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Förord  
 
Jag vill tacka min vetenskapliga handledare Ingmarie Munkhammar för att hon är duktig på 
att få mig att reflektera åt rätt håll. Det är inte alltid lätt. Med bra handledning är det något 
lättare. De två proffsiga opponenter jag hade har mitt eviga tack, för att de påpekat oklarheter 
och otydligheter på ett, faktiskt, trevligt sätt. Jag vill också tacka min rektor och de rektorer 
som medverkat i min undersökning, utan er hade det varit omöjligt att genomföra detta 
uppsatsarbete. Mina barns mor- och farföräldrar som ställer upp allt det de kan och lite till är 
värda en eloge, och så även min sambo som verkligen har haft fullt upp under den här tiden. 
Jag vill också passa på att tacka min ankdamm, mitt arbetslag, för att ni gör så att jag vågar 
simma utanför dammen och för att ni får så många dagar att kännas, och låta, som om det 
vore fredag. 
 
 
Tusen tack till er alla! 
 
Petronella  
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Abstrakt  
 
Mitt syfte för denna studie var att undersöka huruvida det fanns en relation mellan 
kvalitetsredovisningarnas resultat och rektors pedagogiska ledarskap. Jag använde mig av 
kvalitativa intervjuer som metod och analyserade intervjuerna i tre steg genom att använda en 
modell ”Lärstegen” som raster för att söka finna vilken nivå rektor låg i sin reflektion över 
kvalitetsredovisningar och det pedagogiska ledarskapet. Därefter sökte jag i min analys 
relationer mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet genom att 
använda en ledarskapsmodell över pedagogiskt ledarskap, för att sedan, som sista steg, tolka 
resultatet utifrån de utsagor rektor lämnat och söka efter utsagor som påvisar att rektors 
reflektion över det pedagogiska ledarskapet har lett till någon form av handling i, eller efter, 
kvalitetsredovisningarna. Mitt resultat visar att det finns en relation mellan 
kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet hos de rektorer som ligger på den 
femte och högsta av de nivåer som finns i ”Lärstegen”, samt att relationen saknas på de två 
lägre förekommande nivåerna. 
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På skolan där jag arbetar pratar vi mycket om och kring hur vi kan utveckla skolan, eller 
arbeta med förbättringsarbete i skolan. Många har tankar på vad som skulle förenkla arbetet 
som pedagog och andra har tankar på vad som skulle kunna medföra eftersträvade 
förändringar. I min c-uppsats (Fagerström, 2004) undersökte jag om rektorer anser att 
kvalitetsredovisningarna är en del i det förbättringsarbete som skolan bedriver. Resultatet 
visade att det fanns rektorer som ansåg att kvalitetsredovisningarna var en del av skolans 
förbättringsarbete, eller skolutveckling om man så vill, men det fanns också rektorer som inte 
ansåg att kvalitetsredovisningarna var en det utan bara ansåg att det var ytterligare ett problem 
för dem att lösa; en konstruerad pappersprodukt, någonting de utförde endast för att de blivit 
tilldelade detta i sitt uppdrag. Det gjorde mig intresserad av hur de går vidare och att få veta 
hur de arbetar med kvalitetsarbetet efter genomförda redovisningar. Hur fungerar ledarskapet? 
Kan rektors ledarskap påverkas av hur rektors resultat på kvalitetsredovisningarna ser ut? Hur 
arbetar de med kvalitetsredovisningarna i sitt eget lärande gällande ledarskapet? De 
frågeställningar som jag upplever intressanta handlar om rektors syn på sitt ledarskap i ljuset 
av kvalitetsredovisningarna. Finns det en relation mellan rektors upplevelser av sitt 
pedagogiska ledarskap och de resultat som påvisats i kvalitetsredovisningar? 
 
 
Syfte 
 
Huruvida det föreligger en relation mellan kvalitetsredovisningarna och rektors pedagogiska 
ledarskap. 
 
 
Bakgrund 
 
Begreppet kvalitet och skolans kvalitetsredovisningar 
 

I de flesta fall torde vi med kvalitet avse sådana goda egenskaper som flera 
betraktare är överens om. Kvalitet är därmed helheten av de egenskaper hos ett 
objekt eller en företeelse som förmår övertyga betraktaren om sin excellens.  
 
 (Myndigheten för skolutveckling, 2002, s.10) 

 
Själva kvalitetsredovisningen är ett av de sätt Skolverket använder sig av för att bedöma 
likvärdigheten och kvaliteten på skolans verksamhet. 1997 infördes en förordning om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet: SFS 1997:702: 
 

 §1 Varje kommun och skola skall årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar 
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen 
respektive arbetsplanen. 

 
 §2 En kvalitetsredovisning skall innehålla dels en bedömning av dels i vilken mån 

målen för utbildningen uppnåtts, dels vilka åtgärder som behövs om målen inte har 
uppnåtts.  

 
Efter att ha utvärderat kvalitetsredovisningarna och kvalitetsredovisningsarbetet, trädde en 
förnyad skrivning av förordningen i kraft, med förändringen att skolorna skulle utvärdera 
verksamheten i förhållande till de nationella målen, SFS 2001:649: 
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§1 Varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet skall årligen upprätta en 

skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen 
och utvärderingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningen skall innehålla 
en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen har 
uppnåtts och en redovisning för vilka åtgärder skolan avser vidta om målen 
inte har uppnåtts. 

 
 §2 Varje kommun skall senast den 1 maj varje år upprätta en skriftlig 

kvalitetsredovisning för föregående kalenderår. Kommunens 
kvalitetsredovisning skall bygga på skolornas kvalitetsredovisning och 
innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för 
utbildningen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder kommunen 
avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 

 
Den verkliga förändringen ligger i att varje skolas verksamhet idag utvärderas istället för 
skolplanen och arbetsplanen som tidigare förordning förordade (Fagerström, 2004).  
 
Myndigheten för skolutveckling (2002) anger att syftet med kvalitetsredovisningarna är att de 
ska fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Skolverket (1999) 
anger att syftet med kvalitetsredovisningarna är att ge intressenter i skolan en gemensam, 
tydlig bild av verksamheten, samt utgöra ett viktigt underlag för bedömningar av kvalitet och 
likvärdighet. 
 
Scherp (2004) menar att skolans kvalitet går att bedöma på tre sätt, och menar då genom att se 
kvalitet som måluppfyllelse, kvalitet som förhållande mellan kundens förväntningar och den 
kvalitet som kunden upplever, samt kvalitet som förverkligande av de arbetsprocesser som 
bedöms leda till att man uppnår organisationens uppdrag. Kvalitet som förverkligande av 
arbetsprocesser behandlar hur kvalitetsarbete leder fram till elevernas lärande och utveckling.  
 
 
Den svenska skolan och dess ledarskap i förändring 
 

Genomförandet av beslutade reformer har krävt en förskjutning av 
ledningsfunktionen från en förvaltande mot en mera utvecklingsinriktad 
roll. Övergången från en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd skola har 
lagt ökat ansvar på rektor att driva förändringsarbetet. 

    (Kåräng, G. s. 263) 
 
Axiö & Palmquist (2000) skriver om hur skolans styrning ändrats från att ha haft detaljerade 
regelverk till att ha målstyrning och menar att statens styrinstrument (som skollag, 
skolformsförordningar och läroplaner) numer huvudsakligen innebär mål och 
resultatvärdering, och att detta är en genomgripande förändring av utbildningsväsendet. Fram 
till 90- talet var rektor, enligt Axiö & Palmquist, en statlig tjänsteman vars uppgift var att ha 
kännedom om de författningar som styrde skolan och vara den som uttolkade reglerna, och 
jämför den uppgiften med rektors ansvar idag, med de mångfacetterade arbetsuppgifter som 
idag finns på agendan och den mer utsatta roll rektor idag har som offentlig företrädare för 
skolan. De menar vidare att oavsett hur organisationen ser ut och fungerar har rektor det 
övergripande ansvaret och att rektors utbildning behöver utvärderas och debatteras med 
syftning på innehåll och metoder; eftersom det pedagogiska ledningsansvaret är klart uttalat 
och rektorerna som ska verka i verksamheten behöver både mötesplatser där de kan diskutera 
sin roll och stöd av varandra. När skolan kommunaliserades 1991 ändrade ledarskapet för  
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rektorerna karaktär från att uttolka, tillämpa och övervaka den statliga styrningens detaljerade 
regelverk till att vara ett pedagogiskt ledarskap. 
 

En sak ska man dock vara medveten om: Det politiska ansvaret går inte att 
decentralisera bort. Det som rikspolitikerna abdikerat från, måste de 
kommunala politikerna ta ansvar för.  

     (Maltén, 2000, s. 160) 
 
Maltén menar att kommunpolitikerna i sin tur har lämpat över ansvaret på rektorerna, vilka 
har händerna bakbundna på grund av de ekonomiska nedskärningarna. Konsekvensen har, 
enligt Maltén, blivit att rektor i stor utsträckning har tvingats ägna allt större tid till att jaga 
elever, och därmed pengar, till sin skola. Konsekvensen av det, menar Maltén, är en negativ 
spiral med färre elever, vilket genererar mindre medel och ger sämre förutsättningar att 
bedriva en attraktiv skola. Maltén menar vidare att skolkvaliteten på grund av det varierar 
kraftigt, och den eftersträvade, och krävda, likvärdigheten blir hotad. 
 
Enligt Enquist (1996) upplever många skolledare att det har blivit svårare att vara chef, och 
att skolledarens roll har förändrats från att vara auktoritär utövare av skolans verksamhet till 
”säljare” av skolans tjänster. Ett problem Enquist tar upp är att många skolledare fortfarande 
ägnar sig mestadels åt att vara administratör och förvaltare i stället för att vara pedagogiskt 
utvecklare. Enquist menar vidare att det nya skolledarskapet innebär att skolledarna måste ha 
förmåga och kunskap att leda det förändringsarbete som är nödvändigt på grund av skolans 
förändrade förutsättningar, och att då mängden administration har ökat på skolenheterna 
måste den administrativa apparaten ses över så att det inte i framtiden är där som skolledaren 
lägger sin mesta tid och sitt engagemang. Hur effektiv eller ineffektiv en skola är, menar 
Enquist, är avhängigt skolledaren, och i framgångsrika skolor har rektor tagit aktiv del i det 
pedagogiska arbetet och även tagit ansvar för utvärderingen av elevernas framsteg. Ytterst 
ansvarig för varje skola är, påpekar Enquist, skolledningen. 
 
 
Ledarskapet 
 
 
Substantivet ledarskap betyder enligt nationalencyklopedin ”det att ha bestämmande 
ställning” och är en term vi använt sedan 1800- talet. (wwww.ne.se).  
 
Ett problem med ledarskapsteorin är, menar Holmberg (2000), att ledarskapsforskningen 
belyser olika aspekter av ledarskap, samtidigt som den presenteras som om den vore generell. 
Hon menar att varje ny dimension eller infallsvinkel omformas till en ledarskapsmodell. 
Holmberg menar vidare att det är ett problem eftersom ett strömlinjeformat sätt att se på 
ledarskap leder till att man glömmer att i grunden är ledarskap någonting relationellt, alltså 
någonting som utövas, formas och tolkas i lokala kontexter. Det som är viktigt är därför inte 
bara ”hur” frågan, utan även frågor som ”vem, vilka, när och varför”. Författaren anser att vi 
måste komplettera vår kunskap om ledarskap och dess utövande med ansatser som utgår från 
att ledarskap formas och omformas kontinuerligt. Det är inte bara kulturellt betingat, utan 
även tidstypiskt, unikt och med lokala förtecken.  
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Leadership eller management? 
 
Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001) tar upp en tanke de anser kan vara avgörande när man 
talar om ledarskap; båda de engelska uttrycken ”leadership” och ”management” översätts till 
ledarskap i svenskan. De menar att mellan dessa två uttryck finns en ocean av skillnader. 
Management innehåller, enligt författarna, ett starkt element av kompetens som är 
fackbunden/områdesbunden och ligger egentligen nära det svenska begreppet styrning, medan 
leadership mest har att göra med personliga egenskaper som förmågan att formulera nya mål, 
skapa intresse och engagemang. Det är detta uttryck de anser äger innebörden av det vi menar 
när vi säger ledarskap. Även Hughes, Ginnett & Curphy (2002) är inne på liknande tankar när 
de skiljer på managers och leaders. De menar att managers administrerar, förvaltar, 
kontrollerar, har kortsiktighet i visionerna, frågar hur och när, imiterar och accepterar status 
quo, där leaders är innovativa, utvecklar, inspirerar, har långsiktiga visioner, frågar vad och 
varför, är upphov till saker, och utmanar status quo. De menar att ett sätt att skilja de båda åt 
är att förstå skillnaden mellan att göra rätt saker (leaders), eller att göra sakerna rätt 
(managers). 
 
Ledarskapsroller 
 
Scherp (1998) talar om två mönster i förhållningssätt hos framgångsrika ledare: det utmanade 
ledarskapet och det serviceinriktade ledarskapet. Till det utmanande ledarskapet hör, menar 
Scherp, begrepp som initiativkraft, verksam, påverkande, förändrande, initierande, tydlig, 
ställningstagande samt visionshävdande. Han menar vidare att det karaktäriseras av att det är 
ett aktivt och utmanande ledarskap. Scherp anser att den ledarstil som är utmanande innebär 
att skolledaren ifrågasätter lärarnas reflektioner och slutsatser om lärande och undervisning. 
Den utmanande skolledaren för fram vetenskapliga resultat eller hävdar andra slutsatser än de 
förhärskande i skolkulturen. Skolledaren skapar en inre nödvändighet av förändring hos 
medarbetarna genom att skapa möjlighet för lärarna att upptäcka egna inkongruenser i deras 
föreställningar om god pedagogik. Det serviceinriktade ledarskapet innebär ett mer 
avvaktande och ödmjukt förhållningssätt. Det är i det serviceinriktade ledarskapet vi finner 
ledare som står bakom lärarna, visar respekt för lärarnas val av undervisningsmönster, 
underlättar, stödjer och berömmer lärarna. Scherp anser att den serviceinriktade ledaren ser 
som sin uppgift att underlätta för lärare som vill sina förverkliga pedagogiska ambitioner.  
 
Bolman & Deal (1997) menar att man som ledare måste vara flexibel i sitt perspektiv när man 
väljer ledarroll. Det innebär i praktiken att man i syfte att kunna lösa en situation studerar den 
utifrån olika perspektiv innan man tar ett beslut. Varje perspektiv ger, enligt Bolman & Deal, 
en relativt entydig och klar bild av ledarskapsprocessen. De menar att beroende på ledare och 
situation kan varje perspektiv leda till ett övertygande ledarskap, men inget av perspektiven 
eller ledarskapsstilarna passar i alla situationer. Vidare menar Bolman & Deal att allt arbete 
om den lärande organisationen grundar sig på idén att de perspektiv eller mentala modeller vi 
använder oss av styr vår förmåga att begripa och ta oss an den mångtydiga verklighet vi lever 
i. De olika perspektiv Bolman & Deal tar upp är Strukturellt ledarskap, där man via analys 
och syntes försöker ta fram en integrerad modell för förhållandet mellan struktur, strategi och 
miljö i organisationen, Humanistiskt/relationellt ledarskap där man fokuserar på de personliga 
relationerna mellan ledare och medarbetare, uppträder som en katalysator genom att vara 
synlig och tillgänglig. Ett Symboliskt ledarskap, med en transformering av verklighetsbilden 
till en vision av organisationens uppgift och tanken att sedan förmedla denna vision till  
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medarbetarna, Politiskt ledarskap, där man bygger upp kopplingar mellan olika intressenter, 
man talar om vad man vill och klargör vad organisationen kan få. 
 
Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001) tar också upp ledarrollernas innehåll och menar att man 
kan skilja mellan interpersonella roller, informationsroller och beslutsroller.  
 
I de Interpersonella rollerna är Toppfiguren ett ledarskap med en symbolisk roll, vilken utför 
en rad plikter främst av ceremoniell art. Rollen Ledare/ Anförare handlar om vägledning och 
motivation i förhållande till de anställda, och innehåller dessutom att integrera de individuella 
behoven i organisationens mål. I rollen som Förbindelseled ingår formella och informella 
kontakter gällande relationerna till aktörer som befinner sig utanför organisationen. Denna 
roll knyter samman organisationen med omgivningen.  
 
I Informationsrollerna finns Informationssökare och mottagare som den roll som sätter 
ledaren i läge att förstå vad som sker i organisationen och dess omgivning, i syfte att 
identifiera problem och nya möjligheter. Informationssorterare och informationsspridare är 
den roll där ledaren leder in information som kommer utifrån i organisationen. Att 
tillhandahålla information som är värdeorienterad om organisationens preferenser är, enligt 
författarna, en stor del av denna roll. Rollen som Talesman är den där ledaren uttalar sig å 
organisationens vägnar. Det är en tudelad roll där den ena delen är vänd mot de nivåer i 
organisationen som har det avgörande inflytandet, och den andra vänder sig mot 
offentligheten.  
 
I Beslutsrollerna finns Initiativtagaren, vilket är en roll där ledaren skapar förändring, löser 
icke-pressade problem, sätter i gång beslut där förändringar sker i liten skala eller takt. En 
annan av beslutsrollerna, menar författarna, är Krislösaren. Ledaren är problemlösare och 
krislösare i situationer av oförutsedd karaktär. Även Resursfördelaren är en av beslutsrollerna 
och ”handlar om auktorisation av viktiga beslut och är central i samband med strategiska 
beslut där betydliga resurser disponeras.” (s. 209) I sammanhanget kan resurser innebära tid, 
pengar, arbetskraft eller dyl. Förhandlaren är den sista av beslutsrollerna som Bakka, 
Fivelsdal & Lindkvist tar upp, och innehåller de större, icke-rutinartade förhandligarna. 
Ledaren roll här är att delta i syfte att kunna ställa upp med nödvändiga resurser just i denna 
stund. 
 
Det pedagogiska ledarskapet och rektorsrollen 
 

Rektorns viktigaste arbetsuppgift är att leda skolans pedagogiska arbete på 
ett sådant sätt att förutsättningarna för elevernas lärande successivt 
förbättras. Detta arbete består till en del av administrativa arbetsinsatser av 
olika slag, som i förlängningen positivt stöder elevernas lärprocesser. 
Pedagogisk ledning utövas också i ett nära ledarskap, där rektorn t.ex. 
genom iakttagelser i den undervisning som pågår får underlag för att aktivt 
på olika sätt stödja lärare i deras arbete. 

   (Nationella kvalitetsgranskningar, rapport 160. s.40) 
 
Kåräng (1997) menar att det ofta talas om administrativt och pedagogiskt ledarskap, och anser 
att den administrativa delen består av rektors befattning med ramar och regler för skolans 
verksamhet. Den pedagogiska delen, menar Kåräng, är mer diffus. Han tar dock upp att det 
förfaller stå för en mer direkt och målinriktad påverkan av undervisningen. Orsaken till att det 
föreligger en begreppsförvirrning kring pedagogiskt ledarskap kan, menar Kåräng, ha att göra 
med att olika intressenter eller aktörer inte vill ge begreppet samma innebörd. Klart verkar  
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dock vara att i det pedagogiska ledarskapet ligger dels att medverka till att tydliggöra målen 
och dels att leda arbetet mot att nå målen. I den senaste läroplanen finns en beskrivning av 
rektors roll som pedagogisk ledare: 
 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har 
rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas 
på att nå de riksgiltiga målen. (Lpo 94, s. 17) 
 

Maltén (2000) anser att rektorsrollen är såväl hel som tudelad. Det pedagogiska ledarskapet 
menar han, bör vara inriktat mot att vara ledare för skolans pedagogiska utveckling samt ha 
det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på riksgiltiga och lokala mål. Maltén 
anser att det pedagogiska ledarskapet är en integration av fem ledardimensioner, vilka är 
inriktade på; mål, relationer, förnyelse, situation och etik. Den målinriktade ledardimensionen 
är enligt Maltén en fråga om att omfördela makt och ansvar, vilka vi inom skolan har sett i 
form av avreglering och decentralisering. Denna form av målinriktning, menar Maltén, kan 
ses som en målstyrning med resultatansvar, eftersom ledaren kan delegera utförandet av 
målen till sina medarbetare, men alltid står med ansvaret över resultatet. Gällande den 
relationsinriktade ledardimensionen, anser Maltén, att ledare generellt behöver ta till sig att 
människorna, medarbetarna är en av de främsta resurser organisationen har. För att 
medarbetarna ska agera på det sätt som bäst främjar organisationen krävs, enligt Maltén, att 
man fokuserar på de potentiella utvecklingsmöjligheter individen har, och att man 
uppmärksammar individens attityd till arbetet. Maltén menar att vi strävar lika mycket efter 
förhöjd livskvalitet och självförverkligande som efter att förbättra vår levnadsstandard. Vidare 
menar han att en viktig aspekt att ta med i beräkningen är gruppkrafterna, och möjligheten att 
nyttja den. Ledaren måste ge stöd, trygghet och erkänsla till individen, ge delaktighet till 
gruppen och måluppfyllelse och utveckling till organisationen. Det kräver ett samspel från 
ledarens sida mot och mellan tre nivåer, individ, grupp och organisation. Den 
förnyelseinriktade ledardimensionen fokuserar på att få individen och gruppen inriktade på 
förnyelse och förändring. För att det ska gå att genomföra, menar Maltén, måste ledaren äga 
vetskap om att det i kunskapsintensiva organisationer inte går att skilja mellan personal- och 
affärsidé, eftersom medarbetarnas kompetens är organisationens viktigaste resurs. Därför 
måste medarbetarnas kompetens ständigt växa, utvecklas och förnyas. Vilken av 
ledardimensionerna som är bäst går, enligt Maltén, inte att svara på; det beror på situationen. 
Det är här den situationsinriktade ledarskapsdimensionen kommer in. Val av 
ledarskapsdimension beror på en rad faktorer (som medarbetarnas kompetens, förmåga och 
självständighet eller uppgiftens svårighetsgrad) och då måste ledaren var flexibel nog att 
kunna behärska situationen, och lyhörd nog att kunna bedöma var medarbetarna befinner sig i 
förhållande till uppgiftens natur (jfr Bolman och Deals perspektiv). Den sista av Malténs 
ledarskapsdimensioner är den etikinriktade. Den går ut på att man som ledare ska göra andra 
framgångsrika istället för att utgå ifrån det som gynnar en själv i alla lägen, att man ska arbeta 
genom andra, visa medkänsla, visa lojalitet mot såväl medarbetare som organisation, att 
engagera sig i andra, att lyssna aktivt, att berömma och stärka andra, att uppträda med 
självintegritet, att skapa meningsfullhet för sina medarbetare, att vara trovärdig, sannfärdig 
och sig själv, att kunna kombinera makt och visdom. Malténs slutord i den etikinriktade 
ledarskapsdimensionen är: ”Man associerar i sammanhanget till Martin Luther King eller 
Mahatma Gandhi”. (s.187)    
 
Axiö & Palmquist (2000) anser att den del av rektors ledarskap som diskuteras mest det 
pedagogiska ledarskapet. De menar att eftersom det inte finns någon klar och entydig 
definition av begreppet upplever sig många rektorer trötta och irriterade på att det alltid pratas 
om att rektor ska vara pedagogiska ledare. Att veta vad som krävs av en pedagogisk ledare  
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och hur rektor ska hinna med ytterligare fler uppgifter än de redan har menar Axiö & 
Palmquist är problemet. De menar vidare att de första kraven som måste vara uppfyllda för att 
rektor ska ha en möjlighet att agera som pedagogisk ledare är att de har ett ansvarsområde 
som inte är för stort och att de får kvalificerat stöd i administrativa och ekonomiska frågor. 
Att arbeta med kvalitetsredovisningar i egenskap av pedagogisk ledare innebär, anser 
författarna, att rektors roll som visionär är viktig, rent av avgörande. Det faller under rektors 
ansvar att utföra kvalitetsredovisningar, och dessa bör börja i samtal kring mål och visioner.  
Dessa samtal, eller diskussioner bör, enligt Axiö & Palmquist, föras i avsikt att definiera vad 
man ser som god kvalitet samt i avsikt att göra en kvalitetsbedömning, och den kräver 
samtligas delaktighet. De menar vidare att detta är en diskussion som måste hållas levande 
eftersom den är en ständigt pågående process.  
 
Their (1996) menar att den nya ledarrollen kan liknas vid pedagogens roll, under förutsättning 
att man ser andra tekniker, uttrycksformer och metoder i arbetet. Ledaren är enligt Their 
delaktig i lärprocessen, och samverkar med sina medarbetare för att följa upp och ge snabb 
återkoppling samtidigt som ledaren också ställer krav och uttalar förväntningar. Vidare, menar 
Their, att det pedagogiska ledarskapet är beroende av de underliggande attityder ledaren har. 
De underliggande attityder som Their tar upp är ledarens rollupplevelse, vilken Their menar 
innebär den syn ledaren har på ledarskap i allmänhet och sitt ledarskap i synnerhet, ledarens 
människosyn, vilken är viktig för att den påverkar interaktionen med ledarens medarbetare, 
samt ledarens kunskapssyn eftersom ledaren enligt Their strävar efter en lärande organisation. 
Their menar att den upplevelse ledaren har av sin roll styr det sätt vilket ledaren agerar på. 
Rollupplevelsen styr vilka informationskällor som anses värdefulla, vilket förhållningssätt 
ledaren har till organisationen, vilka förväntningar ledaren föreställer sig att medarbetarna har 
på ledarskapet och det sätt ledaren ser sin egen funktion på.  
 
Erfarenhetsbaserat lärande hos rektor 
 
Granberg och Ohlsson (2000) menar att handling tillsammans med reflektion är nödvändigt 
för att organisationen ska fungera i sitt lärande. Erfarenhetslärandet i sig bygger på ett 
konstruktivistiskt sätt att tänka, d v s man har alltid en förförståelse av någonting, och den 
förändras mär man är med om någonting, läser någonting eller aktivt reflekterar. I 
erfarenhetslärande utgår man, enligt Granberg och Ohlsson, från någonting man varit med 
om, och vill förändra. Vi lär oss mer om det vi vill förändra, planerar ett annat agerande, 
genomför det vi planerat och undersöker om det blev bättre. 
  
Även Maltén (2000) tar upp det erfarenhetsbaserade lärandet, och menar att lärandet är lika 
bra, eller bättre om det, istället för att vara kurser som isolerade företeelser, är en medveten 
utvecklingssatsning i direkt anslutning till det vardagliga arbetet. Maltén tar upp mentorskap 
till nyblivna ledare som ett exempel och ett annat är att arbeta tillsammans med erfarna 
kolleger. Moon (1999) menar att man med enkla metoder kan öka nyttan av kortare kurser i 
utvecklingssatsningar, och anger att man genom upplägg och strategier kan öka graden av 
reflektion och därigenom erfarenhetsbaserat lärande. 
 
Ytterligare ett sätt att se erfarenhetslärande på är det sätt Molander använder sig av. Att 
reagera intuitivt, menar Molander (2000) är ett bevis på att man tillgodogjort sig kunskaper. 
Han menar att även om man i en lärande situation ser olika funktioner, begrepp och 
angreppssätt som fungerar, så är det den kunskap vi bär med oss som erfarenheter som styr 
hur vi hanterar situationer, och menar vidare att det är det som är signifikant för en expert; 
han ser hela situationen, känner omedelbart igen den och agerar på instinkt. 
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Sambandet mellan lärande och reflektion 
 
Marton, Hounsell & Entwistle (1997), menar att den mening, innebörd man ger sambandet 
mellan kunskap och reflektion beror på med vilken syn man närmar sig lärandebegreppet. 
Författarnas val är att se två motpoler, en djupinlärning och en ytinlärning. Vid en 
djupinlärning är den lärandes mål att förstå meningen med materialet, och hon är villig att  
integrera materialet med den befintliga förståelse hon har, dvs hennes tidigare idéer, och 
förutbestämda meningar, och i de fall det är nödvändigt ändra dessa till förmån för den nya 
kunskap hon har tillgodogjort sig enligt mottot ”jag gör vad jag kan och när jag kan bättre gör 
jag bättre”. De nya idéerna placeras noga in i fack och integreras med den befintliga 
kunskapen. I den ytliga ligger den lärandes omsorg i att lära sig materialet som det är, utan att 
försöka förstå det i relation till tidigare kunskap eller andra områden av förståelse som den 
lärande har. Man kan, enligt författarna, se det som att den nya kunskapen är lagrad för 
tillfället, men inte lagd i fack för att kunna användas fortsättningsvis. Författarna menar vidare 
att lärandet inte består av ”antingen eller” situationer, utan att vi använder alla dessa former 
beroende på vilken uppgift vi står inför. Hughes, Ginnett och Curphy har tagit Kolbs tankar, 
omvandlat dem i en ledarskapskultur, och fått fram det de kallar för A-O-R; action-
observation-reflection, vilket går ut på att om individen inte observerar och reflekterar över 
det som händer, sker ingen utveckling, inget lärande, ur situationen. Författarna menar att det 
mest produktiva sättet att utvecklas som ledare är genom det de kallar ”the spiral och 
experience”. Erfarenhet handlar, enligt Hughes,Ginnett & Curphy, inte bara om vad som 
händer dig, utan beror också på hur du uppfattar det som händer. Perceptionen påverkar alla 
tre faserna, aktivitet, observation och reflektion, och spelar därför en viktig roll i vad någon 
kommer att lära sig av en situation. Se fig 1. 
 

 
 
    Figur 1. The spiral of experience. 
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Reflektion  
 
Begreppsförvirrningen kring begreppet reflektion 
 
Ett tidigt problem med termen reflektion var, enligt Moon, (1999) att det blev alltför allmänt 
använt, och termen suddades ut i kanterna till att innebära nästintill vad som helst.  
Moon menar att orsaken till begreppsförvirrningen gällande reflektion kan ligga i olika 
förklaringar, och anser att den mest troliga förklaringen kan vara att litteraturen i ämnet har 
sitt ursprung i olika källor. Några av de källorna är rena discipliner som psykologi eller 
filosofi, och andra källor är tvärvetenskapliga och har specifika fokusar. Här tar Moon upp bl 
a erfarenhetslärande som exempel, och menar att eftersom de olika fokusarna ofta utvecklas 
främst inom den egna kulturen, så finns ingen naturlig relation till de andra källorna av  
reflektion. Den relation de i så fall har till varandra, menar Moon, kommer från gemensamma 
referenser som Dewey, Habermas, Kolb eller Schön. I alla olika situationer reflektion 
påträffas finns en subjektiv, för området passande definition av vad reflektion är, menar 
Moon, och på samma sätt som det har skapats strama definitioner på vad som ingår i ordet, 
eller egentligen begreppet, reflektion, har också olika former, nivåer eller andra kategorier 
skapats kring reflektionsprocessen. Van Manens (1990) med sina fyra nivåer (på den första är 
reflektionen omedelbar och upptäcks ofta inte ens, på den andra sätter man ord på sina 
erfarenheter och värderar sina handlingar, den tredje nivån handlar om att uppmärksamma 
relationen mellan principer för den praktiska verkligheten och den praktiska verkligheten i 
sig, och på den fjärde nivån reflekteras det egna medvetandet) är ett exempel, Schöns 
reflektion i och på aktion är ett annat. Moon menar dock att det kan vara så att det inte är 
någon skillnad i vad de olika teorierna egentligen menar med reflektion, utan att skillnaden 
kan vara vilken infallsvinkel man har haft när man sett på begreppet. ”The question is, do 
these different ways in which reflection is viewed describe different activities or one activity 
with different interpretations?” (Moon, s.5)  
 
Boud and Walker (1998) har en liknande upplevelse av problemet, men menar att orsaken 
ligger främst i att missförstånd lett till en förvanskning av hur vi använder reflektionen. De 
menar att det leder till ett receptanvändande, där man följer en mall till punkt och pricka, och 
tror att det som blir resultatet är ett väl reflekterat material. Författarna ser fler orsaker; 
faktumet att reflektionen ses som likställd att tänka. Detta ger ett oreflekterat och onyanserat 
resultat, enligt Boud and Walker. De menar vidare att det råder ett utbrett missförstånd om att 
all reflektion leder till lärande, och också att man lätt når fram till ett reflekterande som ger de 
önskade resultaten. Utöver detta menar författarna, finns problematiken kring den 
intellektualiserade reflektionen, och här menar de den aspekt av reflektion som de ansåg att 
Dewey hade missat: den emotionella. Att rigoröst utesluta känslor från reflektionen, vilket de 
anser att Dewey gjorde, leder till en bild av reflektion som är falsk, eller i vart fall 
missvisande.  
 
Även Bengtsson (1994) såg liknande mönster inom reflektionsteorin. Han menade att ordet 
reflektion använts på ett oreflekterat sätt. Bengtsson menar att det sätt genom vilket reflektion 
uttrycks på visar att det kan innebära flera olika saker, och tar här upp uttrycken reflektiv 
undervisning, reflektiv praktik, reflektivt tänkande för att nämna några. I slutändan, menar 
Bengtsson, är tendensen inom alla olika teorier dock att reflektionen förväntas leda till någon 
viss upplysning. Bengtsson definierar olika sätt att använda reflektionsbegreppet, och tar här 
upp begreppen reflektion som självreflektion, reflektion som tänkande och reflektion som 
självförståelse.  
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Reflektion som självreflektion  
Bengtsson menar att ordet reflektion här används i metaforisk form, och drar paralleller 
mellan det dagliga användandet av ordet i dessa sammanhang och Narcissus. Han menar att 
det finns minst tre skäl till varför det är i just metaforisk form, och anger att för det första 
speglas inte människan passivt i spegeln, utan är aktiv initiativtagare och tittar på sig själv. 
För det andra finns egentligen inget behov av någon spegel alls, eftersom människan vänder 
sig mot sig själv, och därigenom upptäcker sig själv i reflektionen. Det behövs inget yttre 
hjälpmedel, samt den tredje orsaken som Bengtsson anger vara att det som återspeglas inte är 
av det fysiska slaget, utan handlar om människan som person, dess psykiska och andliga 
verksamhet, men också dess existentiella verksamhet. Frågan här, menar Bengtsson, är hur 
subjekt och medvetande förstås av individen. Självreflektionen är, enligt Bengtsson, all annan 
reflektions utgångsläge.  
 
Reflektion som tänkande 
Här menar Bengtsson att ordet i mänskliga sammanhang även används när det som avses är 
begrundan, tänkande, meditation, funderande eller liknande aktiviteter. Det avgörande här är 
att någon företeelse görs till föremål för ingående, djup eftertanke under längre tid, i syfte att 
få en bättre och djupare förståelse av det föremål som man för tillfället behandlar. Bengtsson 
menar att det föremålet kan vara av två skilda slag, antingen kan föremålet vara den egna 
verksamheten, eller så är det vilket föremål som helst.  
 
Reflektion som självförståelse 
Reflektion kan beskrivas som självförståelse med tanken att genom begrundan eller 
funderande spegla t ex det egna yrket i sit själv, vilket innebär en självupptäckt i professionell 
bemärkelse. Syftet kan vara att nå ett omedelbart förhållande till den situation man befinner 
sig i. 
 
Kritik mot användandet av reflektion 
Ixer (2000) kritiserar vad han kallar en trend av kritiklöst accepterande av 
reflektionsbegreppet, och menar att reflektivt lärande har blivit något av en kult för 
läroplansplanerare och de som är ansvariga för planering av professionella utbildningar. Han 
anser att den utveckling av teorier som dykt upp på senare tid har skapat fler frågor än svar, 
och att ”rather little is known, even now, about reflection” (s. 514). Ixer lyfter ett varningens 
finger och menar att kursplanerare tror att de bara behöver strukturera uppgifter på ett visst 
sätt för att de lärande ska nå reflektion av kvalitet. Om reflektion ska kunna ses som en 
individuell professionskompentens måste vi veta mer om reflektionens natur, struktur och 
substans. I sin slutsats anger Ixer: 
 

We do not know enough about reflection or how its intricate and complex 
cognitive processes can enhance learning to be able to assess it fairly. Much 
of what is asserted remains speculative and conjectural. 

    (Ixer, s.522) 
Reflektion och dialog 
Även dialogen påverkar hur lärandet utvecklas i, och tillsammans med, reflektion. Molander 
(2000) tar upp den ”sokratiska” dialogen som exempel på hur de rätta frågorna kan väcka 
reflektion och skapa väg för kunskap.  
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Målet för den sokratiska dialogen är, kan man säga, att finna kunskap och 
insikt som deltagarna redan har, även om de inte vet att de har den. Frågor 
svar och reflektion ska göra icke reflekterad kunskap och insikt tillgänglig. 
(Molander s. 85) 

     
Molander diskuterar vidare hur den sokratiska dialogen slutar utan svar, och framhåller att det 
beror på två faktorer: den första är att den typ av kunskap som söks kan aldrig göras 
fullständig, även om frågeställningen är så viktig att sökandet efter kunskap måste fortskrida. 
Den andra faktorn, menar Molander, rör i första hand den skrivna dialogen, alltså textmassa. 
Här måste läsaren själv stå för sökandet av svaren, och i somliga fall även för frågorna. 
Dialogformen markerar för Molander en öppenhet, vilken kan förstås som en öppenhet mot 
läsaren och en fortsättning. Den öppna dialogen kräver genuina frågor av både läsaren och 
författaren. Molander menar vidare att dialogen är en grundläggande modell för 
kunskapsbildning av två orsaker, dels genom att den inte är reducerbar till någon annan 
modell, och dels för att den visar en aspekt eller sida av kunskapsbildningen. 
 
De fyra grundinriktningarna inom reflektionsbegreppet 
 
Det finns idag flera olika inriktningar inom reflektionsbegreppet, men de kommer, enligt 
Moon, alla från en eller flera av de fyra teoretikerna, Dewey, Habermas, Kolb och Schön: 
 
John Dewey (1933) skrev om mänskliga funktioner och utbildning/lärande, och använde sig 
själv som en del i sitt arbete, där reflektionen kom in genom att han reflekterade över de 
observationer han gjort. Deweys syfte i sin beskrivning av reflektion var att klargöra de 
lärande processerna och de mer generella mänskliga funktionerna. Dewey arbetade med 
reflektionens natur och hur det gestaltade sig; de färdigheter vi använde för att manipulera 
kunskap eller för att återblicka på den av någon viss orsak. Dewey såg reflektion som ett 
specialiserat sätt att tänka på ”the kind of thinking that consists in turning a subject over in the 
mind and giving it serious and consecutive consideration” (s.3). Deweys beskrivning av 
reflektion lyder:  
 

Active, persistent and careful consideration of any belief or supposed form 
of knowledge in the light of the grounds that support it and further 
conclusions to which it tends constitutes reflective thought …it includes a 
conscious and voluntary effort to establish belif upon a firm basis of 
evidence and rationality (s. 9). 

 
Han hade en åsikt om att processen kring reflektion kan förbättras om man har en förståelse 
för, och experimenterade med, former av olika sätt att tänka på och att motivationen för att 
förbättra dessa förmågor initieras av formell utbildning. Dewey ansåg att det fanns tre olika 
inriktningar i användandet av ordet reflektion, och menade då som första alternativ att 
reflektion låg någonstans runt lärandeprocessen och lärandets gestaltande; reflektion är 
någonting som sker i handlandet. Det andra alternativet Dewey såg var att reflektion är skild 
från handlandet och är av annan art, nämligen en kognitiv verksamhet, och slutligen; 
reflektionen själv är ett handlande, men av annan art än undervisningshandlandet, nämligen 
en sorts självforskning. Enligt Brusling och Strömqvist (1996) finns det olika faser i Deweys 
teorier om reflektion, och de anger att Dewey menade att den första fasen kan kallas för pre-
reflekterande. Det presentar problemet som ska lösas. Ur denna situation växer den fråga fram 
som det reflekterande tänkandet ska besvara. I det avslutande stadiet har tvivlen skingrats, 
situationen är post- reflekterande. Man har en direkt upplevelse av glädje, tillfredställande  
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över att man behärskar det hela. Inom dessa gränser äger reflekterandet rum. Mellan dessa 
ytterpunkter ligger följande tanketillstånd: 
 

1. förslag, där tänkandet hoppar fram mot en tänkbar lösning 
2. en intellektualisering av den svårighet eller förvirrning som man känt (direkt upplevt) 

och som formats till ett problem som ska lösas, en fråga som kräver ett svar 
3. användningen av det ena förslaget efter det andra som idé eller hypotes, som initierar 

och styr observationer och andra operationer vid insamlandet av faktiskt material, det 
mentala utvecklandet av idén eller antagandet som idé eller antagande (med 
resonemang som en del av, men inte hela, slutledningen och prövningen av hypotesen 
genom faktiska eller imaginära handlingar). 

 
Jurgen Habermas (1971) menade att vi skapar kunskap genom att processa ideér, och att i den 
processen ingick reflektion. Habermas syfte i sin beskrivning av reflektion var att klargöra 
och utveckla epistemologiska ämnen i den sociologiska infallsvinkeln på lärande. Reflektion 
är för Habermas ett verktyg använt i utvecklandet av särskilda sorters kunskaper. Habermas 
intresserade sig för av vilken natur den kunskap en människa valt att ta till sig är, eller naturen 
av den kunskap som människor, p g a deras mänskliga kontext, har motiverats att ta till sig. 
Han fokuserar på naturen av de olika processer som ligger bakom de tidigare former av 
kunskap människan har och framhåller att reflektion är en av dessa bakomliggande processer. 
Enligt Habermas finns det tre sorters kunskap, där den första är instrumentell kunskap, eller 
den tekniska, vilket handlar om att förstå och kunna kontrollera objektifierbara processer. De 
andra kunskapsintresset är det historisk-hermeneutiska, det tolkande, vilket behandlar 
förståelsen av mänskliga beteenden och former av kommunikation, samt det emancipatoriska, 
det frigörande, vilket behandlar utvecklingen av kunskap via kritiska eller utvärderande 
modeller av tänkande och efterforskande som leder till kunskap av jaget, den mänskliga arten 
och sig själv i den mänskliga kontexten. Dessa tre intressen har, menar Uljens (1989), 
traditionellt dominerat olika vetenskapsriktningar. Den tekniska har funnits, och finns, främst 
i naturkunskaperna, den tolkande finner vi inom det historisk-hermeneutiska, samt det 
emancipatoriska inom de sociala vetenskaperna.  
  
David Kolb (1984) skapade den erfarenhetslärande cirkeln. (se fig 2.) Han menade att man 
först tar in en erfarenhet, reflekterar över den, lär ifrån den och sedan testar det man har lärt 
sig. (Jfr med fig 1.)Det som kommer ur denna cykliska process är en ny erfarenhet (vilken 
bygger på den tidigare), som man tar in, reflekterar över, lär ifrån och på det sättet fortgår det 
så länge man har möjlighet och lust. Kolb menar att reflektion är en del i erfarenhetslärande 
eller i att nå ett erfarenhetslärande.  

 
 
Figur 2. Den erfarenhetslärande cirkeln. 
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Kolbs modell för erfarenhetslärande baseras på tankar om konkret erfarenhet, observation och 
reflexion, bildande av abstrakta begrepp och generaliseringar och prövande av begrepp i nya 
situationer. Kolb beskriver hur vi måste släppa gamla, invanda mönster för lärande och skapa 
nya, och menar att det, för såväl individer som organisationer, är lika viktigt att lära sig att 
anpassa sig till nya spelregler som att kunna prestera väl med de gamla reglerna. Kolb menar 
vidare att erfarenhetsbaserat lärande är länken mellan utbildning (lärande), arbete och 
personlig utveckling.  
 
Donald Schön (1983) fokuserade på reflektion inom professionalisering och dess utveckling. 
Schön talar om kunskap-i-handling, reflektion-i-handling och reflektion-i-praktik. Schön 
menar att kunskap-i-handling handlar om att det finns en inneboende kunskap i intelligenta 
handlingar. Här talar Schön om hur det sunda förnuftet accepterar know- how som en del i 
handlingen, och att det är ett faktum att även om vi ibland tänker oss för innan vi handlar, så 
är ändå mycket av vårt spontana handlande byggt på kunskaper som inte härstammar från en 
tidigare intellektuell operation. Schön har ett exempel där en lindansares know-how ligger i 
hur han tar sina steg på linan.  
 
Reflektion-i-handling menar Schön har att göra med att vi ibland faktiskt inte bara tänker att 
vi kan göra något, utan även har en förmåga att tänka på att göra något medan vi gör det. 
Vidare menar Schön beror reflektion-i-handling ofta på överraskningar, och fortsätter med att 
påpeka att när det intuitiva, spontana utförandet ger det förväntade resultatet tenderar vi att 
inte lägga mer möda på att tänka på det, men när det inte ger det förväntade resultatet utan 
leder till överraskningar (vilka kan vara oönskade, löftesrika eller behagliga) kan vi reagera 
med att reflektera-i-handling.  
 
Reflektion-i-praktik handlar om yrkesspecialisering. Inom en profession utarbetar personalen 
en praktik bestående av normallägen, en praktiker stöter på en situation vid upprepade 
tillfällen. En professionell praktiker, menar Schön, är en specialist som möter vissa situationer 
gång på gång. Just därför kan en praktiker upplever många varianter av ett litet antal typer av 
fall kan han praktisera sin praktik. Här utvecklar praktikern en repertoar av förväntningar, 
uppfattningar och tekniker. Så länge den praktik som praktikern arbetar med är stabil, alltså 
att han möter samma typer av fall, drabbas han allt mindre av överraskningar. En negativ 
effekt av det, menar Schön, kan vara att människor tappar helhetsförståelsen och den samlade 
erfarenheten som tidigare fanns, när man hade allmänpraktiker. Praktikern utvecklar här en 
överinlärning, som gör att han riskerar att bli trångsynt och inskränkt. Ett sätt att motverka 
den risken, menar Schön, är att arbeta med reflektion. Genom att reflektera kan praktikern 
granska och kritisera den tysta kunskap som växt fram kring hans upprepade erfarenheter i sin 
specialiserade praktik, och de kan ge en ny innebörd åt unika och osäkra situationer, som han 
kan tillåta sig att uppleva. Praktiker reflekterar enligt, Schön, på olika sätt. Ett sätt är 
reflektera över sin kunskap-i-praktik. Det kan, menar Schön, innebära att de sitter i lugn och 
ro och funderar över ett projekt de utfört eller en situation de varit med om. De kan se på 
reflektionstillfället som en ren spekulation eller som en medveten ansträngning för att 
förbereda sig för framtida ”fall”. Ett annat sätt för praktikerna att reflektera, menar Schön, kan 
vara över sin praktik när de befinner sig mitt uppe i den, de reflekterar i handling. Här menar 
Schön att reflektionen-i-handlingen inte behöver ske snabbt. Handlingen som här avses är 
”handlingsögonblicket”, och med det menar Schön det tidsutrymme under vilket en viss 
handling fortfarande kan förändra situationen. Handlingsögonblicket kan vara minuter eller 
veckor, till och med månader. Föremålet för en praktikers reflektion kan vara lika skiftande 
som de olika fenomen han har att göra med, och de system av kunskap-i-praktik som han 
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tillämpar dem på. Praktikern kan reflektera över de underförstådda normer och värderingar 
som ligger till grund för en bedömning, eller strategier, teorier, känslomässiga orsaker till 
varför han handlade på ett visst sätt. Han kan också reflektera över den roll han byggt upp åt 
sig själv inom ett större institutionellt sammanhang. Reflektion-i-handling, menar Schön, är i 
alla sina olika former centrala för den konstfärdighet med vilken praktikern angriper 
besvärliga eller avvikande praktiska situationer. Praktiker reflekterar över sin kunskap-i-
praktik ibland, och Schön menar att de kan också reflektera i sin praktik. 
 
Lärstegen 
 
En modell som beskriver hur lärande uppstår är ”The stages of learning”, här översatt till 
lärstegen, vilken är utvecklad av Jennifer Moon. Det är fem steg, vilka är hierarkiskt 
arrangerade; noterat, skapa mening, skapa mening i sammanhang, arbeta med mening i 
sammanhang och den sista och högsta, omvandlingsbenäget lärande. Moon anger att källorna 
till identifieringen av dessa steg kommer från litteratur om lärande (till exempel perception), 
teorin om kognitiv struktur, litteratur som behandlar djup- och ytinlärning, och gällande det 
sista steget, Habermas teori om mänskliga intressen.  
 
Det första steget, noterat, berör den minst detaljerade formen av lärande. Den kan vara 
medveten eller omedveten, och uppträder som memorerat material. Vad man noterar, lägger 
märke till, beror på minst fyra faktorer, menar Moon, och anger att det har att göra med vad 
den lärande redan känner till, alltså innehållet i dens kognitiva strukturer. En annan faktor är 
vilket syfte och eller uppfattning lärandet är av, en tredje faktor är hur, på vilket sätt den 
lärande är påverkad av inrättande faktorer. Den sista faktorn Moon anger här är att det som 
inte når fram till den lärandes uppmärksamhet kommer inte att läggas märke till. Om noterat 
steget leder till lärande, kommer det enligt Moon att befinna sig på en nivå där det är 
memorerat, inte bearbetat eller förändrat på annat sätt än genom att det är felaktigt 
ihågkommet eller att man har glömt någonting.  
 
Nästa steg, skapa sammanhang, ser Moon som en process där den lärande blir medveten om 
koherens i stoffet, organiserar och ordnar materialet samt slår ihop idéer som finns i 
materialet. Här identifieras materialet som väsentligt, men bara i relation till sig självt. Fakta 
kan länkas ihop, men bara med den fakta som kommer från materialet, inte med den redan 
befintliga kunskapen hos individen. Enligt Moon befinner man sig vid det här steget 
fortfarande vid en ytinlärning av materialet.  
 
Det tredje steget, skapa mening i sammanhang, det inte ger något bevis på att man går bortom 
det givna, den redan sedan tidigare befintliga kunskapen. Här börjar också utvecklandet av en 
holistisk syn. Det nya materialet assimileras in i den befintliga kognitiva strukturen och den 
förändras, anpassas tills den skapar mening av den nya kunskapen och det som sedan tidigare 
varit känt. Moon menar att i de sammanhang där det handlar om akademiskt lärande är det här 
basen för en produktiv integration och fördjupning av lärandet över tid. Det här steget skapar 
grunden och främjar påbyggnaden av den disciplinära förståelsen för den lärande.  
 
Nästa steg, det fjärde, arbeta med mening i sammanhang, ger en känsla av att gå bortom det 
givna, och smälta samman kunskapen med den redan befintliga. Här är det, enligt Moon, inte 
nödvändigt att ha kontakt med det studerade materialet, utan originalmaterialet kan ha 
modifierats i ackommodationsprocessen och utgör nu en del av själva den kognitiva  
strukturen, med potential att dirigera ny kunskap eller lärande. Den lärande kan gå tillbaka till 
originalmaterialet för att få mer information eller detaljer, men här kommer processen 
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dirigeras av de ackumulerade idéer som är ett resultat av det pågående lärandet. Moon anger, i 
nedanstående lista, att vanliga erfarenheter och kognitiva aktiviteter som kan vara involverade 
vid det här steget är:  
 

o Organisera tankarna om någonting; 
o Processen som möjliggör planering kring någonting; 
o Summerande; 
o Att tänka över någonting efter inlärningstillfället i syfte att komma till en 

slutsats; 
o Att arbeta med ideér inom en disciplin; 
o Kritisk analys av det inlärda; 
o Att integrera innebörder och synteser; 
o Deduktion och problemlösning som kräver förståelse för de involverade 

elementen; 
o Eftertänksamt resonerande; 
o Att göra en bedömning; 
o Att rangordna fakta och ideér till bevis för argument; 
o Reflektion-på-aktion ; 

 
   (Moon, s. 145)  
 
Det femte och sista steget, omvandlingsbenäget lärande, ger beviset på att den nya kunskapen 
har transformerat den nu befintliga kunskapen i en reflektiv process. Moon menar att 
skillnaden mellan arbeta med mening i sammanhang, och omvandlingsbenäget lärande inte 
ligger i en kvalitativ mening, utan orsaken till uppdelningen mellan dem ligger i att referenser 
i litteraturen (som Habermas kategorisering av mänskliga intressen) identifierat en form av 
skildring av lärande som skulle kräva lärande av en mer sofistikerad natur än den vi, enligt 
Moon, hittar i det tidigare steget. Det lärande som här avses, involverar en mer utvidgad 
ackommodation av den kognitiva strukturen och den lärande kan framvisa en förmåga att 
utvärdera och värdera sina ramar och referenser, sin egen lärande process och av vilken natur 
den egna kunskapen, och andras, är. En lärande som befinner sig på det femte steget är, menar 
Moon, självmotiverande och självmotiverad, men kan använda sig av andra som stöd. Det sätt 
ett lärande som befinner sig på detta steg visar sig på, är enligt Moon, den lärandes förmåga 
att kritiskt kunna överblicka kunskaper i relation till sina egna kunskaper och funktioner.För 
att tydligare kunna gestalta denna ”The stages of learning” har jag med Moons figur ”The 
Map of learning” som figur 3. Här kan man tydligare, på ett mer åskådligt sätt se hur 
ytinlärning och djupinlärning hör ihop med de olika nivåerna, stegen, och hur det sen visar sig 
i form av representation av lärande. Figuren är en modifierad version av Moons, och saknar 
vissa sidhänvisningar samt utvecklingar som Moon har arbetat med, men som jag bedömt 
saknar intresse för min uppsats. 
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   Figur 3. Moons figur ”TheMap of learning”. 
 
 
Metod 
 
Den kvalitativa metoden 
 
När man använder kvalitativa metoder försöker man överskrida den subjekt – objekt relation 
som finns mellan den forskande och det som forskas om eller på inom naturvetenskapen. 
Holme och Solvang (1997) menar att det uppnår man genom att försöka sätta sig in i den 
undersöktes situation och se världen utifrån dennes perspektiv. Som forskare försöker man se 
det fenomen man studerar inifrån, för att kunna skapa sig en djupare och mer fullständig 
uppfattning av den företeelse man studerar. Detta innebär att verkligheten ses som en 
individuell, kulturell och social konstruktion, och intresset förskjuts till att studera hur 
människan tolkar och uppfattar den omgivande verkligheten. Backman (1998) menar att det 
traditionella perspektivet separerar individen från den objektiva omvärlden medan det 
kvalitativa inkluderar individen i en subjektiv omvärld. Det kvalitativa perspektivet är ett 
alternativ till det traditionella kvantitativa perspektivet där man betraktar den omgivande 
verkligheten som objektiv. I det kvalitativa perspektivet ser man den omgivande verkligheten  
som subjektiv. Att särskilt tänka på i sådana här situationer, menar Holme och Solvang, är att 
man ska vara nära undersökningsenheten, helst ansikte mot ansikte. Vidare menar de att 
återgivningen måste vara av riktig eller sann art. Det betyder att rapporten ska beskriva vad 
som enligt forskarens objektiva åsikter har ägt rum. Rapporten bör också innehålla utpräglat 
deskriptiva beskrivningar i den utsträckning detta kan vara viktigt för att förstå de 
förhållanden som undersökts. För att få bästa möjliga förståelse bör rapporten också innehålla  
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direkta citat som visar individernas egna uttryckssätt. Poängen med dessa råd, anser Holme 
och Solvang, vara att man genom analysen ska kunna få till stånd en så riktig och sann 
återgivning som möjligt med avseende på strukturer, handlingsmönster och den sociala 
ordning som vi har funnit hos deltagarna i undersökningen.  
 
Kvalitativ intervju 
 
Styrkan i den kvalitativa intervjun, menar Holme och Solvang (1997), är att den liknar ett 
vardagligt samtal. Forskaren ger de tematiska ramarna för samtalet, men undviker styrning av 
det respondenten säger så mycket som möjligt. I en kvalitativ intervju använder man inte fasta 
intervjufrågor, utan forskaren har en handledning eller sk manual, till hjälp för att kunna 
kontrollera att man inom samtalet håller sig inom ramarna för det som är tänkt ska 
undersökas. Kvale (1997) tar upp den kvalitativa forskningsintervjun, och menar då att den är 
ett slags samtal där man, mellan två personer, tar upp ett ämne av gemensamt intresse. Det är 
dock, menar Kvale, inte ett jämställt samtal, såtillvida att det är den forskande som håller i 
trådarna och styr samtalet så att det berör de ämnen som för forskaren är intressanta. Kvale 
menar att den kvalitativa forskningsintervjun tekniskt sett är halvstrukturerad och menar med 
det att den varken är ett öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär ”den 
genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta 
förslag till frågor” (s. 32).  
 
Arbetets gång och dialog 
”Hela intervjuundersökningen är i vid mening ett samtal” skriver Kvale (s. 266) och menar 
med det att samtalet, dialogen finns mellan traditionen, dess litteratur, teorier och resultat och 
forskaren är den första delen. Sen följer dialogen mellan respondenten och forskaren, följt av 
tolkningen vilken är en dialog mellan forskaren och den genom intervjun framkomna texten. 
Kvale ser verifieringen som en dialog mellan olika grupper och valideringen som en 
samspelande handling. Den påföljande rapporteringen, menar Kvale, kan också ses som en 
dialog, även om den här är fingerad mellan den potentiella publiken och forskaren.  
 
Fördelar och nackdelar med intervjuer 
En fördel vid intervjuundersökningar är att man som forskare kommer nära objektet och kan 
se till att få svar på de frågor man vill, genom att t ex kunna fråga följdfrågor. Man kan följa 
ett resonemang, kunna se materialet som en helhet. Det finns möjligheter till att lägga märke 
till och tolka kroppsspråk, och få förtydligande om man behöver för sin förståelse. Nackdelar 
med intervjun kan bli att det blir ett mycket ensidigt samtal i stället för en dialog. Att 
genomföra intervjuer tar mycket tid; att förbereda tar sin tid, genomförandet tar sin, så gör 
även att skriva ut dem, och analysera och tolka dem. Det kan också hända att respondenten 
inte kan träffa en på avsatt tid, eller att den som ska intervjua missar tiden. Holme och 
Solvang menar att man genom den närhet som finns mellan forskare och undersökta enheter 
präglar hela situationen som forskare. Det måste man ta hänsyn till och med i beräkningarna 
innan man genomför intervjusituationen. En risk när man arbetar med intervjuer är den sk 
intervjuareffekten, dvs den effekt som jag som intervjuare spelar för respondenten vilket kan  
ha att göra med hur jag påverkar genom mitt uppförande och om det framgår vad jag har för 
förväntningar på den intervjuade och på resultatet. (Holme och Solvang, 2000).  
 
Försökspersoner 
 
Försökspersoner var rektorer i en norrländsk kommun. De hade alla arbetat med 
kvalitetsredovisningar i sin profession, dock hade en person inte skrivit någon. De var av  
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olika ålder, mellan 30-års ålder till 60-års ålder. De hade arbetat olika länge som ledare, från 
första året till dryga 15 år, och de var av manligt eller kvinnligt kön. Rektorsgruppen som 
sådan var inte att betrakta som homogen. Jag skrev ett brev som lämnades till alla rektorers 
chef, (se bilaga 1), där jag berättade att jag ville intervjua minst 10 personer av de 14 rektorer 
som fanns. Vid det tillfället chefen tog upp ämnet, fick rektor skriva upp sig på en förbestämd 
lista med tider. Det var två rektorer som inte var närvarande, vilka jag sedan mailade samma 
information. Av de rektorer som erbjudits att bli intervjuade accepterade 10 personer att delta 
i studien, vilka jag sedan mailade så att vi bestämde tid och plats. Jag ville ha 10 personer för 
att nå mättnad, vilket enligt Kvale uppstår mellan 10 och 15 personer.  
 
Bortfall 
 
Jag hade ett bortfall där den berörda rektorn angav tidsbrist som orsak.  
 
Material 
 
Bandspelare, eller i vissa fall minidisc recorder. 
 
 
Genomförande av intervju 
 
Vi träffades på avtalad tid, och plats. Jag valde att träffa alla rektorer på den plats de föreslog, 
för att uppnå en högre upplevelse av trygghet och kontroll för rektorerna. Vid samtalet 
frågade jag först om det gick bra att jag spelade in intervjuer, och sedan pratade vi om 
allmänna ämnen i syfte att skapa en avspänd intervjusituation. Jag hade med mig en 
intervjumanual för att komma ihåg vilka områden jag ansåg att vi skulle behandla (se bilaga 
2). Under intervjun försökte jag visa att jag lyssnade aktivt genom att sammanfatta det rektorn 
hade sagt, innan jag gick vidare till nästa del i intervjun. När intervjun var klar tackade jag för 
mig och avlägsnade mig. 
 
Analys och tolkning 
 
Jag valde att analysera intervjuerna genom att söka efter rektors upplevelser av 
kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet i tre steg: 
 

1. Genom att använda Moons lärstege som raster använde jag modellen för att identifiera 
vilken reflektionsnivå rektorerna låg på i sina reflektioner över kvalitetsredovisningen 
och det pedagogiska ledarskapet. Här använde jag Malténs ledarskapsdimensioner när 
jag sökte efter utsagor som visade det pedagogiska ledarskapet. 

2. Nästa steg var att söka relationer mellan pedagogiskt ledarskap och 
kvalitetsredovisningar i de analyserade intervjuerna,  

3. Därefter tolkade jag resultatet utifrån de tidigare presenterade teorierna i punkt 1 och 
2, för att söka utsagor som påvisar att rektors reflektion över det pedagogiska 
ledarskapet har lett till någon form av handling i eller efter kvalitetsredovisningarna. 
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Konkret tillvägagångssätt vid analys av intervjuerna 
 
När intervjuerna var utskrivna delade jag upp dem nivåer. Jag sökte efter de olika 
reflektionsnivåerna som presentats i lärstegen, i rektorernas svar. Jag fann utsagor som befann 
sig på de tre sista reflektionsnivåerna, men inte några som befann sig på de två första. Dem 
markerade jag med tre olika färger (en för varje nivå jag fann).  
 
Stages of learning nivå Pedagogiskt ledarskaps uttryck 
making meaning-nivå 
 

Bygger sina uppfattningar utifrån egna värderingar och 
erfarenheter. 

working with meaning-nivå 
 

De fem ledardimensionerna integreras (mål- relations- 
förnyelse- etik- och det situationsanpassade 
ledarskapsdimensionerna). 

transformative learning-nivå 
 

Den situationsanpassade ledarskapsdimensionen knyter ihop 
de fyra andra dimensionerna (mål, relationer, förnyelse och 
etik), ledaren sätter verksamheten och sig själv i teoretiska, 
samhälleliga och historiska sammanhang. 

 
Därefter sökte jag utsagor som indikerade på att det fanns relationer mellan rektors 
pedagogiska ledarskap och kvalitetsredovisningarna. Det gjorde jag genom att söka efter 
sammanhang eller specifika utsagor vilka visade på att rektor använde sitt ledarskap till att 
vara en pedagogisk ledare relaterat från kvalitetsredovisningarna.  
 
 
Resultat 
 
 
Att presentera resultat från intervjuundersökningar kan man göra på olika sätt. Det vanligaste 
sättet är att redovisa dem genom citat (Kvale, 1997, Holme och Solvang, 1997), vilket även 
jag avser göra. Jag vill påpeka att citaten i vissa fall är ändrade, för att säkra att rektors 
identitet inte röjs, eller för att göra citatet tydligare genom att ta bort upprepningar och 
talspråk som kan verka störande för innebörden av det de säger (Kvale, 1997). Jag har 
medvetet inte skrivit ut vem som säger vad (inte angett intervjuperson 1 osv) av samma orsak 
som tidigare; rektors identitet måste säkras. Här finns heller inte något system med vem som 
säger vad om vad, av den orsaken att jag vill förtydliga vilket slags uttalande som befinner sig 
på en viss nivå, och inte eftersträvar att alla rektorer ska ha ett citat med i undersökningen. 
Tanken med att använda citat handlar om att man ska använda det (ett) citat som tydligast 
visar det man vill åskådliggöra (Kvale, 1997).  
 
Rektorerna befann sig, i sin reflektion, på tre olika nivåer.  
 
Skapa mening 
 
När man befinner sig på skapa mening-nivå har man kommit till en djupinlärning, vilket visar 
sig genom att det material man behandlar, i det här fallet kunskaper om 
kvalitetsredovisningarna, är väl behandlat med inte helt integrerat med rektorns tidigare  
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kunskaper. Man har ännu inte nått till att se materialet i större sammanhang, men man har en 
förståelse för materialet i den form det befinner sig i just nu. Rektor ser här vägar att nå målet,  
men är inte helt på det klara med själva det övergripande arbetet, och här finns ingen relation 
mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet. 
 

Det här med utvecklingsområdena som alla skolor väljer, eller om de har 
någonting gemensamt, ett antal eller om de tar arbetslagsvis, görs utifrån de 
här utvärderingarna som vi har gjort, ”här måste vi ta till oss, här måste vi 
tänka till, här måste vi jobba mera”, det är jättebra, för det är många mål 
som ska levas upp till. 

 
I sitt ledarskap är rektor väl förtrogen med sitt uppdrag och har börjat hitta 
ledarskapsstrategier, eller har bestämt sig för en inriktning i sitt ledarskap. 
De uppvisade att de tänkt igenom vad det pedagogiska ledarskapet innebär, men saknade 
förmågan att exemplifiera eller åskådliggöra sitt eget pedagogiska ledarskap. Rektors val av 
uttryck ”det är jätteviktigt tror jag, men det är en svår bit”, indikerar här en känsla av osäkerhet 
och tvivel över sitt val av ledarskap, trots att rektor trycker på vilka delar som är viktiga.  

 
Det är sånt man har stora fördelar av att kunna, ju mer delaktig, ju mer 
ansvar ju mer man delegerar, ju mer har man med sig den stora massan, och 
det är jätteviktigt tror jag när man är ledare, men det är en svår bit! 
 

Rektor svarar ”rätt”, men äger inte innehållet i praktiken. Rektor är medveten om vilka delar 
som är viktiga men är inte övertygad om vägen dit. Här ändrar rektor sin utsaga från att 
tilldela sig egenskaper ”jag är bärare”, till att tillönska sig önskvärda egenskaper ”jag tycker 
att jag ska ha”.  
 

Det är jag som står för, ja, jag är bärare av visioner, och de ska jag dela med 
pedagogerna naturligtvis, och barn och föräldrar ute i området, jag ska vara, 
jag tycker att jag ska ha god kännedom om pedagogik, jag ska kunna vara 
utmanande för att få personalen att fundera på hur man jobbar och varför, 
eller varför man inte gör saker… 

 
Rektor visar sig veta medvetet vilka egenskaper som bör ligga i ledarskapet men anser kanske 
inte fullt ut att rektor själv besitter dem. Det resulterar i kvalitetsredovisningarna i att de ser 
vilka förändringar de skulle behöva göra, men når inte riktigt fram till genomförandet och 
utvärdering av detta.  

 
Ibland så tänker jag att det är bara för att någon begärt att få den…det är 
bara därför vi lämnar den…men sen tänker jag att det är ett redskap för mig 
att min verksamhet får visa upp vad den gör…och för mig att bli ännu 
tydligare… 

 
 
Arbeta med mening 
 
Här ligger rektorn som kan arbeta mot ett specifikt mål, som redan har en förförståelse för 
behov av åtgärder som uppstår i kvalitetsredovisningarna. Rektor kan gå tillbaka till externa 
källor för att hitta mer information eller kolla detaljer, men i arbeta med mening kommer 
denna process att vara guidad av de ackommoderade ideér som är resultatet av det pågående 
lärandet, och alltså redan väl integrerade med rektors tidigare kunskaper. Här finns en 
djupinlärning vilken är på väg mot att utvecklas till ett förändringsbenäget lärande. Dock kan  
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de inte fullt ut använda sig av den situationsanpassade ledarskapsdimensionen; de har 
problem med att se vilken ledarskapsdimension som är bäst anpassad till situationen.  
Dimensionen är en del av ledarskapet som används integrerat med de andra, men används 
medvetet, rektor måste varje gång ta ställning till ”vilket ledarskap” som är lämpligt, eller i 
vissa fall i efterhand tänka över vilket ledarskap som hade varit lämpligt. Här finns ingen 
relation mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet. 
 

Pedagogiskt ledarskap är att reflektera med arbetstagarna i deras arbete, det 
pedagogiska arbetet och där är inte jag idag. Det är så lätt att det blir annat 
när man kommer till pedagogerna och det är inte deras pedagogiska arbete 
som man reflekterar kring, och reflekterar vi inte kring det har jag ingen 
chans att kunna leda. De vill ha hjälp med akuta situationer, men jag ser att 
nu har jag kunnat vara med på deras reflektionstimme, och där kan jag gå in 
och reflektera med dem…om deras pedagogiska arbete…jag skulle kunna 
styra det mer när jag är med. 

 
I situationen med kvalitetsredovisningarna innebär det att rektor identifierar var målen ej är 
uppnådda, och planerar att sätta in åtgärder där man anser att det behövs. 
 

Syftet med kvalitetsredovisningarna är att… för min del, men dit har vi inte 
nått… att vi ska utveckla skolan framåt utifrån den lilla individen och hela 
helheten inom ------ Kommun. Jag tycker att varje skola ska kunna ha en 
fördjupning eller profilering. Ha en plan, ett genomförande, och åtgärder av 
resultat, det behöver vara tydligare. Det är så lite personalen skriver om vad 
man gör och hur det gick. Problemet är dokumentation, du kan aldrig få en 
kvalitetssäkring om man inte har dokumenterat under arbetets gång. Det där 
har jag tagit upp och pratat om och … de ser det bara som merabete och ser 
inga vinster med det.  
 

Rektor är medveten om sitt ledarskap och sina egna förväntningar. Rektor kan kritisera sina 
egna gärningar och har en förmåga att på ett reflekterande sätt ställa upp sina organiserade 
tankar. Rektor summerar och har en kritisk analys av det rektor lärt sig. Här visar rektor att 
behovet av struktur har upptäckts, och de inser att utan den heltäckande strukturen tappar man 
möjligheten till överblick. Här visar rektor hur de i sitt ledarskap, genom att generera ideér, 
lägga upp sitt arbete och vara guide och agera provocerande, ser hur de ska agera för att vara 
pedagogiska ledare och skapa möjlighet till lärande. 
 

Vad jag har upptäckt nu mycket i och med -------- är att ha tydliga 
strukturer, att ha tid för reflektion själv att kunna skriva ner sina egna 
visioner, att det finns kvar. Hur ska jag vidareutveckla det här, att det inte 
bara finns i huvudet för då glömmer jag det. Jag behöver tydligare ramar för 
mitt eget ledarskap, bättre struktur. Det är krävande, men bra. Jag vill 
utvecklas till att vara en tydligare strukturerad ledare, jag måste ha tankar 
runt och strategier runt varför vi gör så här… 

 
Här visar rektor vad rektor anser att kvalitetsredovisningarna är till för, och kritiserar sig själv 
där rektor upplever att hon/han har misslyckats i sitt ledarskap, och här kommer återigen 
behovet av struktur fram: 
 

Nej, jag tycker inte att kvalitetsredovisningarna är meningsfullt som det är 
idag för man reflekterar inte kring resultatet, jag har inte varit nog tydlig, 
jag har inte fullföljt mitt jobb om man säger så. Ja… jag behöver bättre 
struktur… 
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Omvandlingsbenäget lärande 
 
Här har ledaren förmåga att omvandla de resultat de fått på kvalitetsredovisningarna till 
förändringar i målformuleringar och måluppfyllelsemetoder, här finns en relation mellan 
kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet. Rektor kan också exemplifiera hur 
de går tillväga för att nå den förändring de eftersträvar i form av hur de gjort för att nå det mål 
de skulle, hur de utvärderade om de nått det vad de ville samt hur de sedan följde upp 
utvärderingen. De rektorer som befinner sig här har även angett att de har en väl utarbetad 
systematik när det gäller kvalitetsredovisningarna, just för att de vill vara säkra på att de inte 
missar någonting i de åtgärder de sätter in för att nå målen. Befinner man sig i denna nivå kan 
man säga saker som visar att man har skiftat perspektiv. Man kan själv se hur ny information 
eller kunskap sätter saker i ett helt annat ljus. Man upplever ibland att man har kommit till 
insikt om hur specifika saker förhåller sig. De rektorer som befinner sig här har en systematik 
i hur de angriper problemen, vilket förefaller vara generellt bland dem som ligger på denna 
nivå. Deras utsagor visar på hur de har identifierat sin tidigare kunskap, länkat ihop den med 
den nya kunskapen, och förstår hur de ska använda den till att göra bättre ifrån sig i praktiken. 
Här är den situationsanpassade ledarskapsdimensionen ”automatiserad”, rektors erfarenhet 
och förståelse för situationen aktiverar bedömningen av vilket ledarskap som är mest lämpligt. 
Här beskriver rektor som har ett pedagogiskt ledarskap hur den har tänkt kring det 
pedagogiska ledarskapet.  
 

Att jag får med mig medarbetarna inte av egoistiska skäl utan utifrån vårt 
gemensamma uppdrag. Att leda processen mot en ökad måluppfyllelse. 
Med måluppfyllelse menar jag inget dåligt, att allting kan gå bättre och 
framåt, man blir aldrig färdig. Man blir aldrig färdig. 

 
Leda, värdera, reflektera, förankra, vara en form av spjutspets, men 
samtidigt vara på ett lite mera ödmjukt, inte det här bara gå på, utan alltså 
det ska finnas tankar om samtida forskning, vad är det som händer och sker 
ute i världen, vad behöver vi förändra… 

 
Rektor har förmågan att se sitt eget ledarskap i större sammanhang, att exemplifiera sitt 
ledarskap, sätta det i relation till andra viktiga aspekter. Det finns ett systematiskt och 
strukturerat kvalitetsarbete och redovisning, med ett erfarenhetslärande. 
 

Ja jag kan väl säga så att mitt mål att sträva mot är att bli och vara en 
demokratisk rektor, en lärande rektor, både mitt eget lärande och 
medarbetarnas lärande. Ge förutsättningar att jobba med men framförallt att 
kunna agera som en kommunikativ rektor, d v s kunna ha och kommunicera 
med min personal på ett… och nu kommer jag dit igen, till ett ödmjukt sätt, 
det där är väl det viktiga, det är varför jag säger att det är mitt mål att sträva 
mot och inte säga att det mitt mål att uppnå för då är det farligt. För när jag 
då anser mig ha uppnått det då tror jag att jag är färdig, men det här är en 
livslång process.  

 
Jag hade i mig en hel del av ett ledarskap som skulle vara serviceinriktat, 
för att det var det som var hur vi skulle göra då, men i och med 
kvalitetsredovisningarna försvinner den delen, för det handlar nu om helt 
andra saker. Och framför allt om man läser i läroplanen, vad ska rektor 
göra, det är ju bara konstatera att de flesta av oss gör helt fel saker. Går du 
in och tittar punkt för punkt vad du ska göra, och gör en strategi för varje 
punkt och fördela in dina arbetsuppgifter där, så får du en ganska bra 
arbetsordning, kopplat då till kvalitetsredovisningarna för där kan jag 
synliggöra vad det är för någonting som händer och sker, ja, alltså inte jag  
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ensam utan…ja, det är ju kvalitetsredovisningarna som synliggör… och den 
i sin tur ska ju kunna leda fram till utveckling, efter att man utvärderat och 
säkrat åtgärder.  

 
I situationen med kvalitetsredovisningarna visar rektor exempel på hur man har gjort i sina 
åtgärder. Rektor kan integrera den nya kunskapen de fått från kvalitetsredovisningarna med 
den de tidigare hade, för att kunna utveckla och driva en förändring.  
 

Man måste vara noga med att ha mål som är utvärderbara, det finns inte 
överallt idag, kanske, men vi blir bättre. Det måste finnas överallt. 

 
Jag ska skapa gynnsamma förutsättningar för pedagogiska diskussioner och 
utvecklingsarbete, alla pedagogiska visioner accepterar jag, och idéer som 
dyker upp...Givetvis måste jag hålla mig ajour också med nya saker som 
händer och ha mod att ta till mig ny kunskap och sprida och dela med mig 
av den, men det behöver inte vara att det är jag som bestämmer och jag 
anser mig inte vara expert på pedagogik ifall jag är en… pedagogisk ledare 
utan att skapa förutsättningar och som gör att den psykosociala miljön ändå 
är bra utan att det blir munhuggning mellan olika idéer. 

 
Vi fick sätta in åtgärder och utvärdera dem ganska omgående, för att kunna 
justera så att målen nåddes… och, ja, resultatet visade att det blev bättre. 
Man måste ha ett systematiskt kvalitetsarbete under året för att kunna 
använda sig av kvalitetsredovisningarna på ett meningsfullt sätt… men även 
i kvalitetsredovisningarna måste det synas, och finnas systematik. 

 
Att kunna ge exempel på ordningsföljder och ett förväntat resultat (här i form av ”det här 
skapar då…”) av kvalitetsredovisningarna visar att rektor upplever en medvetenhet om hur 
det erfarenhetslärande som kan uppstå i organisationen går att driva fram av att arbeta 
systematiskt och strukturerat med kvalitetsredovisningarna: 
 

Hur man jobbar, är överens om vart vill vi komma, och när ungefär och här 
kommer den pedagogiska diskussionen in. Vilka steg tar vi? Och här 
kommer bedömning av måluppfyllelsen, till etappmålet. Har vi kommit 
härifrån och hit? Å har vi gjort det så det som står här kommer ju att hamna 
här då. Förstås. Men, upptäcker man att, nä, då när man är vid tidpunkten, 
vi har inte kommit där som vi, då förstår man ju, att då var det, då måste vi 
göra förändringar här. Å det här skapar då en pedagogisk diskussion i 
arbetslagen. På ett finurligt sätt. Jo, istället för att ha ett tema och någon 
föreläser om pedagogik där i alla fall utan det blir erfarenheter från 
verkligheten. Å där handlar det också om att alla vågar i arbetslagen, igen 
det här med ödmjukhet.  

 
 
Diskussion 
 
 
Mitt syfte med denna studie var att undersöka huruvida det förelåg en relation mellan 
kvalitetsredovisningarna och rektors pedagogiska ledarskap. Genom att diskutera min 
teoribakgrund och rektors utsagor avser jag söka besvara mitt syfte. 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Holme och Solvang (1997) menar att frågan om undersökningens reliabilitet inte är lika 
central i en kvalitativ undersökning som frågan är i en kvantitativ undersökning. Detta  



 28

grundar författarna på att syftet med kvalitativa studier är att man ska få en bättre förståelse av 
vissa faktorer vilket gör att den statistiska representativiteten inte hamnar i fokus. Frågor som 
”har jag mätt det jag avsåg att mäta, är informationen jag samlat in pålitlig” är lättare att styra 
i en kvalitativ studie. Uljens (1989) menar att validitetsfrågan ytterst vilar på vår filosofiska 
uppfattning av vad sanning är och hur något skall kunna verifieras. Den vanligaste 
definitionen av validitet menar Uljens, är att vi lyckats mäta det vi hade för avsikt att mäta, 
och skriver vidare att i den kvalitativa forskningen bekymrar man sig om tolkningen av det 
material som representerar verkligheten är valid eller inte. ”I kvalitativ forskning bedömer 
man inte lika ofta om det insamlade datamaterialet representerar den verklighet man tror att 
den gör. Det tar man för givet” (s. 52-53). Kvale (1997) anser att validitet kan ses som en 
form av hantverksskicklighet där valideringen är beroende av undersökarens förmåga att 
kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat, och att en del av en studies validitet 
har att göra med förfaringssättet. 
 
Min avsikt var att söka huruvida det fanns en relation mellan rektors pedagogiska ledarskap 
och kvalitetsredovisningarna, och jag anser att ett sätt att göra detta på är genom intervjuer. 
Den kvalitativa metod med halvstrukturerade intervjuer jag genomfört, anser jag, ger en hög 
validitet, även om jag eventuellt kunde nått en ännu högre validitet genom att genomföra 
observationer av rektor i sin arbetsmiljö och arbete. Genom att genomföra intervjuer anser 
jag, dock, att jag har studerat det jag hade för avsikt att studera.  
 
Genom att hålla den sk intervjuareffekten i åtanke, och agera därefter, har jag haft för avsikt 
att nå så hög reliabilitet som möjligt. Intervjuerna är genomförda på liknande sätt, och jag 
anser att reliabiliteten är hög. 
 
Tänkbara brister undersökningen har i validitet- och reliabilitetshänseende är att rektor lämnar 
oriktiga uppgifter, att intervjuaren behandlar de intervjuade på olika sätt, att frågor inte förstås 
på det sätt som avsågs, att vi (forskare och respondent) har olika syn på vad begrepp innebär, 
inga observationer i verksamheten förekom, heller inte några intervjuer av rektorernas 
medarbetare samt det faktum att det var just de nio som intervjuades som var med i 
undersökningen, och inte någon av de andra fem. Eftersom jag hade ett bortfall från mina 
förväntade tio intervjuer, kan man diskutera huruvida jag med de intervjuer jag genomfört nått 
mättnad eller ej. Jag upplever att jag, trots mitt bortfall, har uppnått mättnad, d v s att de 
utsagor jag mottog redogör för samma saker, trots att de var från olika personer.  
 
Metoddiskussion 
 
När man väljer ansats och metod bör det ske på vissa grunder. Holme och Solvang (1997) 
påpekar att alla metoder är arbetsredskap, och utan inbördes konkurrens. Vilken metod man 
väljer beror på vilken metod som bäst passar för att belysa det problemområdet vi är 
engagerade i. Den grundläggande skillnaden, menar författarna, är att vi med kvantitativa 
metoder omvandlar informationen till siffror, som vi sen genomför statistiska analyser utifrån. 
I de kvalitativa metoderna är det forskarens uppfattning eller tolkning som står i förgrunden. 
Jag har valt en kvalitativ ansats eftersom jag är intresserad av att skapa mig en djupare och 
mer fullständig förståelse för den företeelse jag studerar; huruvida det finns en relation mellan 
kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet. Detta har jag valt att göra via 
intervjuer, vilka varit halvstrukturerade.  
 
Jag anser att mitt metodval var relevant för den förståelse jag eftersträvade.  
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Resultatdiskussion 
 
Mitt syfte med denna studie var att undersöka huruvida det föreligger en relation mellan 
kvalitetsredovisningarna och rektors pedagogiska ledarskap. Jag har i resultatet redogjort för 
de åsikter rektorer hade gällande pedagogiskt ledarskap och kvalitetsredovisningarna genom 
att, i citatform, synliggöra de intervjuer jag genomfört. Jag har i resultatet visat hur jag har 
använt mig av Moons (1999) ”Lärstege” och Malténs (2001) syn på det pedagogiska 
ledarskapet för att kunna analysera de åsikter som rektors gav uttryck för i intervjuerna. Att 
försöka ge en allmängiltig tolkning av rektors åsikter är med min undersökning svår att få till 
stånd; den är endast giltig för de rektorer jag undersökt och kan inte ses som giltig för några 
andra.  
 
Målet med att arbeta med kvalitetsredovisningar är från staten tvådelat: dels är det statens 
kontrollfunktion av skolan och dels är det till för att motivera och skapa skolutveckling 
(Myndigheten för skolutveckling, 2002). Skolutveckling syftar, såväl som kontrolldelen, till 
att nå bättre måluppfyllelse, för eleven. Rektor ska leda det pedagogiska arbetet, och här 
krävs en relation mellan det pedagogiska ledarskapet och kvalitetsredovisningarna, samt 
ansvarar för att eleverna inom givna ramar ska få förutsättningar att nå målen. Frågan är hur 
det fungerar om det saknas en relation mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska 
ledarskapet? I de fall där relationen finns, kan man se hur Deweys (1931) resonemang om 
reflektion aktualiseras, här i form av att rektor har en förståelse för olika sätt att tänka på. 
Dessa resultat kan också härledas från Kolbs (1983) erfarenhetslärande cirkel, där rektor tar 
del av en erfarenhet, reflekterar över den, lär av den och testar sin nya kunskap. Detta gäller 
såväl med kvalitetsredovisningarna som med det pedagogiska ledarskapet.  
 
Om man tittar på Bolman och Deals (1997) teori om strukturellt, humanistiskt/relationellt, 
symboliskt och politiskt ledarskap, finns många paralleller med de rektorer som befinner sig 
på nivån omvandlingsbenäget lärande. Främst gällande det visionella symboliska och det 
humanistiska och relationella ledarskapet, där dessa rektorer tar upp visioner på konkreta sätt, 
samt framhåller värdet av de medarbetare man har. Dessa teorier är inte renodlade 
pedagogiska ledarskapsteorier, men även i Malténs (2000) version finns liknande tankar, och 
här kan man se paralleller i form av att de rektorer som befinner sig på omvandlingsbenäget 
lärande nivån ser människor som en resurs, fokuserar sitt pedagogiska ledarskap till att inrikta 
sig på förnyelse och utveckling, samt är flexibla nog att intuitivt ”känna av” medarbetarnas 
förmåga och nivå. Den intuitiva tanken finns även i rektor i form av erfarenhetslärande, och 
här är det tydliga kopplingar mellan Molanders (2000) åsikter om att det är ett bevis på att 
man har tillgodogjort sig kunskaper när man handlar intuitivt. Här ligger förmågan att kunna 
lägga de krav och förväntningar rektor har, på en nivå som är genomförbar för medarbetarna. 
För att kunna arbeta med det pedagogiska ledarskapet krävs enligt SOU 2002:121 en bättre 
anpassning av rektors arbetsuppgifter och antal medarbetare. För att återgå till den 
ursprungliga frågan om hur rektor ska vara förmögen att bedriva utveckling av verksamheten 
utan att det finns någon relation mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska 
ledarskapet, kan följande sägas: det torde vara svårt. Vad får det för konsekvenser om rektor 
inte besitter förmågan att använda sig av de verktyg för utveckling som finns? Vad får det för 
konsekvenser för eleverna och för måluppfyllelsen? Eller är problemet egentligen det 
omvända, kan man undra? Är den viktiga frågan här ”varför rektor inte har någon relation 
mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet”, istället för ”har rektor en 
relation mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet”?  
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Resultatet visar att rektor vars utsaga befinner sig på den femte nivån i Moons ”lärstege” är de 
som har en relation mellan det pedagogiska ledarskapet och sina kvalitetsredovisningar, 
medan de som inte har den relationen befinner sig på de lägre nivåerna. Kanske är det en 
slump att de rektorer där en relation mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska 
ledarskapet finns är de som har en hög nivå på reflektionen i sitt arbete. Kanske är reflektion, 
som den process reflektion är, någonting som genomsyrar en person i alla delar av dens liv? 
 
Moon (1999) anser att vi kanske inte menar olika saker när vi säger reflektion, men att vi har 
olika angreppssätt när vi närmar oss det. Det som synes vara helt olika teorier kan vara till 
stora delar sammanfallande, vilket Moon med sin första nivå ”notera”, och Van Manens 
(1990) första ”omedelbara” nivå, är ypperliga exempel på (se sid 10 och 16). Jag hade kanske 
kunnat göra min analys genom att använda Van Manens nivåer istället, eller någon annan 
modell. Det skulle krävas vissa modifieringar för att anpassa modellen eller teorin till det 
område som jag har arbetat med, men jag anser att Moon har rätt i sitt antagande. Vad säger 
det om reflektionsteorierna? Ligger det någonting i den kritik av reflektionen som Ixer (2000) 
för fram? Är reflektionsbegreppet alltför outforskat för att kunna lägga någon verklig vikt 
vid? Jag vill påpeka att även de rektorer som befinner sig på skapa mening och arbeta med 
mening anser att de arbetar med reflektion, även om det inte tydliggörs i arbetet med 
kvalitetsredovisningarna eller i min uppsats. All reflektion leder inte, som Boud & Walker 
(1998) påpekat, till utveckling, eller ett förändrat handlingsmönster. Själva arbetet för rektor 
med att analysera kvalitetsredovisningarna kan, enligt Schön (1983) i sig vara en reflektion-i-
handlingsskapande process, eftersom det (arbetet med analysen av kvalitetsredovisningarna) 
bygger på överraskningar. Ett resultat i kvalitetsredovisningarna som inte är bra är en form av 
överraskning, vilket enligt Schön skapar reflektion-i-handling; det att vi har förmågan att 
tänka på något under tiden vi gör det. Jag tolkar detta som att ha en dialog med sin 
kvalitetsredovisning. Finns inte relationen mellan kvalitetsredovisningarna och det 
pedagogiska ledarskapet kan det tyckas vara svårt att nå någon dialog med sin 
kvalitetsredovisning. Att närma sig utan förutfattade meningar, och ställa frågor och reflektera 
är viktigt för att nå relationen. Och därigenom utveckling, och slutligen, bättre måluppfyllelse 
för eleven.  
 
Slutsats 
 
De rektorer där det i min undersökning finns en relation mellan kvalitetsredovisning och det 
pedagogiska ledarskapet ligger högst upp i ”Lärstegen”. Det innebär att de, enligt Moon, är 
”meaningful, reflective, restructured by learner- idiosyncratic or creativ” (s.148). För att det 
ska finnas en relation mellan kvalitetsredovisningarna och det pedagogiska ledarskapet krävs 
således, enligt min undersökning, reflektion. Reflektionen krävs för att rektor ska kunna 
omsätta sina erfarenheter och upplevelser i, slutligen, nya eller fördjupade kunskaper. Att 
reflektera är en process, och som i alla processer krävs tid att arbeta med processen. Tid är en 
bristvara för de rektorer jag intervjuat. 
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att undersöka om bättre utbildning och samarbete kring 
kvalitetsredovisningarna skulle ge ett bättre resultat? Kan systematiseringen av 
kvalitetsarbetet permanentas hos alla rektorer, så att de alla har förståelse och använder det? 
Det skulle vara intressant att veta mer om hur rektor arbetar med kvalitetsredovisningarna 
under året, alltså den process som kvalitetsarbete innebär, och då skulle det vara särskilt 
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intressant att veta mer om vad pedagogerna/medarbetarna har för syn på och uppfattning av 
kvalitetsarbetet i skolan. 
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Information inför intervjuer   Bilaga 1 
 
Jag heter Petronella Fagerström och arbetar som pedagog i -------- rektorsområde. Jag läser 
just nu en kurs, Pedagogik D, och ska i kursen göra en undersökning till min d-uppsats. Det 
sätt jag valt att arbeta med är intervjun, och jag arbetar med en så kallad halvstrukturerad 
intervju, vilket innebär att det inte finns några frågor som är helt färdiga innan. Jag har istället 
valt att rikta in mig på områden som intervjun kommer att handla om. De områden som är 
aktuella för rektorer är ledarskap, kvalitetsredovisningar och reflektionens roll i 
kvalitetsredovisningsprocessen. Fokus under intervjun kommer att ligga på de tankar och 
uppfattningar Du har om Ditt ledarskap och dess relation till kvalitetsredovisningarna, samt 
hur Du arbetar med den kunskap Du fått utifrån kvalitetsredovisningarna. 
 
Jag tackar på förhand för Din tid, och kommer att kontakta Dig på torsdag v. 7, via din edu-
mail. I det mailet kommer jag att bekräfta Din intervjutid, samt fråga efter var Du helst vill 
genomföra Din intervju. Det vore önskvärt om Du kunde maila tillbaka och ange en plats som 
passar Dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Petronella Fagerström 
 
 
 



 36

 
Intervjumanual    Bilaga 2 
 
 
 Vad är ledarskap?    
 Vad har du för åsikter om ledarskapets innebörd?    
Ledarskap Vad grundar sig de åsikterna på? 

Vad är syftet med ditt val av ledarskap? 
 Vad ligger i innebörden av termen ”pedagogiskt ledarskap”? 
 Gör en bedömning av, och definiera vad ditt ledarskap innebär: 
 Vad skulle du vilja ändra eller förbättra i ditt ledarskap?  
 Vad grundar dessa förändringar eller förbättringar sig på? 
  
  

Vad är syftet med KR?  
KR Vad har du för åsikter kring KR´s meningsfullhet? 
 Vad grundar sig de åsikterna på? 
  
  

Arbetar du aktivt med reflektion? 
Reflektion  Hur? 
 Kring vad? 
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