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Pedagogiskt ledarskap och skolledarnas administrativa 
börda 

Inledning 

Detta är en skrivelse från Lärarförbundet till utredningen ”Bättre skola genom 

mer attraktiva skolprofessioner” (dir. 2016:76). Inlagan riktar sig specifikt mot 

det utredningsdirektiv som gäller rektorers och förskolechefers administrativa 

arbetsbörda.  

Skrivelsen innehåller Lärarförbundets analys av hur pedagogiskt ledarskap 

samspelar med skolledares övriga arbetsuppgifter. Härur framgår vilka 

svårigheter skolledarna står inför när det gäller att få utrymme för att leda 

verksamheten pedagogiskt. Det framgår också hur ett pedagogiskt ledarskap 

förstärks när rektor/förskolechef kan styra skolans processer mot utveckling och 

kvalitetsförbättring. Utifrån analysen ger Lärarförbundet också konkreta förslag 

på hur staten kan gripa in och förbättra situationen. 

Om pedagogiskt ledarskap 

Ansvaret för det pedagogiska ledarskapet vilar till stor del på rektor och 

förskolechef. Dessa bestämmer också hur det pedagogiska ledarskapet 

organiseras i verksamheten genom att de bestämmer över sina organisationer. 

Detta tydliggörs i inledningen av skollagen där det sägs att: ”Det pedagogiska 

arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska 

arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa 

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.” Det sägs också att ”Rektorn och 

förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation…..” Rektor och 

förskolechef har således ett mycket stort lokalt mandat när det pedagogiskt 

ledarskap. 

Det finns en stor variation inom grupperna skolor och förskolor. 

Organisationerna, behoven och förutsättningarna ser olika ut. Exempelvis skiljer 

det sig mycket mellan fristående och kommunala förskoleorganisationer. Detta 

innebär att en skola kan behöva utvecklas på ett sätt, medan en annan skola har 

andra behov. Skolledarna avgör hur skolan ska utvecklas i samråd med lärarna. 

Då skolor också organiserar sin utveckling på olika sätt blir det svårt att tala om 

pedagogiskt ledarskap i konkreta termer om arbetsmoment som alla rektorer och 

förskolechefer utför eller ska utföra. Det är ofta mer framkomligt att tala om 

vilket ansvar det pedagogiska ledarskapet medför och diskutera exempel på hur 

rektor/förskolechef kan agera för att ta ett sådant ansvar. Lärarförbundet 

Skolledare anser att begreppet pedagogiskt ledarskap ska tolkas utifrån detta. 
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Lärarförbundet Skolledares definition av pedagogiskt ledarskap 

Pedagogiskt ledarskap  

Pedagogiskt ledarskap innebär att leda och ansvara för att den 

pedagogiska verksamheten håller hög kvalitet idag och ännu högre i 

morgon. 

Denna devis rymmer Lärarförbundet Skolledares syn på begreppet pedagogiskt 

ledarskap. Nedan följer förtydliganden och ställningstaganden. 

Förtydliganden 

Undervisningen är kärnan och utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten 

och den är därmed central för det pedagogiska ledarskapet. Begreppet 

”pedagogisk verksamhet” begränsas dock inte till vad som sker i ett klassrum 

eller i en barngrupp utan kan exempelvis innehålla processer runt särskilt stöd, 

uppföljning av kunskapsresultat, utvecklande av organisationen och 

kompetensutveckling för lärare.  

Begreppet pedagogiskt ledarskap innehåller en tydlig utvecklingsdimension. Den 

pedagogiska ledaren ansvarar för att den pedagogiska verksamheten ständigt 

utvecklas. 

Begreppet pedagogiskt ledarskap innehåller en dimension av ansvarstagande för 

den dagliga verksamheten. Den pedagogiska ledaren ansvarar för att den dagliga 

pedagogiska verksamheten är av hög kvalitet. 

Pedagogiskt ledarskap baseras på vetenskaplig och konstnärlig grund samt 

beprövad erfarenhet.  

Pedagogiskt ledarskap i skolväsendet styrs av nationella mål och anvisningar och 

åligger här primärt rektorer och förskolechefer. Pedagogiskt ledarskap riktar sig 

mot barns/elevers utveckling och lärande. Det är i övrigt inte meningsfullt att 

försöka dra en generell gräns mellan vilka handlingar som faller inom ramen för 

pedagogiskt ledarskap och vilka som inte gör det.  

Ansvarstagande präglar rollen som pedagogisk ledare. Idag ser verksamheter 

olika ut och har olika förutsättningar. Skolledare måste därför bedriva sitt 

pedagogiska ledarskap på olika sätt beroende på var han/hon befinner sig. 

Arbetsuppgifter som rör pedagogiskt ledarskap kan delegeras men ansvaret kan 

inte flyttas över till andra.   

Ett centralt inslag i ett pedagogiskt ledarskap är att organisera och leda 

utveckling av professionella lärares undervisning. Detta kräver hög pedagogisk 

kompetens hos den pedagogiska ledaren.  

Exempel på hur rektor/förskolechef kan arbeta för att ta ansvar för det 

pedagogiska ledarskapet: 
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• Leda och organisera för att lärares undervisning utvecklas, exempelvis via 
kollegialt samarbete, förstelärare, coachning eller på annat sätt. 

• Leda och organisera så att andra pedagogiska processer följs upp, 
analyseras och utvecklas exempelvis gällande särskilt stöd och bedömning 
och betygssättning. 

• Sörja för analys av utvärderingar, uppföljningar, klagomål, resultat och 
omsätta detta i verksamhetsförbättring. 

• Verksamhetsobservationer 

• Verksamhetsdiskussioner, exempelvis med lärare kring de nationella 
målen 

• På annat sätt förvissa sig om att skolans verksamhet är inriktad mot de 
nationella målen och håller hög kvalitet i förhållande till dessa. Sörja för 
korrigeringar. 

• Arbete kring visioner, planer och rutiner 

• Följa upp och arbeta med resursfördelning 
 

Varför ska det vara rektorer och förskolechefer som är pedagogiska 
ledare? 

Ibland ställs frågan om varför inte lärarna själv kan ta hand om det pedagogiska 

ledarskapet och ta ansvar för att utveckla sin egen undervisning. Såsom 

Lärarförbundet ser det är skulle detta innebära en inskränkning av möjligheterna 

för en skola/förskola att utveckla sig pedagogiskt. Ett skäl till detta är att lärares 

undervisning inte är den enda process som behöver utvecklas för att en hel skola 

ska röra sig framåt. Det finns stödprocesser till undervisningen, exempelvis 

särskilt stöd och övrig elevhälsa som behöver utvecklas i samklang med övrig 

utveckling. På samma sätt blir utvecklandet av undervisningen också mer 

effektivt om det stöds av skolans övriga processer. Det krävs sålunda ett 

helhetsgrepp och ett pedagogiskt ledarskap som håller i rodret för hela skolan. 

Ett pedagogiskt ledarskap som också styr över skolans övriga processer blir 

avgjort mer kraftfullt. 

Vad är det som försvårar för rektorer och förskolechefer att bedriva ett 
pedagogiskt ledarskap? 

Det finns ett flertal utredningar och utvärderingar som lyfter fram behovet av ett 

förstärkt pedagogiskt ledarskap i svensk skola. Samtidigt vet Lärarförbundet 

genom medlemskontakter och flera enkätundersökningar att skolledarna själva 

inget hellre önskar än att kunna ägna tid åt detta. Vad är det då som hindrar 

dem?   

Bilden nedan gör ett försöka att illustrera hur skolans ledningsprocesser 

samverkar och både kan hindra och stödja ett pedagogiskt ledarskap. Bilden gör 

en teoretisk åtskillnad mellan vad som benämns daglig skolledning och 

pedagogiskt ledarskap. Det ska dock med en gång sägas att det är svårt att se 

denna skillnad i en verklig skola där det existerar ett gott pedagogiskt ledarskap.  
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Pedagogiskt 
ledarskap 

Exempel på processer inom 

pedagogiskt ledarskap 

• Se Lärarförbundets definition 
av pedagogiskt ledarskap  
 

• Leda och organisera så att 
övriga pedagogiska processer 
följs upp, analyseras och 
utvecklas exempelvis gällande 
särskilt stöd och bedömning 
och betygssättning.  
 

• Leda och organisera för att 
lärares undervisning 
utvecklas, exempelvis via 
kollegialt samarbete, 
förstelärare eller på annat 
sätt. 
 

• Sörja för analys av 
utvärderingar, uppföljningar, 
klagomål, resultat och 
omsätta detta i 
verksamhetsförbättring 
 

• Verksamhetsobservationer 
 

• Verksamhetsdiskussioner, 
exempelvis med lärare kring 
målen 
 

• På annat sätt förvissa sig om 
att skolans verksamhet är 
inriktad mot de nationella 
målen och håller hög kvalitet i 
förhållande till dessa. Sörja 
för korrigeringar.  
 

• Arbete kring visioner, planer 
och rutiner 
 

• Följa upp och arbeta med 
resursfördelning 
 

• Med mera, med mera 
 

 Exempel på daglig 
skolledning 

• Lösa plötsliga 
verksamhetsproblem 

• Budget och 
budgetuppföljningar 

• Tjänstefördelning, 
verksamhetsplanering 

• Schema, raster och tillsyn 

• Samverkan, MBL, 
Skyddskommitté 

• Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

• Anställningar, annons, 
intervju osv. 

• Medarbetarsamtal 

• Lönesamtal, lönerevisorer 

• Rehab och andra HR-
sysslor 

• Medarbetarens 
kompetensutveckling 

• Fastighets, utemiljö och 
lokalfrågor 

• Skolmat, mellanmål, 
vaktmästeri och städ 

• Särskilt stöd 

• Andra sysslor i 
elevhälsoarbetet 

• Kränkningar, mobbning 

• Anmälningar till 
skolinspektionen 

• Granskningar från 
skolinspektionen 

• Elevregistrering, 
skolpliktsbevakning, 
kontering 

• Implementering av 
reformer 

• Div möten med 
huvudmannen 

• Uppgifter från 
huvudmannen, insamling 
av data, uppföljningar 

• It-frågor 

• Föräldrakontakter, 
klagomål, frågor 

• Med mera, med mera 

 

 



 

  20 november 2017 
5 [8] 

  

 

 

Lärarförbundet 

Box 12229, 102 26 Stockholm | Segelbåtsvägen 15, Stockholm | 0770-33 03 03 

lararforbundet.se/kontakt | lararforbundet.se | Org. nr 802015-5050 

I en verklig skola där det existerar ett gott pedagogiskt ledarskap används många 

av de processer som nu listats under rubriken daglig skolledning även som 

processer som stöd för det pedagogiska ledarskapet. Som tidigare nämnts kan 

särskilt stöd och övrig elevhälsa utvecklas i samklang med övrig pedagogisk 

utveckling. Medarbetarsamtal och lönesamtal ger motivation, incitament och 

dialog kring/för skolans och undervisningens förbättrande. Tjänstefördelningen 

och schemat görs med skolans pedagogiska färdriktning för handen. Lärares 

kompetensutveckling planeras utifrån en samlad bild av skolans 

utvecklingsarbete och pedagogiska behov. IT-frågor kan vara centrala i 

utvecklings- och förbättringsarbetet på en skola som valt att utveckla 

undervisningen med hjälp av pedagogiska IT-hjälpmedel. Lokal, fastighets- och 

utemiljöfrågor låter kanske som något som kan frånhändas skolans chefer, men 

emellanåt och inte sällan i förskolan, spelar utemiljö och lokaler en viktig roll i 

lärandet. Bildligt talat kan man säga att ett kraftfullt pedagogiskt ledarskap drar 

många av processerna i högra kolumnen åt vänster. 

Bilden har en annan tydlig poäng. De processer som listats under daglig 

skolledning har alla en given slutpunkt där ansvar utkrävs. Ett plötsligt bråk 

mellan elever måste hanteras omedelbart. Ett medarbetarsamtal måste hållas 

inom en viss tid, en anställning måste göras innan terminen börjar, en budget 

måste upprättas och hållas osv. Det mer strategiska arbetet under rubriken 

pedagogiskt ledarskap har inget sådant tidsatt ansvarsutkrävande kopplat till sig 

och följden blir lätt att det får stå tillbaka om skolledningen har fullt upp under 

rubriken daglig skolledning. Det är Lärarförbundets uppfattning att detta sker 

idag på många ställen där det pedagogiska ledarskapet ytterligare kan förbättras. 

Skolledningarna kämpar heroiskt med att hinna med processerna i den dagliga 

skolledningen och fokus och kraft tas därmed från det pedagogiska ledarskapet. 

Det är svårt att peka ut någon särskild process under den högra kolumnen för 

daglig skolledning som kan avhändas alla skolledare genom ett regeringsbeslut. 

Det ser olika ut i organisationerna och skolledarna behöver inflytande över 

många organisatoriska processer för att bli så effektiva som möjligt i sitt 

pedagogiska ledarskap. Lärarförbundet anser att skolledarna överlag behöver 

bättre organisatoriska förutsättningar för att kunna hantera den dagliga 

skolledningen på så sätt att det blir tid och kraft över för det pedagogiska 

ledarskapet. Tillförsel av organisatoriska förutsättningar måste ske i dialog 

mellan rektor/förskolechef och huvudman. Så menar Lärarförbundet också att 

läroplanen ska förstås då det under rubriken ”Varje skolas utveckling” framgår 

att huvudmannen har ett givet ansvar för att skolan utvecklas mot de nationella 

målen. 

Förbundet uppfattar att ”vardagen äter upp skolledarnas tid” och håller dem från 

det pedagogiska ledarskapet. Skolledarna är också, som tidigare nämnts, mycket 
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tydliga med att detta är en situation de inte önskar. De vill jobba mer med 

pedagogiskt ledarskap. 

Huvudmannens övergripande ansvar för att ge skolledarna organisatoriska 

förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet måste lyftas fram. Redan idag 

tolkar Skolverket skolförfattningarna på så sätt att myndigheten i de Allmänna 

råden om ”Måluppfyllelse i förskolan” slår fast att ”huvudmannen bör ge 

förskolechefen organisatoriska förutsättningar att vara pedagogisk ledare på 

varje förskoleenhet som hon eller han ansvarar för”.  

Lärarförbundet menar dock att de allmänna råden inte har tillräcklig styrkraft för 

att åtgärda detta problem. Förbundet har frågat omkring 800 förskolechefer i en 

enkätundersökning och hela 43 procent av de kommunala förskolecheferna 

”instämmer inte alls” eller ”till liten del” i påståendet ”min huvudman ger mig 

organisatoriska förutsättningar för att jag ska kunna vara pedagogisk ledare 

på min/mina enheter.” Endast 9 procent ”instämmer helt”. Hos de fristående 

förskolecheferna är bilden en annan. Här är det bara 13 procent som instämmer 

till liten del eller inte alls. Skillnaden ska bland annat förstås mot bakgrund av att 

kommunala förskoleorganisationer generellt sett är mycket större än fristående. 

Skillnaderna tydliggör också att huvudmän agerar olika. 

Lärarförbundet anser att skolförfattningarna måste förtydliga huvudmannens 

ansvar för att ge skolledarna förutsättningar för att vara pedagogiska ledare. 

Detta innebär också, menar Lärarförbundet, att förutsättningarna särskilt ska 

förbättras ifråga om daglig skolledning. 

Lärarförbundet Skolledare har identifierat chefstäthet som en extra tydlig 

organisatorisk förutsättning som saknas i många skolor och förskolor. I Sverige 

har den genomsnittlige chefen ungefär 16 medarbetare som rapporterar direkt 

till dem. En genomsnittlig rektor har omkring det dubbla antalet och en 

förskolechef har ännu fler. Det innebär 30-40 medarbetarsamtal och lönesamtal. 

Det innebär personalärenden, rehab och liknande i minst dubbelt så stor 

omfattning som en vanlig svensk chef. Det innebär ett stort arbete med 

nyrekrytering, ständiga anställningsintervjuer och annonsering, särskilt i dessa 

tider av lärarbrist. 

Lärarförbundet vill här också uppmärksamma utredningen på det dilemma 

skolledarna emellanåt hamnar i vad gäller att anställa biträdande chefer eller 

motsvarande funktioner med personalansvar. För att skolledningar ska kunna 

agera effektivt som pedagogiska ledare krävs att deras tid inte binds upp för hårt 

till frågor som rör personal och personalansvar. De behöver då någon form av 

biträdande chefer eller motsvarande funktioner som kan hjälpa till vid 

anställningar, medarbetarsamtal med mera. Huvudmän tillåter dock inte alltid 

rektorer och förskolechefer att anställa biträdande chefer. Följden blir att 
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rektor/förskolechef hämmas vad gäller att leda och samordna det pedagogiska 

arbetet och de kan inte utnyttja det frirum som skollagen ger gällande att rektor 

och förskolechef beslutar om sin inre organisation. Tvärtom riskerar de att 

ofrivilligt hamna i en organisationsstruktur där det finns risker för ohälsa och 

problem i arbetsmiljön. Forskning kring antal medarbetare per chef pekar på 

risker både för chefen och medarbetarna om arbetsgrupperna är stora. Då 

huvudmän generellt inte tycks vilja ta tag i denna fråga behöver staten gå före 

och visa vägen med en nationell riktlinje.  

Lärarförbund Skolledare har pekat ut 20 medarbetare per chef som ett tydligt 

mål1 för hur många medarbetare en skolledare i genomsnitt bör ansvara för. Då 

det fortfarande är en hög siffra är det rimligt att se den som ett första mål på 

vägen mot en anpassning till övrig arbetsmarknad. 

Antal medarbetare per chef nämns nu allt oftare i diskussioner som rör kvalitet i 

offentliga organisationer. Ett exempel på detta är utredningen ”Förslag på 

åtgärder för ökad kvalitet inom äldreomsorgen”2. Här föreslår utredaren ett 

nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef. Lärarförbundet anser att 

detta bör övervägas även på skolans område. 

Sammantaget anser Lärarförbundet att det behövs någon form av statligt 

ingripande så att antalet medarbetare per chef blir rimligt för skolledarna. En 

nationell riktlinje på ett genomsnitt på 20 medarbetare per chef bör därför ges. 

20 bör förstås som ett genomsnitt för riket. 20 bör också vara ett riktmärke för 

ett genomsnitt för huvudmän vars verksamhet inte är alltför liten eller avviker på 

annat sätt.  

Lärarförbundet menar också att huvudmännens ansvar för att ge skolledarna 

organisatoriska förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet behöver 

förtydligas i skolförfattningarna. 

  

                                                        

1 https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/vaart-maal-ar-20-medarbetare-
per-chef 

 

2 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/forslag-pa-atgarder-
for-okad-kvalitet-inom-aldreomsorgen2/ 

 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/vaart-maal-ar-20-medarbetare-per-chef
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/vaart-maal-ar-20-medarbetare-per-chef
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/forslag-pa-atgarder-for-okad-kvalitet-inom-aldreomsorgen2/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/forslag-pa-atgarder-for-okad-kvalitet-inom-aldreomsorgen2/
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För Lärarförbundet 

   

Johanna Jaara-Åstrand,  Ann-Charlotte Gavelin Rydman 

Förbundsordförande  Ordförande Lärarförbundet Skolledare 


