit, tillåtande klimat, det ska vara högt till tak, man 
ska ha roligt, man ska uppleva så att man är delaktig och så ska man kunna komma till sin 
skolledare med förtroende. [---] Ett tydligt ledarskap. 

Läraren i skolår 5 säger att skolledare inte skall vara för ”mjuka”. De ska vara bestämda 
men mänskliga, vilket fritidspedagogen menar överensstämmer med skolledarens för-
hållningssätt till lärarna. Dubbelheten i ledarskapet exemplifieras ytterligare av läraren 
i skolår 6 som betonar den styrande sidan hos skolledaren och att hon kan ”sätta ned 
spettet” om det behövs, samtidigt som hon menar att det finns en mjukare jämbördig 
sida och att skolledaren inte ser prestige i att vara chef utan är en i ”gänget”. Lärarna har 
respekt för skolledaren och när hon säger ifrån lyssnar de, säger läraren i skolår 1. Fri-
tidspedagogen menar att skolledaren är den som håller ihop verksamheten. Det bety-
der inte enligt läraren att skolledaren 

[---] sitter på en piedestal och tycker att den är över alla andra, utan det är någon som tar 
hand om det hela och ser till att det fungerar. Men att även vi har ett ansvar uppåt. 

Uppfattningar om ledarskap
bland lärare med olika utbildningar
I detta avsnitt redogör jag för skolkontexten och skillnader i kulturella förhållanden 
mellan olika grupper och intressen inom skolan. Först belyser jag synpunkter som skol-
ledare och lärare fört fram om samarbetet mellan olika lärare och verksamheter, och 
därefter tar jag upp samarbetet inom arbetslagen och spåren.
  
Samarbetet mellan lärare i olika verksamheter 
När skolledaren och lärarna talar om skolkontexten och samarbetet mellan olika lärar-
grupper och verksamheter framgår en bild av att lärarna gärna samarbetar med varandra 
inom de olika verksamheterna. Skolledaren framför att lärare inom samma verksamheter 
gärna samtalar med varandra. För att lärarna skall lära känna varandra ser skolledaren till 
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att lärare från olika yrkeskategorier träffar varandra vid bestämda tillfällen. Arbetsplats-
träffarna för all personal, som jag skildrat i tidigare avsnitt, är exempel på ett sådant 
forum. Skolledaren säger att på

[---] stora träffar så försöker jag skapa tvärgrupper. Det är ett sätt, dels för att lära känna 
(varandra) och dels för att ge varandra olika kompetenser. [---] jobbar man i tvärgrupper, då 
är det olika verksamheter och olika yrkeskategorier som möts. Vi ger och reflekterar tillsam-
mans kring ett ämne. Ibland så är de rena verksamhetsfrågor då sitter man i sin egen verk-
samhet. 

Bland lärarna framgår att de inte samarbetar mycket utanför arbetslagen/spåren. Både 
skolledaren och lärarna menar att de olika lärarna har respekt för varandra. De har 
däremot inte tillräckliga kunskaper om varandras verksamheter enligt lärarna. Grund-
skollärarna, som arbetar med eleverna i de högre åldrarna, har inte mycket samarbete 
med verksamheterna i förskola och fritidshem. Läraren i idrott säger att det inte före-
kommer ”något större samarbete mellan förskollärare och vanliga lärare”. De träffas 
enligt läraren någon gång på arbetsplatsträffar i tvärgrupper. Däremot, framför läraren, 
är samarbetet större med fritidspedagogerna eftersom de arbetar i skolverksamheten. 
Förskolläraren i förskolan uppger att hon ”bollar” mest frågor med kollegor i förskolan, 
vilket läraren tror beror på att de har samma utbildning. Det samarbete de olika verk-
samheterna har haft med vararandra på skolenheten är vid några temadagar enligt lära-
ren. Läraren upplever att det varit svårigheter för lärarna i förskolan att delta på plane-
ringen av dessa dagar och att grundskollärarna haft ett större inflytande över dem. 
Enligt läraren har grundskollärarna styrt temadagarna och de har lagt planeringsmöten 
“på ’urkassa’ tider så ingen från förskolan kan vara med”. Läraren menar att de har be-
stämt ” i stort sett över huvudet” på dem.
 Det mesta samarbetet förekommer mellan olika lärarkategorier i spåren och i verk-
samheterna för barnen i åldrarna 6–8 år. Dessa lärare har större insyn och kunskaper 
om olika lärares arbete och verksamheter. Förskolläraren i förskoleklassen menar att det 
är en fördel att arbeta i arbetslag, som består av olika lärare och verksamheter för de ”ser 
saker på lite olika sätt”. De vet också ganska väl hur det fungerar i deras respektive 
verksamheter, eftersom de berättar för varandra och kan följa eleverna i de olika verk-
samheterna. Bland lärarna i spåren framgår dock att det finns intressekonflikter mellan 
de olika lärarna. Dessa handlar om att grundskollärarna hellre vill vara med på grund-
skollärarträffarna för skolår 3 till 6 på eftermiddagstid än med förskollärarna och fri-
tidspedagogerna på personalmöten på kvällstid. Läraren i skolår 1 uppger att grund-
skollärarna har reagerat på att de skall delta på personalmöten med förskollärarna och 
fritidspedagogerna. Enligt läraren finns det en avundsjuka mellan olika lärargrupper 
som har sin grund i att de har olika arbetstidsavtal. Förskollärarna och fritidspedago-
gerna kan inte vara med på möten på eftermiddagarna och därför menar läraren: 
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Då måste vi ibland vara med på deras. [---] det har varit någon enstaka samling när vi fak-
tiskt sa ifrån och reagerade till skolledaren där vi kände att vad gör vi här. Det var vi fyra 
lärare som diskuterade ensamma i ett rum och alla andra var förskollärare och fritidspeda-
goger och blev uppdelade i sina grupper. Vi sa att den här diskussionen kunde vi lika gärna 
ha fört på en eftermiddag. 

Läraren i skolår 2 för fram betydelsen av att inte påtvinga lärarna att de skall samarbete. 
Läraren berättar att för några år sedan tvingades förskollärare, fritidpedagoger och grund-
skollärare att samarbeta. Det skulle hända mycket olika saker i verksamheten, vilket 
läraren menar ledde till att de ”höll på att planera ihjäl sig och barnen sprang som yra 
höns och visste inte vilken grupp de skulle vara i”. Enligt läraren har de olika lärarna nu 
funnit en form som de är överens om. I följande citat visar läraren på lärarnas olika 
verksamhetsområden och att hon vill arbeta med sitt område och att de numera åter-
gått till att göra det. Hon säger att 

[---] vi tycker fritids har med fritiden att göra lite grann så det är mer sådana saker, kanske 
inte vi är så intresserade av [---] för ett tag (sedan) var det nästan förbjudet att säga att vi 
sköter det här med läsinlärning och sådant. Fritidspedagogerna har mycket annat de kan 
göra, verksamhet ute och drama. Det vi har nu som jag är jättetacksam för är att fritidspe-
dagogen sköter det här med elevrådet. Hon har kompissamtal och sådana saker och det 
tycker hon om att hålla på med. Det är jättebra att [---] det är en vuxen till som [---] kanske 
lyssnar på ett annat sätt, har mera tid att sitta och lyssna. Så kan vi diskutera det sedan om 
det är något vi behöver jobba vidare med. Så sådana bitar är jättebra. 

När det handlar om att öka kunskaperna mellan verksamheter framgår bland lärarna 
att skolledaren försöker att få dem att berätta för varandra om erfarenheter. Läraren i 
skolår 3 menar att skolledaren gör det för att ”sporra” dem och visa på att det finns en 
hel del kunskaper inom enheten. Skolledaren berättar att hon ställer krav på lärare som 
gjort något bra i verksamheten eller varit på kurs att redogöra inför sina kollegor. Enligt 
skolledaren väcker det frågor bland kollegorna och ”ger ringar på vattnet” och leder 
arbetet framåt. Hon säger att

[---] ingenting är litet utan det lilla betyder väldigt mycket. Det har faktiskt blivit en stående 
punkt på alla konferenser eller träffar i olika sammanhang. 

Dock anser lärarna att mycket erfarenhetsutbyte sker informellt och stannar i arbets-
lagen för att det inte finns så många andra tillfällen att delge andra. Läraren i skolår 4 
säger att ”det är knappt så man vet vad den andra gör”. Bland lärarna framgår att det 
finns gränser mellan verksamheter och att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om bar-
nens arbete i de olika verksamheterna. Förskolläraren i förskolan belyser det och menar 
att erfarenheter som barnen gör i de olika verksamheterna tas inte tillvara. Läraren säger:

Småbarnen har sin dokumentation och portfolio, sen när barnen kommer över här då har 
de skickat hem den. Vi kan aldrig fortsätta på det utan då får vi starta upp något nytt. 



 KAPITEL 8:  ALLÉSKOLAN ·   151

Läraren för fram betydelsen av att det finns en koppling mellan verksamheterna och 
synen på lärande i förskolan respektive skolan. När det handlar om lärandet menar lä-
raren att det är på skolans villkor. Hon säger att lärarna i skolan

[---] vill att vi ska se vad barnen ska nå sedan. [---] självklart, vi måste ju veta vad det är vi 
skickar barnen till men det borde egentligen vara lika intressant för dem att veta vad barnen 
har med sig i bagaget när de kommer (till skolan). 

Läraren kan inte se att någon av skolledarna arbetar med denna problematik utan menar 
att det är ”skolan som får råda”. Ett sätt att öka kunskaperna om varandra kunde enligt 
läraren i skolår 3 vara att lärarna auskulterade i olika verksamheter. 

Samarbetet i arbetslagen och spåren
Skolledaren anser att arbetslaget är en nödvändighet i dagens skola för att lärarna kan 
komplettera varandra i arbetet kring en elevgrupp. I de arbetslag där lärarna litar på 
varandra och tar ansvar för olika uppgifter ger samspelet en styrka enligt skolledaren. 
Skolledarens uppfattning är att individen kan utvecklas mer i samspel med andra. 
Flera personer, säger skolledaren, blir tillsammans starkare än en ensam individ. Skol-
ledaren anser att de lärare som inte ser fördelarna med arbetslaget

[---] hänger inte med lika bra när det gäller skolutveckling [---] som de som verkligen har ett 
komplett arbetslag där man kompletterar varandra, känner tillit till varandra, kan avlasta, 
kan gå in och stärka, kan se den andra och tala om både vad det var som blev bra och vad 
det var som blev mindre bra. 

På skolan finns det arbetslag där samarbetet fungerar mellan lärare men också arbetslag, 
där lärarna har svårt att acceptera sina olika roller, enligt skolledaren. Hon säger:

Det kan variera väldigt beroende på vilket arbetslag det är och hur man ser på varandra. Det 
finns de som tycker att [---] det här är våra barn, de jobbar vi med tillsammans. Tycker nog 
att det fortfarande ligger kvar att jag går in och hjälper till när vi går över i varandras verk-
samheter. Det är fortfarande så. 

Skolledaren berättar att hon arbetar med lärarnas samarbete vid arbetslagsträffar, när de 
tar upp gemensamma frågor kring elevgrupperna. Lärarna berörs automatiskt när de 
fokuserar på eleverna och måste då bjuda till och vara delaktiga. Skolledaren uppger att 
hon önskar att hon hade mer inflytande över att kunna forma arbetslagen från början 
för att lärarna skulle kunna komplettera varandra men menar, att hon måste utgå från 
den personal hon har. När förändringar sker i arbetslagen berättar skolledaren att hon 
ser till lärarnas personligheter, vilka styrkor de har och hur de kan fungera tillsammans. 
Att arbeta i arbetslag och att se ”sin egen funktion tillsammans med andra” är en ut-
bildning i sig säger skolledaren. 
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 De fördelar lärarna ser med samarbete i arbetslag handlar om att där har de möjlig-
het att diskutera förhållningssätt till eleverna och lärandet med varandra. Förskollära-
ren i förskolan beskriver arbetslaget som ”livsviktigt” för där har de tid att samtala om 
arbetet. Läraren i skolår 2 menar att under de senare åren har det blivit väldigt tydligt 
att stora delar av arbetet sköts i arbetslagen och att lärarna blivit ”så tajta i sina arbets-
lag”. Arbetslaget är det bästa som hänt enligt läraren i skolår 4. Tidigare arbetade lära-
ren ensam med sin klass. Hon säger att 

[---] det var som en kokong och till slut lärde jag mig väl trivas i min ensamhet för jag var 
kreativ och hittade på saker och ting. Jag led väl inte så mycket men de var vissa tunga bitar. 
Det kunde vara något problem med elever eller något annat. [---] Det hade varit så skönt att 
ha någon att prata med och att vi hjälptes åt med de tunga bitarna. 

Andra fördelar som läraren för fram handlar om att de har olika kompetenser som inne-
bär att de kan fördela arbetet och ta ett större ansvar för vissa delar. Läraren i skolår 6 säger 
att hon inte kan tänka sig att arbeta på en skola, där lärarna inte är organiserade i arbetslag. 
Läraren menar att hon hämtar inspiration i arbetslaget för de diskuterar mycket och utveck-
lar sina tankar tillsammans. Enligt läraren är det kompetensutveckling. Läraren menar att 
det också är lättare att lösa problem som uppstår i arbetslaget för att lärarna delar dem. Deras 
olika yrkeskompetenser anser förskolläraren i förskoleklassen är en tillgång. Hon säger att

[---] vi ser barnen på lite olika sätt märker jag. Det tycker jag berikar. Jag som förskollärare 
kanske ser det lite mer från den praktiska sidan. [---] Grundskolläraren ser det från den 
teoretiska [---] hur man lär sig. [---] fritidspedagogen ser det från sitt håll. Hon är ju utbildad 
för åldrarna 7–12 år och [---] jobbar mycket praktiskt. 

De förutsättningar som lärarna för fram för att samarbetet skall fungera handlar om att 
de får tid att prata sig samman om vad som skall fokuseras i arbetet och om förhåll-
ningssätt till eleverna. Gemensamma spelregler kring öppenhet och att acceptera var-
andras åsikter framgår också bland lärarna som viktigt i deras samarbete. Det är lättare, 
menar läraren i skolår 5, att se möjligheter och ta snabba beslut om arbetslaget har en 
gemensam syn på lärande och utveckling. Förskolläraren i förskoleklassen för fram att 
arbetslag som fungerat länge tillsammans skapar stabilitet. Lärarna vet var de har var-
andra och behöver inte fråga om allt. Dock anser läraren att det finns nackdelar med 
sådana arbetslag för att rutiner kan formas som leder till stagnation i arbetet. Andra 
svårigheter kring arbetslaget handlar om när samarbetet inte fungerar mellan lärarna. 
Om samarbetet inte fungerar, menar läraren i skolår 5, ser lärarna endast hinder och 
idéer som framförs får ingen positiv respons. Läraren säger att

[---] jag vet hur det är att jobba i ett arbetslag när de är väldigt smidigt och väldigt friktions-
fritt. [---] Jag vet också hur det känns när det dränerar på energi. Ett fungerande arbetslag är 
en enorm tillgång ett arbetslag som inte riktigt fullt fungerar är mentalt jobbigt. 
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Enligt läraren kan skolledaren eller någon annan part utifrån kopplas in för att hand-
leda lärarna när samarbetsvårigheter uppstår. Lärarna påpekar att det finns olika synsätt 
mellan arbetslagen. För att överbrygga dessa och diskutera förhållningssätt på skolan 
menar läraren i skolår 1 att det är viktigt att arbetslagen möts tillsammans i större sam-
manhang för att diskutera förhållningssätt för hela skolan.
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Kapitel 9

Framträdande drag i ledarskapet

I detta avslutande kapitel redovisas tväranalysen som skett utifrån de enskilda fallen 
och som syftar till att belysa framträdande drag i ledarskapet som ett sammanhållet 

fenomen. Fallbeskrivningarna har fungerat som källor i analysen kring hur skolledarna 
och lärarna ser på varandra och influerar och förstår varandra i de olika skolkontexterna. 

Förutsättningar för ett fungerande samspel
Flera lärare på samtliga skolor betonar att samspelet fungerar bäst när lärare och skol-
ledare har möjlighet att ta varandras perspektiv i förhandlingsprocesser. Grundförut-
sättningar som lärarna för fram handlar om att skolledaren är lyhörd inför deras olika 
synsätt för att förstå dem och det som sker i verksamheterna. Med stöd av Mead 
(1934/1976) tolkar jag att de grundförutsättningar som lärarna för fram syftar på be-
tydelsen av att de och skolledaren har en gemensam begreppsvärld för att de skall förstå 
varandra när de kommunicerar. Det handlar om att skolledaren och lärarna kan tolka 
och förstå gester som de sänder till varandra och därigenom visa inför varandra hur de 
definierar och förstår en situation. Gesterna väcker då samma reaktion hos parterna 
och kommunikationen kan bli meningsfull. Samtliga skolledare för i likhet med lärarna 
fram betydelsen av förhandlingsprocesser som förutsättning för att skapa förståelse 
kring olika frågor och att det går lättare att implementera resultat som kommer ur så-
dana processer i det vardagliga arbetet. 
 För att väcka ett engagemang kring frågor använder skolledarna olika strategier. Till 
exempel kan lärarna göras delaktiga i planeringen av möten. Skolledaren kan provocera 
lärarna med påståenden för att få igång en diskussion eller ”så frön” hos lärarna genom 
att lägga fram förslag som inte är helt genomtänkta och sedan låta dem växa fram i 
förhandlingar med lärarna. Jag tolkar dessa strategier som ett medvetet sätt att sätta 
igång förhandlingsprocesser.
 Skolledarna visar på ömsesidigheten i förhandlingsprocesser med lärarna och att lä-
rarnas olika synpunkter används av skolledarna för att reflektera över lösningar på 
problem och skolutvecklingsfrågor. Mead (1934/1976) belyser betydelsen av ömsesi-
dighet i kommunikationen och illustrerar det med begreppet me och möjlighet med 
stöd av andras perspektiv att gå utanför sin egen erfarenhet, som ett objekt, och i reflek-
terandet över andras erfarenheter förändra sin medvetenhet. Att bekräfta och ge åter-
koppling framstår i ledarskapet som en sådan möjlighet. Bland lärarna framgår att de 
vill ha skolledarens syn på arbetet för att bli bekräftade men också för att samtalen med 
skolledaren ger dem möjlighet att reflektera över sitt arbete. Samtidigt menar lärarna 
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att samtalen ger skolledaren möjlighet att ta del av deras synpunkter för att förstå det 
som pågår i verksamheterna. Skolledarna i sin tur ser samtalen med lärarna som viktiga 
för att kunna skapa förståelse för förändringar men också för att kunna påverka utveck-
lingen av det pedagogiska arbetet. Det är när vi intagit andras uppfattningar och reflek-
terat över dem som Mead (1934/1976) menar att medvetenheten och handlingsalter-
nativen utökas.

Förhållningssätt som lärarna menar främjar ömsesidighet handlar om att skolledaren 
bemöter lärarna jämbördigt. Samtidigt vill de inte ha för personliga kamratrelationer 
med skolledaren. Det handlar om att lärarna vill bli rättvist bemötta och att skolledaren 
inte favoriserar någon på grund av kamratrelationer för det kan leda till splittring i lär-
argruppen. Ett rättvist bemötande innebär också att skolledaren förmår att stå emot 
trycket från de lärare som starkast hävdar sina synpunkter. Lärarna lägger stor vikt vid 
ett empatiskt och socialt bemötande. För lärarna innebär det att skolledaren och lä-
rarna kan förstå varandras intentioner. Det beskrivs som att skolledaren har ”finger-
toppskänsla” eller kan ”läsa av” stämningar både hos sig själv och andra och visa käns-
lighet inför deras situationer samt har tillit till lärarna. Bland lärarna framgår att de inte 
vill känna sig kontrollerade av skolledaren utan att skolledaren litar på att de tar ansvar 
för arbetet. Hargreaves och Fink (2008) för också fram betydelsen av tillit och att det 
är en resurs för människor och organisationer och skapar engagemang. Bryts den mellan 
människor inom verksamheter förlorar de engagemanget och bryter sig loss ur sådana 
relationer.
 Samtidigt som lärarna för fram ömsesidigheten i deras relation menar de att det är 
viktigt att skolledaren är tydlig för att de skall förstå denne/dennas perspektiv. Är skol-
ledaren tydlig i sin kommunikation skapar det utgångslägen som gör att lärarna lättare 
kan förstå hur de skall agera på budskap som skolledaren för fram (jfr. Charon, 2007). 
När lärarna illustrerar innebörden av tydlighet syftar det på att skolledaren på ett klart 
och sakligt sätt kan redogöra för mål som de skall uppnå i verksamheten. De vill inte, 
som en lärare uttrycker det, att skolledaren ”snårar in sig i massa förklaringar som en 
politiker”. Tydlighet handlar också om struktur och att skolledaren har ordning på sa-
ker i arbetet och självständigt kan fatta beslut i vissa situationer men med kännedom 
om vad som är bäst för verksamheten. Lärarna framhåller vidare att skolledaren kan 
visa att besked och förslag som förs fram är grundligt genomtänkta. Om skolledaren 
kan förklara sina ställningstaganden har lärarna lättare för att acceptera både negativa 
och positiva besked. En språklig aspekt läggs också på tydlighet. Hur skolledaren kom-
municerar ett budskap har betydelse för att lärarna skall förstå skolledaren och för att 
det inte skall bli missuppfattningar. 
 Intressant i samband med diskussionen om ömsesidighet och perspektivtagande i 
ledarskapet är att skolledare formellt har en maktposition och annan roll än lärarna. 
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Det förväntas att skolledaren intar en ledarställning samtidigt som skolledaren skall 
vara en jämbördig part till lärarna. Lärarna vill att det skall framgå vem som är ledaren 
och att skolledaren vågar inta en frontposition. Däremot menar lärarna att de inte skall 
behöva se upp till skolledaren utan betonar vikten av att de utvecklar saker tillsam-
mans. I detta sammanhang är det intressant att reflektera över von Wrights (2000) re-
lationella syn på den maktposition som läraren har som ledare av undervisningssitua-
tionen vilken mycket väl kan översättas till skolledarens roll som ledare för lärarna. I 
ledarens ansvar ligger enligt von Wright att skapa mötesplatser som möjliggör perspek-
tivtagande. I sådana möten är läraren/skolledaren varken handledare eller vägvisare 
utan deltagare och ”beredd att träda ur centrum” (s. 197) och visa vem hon/han är som 
medmänniska. Med stöd av den formella maktpositionen skulle skolledaren i stället för 
att anta rollen som expert och den som kontrollerar arbetet vara den som möjliggör och 
skapar meningsfulla pedagogiska möten med lärarna genom att själv delta i dem som 
medmänniska. Sådana möten förskjuter intresset från skolledarens kontroll av hur lä-
rarna uppfyller sina uppgifter till samtal där skolledaren och lärarna ömsesidigt kan 
fråga sig: Hur utvecklar vi den här situationen? Hur förstår vi den? Vad är det vi håller 
på med nu? (von Wright, 2000). Det handlar här inte om samtycke och att tycka lika 
utan om att låta olika synpunkter få brytas i förhandlingar för att förståelsen för arbetet 
inom skolorna skall kunna utvecklas. 
  
Att hantera känslor
En betydande del i samspelet mellan skolledaren och lärarna innebär att hantera käns-
lor av olika slag. Detta konstaterar också andra forskare. Brüde Sundin (2007) ser 
skolor som emotionella arenor och Hultman (1998) menar att känslor av olika slag 
ständigt är närvarande i skolledarens arbete eftersom skolor är verksamheter som ge-
nomsyras av möten mellan människor. Känslor ser jag som en del i skolledarnas och 
lärarnas handlingar och de använder dem i olika situationer, vilket också Charon 
(2007) framhåller. Han menar att det inte enbart går att förstå känslor som inre okon-
trollerbara känslotillstånd utan de används av aktörer för att guida deras handlingar. 
Även Mead menar att känslor är den begynnande delen av en social handling och bör-
jan till ett förlopp och riktar uppmärksamheten mot handlingen (von Wright, 2000). 
I studien framgår flera exempel på känslornas funktion i skolledarnas och lärarnas sam-
spel. De används för att öppna upp för lojalitet, skapa intresse för arbetet och förhöja 
stämningen på möten. För lärarna är humor och glädje viktiga känslomässiga aspekter 
i ledarskapet. Lärarna menar att om det går att ha trevligt i skolledarens sällskap, kopp-
la av och samtala om lättsamma saker så inverkar det på deras lojalitet till skolledaren 
och intresse för arbetet. En lärare säger att glädje ”smittar av sig”.
 Skolledarna är medvetna om känslornas betydelse och de brukar dem för att uppnå 
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vissa syften. Bland skolledarna framgår att de till exempel använder humor och små 
överraskningsmoment på möten för att väcka känslor hos lärarna och få igång ett en-
gagemang kring det som skall förhandlas. Överraskningsmomenten, menar lärarna, 
inbjuder till att stämningen blir uppsluppen och positiv. På en av skolorna har lärarna 
uppmärksammat att skolledaren är medveten om effekterna av att personalen har roligt 
på arbetet. Skolan får då ett bra rykte och därför stödjer skolledaren att de gör trevliga 
saker tillsammans.
 I samspelet hanteras också svåra känslor vid konflikter och samarbetssvårigheter. En 
skolledare beskriver det som väldigt arbetsamt och att det inte är lätt ”när någon gråter 
och någon kastar sig ut från rummet”. Enligt skolledaren krävs det styrka att ta tag i 
problem och försöka förstå lärarna. Konfrontation mellan olika meningar, som kan 
uppstå i arbetsamma situationer mellan skolledaren och lärarna, är dock viktiga och 
kan leda till att de förstår problemet på ett annat sätt, menar skolledaren. Öppen kom-
munikation mellan ledare och medarbetare menar också Beatty (2000) kan leda till 
delad känslomässig förståelse och reducera oro. Skolledaren ger här uttryck för att de 
behöver konfrontera varandra med olika synpunkter för att de skall bli medvetna om 
varandras situationer och kunna utveckla samarbetet och nya handlingssätt (jfr. Bron 
& Lönnheden, 2004; von Wright, 2000).
   
Som framgår ovan är skolledarna och lärarna överens om att ledarskapet fungerar bäst 
när lärare och skolledare har möjlighet att ta varandras perspektiv. Man måste kunna 
mötas både fysiskt, socialt och känslomässigt. Även i känsloladdade situationer och 
hantering av samarbetsvårigheter framgår vikten av att inta varandras perspektiv för att 
olika synsätt skall kunna konfronteras och leda till att medvetenheten och utvecklingen 
av nya handlingssätt kan utökas. I ovanstående har jag belyst framträdande drag som 
lärarna och skolledarna anger som förutsättningar för att samspelet skall fungera. Men 
hur ser då samspelet ut i vardagsarbetet? Fungerar det enligt de förutsättningar som 
framhålls ovan? Vilken betydelse har skolkontexten och kulturella förhållanden som 
lärarnas olika utbildningar, praktiska erfarenheter och intressen för samspelet? Följande 
avsnitt diskuterar sådana aspekter och visar vilka effekter de får för lärarnas och skol-
ledarnas agerande och för ledarskapsrelationen.

Skolorna som flerkulturella verksamheter med olika synsätt
I studien framgår att skolorna inte är enhetliga målrationella system utan hellre kan 
beskrivas som flerkulturella löst kopplade verksamheter. Lärare inom olika verksamheter 
arbetar tämligen isolerat i förhållande till varandra. Samarbete och erfarenhetsutbyte 
mellan arbetslag är inte omfattande.”Det är knappt så man vet vad den andre gör”, 
säger en lärare. Gränser visar sig inte enbart mellan lärare i arbetslag/spår där olika lä-
rare ingår utan gränser finns också mellan grundskollärare som undervisar i de lägre 
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skolåren och lärare som har hand om elever i de högre skolåren. Olika föreställningar, 
värderingar och intressen inom de olika verksamheterna har betydelse för hur lärarna 
definierar arbetet och samarbetar med varandra. I likhet med Hultman (1998) betrak-
tar jag därför skolorna som bestående av flera delorganisationer som är relativt själv-
ständiga. Med Siskins (1994) terminologi kan verksamheterna också beskrivas som 
olika sociala världar. Tillhörigheten i ämnesgruppen/verksamheten, menar Siskin, spe-
lar en aktiv roll för hur lärarna tänker och agerar i skolverksamheten. Gruppen har en 
social funktion och lärarna samarbetar mest med kollegor inom den egna gruppen för 
att de delar värderingar och normer. Ämnestillhörigheten är central för den talar om 
vem lärarna är och vad de gör. 
 Skolledarna liksom lärare på samtliga skolor uppger att det mesta samarbetet sker 
mellan lärare inom samma typ av verksamheter – arbetslag, spår, avdelningar, skolår, 
ämnesgrupper eller likande. I Byskolan menar skolledaren att lärarna ser mer till de 
egna verksamheterna än till hela skolverksamheten. Lärarna i de olika verksamheterna 
har liten insyn i varandras arbete och iakttar sällan varandra i handling. Däremot upp-
ger lärarna att de observerar varandra i handling inom respektive arbetslag. Samarbetet 
mellan lärare inom arbetslagen ser också olika ut. I arbetslag där lärarna har samma 
utbildning och en gemensam syn på lärande och förhållningssätt till eleverna samarbe-
tar lärarna mer med varandra. Samarbetet i arbetslag där lärarna kommer från olika 
verksamheter är mera komplext. I sådana arbetslag/spår kan spänningar framgå om hur 
arbetet skall tolkas och bedrivas.
 Skolledarna liksom lärarna på samtliga skolor framhåller kulturella skillnader mellan 
lärare med olika utbildningsbakgrunder. Dessa skillnader handlar om olika syn på lä-
rande, kunskap, samarbete och hur arbetet ska organiseras. Skolledaren i Strandskolan 
för fram sådana skillnader och menar att vissa grundskollärare ser undervisningen som 
det viktigaste i skolan, medan de menar att förskolan och fritidshemmet har en sekun-
där roll. De anser att det är på lektionerna som eleverna lär sig. Bland lärarna framgår 
också att de ser olika på organiseringen av arbetet. En del av lärarna vill att skoldagen 
organiseras i form av ett traditionellt schema med lektioner och raster medan vissa lä-
rare vill arbeta utifrån en heldagsomsorg för eleverna. Skiljelinjen går ofta (men inte 
undantagslöst) mellan lärare för äldre respektive yngre barn. På skolorna sluter sig 
också lärare samman inom sina egna verksamheter för att de värnar olika intressen, 
vilket även Siskin (1994) uppmärksammat i sin studie bland ämneslärare på högstadie-
skolor i USA. 

Statusskillnader och hierarkier
Statusskillnader och hierarkier finns mellan lärargrupperna på samtliga skolor. Lärarnas 
olika utbildningsbakgrunder har betydelse för hur de bedömer sig själva och andra. 
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Meads (1934/1976) begrepp den generaliserade andre visar att tillhörigheten i en grupp 
medför social kontroll. Individen bedömer sig själv i förhållande till andra inom grup-
pen. I enlighet med Siskin (1994) går det mycket väl att förstå lärarnas olika grupptill-
hörigheter som mikropolitiska arenor. Lärarna gör sina bedömningar och agerar utifrån 
gemensamma kulturella intressen och föreställningar inom olika grupper. Det en grupp 
ser som fördel kan en annan se som nackdel. Hosking och Fineman (1990) menar att 
en del aktörer är mer kapabla till att uppbåda resurser för att skydda sina värderingar 
och intressen. Alvesson (2007) hävdar att dominerande grupper använder sig av kultu-
rella föreställningar och symbolik för att utöva makt. Inom verksamheter utkämpar 
ofta grupper med skilda intressen och föreställningar strider om hur arbetet skall tolkas 
och definieras. Alvesson (2007) säger att: ”Makt är således intimt förknippad med 
symboliska handlingar som fastslår hierarkier och skillnader mellan folk” (s. 195). I 
studien framgår tydliga statusskillnader mellan lärare med olika utbildningar. Det har 
betydelse för samspelet och för hur de ser på varandra och arbetet. I Byskolan framträ-
der dessa skillnader tydligast. Skolledaren uppger att alla lärarna inte ser varandra som 
lärare. Statusskillnader visar sig också när förskollärare utbildat sig till grundskollärare 
och lämnar sin förskollärarbakgrund. Skolledaren anser att det beror på att de vill hävda 
sig inför de nya kollegorna. Skolledaren märker också av statusskillnader på möten med 
skolledargruppen. De skolledare som har barnomsorgsbakgrund har svårare att uttrycka 
sina åsikter gentemot kollegor som har skolbakgrund. Lärarnas värderingar om varandra 
är djupt förankrade i deras olika utbildningsbakgrunder. En lärare belyser detta och 
menar att de kan tala hur mycket som helst om att de olika lärarna skall ta tillvara var-
andras kompetenser. Det har ingen inverkan för det finns en föreställning om att 
grundskollärarna är ”högre i rang” än förskollärare och fritidspedagoger. Läraren påpe-
kar att denna föreställning har sin grund i att staten gett grundskollärarna en högre 
status än förskollärarna och fritidspedagogerna eftersom skolan är en obligatorisk verk-
samhet, vilket de andra verksamheterna inte är. Andra exempel på statusskillnader som 
lärarna uppger handlar om att grundskollärarna styr verksamheten och samarbetet med 
andra lärarkollegor för att de är i majoritet på skolan och har flest representanter i skol-
utvecklingsgruppen. Fritidspedagogerna är i minoritet och har därför större svårigheter 
att få gehör för sina verksamhetsfrågor.
 Ytterligare spänningsförhållanden mellan olika lärare kring statusskillnader handlar 
om att det ses som betydelsefullare att arbeta med elever i högre åldrar. En förskollä-
rare ger uttryck för att det förekommer skillnader i värderingar bland lärarna kring 
olika skolformer och värdet av att undervisa i olika skolår och verksamheter. Det kan 
”slå gnistor” när läraren hör diskussioner bland lärarna om att det är viktigare att un-
dervisa elever i högre åldrar. Hon anser att det är lika viktigt att arbeta med små barn 
som elever på gymnasiet. 
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 Diskussioner förekommer emellertid inte på skolorna i någon större omfattning 
kring lärarnas olika roller och hur de ser på varandra. Att tala om föreställningar och 
värderingar som är djupt förankrade inom olika kulturer på skolan anser skolledarna 
och lärarna är svårt. Lärarna menar att det är lättare att tala om mindre laddade saker 
än att belysa frågor som handlar om värderingar och hur de ser på varandra. Det finns 
rädsla för att ifrågasätta regler som funnits länge på skolan, för att inte stämningen ska 
bli irriterad. Min tolkning är också att värderingar kan vara omedvetna och för givet 
tagna. Flera uttalanden från de intervjuade lärarna tolkar jag som att statusskillnader i 
skolan är oreflekterade och för givet tagna.
 Kan detta överbryggas? Dachler och Hosking (1995) diskuterar hur ledare och med-
arbetare kan förhålla sig till varandra för att bygga broar mellan olika kulturer som 
främjar förståelse och som kan leda till större medvetenhet och utveckling av nya hand-
lingssätt. De framhåller perspektivtagandet och att det är i förhandlingsprocesser som 
ledare och medarbetare kan lära känna varandra och bli medvetna om hur de definierar 
olika situationer. Att skapa förståelse menar de är en ömsesidig aktivitet där ledaren kan 
inbjuda medarbetarna till att berätta om det som är outtalat genom till exempel frågor 
om deras olika professioner. Sådana samtal för emellertid sällan skolledarna och lärarna 
med varandra. Däremot samtalar lärarna om detta inom arbetslagen/verksamheterna. 
Skolledaren skulle här kunna vara den som inbjuder till samtal om deras professioner 
och värderingar vid olika slag av möten, formella som informella. 

Andra statusskillnader som lärarna för fram handlar om verksamheternas uppdrag och 
att de värderar dem olika. Vissa lärare menar att förskoleklass- och fritidshemsverksam-
heten har andra funktioner än skolverksamheten och att dessa verksamheter inte är 
inriktade på att uppnå mål och att miljön skall vara mer hemlik. Andra synpunkter 
som lärarna för fram handlar om att grundskollärarna av tradition har krav på sig att 
lära eleverna kunskaper och behöver inte ägna sig åt elevernas fritid, vilket i stället ligger 
i förskollärarnas och fritidspedagogernas uppgifter. När lärarna uttrycker sig om verk-
samheternas olika värden handlar det om att vissa grundskollärare inte har lika lätt för 
att arbeta i fritidshemsverksamheten som fritidspedagogerna har i skolverksamheten. 
Dels menar de att det kan bero på osäkerhet hos grundskollärarna inför de arbetssätt 
som används inom fritidshemsverksamheten och dels på att fritidshemsverksamheten 
av tradition inte har samma värde som skolverksamheten. En fritidspedagog uppger att 
grundskollärarnas kännedom om fritidshemsverksamheten inte är så stor medan fri-
tidspedagogerna har en större medvetenhet om skolverksamheten eftersom de också 
arbetar i den. Bland vissa grundskollärare finns en ”underton” om att eleverna inte lär 
sig saker på förskolan och fritidshemmet, menar en grundskollärare. Läraren har för-
sökt att diskutera denna syn med grundskollärarna men menar att de inte varit intres-
serade för de vill inte arbeta där. En fritidspedagog menar att vissa grundskollärare inte 
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är villiga att förändra sina traditionella arbetssätt för att det kan innebära att de tappar 
sin auktoritet. 
 På skolorna förekommer trots allt att grundskollärare arbetar på fritidshemmet. De 
gör det inte enbart för att de är organiserade i sådana arbetslag/spår utan för att de 
tycker att det är givande. Dessa lärare visar att gränser mellan grupper inte behöver vara 
så rigida utan individer kan ha olika tillhörigheter (jfr. Alvesson, 2007). Dock framgår 
att det inte alltid är lätt för lärare att bryta mot gruppens traditionella arbetssätt för att 
samarbeta med andra kollegor kring förändrade arbetssätt. En grundskollärare i Bysko-
lan som funnit spårarbetet och samarbetet med lärare inom förskolan och fritidshem-
met givande belyser hur motstånd kan visa sig bland de egna lärarkollegorna. I spårar-
betet utvecklade de olika lärarna förändrade arbetssätt och nya samarbetsformer. 
Läraren menar att de utvecklade en bra arbetssituation tillsammans, de trivdes ihop och 
utnyttjade varandras kompetenser. Skolledarna var mycket positiva till arbetet och lä-
rarna kände stöd. De fick också möjlighet att berätta inför kollegorna hur de arbetade. 
Det största motståndet till arbetssättet, upplevde läraren, kom från de egna kollegorna 
i grundskolan. Läraren fick inte någon större respons från de egna ”lågstadielärarkol-
legorna”. Dessa ansåg att undervisningen skulle bedrivas på traditionellt sätt och att 
”lågstadielärarna” skulle ha hand om undervisningen i skolår 1, 2 och 3. I detta sam-
manhang är det intressant att reflektera över kraften av stabila uppfattningar inom de 
olika lärarkulturerna och att dessa för med sig tröghet när det handlar om förändrings- 
och reformförsök (Brunsson & Olsen, 1990). Med stöd av Berger och Luckmann 
(1966) går det att förstå svårigheter med att frångå traditionella handlingsmönster. 
Föreställningar och normer som individer får med sig genom till exempel utbildning 
definierar handlingsområden och roller som är tillåtna att spelas. Berger och Luck-
mann liknar denna kunskap vid en slags kokbokskunskap som överförs från generation 
till generation. Följs inte dessa kunskaper kan det leda till sanktioner, vilket ”lågstadie-
lärarkollegorna” visade genom att inte uttrycka någon större entusiasm för det nya ar-
betssätet kollegan presenterade och därför lät henne arbeta i motvind. Även Siskin 
(1994) visar på konsekvenser när lärare lämnar arbetet i den egna gruppen och menar 
att det får betydelse för gruppen som helhet och försvagar professionen och underminerar 
möjligheter till inflytande över resurser och beslut. Denna syn kan leda till ytterligare 
förståelse för varför lärare håller fast vid värderingar och intressen inom de egna verksam-
heterna.

Att få legitimitet som skolledare
I ledarskapet på skolorna har skolledarens lärarbakgrund betydelse för legitimiteten. 
För att få legitimitet handlar det om att skolledaren har erfarenheter och kunskaper 
inom de verksamheter han/hon leder. Lärarna tenderar att använda den egna gruppen 
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som referensram (Shibutani, 1955). Min tolkning är att de föreställningar och värde-
ringar som lärarna fått genom olika lärarutbildningar och praktiska verksamhetserfa-
renheter avgör vad de bedömer som det centrala i skolarbetet. Att ge legitimitet till 
skolledare och konfronteras av ledare med andra referensramar och lägre status kan 
därför vara problematiskt. I Alléskolan ifrågasätts inte skolledarens legitimitet på samma 
sätt som i Byskolan på grund av att hon både har förskollärar- och grundskollärarut-
bildning. I Byskolan ses inte skolledarens förskollärarutbildning som en lärarkompe-
tens bland vissa lärare. En lärare menar att de ifrågasätter skolledarens legitimitet för att 
hon saknar grundskollärarutbildning. Lärarna talar dock inte öppet om det. I samtal 
mellan lärarna kan det uttryckas som att skolledaren inte har kontroll på verksamheten 
eller som att skolledaren inte har tillräckliga kunskaper om skolans område och inte 
”riktigt vet i grunden hur det är att vara klasslärare”. Det kan också yttras genom att 
lärarna säger att ”kunskapsbiten” kommer i andra hand för skolledaren medan det so-
ciala kring eleverna ses som viktigast. Skolledaren själv framhåller att det sociala måste 
fungera kring eleverna för att de skall kunna ta till sig kunskaper. Denna prioritering 
menar lärarna har att göra med att skolledaren har förskollärarbakgrund. Att skolleda-
ren haft olika ledningsuppdrag inom skola och barnomsorg i över tjugo år övervägs 
inte av dessa lärare utan skolledarens lärarbakgrund är avgörande när de bedömer hen-
nes legitimitet. 
 Även i Strandskolan för lärare fram att de varit kritiska till att förskollärare och fri-
tidspedagoger kan söka tjänster som skolledare. En lärare menar att hon ändrat upp-
fattning på grund av att de senaste skolledarna varit förskollärare och att de haft en 
vilja att lära sig skolans verksamhet. Läraren har uppmärksammat att det mer har hand-
lat om skolledarnas förhållningssätt till lärarna än om deras grundutbildning. Intres-
sant i detta sammanhang är att uppmärksamma att den manlige skolledaren i Strand-
skolan som har en förskollärarbakgrund inte ifrågasätts på samma sätt som den 
kvinnliga skolledaren i Byskolan med samma bakgrund. Min studie fokuserar inte 
specifika genusaspekter, men iakttagelser bekräftar andra forskares slutsatser om att 
manliga ledare accepteras lättare än kvinnliga, även i kvinnodominerade organisationer 
därför att ledarskap har en manlig könsstämpel (Ahl, 2006; Sundin, 1998; Wahl, 
1996). Även Brüde-Sundin (2007) menar i sin studie att de manliga rektorerna på ett 
lättare sätt vinner auktoritet och ledarskapsstatus. De behöver inte på samma sätt som 
de kvinnliga rektorerna bevisa sin duglighet.
 Svårigheter för förskollärare och fritidspedagoger att få legitimitet som skolledare 
kan också handla om att de inte har någon långvarig tradition av att vara skolledare. I 
detta sammanhang är Ullmans (1997) historiska redogörelse för värderingar och spän-
ningar kring framväxten av olika skolformer och vem som fick kalla sig rektor intres-
sant. Endast läroverksrektorerna i de högre och lägre läroverken fick fram till de två 
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första decennierna under 1900-talet titulera sig som rektor. Folkskolans ledare, överlä-
rarna, erhöll däremot inte rektorstiteln förrän 1958. Först på 1990-talet blev det möj-
ligt för förskollärare och fritidspedagoger att söka skolledartjänster.

Analysen hittills har fokuserat på förhållanden inom skolan. Här framgår kulturella 
skillnader mellan lärare med olika utbildningar och hur de inspirerar men också utövar 
tryck på varandra. De kan genom initiativ utveckla gemensamma arbetssätt men också 
visa motstånd när värderingar och intressen inom den egna gruppen utmanas. I nästa 
avsnitt beskriver jag hur yttre förhållanden med stundtals motstridiga krav från stat och 
kommun inverkar på samspelet och ledarskapet. 

Yttre påverkan på samspelet
Den information som kommer från skolförvaltningen och de krav på återrapportering 
som förvaltningen ställer på skolorna har inflytande på samspelet mellan skolledaren 
och lärarna. Dessa krav är också delvis motstridiga. Från kommunen finns krav på skol-
ledaren att hålla budgeten, ha god kontroll på personalplaneringen och ha ordning på 
ekonomin. Från staten, men kanaliserat via förvaltningen, finns detaljerade krav på 
kvalitetsredovisningar, men också övergripande direktiv om att arbeta med mål och 
visioner och att i övrigt följa de statliga intentionerna för skolan. Informationskraven 
är omfattande och tar mycket tid att hantera, och tidsbristen leder ofta till att kom-
munens administrativa krav måste prioriteras. Skolledaren i Byskolan berättar exem-
pelvis att hon önskar att det förekom mer pedagogiska diskussioner när hon träffar 
andra skolledarkollegor på möten med förvaltningen. Det skulle stimulera skolledarna 
till att också föra mer sådana samtal med lärarna i skolorna. Skolledaren ser emellertid 
en diskrepans mellan sin och förvaltningens syn på vad som är det centrala i ledarska-
pet. Hon anser att förvaltningen lägger tyngdpunkten på det ekonomiska ansvaret 
medan skolledaren ser det sociala i ledarskapet och kontakten med lärarna, eleverna 
och föräldrarna som sin främsta uppgift. 
 Den situation som skolledarna befinner sig i kan illustreras som ett spänningsfält 
mellan yttre påverkan från förvaltningens mål och ramar och inre samspel och intres-
semotsättningar inom skolorna (Møller, 1996). Konflikter mellan centrala principer 
och lokala lojaliteter menar Møller hänger samma med decentraliseringen. Som en 
följd av denna har skolledarna lagt ned mycket tid på utformandet av gemensamma 
lokala arbetsplaner samtidigt som de upplever att staten för på dem satsningar som inte 
alltid överensstämmer med skolans egna prioriteringar. En lärare i studien illustrerar 
trycket på skolledaren och menar att det inte är lätt att hantera det. Läraren skulle inte 
vilja vara i skolledarens situation och få ”direktiv uppifrån och gnäll nerifrån”. Denna 
klämda situation bidrar till att läraren inte själv skulle vilja bli skolledare. Hargreaves 



 KAPITEL 9:  FRAMTRÄDANDE DRAG I LEDARSKAPET ·   165

och Fink (2008) diskuterar också problematiken med direktiv som kommer uppifrån 
och menar att dessa begränsar skolledarnas och lärarnas möjligheter till inflytande över 
arbetet och att lära tillsammans. De får mindre tid att knyta an lärande på skolorna till 
elevernas konkreta liv för att de är fullt upptagna med att hantera de yttre kraven. Så-
dana direktiv, menar de, kan inte tvinga fram effektiva praktiker utan i stället undergrä-
ver de långsiktiga förbättringar och kan leda till att människor tappar intresset för ar-
betet. Även Corson (2000) pekar på att standardiserade tester och läroplaner som 
utbildningssystem lägger på skolorna runt om i världen idag begränsar skolors frihet att 
arbeta med förändringar utifrån egna behov. Han menar att testerna tjänar politiska 
syften. De är inte kopplade till elevernas intressen utan eleverna möts av abstrakta po-
litiska mål och därför upplever de inte testerna som meningsfulla. 
 Hargreaves och Finks (2008) och Corsons (2000) synsätt skiljer sig emellertid från 
det synsätt som är dominerande i statliga intentioner sedan decentraliseringen av sko-
lan på 1990-talet och införandet av läroplanen Lpo94. Där anses att företeelser som 
samarbete mellan lärargrupper, organisering i arbetslag, och en sammanhållen skoldag 
utgör en förutsättning för att skapa en helhet i den pedagogiska verksamheten för barns 
utveckling och lärande, och att dessa reformer är både önskvärda och möjliga att ge-
nomföra med statliga direktiv (SOU 1997:21). De statliga intentionerna avspeglar en 
bild av skolorganisationen som ett enhetligt system (Johansson, 2002), men den här 
studien antyder att detta inte är ett realistiskt synsätt. I studien framgår svårigheter med 
att se skolorna som rationellt målinriktade. På skolorna kan jag se bristande överens-
stämmelse mellan formella mål och det faktiska handlandet. Som jag tidigare visat 
tolkar man de övergripande intentionerna om gemensamma synsätt på olika sätt inom 
olika lärargrupper. Kraven från kommun och stat tävlar om uppmärksamheten. Skol-
ledaren är klämd mellan förvaltningen och önskemålen från den egna verksamheten. 
Vidare är önskemålen från den egna verksamheten knappast enhetliga.
 Hur hanterar då skolledarna och lärarna förväntningar från förvaltningen på de un-
dersökta skolorna? De förhåller sig inte passiva till dessa. I samspelet påverkar dels 
skolledaren hanteringen av direktiven uppifrån beroende på hur han/hon väljer att 
kommunicera dem till lärarna och dels har lärarna inflytande på hur dessa hanteras och 
får genomslag genom att de agerar utifrån sina olika synsätt och intressen. För mig 
framstår det som att skolledarna och lärarna utåt sett vill leva upp till yttre förvänt-
ningar, men att det i praktiken blir något annat. Ett exempel är arbetet med gemen-
samma visioner och mål. På förvaltnings- som statlig nivå har man under senare tid 
fört fram betydelsen av att skolor utformar gemensamma mål och visioner (Utbild-
ningsdepartementet, 2001). I statliga intentioner framkommer att det är en central 
uppgift för skolledaren att driva detta arbete. I skolorna framgår emellertid svårigheter 
med att få gemensamma mål att genomsyra hela skolverksamheten. Lärarna menar att 
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det handlar inte enbart om hur skolledaren driver arbetet utan det beror också på deras 
agerande. De kan göra motstånd för att de vill ha sin frihet. En lärare i Byskolan menar 
att många lärare har starka åsikter om hur man skall genomföra arbetet. Läraren för fram 
svårigheter med att få hela skolan att ”gå åt samma håll” för att en del lärare vill ha sin 
frihet i arbetet. Det är svårt för skolledare att driva ett sådant arbete för att det kräver en 
stor arbetsinsats och skolledaren har ”fullt upp med annat” arbete, enligt läraren. 
 Skolledarna och lärarna kan utåt tala om att de har en gemensam syn på verksamheten 
men i det praktiska arbetet kan olika värderingar och intressen styra handlandet, vilket jag 
belyst i tidigare avsnitt om statustänkande och hierarkier på skolorna. I detta samman-
hang är det intressant att reflektera över Meyer och Rowans (1977) syn på hur deltagarna 
i verksamheter kan skapa två handlingsstrukturer för att hantera formella mål och regler. 
Samtidigt som deltagarna visar att de införlivar dem utåt i till exempel olika planer och 
dokument kan de också koppla loss dem från det praktiska handlandet. Bland skol-
ledarna och lärarna kan jag se drag av sådant handlande dels när det gäller övergri-
pande måldiskussioner och dels när de hanterar den årliga kvalitetsredovisningen till 
förvaltningen. Kvalitetsredovisningen, menar vissa lärare, är ett arbete som förvaltningen 
ålagt skolorna. De upplever detta arbete som omfattande. En lärare berättar att områ-
den som de inte nått så goda resultat inom väljer de att inte formulera så tydligt. De gör 
det för att det ”ska se snyggt ut i redovisningen till förvaltningen”. Meyer och Rowan 
använder begreppet isomorfism för att förklara varför deltagarna är följsamma och 
anpassningsbara i förhållande till formella mål och regler. Det handlar om att verksam-
heten därigenom kan belönas och få legitimitet.   

I föreliggande avsnitt har jag diskuterat hur yttre krav har inflytande och kan begränsa 
skolledares och lärares möjligheter till samspel kring egna verksamhetsfrågor. I avsnittet 
framgår exempel på hur skolorna kan skapa olika handlingsstrukturer för att hantera 
yttre krav när de inkräktar på det egna reviret och upplevs som irrelevanta. Utåt sett 
kan de i planer och dokument visa en följsamhet till krav som kommer utifrån men i 
det praktiska handlandet kan de kopplas loss. I det återstående avsnittet beskriver jag 
hur inre och yttre förhållandena tar sig uttryck och påverkar samspelet och ledarskapet 
i olika former av möten. 

Möten som arena för perspektivtagande
Min studie visar att det är de små och informella mötena som ger utrymme för per-
spektivtagande och att det är i sådana vardagliga möten som arbetet bedrivs och ut-
vecklas i ömsesidigt förhållande mellan skolledare och lärare. I det följande belyser jag 
hur skolledarna och lärarna ser på formella respektive små och informella möten.
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Formella möten
Större formella möten där skolledaren träffar all personal framstår som mer betydelse-
fulla för skolledarna än för lärarna. När skolledarna i Alléskolan och Byskolan ut-
trycker sig om dessa möten menar de att där har skolledarna och lärarna möjligheter att 
ta del av varandras perspektiv och utveckla förståelse i diskussioner med varandra. Skol-
ledaren i Alléskolan beskriver innebörden av att mötas i gemensamma frågor och me-
nar att andras åsikter föder nya tankar som kan leda till utveckling. Det skolledaren ger 
uttryck för beskriver det centrala i perspektivtagandet och att hon genom intagandet 
och reflekterande över andras perspektiv utvecklar sin förståelse (Mead, 1934/1976). 
 Min tolkning är emellertid att det inte alltid blir ett sådant perspektivtagande som 
skolledaren beskriver när skolledarna och lärarna träffas på möten. Det beror på vilka 
möten som avses. Samspelet på de stora mötena blir begränsat. Samtidigt som skolle-
darna och lärarna menar att mötena har en social funktion, de lär känna varandra och 
får inblickar i varandras verksamheter framgår svårigheter med att föra fram olika vär-
deringar. Alla kommer inte till tals. Att diskutera pedagogiska frågor och konfrontera 
värderingar på ett djupare plan framstår som problematiskt. Ofta handlar värderings-
diskussioner om ytliga saker. Bland lärarna framgår att de har lättare för att tala om 
exempelvis snöbollskastning än om metoder för lärande. Lärarna diskuterar sällan frå-
gor som rör deras arbete och de konfronterar inte varandra med värderingar som finns 
inom de olika verksamheterna. De försöker undvika att skapa en irriterad stämning på 
de stora mötena, och väljer istället att begränsa sådana diskussioner till kollegorna i det 
egna arbetslaget.
 Om inte olika grupper kommer till tals med varandra blir det heller inget perspektiv-
tagande och ingen verksamhetsutveckling skriver von Wright (2000). För att grupper 
skall utveckla sin förståelse för varandra behöver deras olika situationer problematiseras 
i förhandlingsprocesser. Brott mot vanor och att konfronteras med problem möjliggör 
förändring. Riktas uppmärksamheten enbart mot det vanemässiga sker ingen föränd-
ring. Mina observationer pekar på att de formella mötena i stor utsträckning ägnas åt 
information och krav som kommer utifrån. Lärarna har sällan tid att diskutera med 
varandra om de egna situationerna. Det får som följd att perspektivtagandet blir be-
gränsat och att gränser mellan lärargrupper består. 
 Både skolledarna och lärarna upplever att det är svårt att skapa engagemang och få 
till stånd meningsfulla förhandlingar kring utvecklingsfrågor som gäller hela skolan. 
Samtalen stannar på en allmängiltig nivå och berör inte lärarnas direkta erfarenheter i 
det praktiska arbetet. Varför är lärarna inte så intresserade av att utveckla skolverksam-
heten som helhet? Bland lärarna framgår att många lärare har valt att arbeta i skolan för 
att de tycker om eleverna och att undervisa i sina ämnen. Därför ser de det som ange-
läget att få mer tid för samtal om frågor och ämnen som intresserar dem och som 
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knyter an till deras eget arbete. Den egna verksamheten och samtalen med kollegorna 
är det mest centrala för lärarna. Som tidigare diskuterats känner lärarna störst lojalitet 
till de närmsta kollegorna eftersom de utvecklat gemensamma innebörder kring rutiner, 
värderingar och normer i arbetet. De använder gruppens perspektiv som en orientering 
gentemot omgivningen (Shibutani, 1955). Gruppen/verksamheten kan ses som ett 
”vi” och fungerar som en barriär för lärarna som de sällan träder över för mer övergri-
pande kommunikation och samarbete (Siskin, 1994). I Byskolan exemplifierar en lärare 
hur både skolledarens och lärarnas agerande har inverkan på samspelet under deras 
möten. Läraren menar att skolledaren har svårt att styra upp de stora mötena samtidigt 
som lärarnas agerande inte gör det lätt för skolledaren att hantera dem. Lärarnas enga-
gemang är inte stort. De kan komma oförberedda trots att de fått en dagordning av 
skolledaren. De tar inte ansvar för att förbereda frågor som skall diskuteras och lärarna 
kan ”sitta av tiden på möten”. Det får som konsekvens att det inte blir något större 
meningsutbyte. Formella möten fungerar med andra ord inte som ett gynnsamt forum 
för perspektivtagande. Hur är det då på små och informella möten?

Små och informella möten
Både skolledarna och lärarna framhåller den informella kontakten med skolledaren i 
det vardagliga arbetet. En nära relation med skolledaren betyder för lärarna att skolle-
daren får kunskaper om lärarnas arbete och kännedom om det som pågår för tillfället i 
verksamheterna. Skolledarens besök i verksamheterna ser lärarna som viktiga för att få 
återkoppling på arbetet. Besöken upplevs emellertid ofta som korta och sporadiska. 
Skolledaren ”kan dyka upp rätt som det är i korridoren eller titta in i klassrummet”, 
uppger en lärare. Lärarna kan också uppleva dem som nödåtgärder i samband med att 
skolledaren vikarierar snarare än som att de har planerats i god tid. Inplanerade arbets-
lagsbesök sker endast vid några få tillfällen per termin. Det finns visserligen en ambi-
tion hos skolledarna att arbeta med pedagogisk ledning och verksamhetsbesök men 
ofta anges problem med att få tiden att räcka till. Skolledarens tillgänglighet i vardagen, 
exempelvis i personalrummet, upplever däremot både skolledarna och lärarna som vik-
tig för att lärarna skall få svar på aktuella frågor. En lärare i Alléskolan beskriver perso-
nalrummet som en mötesplats med skolledaren där ”många små klutar” kan lösas. 
 Skolledarnas och lärarnas informella möten kan också handla om pedagogiska frå-
gor. På kafferasten kan skolledarna samtala med lärarna om hur det går för dem i un-
dervisningen. I Alléskolan menar skolledaren att kafferasterna är viktiga för att lärarna 
kan ställa sina frågor och slipper att vänta på svar. Dessa möten är lika betydelsefulla för 
skolledaren som de stora konferenserna för att bekräfta lärarna. Även Hultman (1998) 
framhåller i sin studie att små informella möten när lärarna tar kontakt med skolleda-
ren kan få innebörden av pedagogisk ledning. Att utöva ett pedagogiskt ledarskap, 
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menar Hultman, handlar inte enbart om att skolledaren deltar i verksamheten utan det 
kan också ske när lärarna söker upp skolledaren och de träffas vid kopieringsmaskinen. 
Den kunskap som skolledaren får i direktkontakter med lärarna benämner Hultman 
för kontextuell kunskap. Denna kunskap ger skolledaren information om det som sker 
just för tillfället kring aktuella frågor och undervisningssituationer. Skolledaren kan ha 
nytta av den för att utveckla sin förståelse för verksamheten och strategiskt använda 
kunskapen längre fram för att lösa ett problem. 
 Studien pekar sålunda på att det är de små och informella mötena som möjliggör 
perspektivtagande och förståelse av arbetet. Det är i vardagliga möten kring verksam-
hetsfrågor som skolledarna och lärarna ömsesidigt utvecklar arbetet. Detta står i tämli-
gen bjärt kontrast till den syn som framgår både bland forskare (Hallerström, 2006) 
och i statliga intentioner (Skolverket, 2009; Utbildningsdepartementet, 2001) på skol-
ledaren som expert och den som driver pedagogiska utvecklingsfrågor och förmedlar sina 
utvecklingsidéer till lärarna. Jag kan idag se en ännu större tydlighet i de tecken som Ull-
man (1997) pekade på fanns i slutet av 1990-talet från statens sida om att återupprätta 
rektorstiteln som särskiljande. I målen för rektorsprogrammet (Skolverket, 2009) lyfter 
man fram skolledarens särskilda ansvar och ställning som chef i förhållande till lärarna. 
Förmågor som poängteras i ledarskapet handlar om att kunna uttrycka visioner, kom-
municera mål och resultat, leda och fördela arbetet samt motivera, initiera och leda 
skolans utvecklingsprocesser på ett strategiskt sätt. 
 I likhet med Alvesson (2006) och March (1984) visar min studie på svårigheter med 
bilden av ledare som chefer/giganter som skall få medarbetarna att handla på ett önsk-
värt sätt genom att de övertalas och blir inspirerade av ledaren. Denna mytbildning om 
det nya ledarskapet menar Alvesson ”bildar i många fall ett präktigt illusionsnummer” 
(s. 193). I likhet med det som framkommit i min studie pekar han på att konkreta 
operativa arbetsuppgifter tar den mesta tiden för ledaren. Det finns inte tid och energi 
till att vara den ledare som för fram handlingslinjer och arbetar med att vinna stöd för 
dem. Även March (1984) är kritisk till grandiosa teorier om ledarskap. Han menar att 
ledarskap innebär att arbeta med olika vardagsnära saker och att hantera mindre för-
ändringar när de inträffar hellre än att driva större omvälvningar. Min studie visar 
också att detta gäller för skolledarna. De storslagna idéer som förs fram i dagens ledar-
skapstänkande som handlar om att skolledaren i egenskap av chef skall leda arbetet mot 
en enhetlig syn på skolverksamheten och gemensamma föreställningar anser jag kan 
vara hämmande och leda till att skolledare och lärare känner sig otillräckliga för att de 
är omöjliga att leva upp till. En sådan rationell syn på ledarskapet och skolverksamhe-
ten kan få skolledare att tvivla på att de leder eftersom det inte överensstämmer med 
deras arbete. För skolledarna handlar arbetet till stor del om vardagsnära uppgifter. 
Arbetsdagen blir ofta inte som skolledarna planerat utan oförutsedda händelser inträffar 
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ideligen som akut måste lösas. Efter många års arbete menar en av skolledarna att hon 
lärt sig att det är så vardagen ser ut i skolan. Skolledarna belyser variationen av uppgif-
ter och svårigheter att planera verksamheten. En skolledare illustrerar det genom att 
likna skolan vid en ”levande verkstad” och säger att ”den ena dagen är inte den andra 
lik”. En annan skolledare menar att hon lägger ned mycket tid på att lösa akuta var-
dagsproblem. Hon beskriver att hon ofta är ”på språng” och att det är ”oerhört mycket 
som pockar på oavbrutet”. Skolledaren saknar tid för reflektion över det som händer i 
verksamheterna. Andra svårigheter med att leva upp till bilden av ledaren som expert 
och den som för fram utvecklingsidéer handlar om att lärarna också leder arbetet och 
att de inte så lätt låter sig påverkas av idéer som skolledarna för fram om de inte ser 
meningen eller får något i utbyte. Jag har belyst det i avsnittet om kulturella skillnader 
och intressen mellan lärargrupper. 
 En viktig aspekt som Alvesson (2006) diskuterar är vad som händer när ledarens 
position flyttas fram. Följderna blir att medarbetarnas självständighet och inflytande i 
tänkande och handlande minskar. Även Ball (1997/1998) belyser vad som hände när 
en ny ledningskultur med mer makt åt chefen och en hierarkisk ledningsstruktur inför-
des i Storbritannien och Wales i slutet av 1980-talet. De förändrade förhållandena med 
större makt åt skolledaren har lett till att klyftan mellan skolledare och lärare ökat. Ball 
menar att mer makt åt skolledaren kan leda till främlingskap i stället för samarbete och 
begränsa lärarnas engagemang för övergripande insatser i skolan. Med grund i ovanstå-
ende resonemang och resultatet av studien ställer jag mig frågande till den tydliga 
markering som framgår i nya rektorsprogrammet (Skolverket, 2009) och betoningen 
på skolledaren som chef och en framflyttning av skolledarens position i förhållande till 
lärarna. Mot bakgrund av den här studiens resultat har jag svårt att se hur en sådan syn 
på ledarskap skulle innebära större möjligheter för skolledare och lärare att utveckla 
arbetet i skolan. I min studie framgår i stället bland både skolledarna och lärarna att 
lärarnas inflytande är centralt för att förändringar och beslut skall få genomslag i arbe-
tet. Lärarna vill vara delaktiga och ha inflytande över förändringar och beslut som rör 
deras verksamheter. Samspelet med lärarna innebär för en skolledare att denne utveck-
lar sin medvetenhet om verksamheten. Lärarna i sin tur menar att det inte är lönt att 
skolledaren bestämmer över huvudet på dem för då ”kommer taggarna ut”. Sådana 
beslut får inget genomslag för att lärarna då visar motstånd. I stället framstår en ömse-
sidig relation där skolledaren och lärarna utvecklar verksamhetsfrågor tillsammans som 
central. Lärarna för fram betydelsen av att skolledaren inte driver frågor utan att de är 
förankrade i verksamheten. I Alléskolan poängterar skolledaren betydelsen av att vara 
lyhörd inför lärarna och ”gå i takt” med dem. Skolledaren för fram betydelsen av en 
gemensam utgångspunkt när de utvecklar förståelse kring en fråga. Liksom Mead 
(1934/1976) menar hon att deltagarna måste dela mening. Mead uttrycker detta som 
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att deltagarna använder symboler och gester som de ömsesidigt kan förstå. Det betyder 
inte att deltagarna nödvändigtvis tycker lika men det betyder att de kan tolka varandras 
idéer. Mead framhåller betydelsen av att olika synsätt får komma fram i förhandlings-
processer för att handlingssätten skall utökas. Detta påpekar också skolledaren i Strand-
skolan som säger att i samspelet med lärarna får han idéer som han själv inte tänkt på. 
Holmström (2007) för också fram betydelsen av att skolledaren och lärarna har en 
ömsesidig relation och kan förstå varandra. Hans studie visar vad som hände när skol-
ledarens vision inte kopplades till lärarnas syn på vardagsarbetet. Lärarna fjärmade sig 
från skolledaren. Trots en rad åtgärder från skolledarens sida för att stimulera skolut-
veckling införlivades inte visionen utan lärarna gjorde som de själva ville. Även andra 
forskare som Hargreaves och Fink (2008) visar på betydelsen av samspelet och att för-
ändringar måste vara förankrade och knyta an till förhållanden och erfarenheter som 
finns hos skolledare och lärare inom skolan. De menar att utgångspunkten för arbetet 
med förändringar handlar om att ”börja samarbeta med det förflutna i stället för att 
motarbeta det” (s. 204). Weick (1995) hävdar också att nya situationer måste sättas i 
förbindelser med det förflutna för att dessa skall förstås och bli meningsfulla. Det går 
inte i ledarskapet att påtvinga förändringar. Kan inte lärarna knyta dem till sin yrkes-
praktik och tidigare erfarenheter får dessa ingen effekt och lärarna kommer att agera 
som de tidigare gjort. Utbildningsreformer misslyckas ofta enligt Hargreaves och Fink 
för att de inte kopplas till lärares tidigare yrkeserfarenheter. 

Samproducerat ledarskap
Studien ger anledning att fråga vem som egentligen leder vem. Avhandlingen visar 
tydligt genom skolledarnas och lärarnas utsagor att ledarskap kan förstås som något de 
utövar tillsammans – därav titeln Samproducerat ledarskap. Ibland leder skolledaren 
men ofta leder också lärarna arbetet. Studien visar också hur sociala, kulturella och 
politiska dimensioner influerar samspelet och ledarskapet. Den sociala dimensionen i 
ledarskapet framstår som central och att det är när skolledare och lärare kan ta varan-
dras perspektiv i förhandlingsprocesser som de kan utveckla sin medvetenhet om var-
andra och arbetet i skolorna. Studien visar dock att förhandlandet inte alltid flyter lätt 
utan kulturella och politiska spänningar inverkar på hur skolledare och lärare agerar i 
samspelet med varandra. Lärares olika föreställningar och traditioner som de bär med 
sig från utbildning och genom erfarenheter har betydelse för hur de ser på arbetet och 
varandra. De är politiska i mening av att lärarna agerar utifrån dem för att främja sina 
intressen. Lärarna kan genom dem påverka utvecklingen på skolan samtidigt som de 
kan visa motstånd när deras värderingar och intressen utmanas. 
 Resultatet av studien leder till ett ifrågasättande av den allt populärare bilden av le-
daren som med stark hand förväntas styra sin organisation i rätt riktning. En sådan bild 
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av ledarskapet kan snarare vara till förfång än till hjälp, då den kan få skolledare att 
känna sig och framstå som otillräckliga. En förståelse för att skolledarskapet är sampro-
ducerat, och att sociala, kulturella och politiska dimensioner har avgörande betydelse 
för hur det utövas medför en mer realistisk syn på skolledarskapets förutsättningar. En 
förståelse för perspektivtagandets roll i ledarskapet ger också en bättre utgångspunkt för 
både skolledare och lärare att synliggöra föreställningar inom skolan och tillsammans 
leda utvecklingen av den.

På en praktisk nivå hoppas jag att dessa insikter kan hjälpa skolledare. Att få sitt arbete 
beskrivet i termer som stämmer med den vardagliga erfarenheten kan, till skillnad från 
de idealistiska och orealistiska förväntningar på rektorn som förmedlas via statliga di-
rektiv, ge en bekräftelse som ger stöd i arbetet. Förståelsen för sociala, kulturella och 
politiska dimensioner i skolans värld och för perspektivtagandets roll kan ge skolledare 
redskap som underlättar det dagliga arbetet.
 Genom att introducera begreppet samproducerat ledarskap vill jag också öppna upp 
för fler och fördjupade studier av ledarskap i allmänhet och av skolledarskap i synner-
het. I denna studie har jag valt att studera hur ledarskapet utövas i samspelet mellan 
skolledare och lärare på tre skolor genom intervjuer och observationer av möten. Man 
kan med fördel göra en liknande studie med etnografisk ansats där man skuggar leda-
ren och lärarna på en skola under en längre tid. Skuggningsstudier av ledare är vanliga, 
men studier där även de ledda medverkar är mindre vanligt förekommande. På så sätt 
vore det möjligt att studera samproduktionen när den faktiskt sker. I en sådan studie 
bör man inte heller begränsa sig till lärarna – det finns fler personalkategorier på sko-
lorna som samproducerar ledarskap, exempelvis vaktmästare, måltidspersonal, skolskö-
terska, kurator och studie- och yrkesvägledare. Hos dessa yrkesgrupper finns sannolikt 
ytterligare ett antal kulturer, med ytterligare en uppsättning föreställningar om barn, 
lärare, skola och barnomsorg närvarande, vilka påverkar ledarskapet. 
 Föräldrarnas roll är också mycket intressant. Jag spekulerar i huruvida de bör ses som 
medproducenter i ledarskapet, eller snarare som en del av den yttre kontexten. Om det 
senare är aktuellt vore det intressant att se hur lärarna och skolledarna hanterar föräld-
rarna och föräldramedverkan. Gör de på samma sätt som med påbuden från förvalt-
ningen, det vill säga idkar lös koppling? Hanterar de föräldrar på ett sätt som ger yttre 
legitimitet åt verksamheten, men i övrigt ignorerar dem? Det är en empirisk fråga.

I min studie har jag använt Meads teorier om intersubjektivitet på en övergripande, be-
greppsmässig nivå för att hjälpa mig att få syn på det samproducerade ledarskapet. Det 
bör också gå att använda begreppen I, me och den generaliserade andre som konkreta 
analysverktyg. Detta förutsätter i så fall att man exempelvis videoinspelar en diskussion 
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mellan lärare och skolledare och gör en samtalsanalys med hjälp av Meads begrepp. För 
att kunna fylla begreppen med konkret innehåll föreställer jag mig att man då också be-
höver konfrontera deltagarna med inspelningen, och diskutera det man tror sig se. 

Ytterligare en dimension värd närmare studier rör den i skolsammanhang nya diskur-
sen om den starke ledaren och den tydliga chefsrollen. Min studie pekar på att den är 
kontraproduktiv, eftersom den ger en bild av ledarskapet som är omöjlig att leva upp 
till. Men varifrån kommer denna nya diskurs, och varför har den fått ett så stort ge-
nomslag just nu? Är den en del av New Public Management och neo-liberal politisk 
diskurs? Hänger den ihop med att decentralisering också kräver centralisering för kon-
trolländamål, och ses ledaren i detta fall som en del av kontrollapparaten? Hur går 
detta ihop med visionerna om att skolledaren i samförstånd med de anställda skall 
formulera lokala handlingsplaner? Jag ser här ett antal inneboende motsägelser som det 
vore mycket intressant att försöka reda ut, förslagsvis genom en studie som kombinerar 
diskursanalys av offentliga dokument med intervjuer med politiker och tjänstemän 
som framställer dessa dokument. En sådan studie kan i slutändan utmynna i en seriös 
diskussion om skolledarens roll i styrningen av skolan.
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English Summary

Co-Produced Leadership in Schools

The Formation of Leadership between School Heads and Teachers 
in Everyday Educational Practice

 

My thesis concerns aspects of school leadership. In order to create an understand-
ing of the formation and development of school leadership, I have based my 

research on the interplay which takes place between school heads and teachers as part 
of their everyday educational practice. School work is characterized by its complexity, 
involving different leadership responsibilities at various levels within the school or-
ganisation. It requires school heads and teachers to be able to consider any cultural as-
pects and respond to different societal demands and expectations. I maintain that lead-
ership is not a one-dimensional but a relationship-based, or relational, phenomenon, 
which is conducted by heads and teachers together as part of their daily educational 
practice.
 
Theoretical points of departure
Aspects of relational leadership are very rarely represented within general leadership 
research and research on school leadership. Most studies focus on identifying behav-
iours and actions of formal managers and how they cooperate with their subordinates; 
and/or are able to take an overall perspective of organisational leadership. These studies 
do not sufficiently examine the implications of leadership collaboration in social and 
cultural contexts, as their main focus and interest is directed to leader styles and per-
sonal characteristics (Alvesson, 2001; Alvesson and Svenningsson, 2007b). In the same 
way, research on school leadership often tends to simplify the concept of leadership. 
Leadership has often been defined in terms of leaders and followers, and has not taken 
fully into account the implications of being a follower (Gronn, 2002). Studies regard-
ing successful schools have not been sufficiently concerned with the comparisons of 
school contexts and systems, and have not penetrated deeply enough to be able to cre-
ate an understanding of why schools function differently from each other (Ekholm, 
Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2000). Further case studies are required in order 
to define, analyse and develop situations and actions involving both the school heads 
and the staff together (Spillane, Halverson & Diamond, 2004). A number of national 
and international observational studies, carried out between 1972 and 1986, focus 
mainly on school heads’ working situations and work tasks, and tend to apply a ‘top-
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down’ perspective to planning and any suggested changes (Hultman, 1989). These 
studies do not involve any teachers. According to Hultman, further studies based on 
aspects of school work are required in order to illustrate the importance and implica-
tions of daily school activities. The present study aims to contribute to this area of 
leadership research.
 My point of departure is that leadership is shaped and develops as part of the inter-
play between school heads and teachers within the framework of an inner as well as an 
outer school context. According to my understanding, these contexts are represented 
by environments and settings which are found within as well as outside schools (Hult-
man, 1998). In my view, the inner school context is constituted by a varied cultural 
context of interplay in which school heads and teachers can relate to each other based 
on their different educational backgrounds, professional experience, and interests. This 
context relates to the outer environment through values concerning the education and 
bringing up of children which have become institutionalized in society. In agreement 
with Siskin (1994), I regard this form of interplay as being ’embedded’, and influenced 
by the inner as well as the outer environment. Influences from the outer environment 
regarding school work may, for example, be illustrated by theories and beliefs contrib-
uted by teachers concerning subject fields or cultures outside the school. Therefore, 
teachers may feel that they have more in common with other teachers of a similar edu-
cational background than with colleagues who represent a different field (Ibid.). I re-
gard cultures within schools as being institutionalized boundaries and, similar to Shib-
utani (1955) and Siskin (1994), as constituting frames of reference for school heads’ 
and teachers’ actions. These reflect values, interests and norms shared by different 
groups within the school, and may play an active role in connection with different 
political interests and viewpoints in school work. These interests are political in terms 
of being action bases for groups (Hosking & Fineman, 1990). The school context, in 
my opinion, constitutes part of a relationship-based school leadership. This is where 
any interaction between school heads and teachers takes place; it is reflected and dem-
onstrated in their actions and communications, and, therefore, must be taken into 
consideration by the present study.
 In order to assume a relationship-based perspective on leadership, George Herbert 
Mead’s (1934/1976) theory on human intersubjectivity has been a source of inspira-
tion for my study. Based on this, I can see possibilities of focusing on leadership as a 
social process, and rather concentrate on the actions of school heads and teachers, and 
how they understand and take on each others’ perspectives in their daily work. Berger 
and Luckmann’s (1967) Sociology of Knowledge concerning how people construe and 
maintain their social realities as part of social processes, and how these become institu-
tionalized has also served as a source of inspiration for my study. I see this as a theo-
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retical tool to reflect upon and consider day-to-day knowledge, and how this is shaped, 
institutionalized and maintained in schools. These theoretical approaches form the 
basis of my analysis, which reflects the intimate interaction between school heads and 
teachers as they relate to the inner and outer school contexts

 
Aim
My study concerns the formation of leadership as part of everyday educational practice 
between heads and teachers in three different schools. I aim to investigate and show 
how school heads and teachers can reach and form an understanding of each other and 
each others’ communications and actions as part of their daily collaboration. The inter-
action between school heads and teachers is not considered as being any isolated phe-
nomenon, but that their actions take place within the framework of an inner and an 
outer school context. My first research question is: How is leadership reflected in school 
heads’ and teachers’ statements about leadership and interplay? This question focuses on 
how heads and teachers regard, influence and understand each other in their daily work 
together. My second research question is: What are the implications of school contexts in 
the interplay between school heads and teachers? This question highlights the school con-
text and cultural considerations, as well as the importance of different educational 
backgrounds, ideas and interests upon the interplay between school heads and teachers.

 

Methodological considerations
In order to gain a deeper insight into relationship-based school leadership, I have based 
my study on three case studies. These consist of three so-called ‘F–6’ schools (including 
the pre-school class, years 1–6 of the compulsory school, and a leisure-time centre), all 
of them located in the same municipality. Each school is considered as a separate case, 
involving the school head and nine or ten teachers. Of the school heads, two are female 
and one male. The teachers involved represent the different school activities and age-
groups at each school, i.e. pre-school teachers, teachers of years 1-6, and PE teachers 
representing the practical/aesthetical subject fields. Two of the schools are represented 
by ten teachers and the third by nine teachers as this school has no pre-school activities 
for the youngest children. The collected data consists of field notes from my observa-
tions during formal meetings involving the school heads and teachers, together with 
recorded interviews with the heads and the teachers. In addition to this, a variety of 
documents have been collected, such as quality assessments, weekly newsletters, plans 
and objectives, as a complement to the information collected during interviews and 
observations. The documents have only been used to obtain facts on which the descrip-
tions of the schools have been based, and to give an overall picture of the school heads’ 
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and teachers’ external communication of their activities.
 My field work was initiated through participation in different formal meetings with 
school heads and teachers in order to learn more about the schools’ activities, to get to 
know the heads and teachers, and to obtain information on which to base my interview 
questions. Following these initial observations, I then conducted my interviews, start-
ing with the school heads. The questions posed to the heads and teachers embraced 
similar subject areas for reasons of comparison and interpretation. The questions were 
formulated as open questions in order to allow interpretations to be made by the re-
spondents. In all, 35 different interviews were completed, six of which involved school 
heads, and which were conducted on two different occasions. My results are reported 
based on four different chapters, the first three of which are descriptions of each one of 
the three cases/schools. The descriptive part of my analysis has been the basis of my 
cross-sectional analysis which is presented in the concluding chapter. This analysis is 
aimed at illustrating any distinguishing or prominent characteristics of school leader-
ship as a coherent phenomenon. In order to obtain an in-depth understanding of the 
studied interplay and how this is represented in the respondents’ daily work, I have 
applied my theoretical points of departure together with earlier findings and results.      
 
Characteristic elements of school leadership
Several teachers at the three schools emphasise that the interplay between school heads 
and teachers functions best in situations in which they are able to take on each other’s 
perspectives in negotiation processes. The basic prerequisites for this, as stated by the 
teachers, are that the school head must be open and prepared to listen to their various 
perspectives in order to gain an understanding of them and the school activities. Based 
on Mead (1934/1976), and in my interpretation, these statements refer to the impor-
tance of establishing a common conceptual platform in order to be able to understand 
each others’ communications. This is about how school heads and teachers are able to 
interpret and understand any verbal and/or non-verbal signals, thereby showing each 
other how they define and understand any situation. When such communications cre-
ate the same responses from both parties, they are considered as meaningful. Similarly, 
all the school heads in my study emphasise the importance of negotiation processes as 
a prerequisite for the creation of an understanding concerning different school issues, 
and that results obtained from such processes facilitate their implementation. The 
school heads point to the aspect of reciprocity in negotiation processes with teachers, 
and that teachers’ different opinions are being used by heads in their considerations of 
solutions to problems and school development issues. Mead (1934/1976) uses the 
concept me to illustrate the importance of mutuality or reciprocity in communication 
processes, and the possibility, supported by another person’s perspective, to transcend 
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one’s own experience, as an object, and by reflecting on the experience of others, change 
one’s own awareness.
 
According to the teachers, attitudes which promote reciprocity involve being treated as 
an equal by school heads, while at the same time not wanting any close friendships or 
relationships. This involves being treated justly and fairly; that school heads should not 
have any ‘favourites’ because of any existing friendships, as this may cause disruption 
among groups of teachers. This also involves the ability of heads to resist any pressure 
from the most outspoken teachers or those who are best at asserting themselves. The 
teachers stress the importance of a social and empathic treatment, i.e. that both parties 
are able to understand each others’ intentions. This empathic element of leadership is 
described by the teachers as the ability of school heads to subtly ‘scan’ any situation, or 
intuitively ‘sense’ any intentions and feelings, their own as well as those of their teach-
ers, and show confidence in teachers.
 At the same time as emphasising mutuality and reciprocity in their relationship with 
school heads, clarity is also perceived by the teachers as being essential in order for them 
to understand and take on heads’ perspectives. When school heads communicate clear-
ly and distinctly with their teachers, this creates points of departure which facilitate 
teachers’ responses (cf. Charon, 2007). This is illustrated by the teachers as the ability 
of school heads to clearly explain any educational goals which their teachers are ex-
pected to achieve. Clarity is also about heads being structured and well organised, and 
able to independently take decisions in certain situations, based on their knowledge of 
what is best for their school. The teachers also stress that heads should be able to show 
that any information and proposals are well thought out and carefully prepared. When 
school heads are able to explain their positions and standpoints, this facilitates teachers’ 
acceptance of any negative as well as positive communications. There are also linguistic 
aspects of clarity to be considered. How school heads communicate their messages is 
important in order to create an understanding among teachers, and to avoid any mis-
understandings.
 
Another very interesting aspect in connection with the discussion of reciprocity and 
interchange of perspectives as part of the execution of leadership is that school heads, 
from a formal point of view, have the executive power, and thus a different role than 
teachers. School heads are expected to assume the position of leader while at the same 
time being on equal terms with teachers. Teachers feel that it should be obvious who 
the leader is, and that school heads must not be afraid of assuming a frontline position. 
However, teachers should not be required to look up to them, but rather that they 
should be able to develop their work together.
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Managing feelings and emotions
A very important element in the interplay between school heads and teachers is how 
they are able to deal with feelings and emotions, as has been shown by other researchers. 
Brüde Sundin (2007) considers schools as being emotional arenas, and Hultman 
(1998) maintains that different kinds of feelings and emotions are always part of school 
heads’ work which is characterised by meetings between people. I consider feelings and 
emotions as an inherent part of actions between heads and teachers, and that they use 
these in different situations, which is also confirmed by Charon (2007). According to 
him, feelings and emotions cannot entirely be understood as uncontrollable states of 
mind, but as being used to guide players’ actions. Mead maintains that feelings and 
emotions constitute the initial part of any social action, and the beginning of a course 
of events, and that they focus attention on the action as such (von Wright, 2000). My 
study involves several different examples of the role of feelings and emotions in the 
interplay between heads and teachers. School heads are aware of the importance of 
feelings, and they use them to achieve certain objectives, such as opening up aspects of 
loyalty, improving work interest, and enhancing the atmosphere during meetings.
 
Both heads and teachers must be able to deal with difficult feelings and emotions as 
part of their interplay. One of the heads describes this as trying and not easy to deal 
with ‘when somebody starts to cry or when somebody has just fled from the room’. 
Confrontations as a result of conflicting opinions which may occur in stressful situa-
tions between heads and teachers are, however, considered as important, and may lead 
to an entirely new understanding of any problem. This head also states that both par-
ties need to be confronted with each others’ different perspectives in order to raise their 
awareness and understanding of each others’ situations, and thus be able to develop 
their cooperation, as well as new ways of action (cf. Bron & Lönnheden, 2004; von 
Wright, 2000).
 
Both heads and teachers agree that leadership functions best when both parties are 
allowed the opportunity of taking on each others’ perspectives. They must be able to 
meet physically, socially as well as emotionally. In emotionally charged situations and 
when dealing with any cooperation difficulties, they also emphasise the importance of 
being able to take on each others’ perspectives in order to confront each others’ views 
and thus allow the development of an awareness as well as new ways of action. But 
what does interplay as part of daily school activities consist of or look like? Does it work 
according to the conditions and prerequisites as mentioned above? What are the impli-
cations of school contexts and cultural considerations, such as teachers’ educational 
levels, practical experience, and interests? In the following, some results are discussed in 
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order to highlight some contextual conditions and situations in the different schools, 
together with the teachers’ influence on educational practices.
                     
Schools as multi-cultural organisations offering different perspectives
The schools in my study are not defined in terms of being unified or goal-rational or-
ganisations, but rather described as multi-cultural and loosely tied organisations based 
on different perspectives. As does Hultman (1998), I consider these schools in terms of 
their different and relatively independent sub-organisations, which, using Siskin’s 
(1994) terminology may be considered as being social worlds. Teachers’ ways of iden-
tifying their position in and connection to these sub-organisations play an active role 
in the way they think and act. Group behaviour involves social control which, in my 
study, is important to teachers’ self-appraisal in relation to others in their school (Mead, 
1934/1976). Teachers are able to collaborate with their colleagues within the same sub-
organisations, such as teacher teams, departments, pupil ages/years, subject fields etc. 
because they share the same ideas and values. Teachers have a very limited insight into 
each others’ work, and seldom see each other in action outside their own teams. Their 
cultural differences are based on their different outlooks on knowledge and education; 
collaboration, and how their work should be organised, as well as status differences, 
and the formation of hierarchies between groups of teachers, which is why any such 
group may be considered as a micro-political arena (Siskin, 1994). Teachers act based 
on their shared cultural ideas and interests within their different groups. What may be 
considered by one group as an advantage may be a disadvantage according to another 
group; some groups are more capable than others in mustering resources in order to 
protect their values and interests (cf. Hosking & Fineman, 1990). Status levels are de-
termined by the fact that not all teachers regard each other in terms of being teachers. 
Pre-school teachers who train to teach older children may disregard their previous edu-
cational background because they feel the need to assert themselves in front of their 
new colleagues. Some teachers consider teachers of years 1–6 to be higher ‘in rank’ than 
pre-school teachers or leisure teachers; that teachers in the nine-year compulsory school 
‘rule’ the school, and teacher collaboration because they are in the majority, and thus 
have more representatives on the school development committee. The educational 
background of school heads is important as to how they are legitimised and accepted 
by teachers. To be able to legitimise school heads and be confronted by leaders having 
other frames of reference and ’lower’ status is considered to be a problem, as shown  in 
this study. Status differences are also apparent in the way teachers value school activities 
differently, and consider the teaching of older children as being ’more important’. 
Teachers also have different views on the objectives of extra-curricular school activities. 
The pre-school class and leisure-time activities do not focus on achieving any specific 
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study goals, and have a more informal atmosphere and environment. By tradition, 
teachers in the nine-year compulsory school are required to teach children in certain 
subject fields and do not need to devote any time and attention to children’s leisure-
time activities, which are the responsibility of pre-school and leisure teachers.
 I found that these boundaries between teachers do not necessarily need to be so 
strict. Teachers cross these because they appreciate and enjoy the collaboration with 
other teachers, and because they are given something in return. However, my results 
show that teachers do not always find it easy to breach any habits of their own group 
as these define and allow roles and limits of actions (Berger & Luckmann, 1966). In 
this respect, it is interesting to reflect upon the pervasiveness of any ’cemented’ ideas 
and behaviours within the different teacher cultures, and how these contribute to a 
slowness and sluggishness in any implementation of change or reforms (Brunsson & 
Olsen, 1990). According to Berger and Luckmann (1966), it is possible to understand 
difficulties in connection with any deviations from traditional patterns of behaviour. 
Ideas and norms as part of teachers’ education, for example, may be compared to ‘tra-
ditional recipes’ which are handed down via generations, and used in their work. De-
viations from any such ‘prescribed’ knowledge may lead to sanctions, as shown by my 
study in the example of a teacher crossing boundaries in order to collaborate with 
other colleagues. However, this teacher was not looked upon very favourably by her 
own group, who left her to ’get on with it herself ’. Siskin (1994) also points to the 
consequences when teachers leave their work in their own group, maintaining that this 
has implications for the group as a whole, weakening the professional approach, and 
undermining any possibility of having an influence on the implementation of available 
resources and in any decision-making processes. This view may help to create an un-
derstanding as to why teachers maintain values and interest inherent in their own sub-
organisations. Thus teachers can exert a great influence on leadership, inspiring and 
also putting pressure on each other. Through taking new initiatives they are able to 
contribute new working methods. They are also, however, able to show resistance when 
the values and interests prevailing and maintained within their own group are challenged.

                  
External influences on the interplay between school heads and teachers
Any information available from the local education authority and their requirements 
and demands for schools to report back to them, also influences the interplay between 
school heads and teachers. Sometimes these requirements may be contradictory or 
conflicting. The local authority requires school heads not to exceed their budgets, stay 
updated on staff planning, and ensure that their finances are kept in good order. The 
central authority, however, channelled through the local authority, presents detailed 
requirements concerning quality assessments, as well as overall directives concerning 
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educational goals and visions, and many other requirements concerning schools’ adher-
ence to central rules and regulations. Information requirements are considerable and 
extremely time-consuming, which sometimes means that this load of administrative 
work must be given a high priority.
 The situation of school heads may be compared to a ’stress field’ developing between 
external demands based on the local authority’s goals and target frameworks, and the 
interior interplay and conflicting interests within schools (Møller, 1966). This was ex-
pressed by one teacher who preferred not to be in their head’s situation, i.e. having to 
cope with ’directives from above and grumblings from below’. Similarly, Hargreaves 
and Fink (2008) discuss the problematic situation of having to deal with overhead di-
rectives, maintaining that these limit school heads and teachers possibilities of influenc-
ing their work and learning together. There is less time for to apply pupils’ learning to 
their lives, because the school staff is too busy dealing with exterior demands. Accord-
ing to them, such directives can never produce any effective results but only contribute 
to undermining long-term improvements, and may lead to people losing interest in 
their work. Similarly, Corson (2000) points to the fact that standardised tests and cur-
ricula imposed on schools throughout the world are limiting their freedom to work 
with any changes based on their own specific needs and requirements. Central and 
national tests do not match or correspond to pupils’ interests, who are confronted with 
abstract political goals, and therefore do not perceive these tests as being meaningful 
(Ibid.).
 Those views and policies which have dominated government intentions since the 
decentralisation of schools in the 1990s, and the implementation of the Lpo94 na-
tional curriculum, and which have been considered as a prerequisite for coherent peda-
gogical activities for children’s learning and development, concern cooperation between 
groups of teachers, the organisation of teacher teams, and cohesive scheduled school 
days for children. These reforms have been considered as being both desirable and pos-
sible to implement based on central directives (SOU 1997:21). Any such intentions 
issued by the central authority reflect an image of the school organisation as a unified 
system (Johansson, 2002), which, as suggested by this study, is not a realistic way of 
considering this. My study shows many incongruities between formal educational goals 
and real-life school activities. Overall intentions concerning common viewpoints and 
perspectives are interpreted differently by different groups of teachers. Then how do 
school heads and teachers deal with the expectations and directives from their local 
authority? They do not remain passive. As part of their interplay, school heads influ-
ence the considerations of central directives depending on how she/he prefers to com-
municate these to teachers, or sometimes not at all; teachers also have an influence and 
make an impact because they act based on their different viewpoints and interests. In 
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my understanding, and from an external perspective, school heads want to live up to 
external expectations, an example of which is dealing with common goals and visions. 
However, my study shows that schools find it difficult to make common politically 
inspired goals to permeate throughout their entire organisations. This is not only be-
cause of the way school heads pursue these issues; it is also about the actions of teachers, 
who may resist these because they want to protect their freedom. This was commented 
upon by one teacher as ’many teachers feel very strongly about what they want. The 
entire school going in the same direction; I don’t know, I don’t think that all the teach-
ers would be prepared to do this, I think they want to keep their freedom’. From an 
external point of view, school heads and teachers may seem to talk about sharing a 
common view in their work; however, in practical educational work, different values 
and interests may control their actions. In connection with this, it is interesting to re-
flect upon Meyer and Rowan’s (1977) view on how organisations may create two ac-
tion structures in order to be able to deal with formal goals and regulations. At the same 
time as externally demonstrating that these are incorporated, for example, as part of 
plans and policy documents, members of an organisation may also choose to de-couple 
these from their practical work. Among school heads and teachers I can discern traces 
of similar behaviour concerning the overall discussions of goals, and in the preparation 
of annual quality assessments to be submitted to the local authority. Some teachers 
maintain that work with quality assessments has been imposed upon schools by the 
local educational authority. Teachers feel this work to be extensive, and concerning ar-
eas in which their results are not as good as they would have wished, they may choose 
to formulate and report these in less detail ’in order to make it look good in our report 
to the local school authority’. Meyer and Rowan use the term ’isomorphism’ to explain 
why members of organisations adapt flexible strategies concerning the implementation 
of any formal goals and regulations. This is because they wish to ensure that their or-
ganisations or activities may therefore be rewarded and legitimized.

 
Meetings as an arena for taking the perspective of the other
My study shows that small and informal daily meetings allow opportunities for school 
heads and teachers to mutually reflect upon and consider each others’ perspectives, and 
that their work is conducted and developed as the result of these meetings. Larger and 
more formal meetings, in which school heads meet all their staff, appear to be more 
important to heads than teachers. The school heads in my study comment that these 
meetings allow leaders and teachers to explain and listen to each others’ perspectives, 
developing an understanding as part of mutual discussions. However, my interpreta-
tion is that the degree of interplay and interaction which takes place during major 
meetings is limited. At the same time as these meetings fulfil a social function where 
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school heads and teachers may get to know each other and gain an insight into each 
others’ work, my research shows that discussing pedagogical issues and confronting 
each others’ values are seen as difficult and problematical. Teachers prefer to discuss 
work issues and value considerations within their own teams and closest circle of col-
leagues. In order for both groups to be able to further develop their mutual under-
standing of each other; their different situations must be identified as part of negotia-
tion processes. Von Wright (2000) has shown that different groups who do not get any 
opportunity to discuss with each other cannot take on each others’ perspectives, and 
thus find it difficult to achieve any development. Change can be achieved by abandon-
ing habits and confronting problems. Attention which is only directed towards habit-
ual behaviours does not contribute to change. My observations show that formal meet-
ings, for the most part, are forums for communication and discussions of external 
information and demands. Teachers seldom find the time to discuss their own situa-
tions between themselves, and thus only obtain a limited understanding of each others’ 
perspectives, which contributes to retain any existing boundaries between different 
groups of teachers. Both school heads and teachers perceive difficulties in creating a 
commitment for any development issues which concern the whole school. Conversa-
tions are generally kept at an overall level and do not relate to teachers’ personal experi-
ence of their practical work. The teachers admit that they have chosen an educational 
profession because they really like working with children and teaching their respective 
subjects. This is a reason why they feel the urgent need for more time to discuss any 
issues in connection with their work. The teachers consider their own educational 
practices, and their discussions with colleagues, as being the most essential and central 
part of their work. My study shows how actions from school heads, as well as teachers, 
influence their interactions during their meetings. This has partly to do with school 
heads’ ability to supervise and chair large meetings, and partly with the influence of 
teachers’ actions and behaviours. They sometimes come unprepared to meetings in 
spite of having been given an agenda, and sometimes do not seem interested in consid-
ering current issues which need to be discussed, and may appear to only be ‘wasting 
time’. This obstructs any real exchange of ideas, and thus formal meetings do not seem 
to promote any mutual role taking.
 Informal contacts with school heads during their daily work is emphasised by both 
parties. A close relationship means that heads’ get to know more about teachers’ work 
and can keep updated on any current activities. Teachers’ consider visits from school 
heads as very important in order to receive feed back on their daily work. Their pres-
ence and accessibility, for example in the staff common room, are by both groups 
considered as being very important in order for teachers to obtain immediate answers 
to any important questions. Any informal discussions during coffee breaks may also 
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concern pedagogical matters and thus act as a forum for support and affirmation for 
teachers. For example, school heads may ask teachers about the progress of their teach-
ing. Hultman (1998) also maintains that small informal meetings during which teach-
ers are able to communicate with school leaders may be attributed with having a con-
tent of pedagogical supervision and management. The information obtained by school 
heads during any such direct contacts or communications, Hultman calls contextual 
knowledge. This provides school heads with information concerning current school 
issues and teaching situations. School heads benefit from any such knowledge and in-
formation as a means of further development of their understanding of educational 
practices, and may apply this information to any future and strategical problem-solving 
situations.
 Thus, my study points to the fact that small and informal meetings allow greater 
opportunities for the creation of a mutual understanding of educational practices. It is 
during their day-to-day meetings and discussions concerning daily issues that school 
heads and teachers are able to mutually develop their work, as well as have the oppor-
tunity to take on each others’ perspectives, which is in fairly glaring contrast to views 
held by other researchers, such as Hallerström (2006) and central government inten-
tions (Skolverket, 2009; Utbildningsdepartementet, 2001) which consider school 
heads to be experts, ensuring pedagogical progress and development, communicating 
their ideas to teachers. In line with Alvesson (2006) and March (1984) my study high-
lights difficulties in the image of heads as managers/giants, persuading and inspiring 
their organisation in order to obtain a certain reaction or response. Similar to my own 
findings, Alvesson points out the fact that concrete and operational work tasks occupy 
most of the head’s time, and there is too little time or energy left over for her/him to be 
the kind of leader who presents action policies, and works towards obtaining support 
for these. Also March (1984) is critical of any too grandiose leadership theories, main-
taining that leadership involves being able to work with different issues of a daily char-
acter, dealing with minor changes as they occur, rather than implementing any major 
organisational upheavals. As my study shows, this is also true concerning school heads. 
The grand ideas and concepts which are presented by current ideas of leadership, main-
taining that school heads in their capacity as managers should lead their organisations 
towards more unified aspects on school work and mutually shared views and ideas, I 
consider as being inhibiting. These may result in feelings of inadequacy among school 
heads and teachers who find them impossible to respond to. Such rational views con-
cerning leadership and school work may cause school heads to come to doubt their 
ability to lead, as this is not in line with their work, which is very much concerned with 
everyday work and problem solving. Their working day often turns out very differ-
ently than planned, as unforeseen and urgent situations keep occurring which must be 
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solved ‘on the spot’. There are also other kinds of difficulties concerning the idea of the 
expert leader and initiator of development, for example that teachers are also leaders of 
the school work, and are not easily led to believe in any ideas put forward by school 
heads if they are unable to support these or are not offered anything in return.
 A very important aspect, also discussed by Alvesson (2006), is what may happen 
when leaders advance their positions, resulting in reductions in the independence and 
influence on ideas and actions among the members of their organisation. Ball 
(1997/1998) illustrates the outcome of the implementation of a new leadership culture 
based on management issues and hierarchical structures in schools in Great Britain and 
Wales at the end of the 1980s. These changes, allowing more power to school leaders, 
have widened the gap between school heads and teachers. Ball maintains that giving 
increasing power to school heads may lead to feelings of alienation, restricting teachers’ 
commitment to overall school initiatives. Based on my discussion above and the results 
of my study, I assume a sceptical attitude to the obvious provisions in the new pro-
gramme for head teachers (Skolverket, 2009), which emphasises the role of school 
heads as managers, advancing their position in relation to teachers. I find it difficult to 
understand how this view on leadership could possibly allow more possibilities and 
opportunities for school heads and teachers to develop school work. As shown by my 
study, the influence of teachers is vital in order for any changes and policies to have an 
impact on school work. School heads should never take any decisions over the teachers’ 
heads, because then, according to one interviewed teacher, they ’show their claws’ and 
begin to resist any new decisions out of hand. Thus, this kind of unilateral decision-
making cannot make any impact. On the contrary, the establishment of a mutual rela-
tionship emerges as vital, under which school heads and teachers together can develop 
school issues and implement any changes in connection with their mutual work expe-
rience at their schools. Educational reforms often fail because they are not linked to 
teachers’ previous professional experience (Hargreaves & Fink, 2008).
                       
My study gives rise to the question of who is really leading who. My thesis clearly shows 
that leadership must be understood as a phenomenon which is unavoidably produced 
and shaped by teachers and heads together – hence the title Co-Produced Leadership. 
This study also shows how any social, cultural and political dimension as part of the 
interplay and interaction between school heads and teachers asserts an influence on 
their actions, as well as the formation of school leadership. The consequence of this is 
that the prevalent and increasingly popular image of the firm strong leader who steers 
her/his organisation in the desired direction must be abandoned. Any such image is 
rather counterproductive, as, for example, school heads may feel that they are not quite 
capable of fulfilling their role as leaders.
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The understanding that school leadership is a co-produced phenomenon, and that 
social, cultural and political dimensions are essential in its formation, also involves a 
more realistic view of the prerequisites and situational conditions of school leadership. 
An understanding of the role of mutually appreciated perspectives in leadership also 
improves the basic parameters for both school heads and teachers in leading school 
work together.
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Bilaga 1a

Journal över kontakter med fältet, Fall 1

1 november 2005   Första personliga möte med rektor. Se checklista för samtalet det första mötet  
 med rektor. (Denna rektor ställde senare inte upp efter att tillfrågat ledningsgrupp  
 och lärare)

14 december 2005 Första personliga möte med den rektor som tackat jag till att deltaga.   
 Info om syftet med avhandlingsarbetet, urval, fallstudier under ett år.   
 Se checklista för det första mötet med rektor.

18 januari 2006 Utvecklings- och samverkansgruppens möte kl. 15–16.30. Plats: Rektorsexpeditionen.  
 (Deltog ej p.g.a. att mötet flyttats och jag inte fått det meddelande som rektor  
 skickat mig via mejl. Mötet var dagen innan 17 januari. Jag var ute på skolan den 18 jan.)

24 januari 2006 Husmöte kl. 17–20. Plats: Skolans personalrum

2 februari 2006  Arbetslagsplanering 4-6 kl. 15-16. Plats: Rektorsexpeditionen

7 februari 2006  EHT (Elev Hälsa Teamet) kl. 14.30–16.00.  Plats: Rektorsexpeditionen 

21 februari 2006 Husmöte kl. 17–20.30. Plats: Skolans personalrum

28 februari 2006 Pedagogiskt möte kl. 15–16.30. Skolår F–1 och 2–3. Plats: Skolans personalrum 

1 mars 2006 Kamratstödjarteam (samtal med skolledaren) kl. 9.30–10.15.Plats: Rektorsexpeditionen

7 mars 2006 Utvecklings- och Samverkansgruppens möte kl. 15–16.30. Plats: Rektorsexpeditionen

20 mars 2006  Intervju nr. 1 med skolledaren kl. 13–14.15. Plats: Rektorsexpeditionen

5 april 2006 Intervju nr. 2 med skolledaren kl. 13-14.30. Plats: Rektorsexpeditionen 

25 april 2006 Pedagogiskt möte kl. 15–16.30. Plats: Skolans personalrum

15 maj 2006 Planering förskolan. (Ej med skolledare meddelade att han inte skulle komma) 

16 maj 2006 Klasskonferens F1–3 kl. 14.30–16.30. Plats: Rektorsexpeditionen

23 maj 2006 Klasskonferens 4–6 kl. 14.30–16.30. Plats: Rektorsexpeditionen

15 augusti 2006 Upptaktsdag med all personal på skolan (förutom en förskola) kl. 8–16.   
 (jag deltog fram till 11.30)

21 augusti 2006 Intervju med lärare i förskolan kl. 13–14. Plats: Skolan klassrum

21 augusti 2006 Intervju med lärare i skolår 4 kl. 15–16. Plats: Skolan klassrum

25 augusti 2006  Intervju med lärare i skolår 2 kl. 13.15–14.15. Plats: Skolan skolsköterskans   
 expedition.

28 augusti 2006 Intervju med lärare i förskoleklass kl. 13.30–14.30. Plats: Skolan klassrum

28 augusti 2006  Intervju med lärare i skolår 1 kl. 14.30–15.30. Plats: Skolan klassrum

29 augusti 2006  Intervju med lärare i skolår 6 kl. 13.45–14.45. Plats: Skolan klassrum

29 augusti 2006  Intervju med lärare i idrott kl. 14.45–15.45. Plats: Skolan klassrum

30 augusti 2006  Möte med Utvecklings- och samverkansgruppen heldag    
 (jag var med från kl. 8.00–12.00). Plats: Lokal utanför skolan

4 september 2006  Intervju med lärare i skolår 3 kl. 13.30–14.30. Plats: Skolan klassrum

4 september 2006 Intervju med lärare i skolår 5 kl. 14.30–15.30. Plats: Skolan klassrum

12 september 2006  Intervju med lärare i fritidshem kl. 10.30–11.30. Plats: Skolan klassrum
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Journal över kontakter med fältet, Fall 2

2 november 2005 Första personliga möte med rektor. Info om syftet med avhandlingsarbetet, urval,  
 fallstudier under ett år. 

10 november 2005 Rektorsmöte kl. 10–12. Plats: Utanför skolan

11 november 2005  Möte med fritidshemmen kl.10.00–11.00. Plats: Skolan. (Kom till skolan kl. 9.30  
 och var med i personalrummet)

15 november 2005  Möte med lärare och förskollärare kl.15.00–16.30. Plats: Skolan.

16 november 2005            Möte med miljörådet kl. 14.00–15 på rektorsexpeditionen 

21 november 2005  Möte med rektorerna för skolan och förskolan på Rektorsexpeditionen   
 kl. 12.30–13.30

28 november 2005  Möte med utvecklingsgruppen kl. 14.45–16.30. Plats: Skolan

6 december 2005  Möte med all personal om skolkulturanalys kl. 17.30–19.30. Plats: Skolan

8 december 2005  Stort rektorsmöte med områdeschefen kl.13–16. Plats: Utanför skolan

9 december 2005 Möte angående skolkulturanalysen tillsammans med områdeschef kl. 10–12.  
 Plats: Utanför skolan

13 december 2005  Möte med alla lärare och förskollärare kl.15.00–16.30. Plats: Skolan 

2 januari 2006 Intervju nr. 1 med skolledare kl. 10–12.  Plats: rektorsexpeditionen.   
 Började med att fika vid kl. 10. Intervjun tog cirka en timma.

31 januari 2006 Intervju nr. 2 med skolledare kl. 13.30–14.20. Plats: Rektorsexpeditionen.

13 mars 2006 Möte uppdragsdialog med skolledare och arbetslag kl. 16. Plats: Skolan.   
 Mötet inställt! 

21 mars 2006 Möte uppdragsdialog med skolledare och arbetslag kl. 15–16.15.   
 Skolår 4: Plats: Skolans konferensrum

23 mars 2006  Möte uppdragsdialog med skolledare och arbetslag kl. 14.   
 Skolår 2–3: Plats: Skolan. Mötet inställt!

15 maj 2006  Intervju med idrottslärare kl. 15–16. Plats: Biträdande skolledares rum

18 maj 2006 Intervju med lärare i skolår 6 kl. 9–10. Plats: Konferensrummet

18 maj 2006  Intervju med lärare i skolår 3 kl. 14–15. Plats: Lärarens klassrum

19 maj 2006  Intervju med lärare i skolår 5 kl. 8–9. Plats: Grupprum 

22 maj 2006  Intervju med lärare i fritidshem kl. 8.30–9.30. Plats: Konferensrummet

22 maj 2006  Intervju med lärare i skolår 2 kl. 9.30–10.30. Plats: Konferensrummet

22 maj 2206  Intervju med lärare i skolår 1 kl. 14–15. Plats: Konferensrummet (intervjun avbröts)

23 maj 2006  Intervju med lärare i skolår 4 kl. 8.30–9.30. Plats: lärarens klassrum

24 maj 2006  Intervju med lärare i skolår 1 kl. 10.30–11.30. Plats: Konferensrummet

14 juni 2006 Intervju med lärare i förskoleklass kl. 13–14. Plats: Rektorsexpeditionen
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1 november 2005 Första personliga möte med rektor. Info om syftet med avhandlingsarbetet,   
 urval, fallstudier under ett år. 

8 november 2005 Personalmöte kl. 14.30–16, skolår 3–6 + skola som ligger utanför huvudskolan.  
 Plats: Personalrum

10 november 2005 Personalkonferens kl. 18–20.30, förskola, fritidshem och F–2. Plats. Matsalen 

29 november 2005  Arbetslagsträff kl. 14.30–15.30, skolår 5. Plats: Skolår 5:s klassrum

6 december 2005  Arbetslagsträff kl. 14.30–15.30, skolår 6. Plats: Rektorsexpeditionen

30 december 2005 Intervjua skolledaren kl. 11.00–12.00 Plats: Rektorsexpeditionen

6 februari 2006 Möte med skolutvecklingsgrupp och samverkansgrupp kl. 8.15–14.30.   
 Plats: Konferensanläggning utanför skolan

16 februari 2006 Andra intervjun med skolledare kl. 9.00–10.00. Plats: rektorsexpeditionen

2 mars 2006 Arbetsplatsträff kl.18.15–21 med all personal. Plats: Matsalen

16 mars 2006 Uppdragsdialog kl. 13.15–14.15. Plats: Klassrum

14 mars 2006 Intervju med idrottsläraren kl. 14–15. Plats: personalrummet.    
 Inställt p.g.a. sjukdom.

14 mars 2006  Intervju med förskollärare kl. 15–16. Plats: Förskolan 

16 mars 2006 Intervju med lärare skolår 3 kl. 15–16. Plats: Grupprum 

16 mars 2006  Intervju med fritidspedagog kl. 16–17. Plats. Grupprum 

22 mars 2006  Intervju med lärare skolår 1 kl. 13–14. Plats: vilorummet

22 mars 2006 Intervju med lärare skolår 4 kl. 16–17 Plats: Skolassistentens rum

3 april 2006 Intervju med idrottslärare kl. 8.30–9.30. Plats: Grupprum 

3 april 2006  Intervju med lärare i skolår 5 kl. 15–16. Plats: Grupprum 

11 april 2006  Intervju med lärare i förskoleklass kl 15–16. Plats: Grupprum

18 april 2006  Intervju med lärare i skolår 2–3 kl. 14–15.30. Plats: Skolan utanför huvudskolan,  
 i lärarens klassrum

19 april 2006 Intervju med lärare i skolår 6 kl. 13–14. Plats: Personalrummet.
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Intervjumanual för skolledarna

Frågor som kan svara på hur skolledaren ser sin egen roll för det pedagogiska vardagsarbetet.

 • Kan du beskriva ditt arbete. Vad gör du? Vad har du för ansvar? Hur ser din arbetsdag ut?

 • Vad är din främsta uppgift som skolledare?

 • Berätta om hur du är som skolledare.

Frågor som kan svara på hur det går till när skolledare och lärare utvecklar det pedagogiska 
vardagsarbetet på skolan.

 • Berätta om hur du och lärarna arbetar med förhållningssätt och arbetsformer kring lärande  
 • och undervisning på skolan.

 • Hur arbetar ni med läroplanen?

 • Specifik berättelse

  • Hur organiserar du möten med lärarpersonalen på skolan?

 • Vad vill du ha ut av de olika mötena?

 • Hur tror du lärarna ser på mötena?

  • Hur tas erfarenheter som görs på skolan i samband med det pedagogiska vardagsarbetet tillvara  
 • i verksamheten?

 • Har lärarna möjlighet att se varandra i handling i det pedagogiska vardagsarbetet?

 • Vilka styrkor har skolan?

 • Vad tycker du att skolan behöver utveckla?

Frågor som kan svara på hur relationerna ser ut mellan skolledare och lärare och om det finns 
gemensamma innebörder kring det pedagogiska vardagsarbetet och hur de i så fall har formats.

 • Berätta om ditt samarbete med lärarna. Vad tycker du är viktigt att tänka på som ledare   
 • när det handlar om att leda andra? 

 • Hur ser samarbetet ut mellan lärarna på skolan (lärare, fritidspedagoger och förskollärare)?

 • Har du och lärarna en gemensam syn på det pedagogiska arbetet (förhållningssätt och arbetssätt  
 • kring elevernas lärande)? Hur har ni i så fall format denna syn?

 • Hur ser du på arbetslaget?

 • Hur gör du när det uppstår samarbetssvårigheter i t ex arbetslaget eller mellan olika lärarkategorier?

 • Har du någon/några samarbetspartner? I så fall vad betyder den/de för dig?

Bakgrundsfrågor

Hur länge har du arbetat som skolledare?

Vad har du för utbildning?

Hur stor är den personal du ansvarar för?

Hur många elever går på skolan?

Hur trivs du som skolledare?

Vilken var anledningen till att du blev skolledare?

Har du tidigare erfarenheter av att vara ledare?

Hur kom det sig att du började arbeta på rektorsenheten?
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Intervjumanual för lärarna

Frågor som kan svara på hur lärarna ser på ledarskapets roll för det pedagogiska vardagsarbetet

 • Berätta om vad skolledaren gör på skolan. 

 • Hur ser du på ledarskapet på skolan?

 • Hur tycker du att en skolledare ska vara?

Frågor som kan svara på hur det går till när skolledare och lärare utvecklar det pedagogiska 
vardagsarbetet på skolan.

 • Berätta om hur ni arbetar på skolan med förhållningssätt och arbetsformer kring lärande   
 • och undervisning?

 • Finns det något som är framträdande för hur ni arbetar på skolan?

 • Hur arbetar ni med läroplanen?

 • Hur ser du på de möten som ni har på skolan?

 • De erfarenheter ni gör på skolan i samband med det pedagogiska vardagsarbetet,   
 • hur tar ni tillvara på dem?

 • Vilka styrkor tycker du skolan har?

 • Vad tycker du skolan behöver utveckla?

Frågor som kan svara på relationen mellan lärarna och skolledaren och om det finns 
gemensamma innebörder kring det pedagogiska vardagsarbetet och hur de i så fall har formats.

 • Berätta om samarbetet mellan lärarna och skolledaren.

 • Hur tycker du att samarbetet ser ut mellan lärarna här på skolan     
 • (lärare, fritidspedagoger och förskollärare)?

 • Har lärarna och skolledaren en gemensam syn på det pedagogiska arbetet? 

 • Hur har ni i så fall format denna syn?

 • Om inte, vad beror det på?

 • Hur ser du på arbetslaget?

 • Om det uppstår samarbetssvårigheter i t ex arbetslaget, hur löser ni det?

 • Vilken roll har du i undervisningen?

 • Vem samarbetar du med på skolan?

Bakgrundsfrågor

Vad har du för utbildning?

Hur länge har du arbetat på skolan?

Hur kom det sig att du började arbeta på rektorsenheten?

Hur trivs du som lärare på skolan?
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Konsekvensen blir ett ifrågasättande av den allt populärare bilden av ledaren som med 
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