
1 

 
 

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fredrik Karlsson & Håkan Tillmar 
 

 

Rektorers upplevelser av förändringsarbete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Leif Mideklint 
LIU-LÄR-L-EX--09/32—SE Institutionen för beteendevetenskap 
 



2 

 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
2009-06-04 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
 Svenska/Swedish  Examensarbete 

 
LIU-LÄR-L-EX—09/32--SE 

 

Titel  
Rektorers upplevelser av förändringsarbete 
 
Title  
Principals experiences of change of work 
 
Författare  
Fredrik Karlsson & Håkan Tillmar 
 
 

Sammanfattning  
 
Under vår tid på lärarprogrammet har vi på flera kurser diskuterat varför inte skolan implementerat alla delar av 
Lpo 94 fullt ut och snart får vi en ny läroplan. Samtidigt har vi i lärarrummet hört lärare klaga över olika 
förändringsarbeten som har pågått samtidigt som andra efterfrågat desamma eller andra förändringar. Ofta har 
det varit rektorn som har varit föremål för den här kritiken. Den här studien syftar till att ta reda på hur ett antal 
rektorer upplever förändringsarbetet generellt och i synnerhet implementationen av Lpo 94 från sitt 
skolledarperspektiv. Vilka möjligheter och vilka hinder upplever dessa rektorer att det finns för att bedriva 
förändrings arbete inom skolans värld? Vi frågar oss även om det är någon skillnad på rektorernas upplevelser 
beroende på deras bakgrund, skolformen och vilken typ av kommun skolan ligger i. 
 
För att få svar på våra frågor intervjuade vi 7 st olika rektorer på 6 olika skolor. Generellt upplever dessa rektorer 
att ett förändringsarbete måste få ta tid, kulturen på skolan måste tillåta att det under diskussionerna är högt i tak 
och att det måste vara tillåtet att misslyckas. De stora hindren är att det bland lärarna naturligt finns många ledare 
som gärna tycker att deras perspektiv är det rätta samt när kommunala politiker och tjänstemän i detalj styr 
skolans verksamhet. När det gäller Lpo 94 är alla utom en rektor eniga om att den inte är fullt ut implementerad 
på skolorna. Det beror enlig rektorerna på bristande verktyg från skolverket och att den för många är svårtolkad. 
Några rektorer upplever att det är ett hinder att det på skolorna arbetar lärare med en lärarutbildning som bygger 
på gamla läroplaner men även de som hävdar att det finns brister i dagens lärarutbildning.  
 
Studien visar att om rektorerna själva är välinsatta i styrdokumenten, förändringsbenägna och lyckas skapa en 
positiv skolkultur på skolan finns det en stor förändringskapacitet på skolorna. Vidare finns det förhoppningar om 
att den nya läroplanen skall var det verktyg som gör att Lpo 94 tillslut implementeras fullt ut i den svenska skolan.  
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1. Inledning 

I skolans värld är det en ständig kamp mellan att, behålla en kontinuitet så att elever, 

föräldrar, lärare och omvärlden känner igen sig i skolan och känner sig trygga, samt att hela 

tiden förändras för att följa med i samhällsutvecklingen och ge eleverna bästa tänkbara 

utbildning (Andersson, Lindström & Persson 2004). Ansvaret för den här balansgången ligger 

ytterst på skolans rektor. Det är rektorn som skall driva förändringsarbetet i samarbete med 

lärare, elever, föräldrar och övriga intressenter (Strandberg 2002). Rektorerna ansvarar även 

för att skolan genomför och arbetar efter intentionerna av Lpo 94. Vårt intresse för dessa 

frågor har växt fram före och under vår tid här på lärarprogrammet. I lärarrummen har vi 

under våra praktikperioder hört lärare som har ondgjort sig över rektorernas förändringsplaner 

men även de som applåderat de samma. Under Håkans studier inom NO-inriktningen fördes 

flera diskussioner om varför den moderna didaktiken för NO-undervisningen inte har lyckats 

implementerats på flertalet skolor. Fredriks studier på Teknikinriktningen väckte hans intresse 

för hur Lpo 94 har implementerats och hur den nya läroplanen kommer att tas emot. Vi hade 

alltså hört hur lärarna, lärarstudenter och lärare på lärarprogrammet upplever 

förändringsarbetet nu ville vi undersöka hur några rektorer upplever detsamma. När vi i det 

här arbetet skriver och diskuterar om förändringsarbete gör vi det ur ett brett perspektiv. 

Förändringsarbete kan vara en omorganisation på skolan likaväl som implementering av en ny 

läroplan såsom Lpo 94. 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ett antal rektorer för år 7-9 skolor upplever 

förändringsarbetet generellt och i synnerhet implementationen av Lpo 94. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

• Vilka möjligheter upplever dessa rektorer att det finns för att främja ett 

förändringsarbete? 

 

• Vilka hinder upplever dessa rektorer att det finns för att ett förändringsarbete skall 

kunna genomföras? 

 

• Vilka likheter och skillnader finns i dessa rektorers upplevelser av ovanstående, sett i 

relation till deras individuella bakgrund, skolformen och storleken på kommunen 

skolan ligger i? 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Rektorns uppdrag har förändrats 

Enligt skollagen 2 kap 2 § skall skolan ledas av en rektor som skall ha pedagogisk utbildning 

och ha pedagogisk erfarenhet. Lagen säger även att rektorn skall se till att det sker utveckling 

av utbildningen på skolan (Skollagen 1985:1100). Rektorn skall även organisera, utforma och 

utvärdera skolans verksamhet så att alla elever skall kunna tillgodogöra sig utbildningen på 

bästa möjliga sätt (Lpo 94). Kommunaliseringen i början av 1990-talet medförde att rektorns 

uppdrag blev tudelat mellan stat och kommun (Hallerström 2005). Rent principiellt är det 

kommunen som är skolans och därmed rektorns huvudman (Lundberg 2002) men 

kommunaliseringen innebär att rektorn skall förhålla sig till statliga beslut såsom läroplaner, 

skollagen och andra förordningar men även mot kommunala direktiv såsom olika 

nämndbeslut, lokala skolplaner och budgetmål (Hallerström 2005). Nygren (2002) hävdar att 

den här förändringen medförde att rektorn fick större makt över verksamheten på skolan. 

Rektorns utökade makt innebär att rektorn bl. a ansvarar för skolans förändringsarbete som 

skall ha sin utgångspunkt i statliga och kommunala direktiv (Nygren 2002). Samtidigt som 

rektorn ansvarar för att skolan förändras i linje med de statliga och kommunala  

styrdokumenten skall rektorn leda skolan så att den är tillräckligt stabil för att personal, elever 

och föräldrar skall känna sig trygga (Goldring, E & Greenfield, W 2002). Enligt Andersson G, 

Lindström M & Persson A (2004) är rektorns uppdrag mer komplext än så då rektorn skall 

verka i fältet mellan: 

 

• att vara anställd och samtidigt vara chef 

• stå för kontinuitet men även sträva efter förändring 

• vuxenvärlden och elevvärlden. 

 

Rektorns arbetsgivare förutsätter att rektorn är lojal och implementerar de beslut som de fattat 

samtidigt som lärarna på skolan vill se rektorn ute i verksamheten och vara en av dem. För att 

kunna verka inom dessa spänningsfält behöver rektorn utveckla sina ledarstrategier. 

Traditionellt var rektorn en myndighetsperson som såg till att elever och lärare följde uppsatta 

regler (SOU 2004:116). Dagens rektor behöver istället vara en mer demokratisk ledare som 

reflekterar över skolans verksamhet enligt Nygren (2002). Hall, G & Hord, S M & Huling, L 

L & Rutherford. W L (1984) hävdar att rektorns ledarstil måste utgå från den kontext där 
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skolan, som rektorn är satt att leda, är situerad i. Det finns ingen ledarstil som passar alla 

skolor enligt Hall et al. (1984). Som ledare för förändringsarbetet på skolan kan rektorn ses 

som en social entreprenör. Enligt Palmås (2008) har synen på entreprenören som en 

företagsledare förskjutits till en ledare för förändring och nyskapande. Även om det är rektorn 

på en skola som är ytterst ansvarig för förändringsarbetet sker entreprenörskapet på skolan 

tillsammans med kollektivet alltså ett kollektivt entreprenörskap (Mühlenbock 2004). 

3.2 Att leda förändringsarbete i skolan 

Att leda ett förändringsarbete är inte lätt (Hinckley 2009) utan ställer höga krav på rektorns 

pedagogiska förmåga att kunna förklara för lärarna varför förändringsarbetet behöver 

genomföras enligt Wahlberg (2002). 

Innan rektorn sätter igång ett större förändringsarbete bör rektorn ta reda på om kulturen på 

skolan gör att förändringen kan genomföras på ett positivt sätt enligt Ekholm (2000). För att 

ta reda på den enskilda skolans kultur bör rektorn genomföra en utvärdering som klargör det 

sociala livet bland personalen (Blossing 2003 och Ekholm 2005). På flera skolor för skolans 

senare år finns det grupperingar av starka lärare som motsätter sig all förändring och då måste 

rektorn först och främst jobba med att bryta deras dominans på skolan (Lundberg 2002). Att 

organisera lärarna i arbetslag kan förändra en skolkultur på ett positivt sätt (Blossing 2004 och 

Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999). Även Lam & Kember (2006) visar i sin studie att om 

rektorn inte får med sig lärarkollegiet så kommer ingen förändring att ske. Ett sätt att få med 

sig lärarna på förändringsarbetet är enligt Leithwood et al. (1999) att rektorn har en uttalad 

vision om skolans organisation och arbetssätt som utgår från styrdokumenten (Hallerström 

2005). När rektorn arbetar med att ta fram en vision är det viktigt att rektorn lyssnar och 

inhämtar impulser ute bland lärarna (Hallerström 2005) i bl. a samtalen om styrdokumenten. 

Att lyfta fram idéer och tankar från den vardagliga verksamheten och lyfta in dem i en 

förändringsprocess skapar ömsesidig tilltro och ett förändringsbenäget klimat där nya idéer 

vågas prövas (Hallerström 2005). En tydlig och uttalad vision har en kraftfull inverkan på 

skolans kultur anser Leithwood et al. (1999).  

När rektor skall initiera ett förändringsarbete är det viktigt hur rektorn organiserar arbetet 

(Leithwood et al.1999). Det är viktigt att involvera många lärare i processen (Strandberg 

2002) samt att utmana lärarnas intellekt (Leithwood et al.1999). Det är inte alltid som 

initiativet till en förändring kommer från rektorer eller lärare (Hallerström 2005). Ibland 

kommer direktiven från kommunala politiker och tjänstemän. I framför allt större kommuner 

upplever många, både rektorer och lärare, att avståndet mellan deras vardag på skolan och 
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kommunens politiker och tjänstemän blivit allt för stora enligt Ärlestig (2002). När det 

kommer nya direktiv uppifrån som skall implementeras på skolan ser rektorerna i 

Hallerströms (2005) studie att många lärare blir avogt inställda. För att vända dessa lärare 

måste rektorn på skolan skapa miljöer och förutsättningar så att lärarna kan ta till sig 

direktiven och göra dem till sina egna, våga testa dem och ta risker (Leithwood et al. 1999). I 

och med detta skapas en kultur där det är tillåtet att lära sig av sina egna misstag (Rust 2006).  

Att bilda någon slags arbetsgrupp som leder förändringsarbetet kan vara en bra ledarstrategi 

enligt Hallerström (2005) och Hinckley (2009). Leithwood et al. (1999) anser att rektorn bör 

ge arbetsgruppen förtroende att ta fram förändringsförslag och hur de skall genomföras. Det 

är även viktigt att arbetsgruppen hela tiden kommunicerar med övriga lärare. Annars är det 

stor risk att lärare som inte känner sig delaktiga blir bromsklossar i implementeringen av 

förändringen (Hinckley 2009). Initialt kan det vara till stor fördel att både rektorer och lärare 

träffar och lyssnar på personal från andra skolor som arbetar med liknande projekt eller redan 

har genomfört förändringen. Det gör att alla känner sig som en del i ett större sammanhang 

enligt Hallerström (2005) och nya idéer och tankar kan väckas som utvecklar 

förändringsprocessen (Leithwood et al. 1999). Däremot är det viktigt att inte kopiera ett 

koncept rakt av från en annan skola (Helsing & Lemons 2009) utan det är viktigt att hela tiden 

bearbeta koncepten så att de passar den egna organisationen och dess förutsättningar. När 

förändringsarbetet lett fram till olika modeller skall rektorn uppmuntra till att dessa prövas ute 

i verksamheten (Leithwood et al 1999) och att lärarna diskuterar för och nackdelar med 

varandra (Blossing 2003). 

Vid beslutstagandet om vilket förändringsförslag som skall implementeras på skolan är det 

viktigt att rektorn involverar lärarna i beslutsfattandet enligt Leithwood et al. (1999) och att 

lärarna känner att de är delaktiga (Hallerström 2005). Om lärarna känner att beslutet tas utan 

deras inverkan är risken stor att deras förändringsbenägenhet minskar i framtiden enligt 

Helsing & Lemons (2009). 

Även föräldrarna bör vara väl informerade och delaktiga i förändringsprocessen enligt 

Blossing (2003) och Hallerström (2005) så att de inte blir ett hinder under arbetets gång. Om 

förändringarna går allt för snabbt och inte föräldrarna känner sig delaktiga är risken stor att 

föräldrarna inte känner igen dagens skola från den skola de själva gick i under sin skoltid 

(Andersson et al. 2004) och därmed blir ett hinder. 
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3.3 Rektorsyrket blir kvinnodominerat 

Genus kan definieras som socialt konstruerat kön (Sundin 1998). Med detta menas att det som 

vi i dagens samhälle förknippar som kvinnligt och manligt är något som är konstruerat i 

samspel mellan människor. Denna konstruktion kan yttra sig som föreställningar, idéer och 

handlingar.  

 

Fördelningen mellan könen i rektorsyrket har historiskt sett varit mansdominerat (Sundin 

2007 och Skolverket 2009). Dock skedde det i mitten av 90-talet en omsvängning och idag är 

2661 stycken kvinnor av landets 4290 rektorer och således är resten män. 

Sundin (2007) menar rektorer som är kvinnor måste bevisa sig dugligare som skolledare än 

vad rektorer som är män behöver för att bli accepterad. Detta gäller gentemot personal, 

föräldrar, elever och mot skolan som organisation. Enligt Davis & Johansson (2005) förväntas 

kvinnor och män leda på olika sätt när de arbetar som rektorer men att det utifrån de intervjuer 

som de genomförde inte går att se någon faktiskt skillnad i hur rektorer som är män och 

rektorer som är kvinnor tänker angående sitt uppdrag. Med andra ord är det organisationen i 

stort som har olika förväntningar på rektorerna beroende på om de är kvinnor eller män.  

Vidare menar Davis & Johansson (2005) att kvinnornas dominans inom rektorsyrket har fört 

med sig en förskjutning från att rektorsyrket dominerats av organisatoriska frågor till att 

domineras av undervisningsfrågor. Detta hänvisas bland annat till att de rektorer som är 

kvinnor oftast har en annan pedagogisk skolning än vad rektorer som är män tenderar att ha. 

Enligt Franzén (2005) kan denna skillnad ligga i vilken bakgrund rektorn har. Som exempel 

lyfter Franzén (2005) fram att de rektorer som i hennes undersökning tidigare har arbetat som 

förskolelärare har en annan syn på hur elever lär sig än vad rektorer med bakgrund inom 

grundskolan har och hänvisar det till just den pedagogiska skolningen. Detta kan ha betydelse 

i relationen till lärarna då det föreligger en risk för stora meningsskillnader.  

I Davis & Johanssons (2005) studie framhåller de rektorer som är män att de tror att rektorer 

som är kvinnor har svårare att få gehör för sina idéer. Detta håller dock inte de rektorer som är 

kvinnor med om. På samma sätt ser sig de rektorer som är män sig starkare ledare än kvinnor. 

Slutligen drar Franzén (2005) utifrån sin undersökning slutsatsen att de skillnader som finns 

mellan rektorer som är män och rektorer som är kvinnor är små eller obefintliga. Istället går 

de oftast att hänvisa till skillnader mellan personer och hur de utövar sitt ledarskap. 
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3.4 Friskolor i Sverige 

1992 genomfördes i Sverige det fria skolvalet och samtidigt blev det möjligt att starta 

fristående skolor (Lindbom 2007). Friskolor är dock inte en ny företeelse i Sverige 

(Skolverket 1994) men förr kallades de ofta för enskilda skolor och motiverades av att de stod 

på andra pedagogiska grunder än de kommunala skolorna (Sundin & Tillmar 2006). Innan 

1992 hade de fristående skolorna kunnat få statsbidrag men i och med det fria skolvalet följde 

en elevpeng med eleven till den skola som valdes (Skolverket 1994). En friskola har en annan 

huvudman än kommunen (Skolverket 2008) och för att få bedriva verksamheten måste de 

söka tillstånd hos Skolinspektionen. En friskola får inte ta ut några andra avgifter av eleverna 

utan verksamheten skall ske inom ramen för elevpengen. Idag finns det 635 friskolor i 180 

olika kommuner i Sverige. Enligt Skolverket (2005) har många friskolor idag en allmän 

inriktning vilket gör att skillnaderna mellan friskolor och kommunala skolor har minskat 

eftersom de kommunala allt oftare profilerar sig. Numera finns det även kommunala friskolor 

i ett antal kommuner i Sverige (Nätverket Kommunala friskolor 2009). Den första startades 

1995 och nu finns det kommunala friskolor i flera kommuner i Sverige. De kommunala 

friskolorna har en styrelse (Nätverket Kommunal friskolor 2009). I flera kommuner har det 

tagits beslut om att de kommunala friskolorna skall få ta med sig eventuella överskott i 

budgeten över årsskiftet tillskillnad mot de kommunala skolorna (Nätverket Kommunal 

friskolor 2009).. 

3.5 Implementering av Lpo 94 

Regeringen och Läroplanskommittén uttryckte tydligt i förarbetet inför Lpo 94 att skolverket 

hade som uppgift att ta fram ett kommentar- och referensmaterial som tydligt skulle hjälpa till 

vid implementeringen (Sou 2007:28, Sou 1992:94 och Prop. 2008/09:87). Den tanke som 

regeringen hade var att kursplanerna och läroplanen i textomfattning skulle hållas nere och 

istället skulle skolverket ta fram ett material som visade på de bakomliggande grundtankarna. 

Detta tänkta arbetsmaterial uteblev i vid mening och det som faktiskt tagits fram av skolverket 

är i praktiken inte användbart då dess fokus ligger på läroplanen och kursplanerna utelämnas 

nästan helt. Vidare är det språk som används i dessa skrifter akademiskt och invecklat vilket 

medför att de är svårtolkade (Sou 2007:28). 

Lärarnas och rektorernas kompetens i att tolka Lpo 94 och tillhörande kursplaner framhålls i 

Sou 2007:28 i vissa avseende som undermålig. Detta gäller inte bara lärare och rektorer som 

är utbildade på äldre läroplaner utan även de som har en utbildning på Lpo 94. Dessa brister 
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ligger bland annat i hur Lpo 94 och kursplanerna ska tolkas och rent praktiskt användas i 

undervisningen.  

Sammanfattningsvis har staten varit otydlig när det kommer till hur målsystemet ska användas 

i den svenska skolan (Sou 2007:28 och Prop. 2008/09:87). I praktiken har skolorna blivit 

tillsagda att använda Lpo 94 men inte fått reda på hur. De har istället själva fått prova sig fram 

till en modell som de anser fungerar. 

3.6 Implementering av nya Läroplanen 

I proposition 2008/09:87 framhålls det att när den nya läroplanen, Lgp 2011, och tillhörande 

kursplaner ska implementeras i skolan från och med 2011/2012 får inte de misstag som 

begicks vid implementeringen av Lpo 94 upprepas. Regeringen menar att en 

implementeringsplan med tillhörande kommentar- och referensmaterial måste arbetas fram för 

att underlätta implementeringen av Lgp 2011. Dock gör regeringen den bedömningen att inga 

extra resurser behöver tillsättas. 
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4. Metod 

Inom samhällsvetenskapen finns det två övergripande metoder (Trost 1997), nämligen 

kvantitativ och kvalitativ. Kortfattat används de kvantitativa metoderna när syftet är att få 

reda på hur vanligt ett visst svar är. De kvalitativa metoderna lämpar sig bättre då syftet är att 

förstå eller att finna mönster. Eftersom vårt syfte kräver att vi får en inblick i vad för 

erfarenheter och tankar som rektorer ger utryck för, lämpar sig således en kvalitativ metod 

bäst. 

4.1 Metodval  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som metod (Bryman 2002).  

Vid utformandet av intervjuguiden såg vi det som viktigt att de teman och framförallt 

underliggande frågor svarade mot det syfte och frågeställningar som vi utformat (se bilaga 1). 

Genom att säkerställa detta skapades de rätta förutsättningarna för att det empiriska materialet 

ska svara mot syfte och frågeställningar (Bryman 2002). Vidare ansåg vi det som ytterst 

viktigt att frågorna i intervjuguiden inte var ledande för att på så sätt undvika att vägleda 

informanterna i allt för stor utsträckning. 

4.2 Urval 

Med utgångspunk från studiens syfte och frågeställningar har vi valt att göra ett strategiskt 

urval (Trost 1997) av vilka rektorer som skulle ingå i undersökningen. Rektorerna skulle 

arbeta inom olika kontexter såsom olika storlek på kommunen, kommunalregi, 

kommunalfriskola eller friskola. Eftersom vi ville ha ett genusperspektiv på studien har vår 

ambition varit att lika många rektorer som är kvinnor och rektorer som är män intervjuas. Vi 

kommer som färdiga lärare vara verksamma inom grundskolans senare år därför har rektorer 

som har år 7-9 under sitt verksamhetsansvar valts ut för studien. När det strategiska urvalet 

var klart blev det tydligt att rektorer för 6 olika skolor skulle intervjuas så att materialet inte 

skall bli för ohanterligt. Urvalet av de 6 skolorna gjordes sedan ur ett 

bekvämlighetsperspektiv (Bryman 2002 och Trost 1997). Vi gick in på de kommuners 

hemsidor som låg inom 15 milsradie från oss och sökte efter skolor som uppfyllde de kriterier 

som vi hade på skolorna. Därefter kontaktades 6 stycken skolor per telefon och alla rektorer 

tackade direkt ja till att medverka i studien och tid bokades för intervjuer. På tre skolor var 

rektorsuppdraget delat mellan två individer. Vi hade som utgångspunkt att enbart intervjua en 

av dessa men på en skola klargjorde kontaktpersonen att det delade ledarskapet, mellan en 



14 

man och en kvinna, var så viktigt att både rektorerna borde närvara för att kunna ge en korrekt 

bild. Trots våran utgångspunkt såg vi ändå att en intervju med båda kunde berika empirin på 

ett positivt sätt.  

 

Av de 7 rektorer som ingår i studien är 

• 4 män och 3 kvinnor 

• 4 är verksamma i en större kommun och 3 rektorer arbetar i mindre kommuner. 

• 2 är rektorer på friskolor och 1 på en kommunalfriskola och resterande 4 på 

kommunala skolor. 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på den skola där respektive rektor arbetar. Innan intervjun började 

gick vi tillsammans med informanten igenom de punkter som rör etiska ställningstaganden (se 

nedan). En av de rektorer som vi intervjuade ville se transkriberingen innan vi fick tillåtelse 

att använda oss av intervjun. Givetvis bistod vi denna önskan och skickade över den 

transkriberade intervjun som godkändes. Under intervjuerna var vi båda närvarande, vilket 

medförde en större förståelse för vad informanten vill förmedla då vi uppfattar olika saker 

under intervjun (Trost 1997). Vi hade i förväg delat upp frågorna utifrån olika teman och vi 

turades således om med att ställa frågor. Detta ledde i sin tur till att vi kunde ställa bättre 

följdfrågor och på så sätt få ett djupare innehåll i empirin.  

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av två mp3-spelare och stödanteckningar. Genom att 

intervjuerna spelades in blev det lättare att analysera det empiriska materialet då inga detaljer 

gicks om miste (Trost 1997 och Bryman 2002). Dessutom fanns det en möjlighet att 

dokumentera nyanser i det språk som informanten använde sig av.  

Stödanteckningarna fördes under intervjuerna för att i första hand notera intressanta avsnitt 

som sågs som extra intressant inför analysarbetet.  

Direkt i anslutning efter avslutad intervju satte vi oss ner för att gå igenom de intryck som vi 

hade fångat under intervjun men som inte fastnat på det inspelade materialet. Dessa intryck 

innefattar bland annat kroppsspråk och speciella händelser under intervjun (Trost 1997). Vi 

skrev även ner det som hade förvånat oss mest under intervjun för att ta på så sätt försäkra oss 

om att vi fick med dessa punkter under analysarbetet. 
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4.4 Etiska frågeställningar 

De etiska regler som ligger till grund för genomförande och hantering av det empiriska 

materialet är först och främst hämtade från Vetenskapliga Rådet (2007). Dessa etiska regler är 

uppbyggda kring fyra principer: sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. I 

vårt fall var det anonymitet och konfidentialitet som var aktuella principer. Anonymitet 

innebär kortfattat att informanternas identiteter inte går att spåra i den färdiga rapporten. 

Genom att vi använder oss av figurativa namn minskar vi risken för att informanternas 

identiteter röjs.  

Konfidentialitet innebär att informantens integritet skyddas. Här ingår också att informanten 

informeras om vilka åtgärder vi har vidtagit för att skydda deras integritet och för att denna 

ska förbli anonym. För att uppfylla detta krav informerade vi informanterna om följande 

punkter innan intervjun påbörjades:  

 

• Frivilligt deltagande.  

• Intervjupersonen har givetvis rätt att avbryta.  

• Personuppgifter kommer inte att lämnas ut. 

• Figurerade namn kommer att användas i rapporten. 

• Vid medgivande kommer intervjun spelas in.  

• Om du som intervjuperson vill att intervju förstörs görs detta.  

• Intervju kommer enbart att användas till vårt examensarbete inom lärarprogrammets 

ramar.  

• Ansvarig handledare är Leif Mideklint. leif.mideklint@liu.se 

4.5 Förklaringsmodell 

Den förklaringsmodell som har använts är abduktion (Alvesson & Sköldberg 1994). Det 

innebär att när empirin bearbetats har vi sökt efter mönster i materialet. Under bearbetningen 

av empirin har vi således haft en viss förförståelse utifrån teori men för att få en djupare 

struktur i materialet har vi under processens gång sökt ny litteratur som har fördjupat den 

teoretiska kunskapen. Litteraturen har tolkats utifrån studiens syfte och perspektiv men även 

utifrån den förförståelse som framkommit genom bearbetning av empirin. Arbetet med att 

bearbeta empiri och litteraturstudier kan liknas vid en hermeneutisk spiral (Alvesson & 

Sköldberg 1994 och Bryman 2002) där förståelsen för empirin och teorin hela tiden fördjupas. 
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4.6 Analysmetod 

För att underlätta vår analys valde vi att transkribera intervjuerna. Detta medförde att vi lättare 

kunde se de mönster och teman som vi var ute efter (Silverman 2005). Efter att vi 

transkriberat använde vi oss av överstryckningspennor av olika färger för att på så sätt kunna 

markera avsnitt i empirin som svarade mot vårt syfte och våra frågeställningar. Genom att vi 

använde oss av olika färger för olika teman fick vi en tydlig överblick (Trost 1997). Under 

analysen diskuterade vi flitigt vad det var som de olika rektorerna sa och gav uttryck för. Vi 

insåg tidigt att det var viktigt att se till helheten i ett svar på en fråga istället för att dra 

slutsatser från en specifik mening (Silverman 2005).  

Utifrån våra diskussioner och de överstryckningar vi gjorde ordnade vi sedan analysen av 

empirin i rubriker som har en direkt koppling till varsin frågeställning och det övergripande 

syftet. 

4.7 Avgränsningar 

Vi har i den här studien avgränsat oss till hur rektorer upplever förändringsarbetet och 

implementationen av Lpo 94. I och med detta kommer vi inte att ge någon bild av hur det 

faktiskt ser ut i fråga om förändringsarbete och implementeringen av Lpo 94 på de aktuella 

skolorna. 

4.8 Metoddiskussion 

Utifrån det syfte och de frågeställningar som vi har ser vi att vårt val att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer varit helt rätt. Vi anser att vi genom att använda oss av denna 

kvalitativa metod får fram ett helt annat djup än vad vi hade fått om vi använt oss av en 

kvantitativ metod (Trost 1997 och Bryman 2002).  

Som tidigare nämnts använde vi oss av ett strategiskt urval vid val av informanter (Trost 

1997). Denna metod visade sig lämpa sig väl till denna studies omfattning och resurser och 

den enda nackdelen som vi ser att vi fick en geografiskt begränsad spridning. Dock spelar det 

ingen roll utifrån det syfte och de frågeställningar vi har valt då vi ändå fick med kommunala 

skolor, kommunala friskolor och friskolor samt både stora och små kommuner.  

Under intervjuerna var det en klar fördel att vi var två som utförde och närvarade vid 

intervjuerna. På så sätt ser vi att vi fick med flera intryck samt att vi under intervjuerna 

upplevde det som om vi fick mer tid till att samla intryck och att vi på så sätt kunde formulera 

givande följdfrågor. 
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Som tidigare nämnts insåg vi tidigt vikten av att de frågor som vi ställde under intervjun inte 

skulle vara ledande. Dock märkte vi att när vi transkriberade och analyserade att det vid ett 

fåtal tillfällen smugit sig in några frågor som kan ses som ledande. För att komma runt detta 

problem vid analysprocessen, såg vi till att se till ett större sammanhang istället för en specifik 

fråga och svar (Silverman 2005). Det medför, som vi ser det, att vi minimerat vår påverkan på 

de svar vi erhöll under intervjuerna. I analysarbetet har vi dessutom haft stor nytta av att vi 

varit två då vi hela tiden kunnat bolla olika idéer och synpunkter på empirin och på så sätt 

säkerställa en så korrekt tolkning som möjligt. 

Vår förklaringsmodell har under arbetets gång visat sig vara en stor tillgång då vi hela tiden 

kunnat röra oss fritt mellan litteraturen och det empiriska materialet. På så sätt tycker vi oss se 

att vi utvecklat en djupare förståelse för studiens syfte och frågeställningar. Vår förhoppning 

är att detta återspeglas i den slutliga produkten. 
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5. Resultat 

Nedan följer sammandrag från de 6 intervjuer som vi genomfört i den här studien. Varje 

intervju börjar med en kort beskrivning av rektorns bakgrund och hur respektive skola är 

organiserad. Därefter redovisar vi hur rektorerna upplever att deras bakgrund påverkar 

förändringsarbetet följt av vilka redskap de upplever främjar ett förändringsarbete samt vilka 

hinder som hämmar detsamma. Varje intervju avslutas med hur rektorerna upplever att det 

gått att implementera Lpo 94. 

5.1 Anton 

Anton är sedan drygt ett år tillbaka rektor på en kommunal 6-9 skola i en mindre kommun. 

Det är kommunens enda skola för åldersgruppen. Anton har tidigare arbetat som rektor i 4 år i 

en större kommun och har även arbetat som lärare under ett par år. Skolan är organiserad i 5 

fysiskt avgränsade arbetslag med varsin arbetsledare som ingår i ledningsgruppen. På skolan 

finns även en utvecklingsgrupp där varje ämneslag finns representerat. 

5.1.1 Rektorns bakgrunds betydelse 

Anton tror att det är en fördel att han har erfarenheten av att ha arbetat som lärare även om det 

bara var en kort tid. Han kan i alla fall säga att han har erfarenhet av att ha undervisat och vad 

det innebär. Anton tror även att han tyvärr har en fördel av att vara man gentemot om han 

varit kvinna. 

5.1.2 Redskap för att främja ett förändringsarbete 

När Anton senast hade en idé till förändringsarbete använde han sig av studiedagarna och 

sådde ett frö där. Därefter lät han det gro ute bland lärarna och fångade upp de tankar och 

diskussioner som förts bland personalen. Genom att fråga lärare, elever och föräldrar 

genomfördes även en utvärdering av dagens arbetssätt. De tankar och idéer, som Anton 

snappade upp under utvärderingarna och genom att lyssna på lärarnas diskussioner mynnade 

ut i olika alternativa arbetsmodeller som bearbetades av arbetslagsledarna och 

utvecklingsgruppen. Arbetsmodellerna förankrades sedan av representanterna i de här 

grupperna ute i arbetslagen och olika arbetslag fick testa olika modeller. Även dessa olika 

modeller utvärderades sedan av lärare, elever och föräldrar. Utvärderingarna låg sedan till 

grund till det fortsatta förändringsarbetet.  

Det är viktigt att få med sig de informella ledarna enligt Anton 
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” Om det är en förändring som ska genomföras och de informella ledarna är med på tåget är allt 

möjligt.” 

 

När man som ny rektor vill starta upp ett förändringsarbete är det naturligt att man startar upp  

med lärarna enligt Anton. Om det finns behov kan föräldrar och elever kopplas in vid ett 

senare skede och då skapar man ett yttre tryck för förändring. 

 

 ”är man medveten om det kan man använda sig av det trycket, naturligtvis…för att ska en 

organisation förändras kanske man ändå måste vara utsatt för ett visst tryck. Annars finns det ju 

ingen anledning att ändra på någonting.” 

 

I sitt tidigare arbeta som rektor i en större kommun har Anton erfarenhet av att ett yttre tryck  

kan skapas genom konkurrens mellan olika skolor om eleverna vilket Anton upplevde som 

positivt. 

5.1.3 Hinder i en förändringsprocess 

Lärare som inte är positivt inställda till en förändring påverkar ofta föräldrarnas uppfattning 

vilket kan leda till svårigheter i det fortsatta förändringsarbetet. Om ett arbetslag kommer 

fram till en idé till förändringsarbete upplever Anton att risken är hög att övriga arbetslag blir 

negativt inställda. Det finns ingen kultur på skolan att involvera eleverna i förändringsarbetet 

vilket gör att deras åsikter och tankar inte förs fram. Detta fick även skolan kritik för vid den 

senaste inspektionen av Skolinspektionen. I sitt förra rektorsämbete kom kommunens 

politiker och tjänstemän ofta med egna direktiv utöver Lpo 94 på hur skolans arbete skulle 

genomföras men de har inte den pedagogiska kompetensen anser Anton vilket gör att 

förändringsarbetet hämmas. 
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5.1.4 Implementationen av Lpo 94 

Anton anser att skolans arbete hela tiden måste utgå från styrdokumenten men att de ännu inte  

är fullt implementerade på skolan. 

 

 ”Jag tycker om Lpo 94. Det är ju roligt att kunna jobba i en verksamhet där man tycker om de 

styrdokument som finns. Det finns liksom bara möjligheter. Jag använder mig av 

styrdokumenten i utvecklingsarbetet. Jag hittar argument och trycker på dem. Och hela tiden 

återknyter till styrdokumenten. Alla lärare har fått styrdokumenten i tryckt bokform. Jätteviktig 

symbolhandling tänker jag. Helt annorlunda än att be dem gå in på nätet eller slänga ut dåliga 

kopior. Utan är man lärare ska man ha sina styrdokument tryckta så att man kan slå upp och gå 

in och titta och använda det som ett arbetsverktyg. Det är också ett sätt att praktiskt skapa 

utveckling.” 

 

Anton upplever att det dagliga arbetet på skolan hela tiden utgår från görandet 

 

 ”görandet hamnar i fokus. Lärare och rektor måste på så sätt återerövra och sätta görandet som 

tvåa och inte som etta. Sätta målen som etta. Under hela tiden lyfta fram styrdokumenten. Lyfta 

fram målen. Och sedan kommer görandet som tvåa Så fort man glömmer bort det tror jag att 

görandet hamnar som nr ett” 

 

På skolans föräldramöten håller Anton små föreläsningar om tankarna i Lpo 94 och framhåller 

skillnader mellan dagens och gårdagens skola. Anton upplever att föräldrars och lärares egna 

skolgång färgar deras uppfattning om hur en skola ”skall” vara och att den inte alltid stämmer 

överens med grundtankarna i Lpo 94. Genom att informera föräldrarna om Lpo 94 anser  

Anton att han skapar ett yttre tryck på skolan som kan främja implementationen av  

densamma. 

Avslutningsvis tror inte Anton att det kommer vara några jättestora skillnader mellan den 

läroplan som kommer 2011 och Lpo 94 och att det troligen rör sig om en justering. Han 

menar att det troligen kommer att vara tydligare formuleringar vilket han anser är bra. Vidare 

menar Anton att implementeringsarbetet av den nya läroplanen inte kommer vara något större 

problem utan istället handlar det om att fortsätta arbetet med att få in det tänk som finns i Lpo 

94. 
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5.2 Bosse 

Har varit rektor i 5 år på en 6-9 skola som ligger i en förort till en större kommun. Bosse har 

tidigare arbetat en kortare tid som lärare men intresserade sig tidigt för ledarskaps och 

utvecklingsfrågor inom skolan. Skolan har idag 440 elever och är organiserad i 4 arbetslag. 

Varje arbetslag leds av en arbetsledare som även ingår i ledningsgruppen som Bosse träffar 

1,5 timme i veckan. Ledningsgruppen ansvarar även för utvecklingsfrågorna. 

5.2.1 Rektorns bakgrunds betydelse 

Bosse såg till att i början av sitt rektorsämbete att lära känna organisationen i kommunen. Det 

gör att han idag är välbekant med de flesta vilket underlättar den dagliga kontakten och även 

när förändringar skall ske. Bosse som känner sig relativt ung jämfört med en del lärare på 

skolan märker ibland att det påverkar samtalen med vissa äldre lärare. Framför allt när han 

vill att läraren måste ändra på sitt arbetssätt. Bosse har upplevt att hans kollegor som är 

kvinnor tyvärr har en nackdel när de skall introducera nya förändringar. 

5.2.2 Redskap för att främja förändringsarbetet 

När Bosse vill initiera ett förändringsarbete på skolan vill han utgå från lärarnas sunda förnuft. 

Det gör han genom att med hjälp av statistik visa lärarna hur bra de har lyckats i arbetet med 

eleverna. Det kan vara betygsstatistik eller annan statistik från Skolverket eller egna 

undersökningar på skolan. 

 

 ”Varje dag fick jag höra hur bra den här skolan är varje dag hur bra alla har som arbetar här 

Ja sa jag det tror jag säkert men det syns inte på papperet det syns inte ett dugg utan tidningen 

kommer här snart igen och då kommer vi se att vår skola ligger sämst till i hela kommunen och 

det kan inte bero på elevklientelet för det är inte fel på ungarna, det är inget fel på vattnet här 

ute” 

 

När Bosse visat på hur det ligger till på skolan och påvisat på hur han skulle vilja förändra 

arbetssättet låter han det mogna ute bland lärarna. Under tiden lyssnar han av de olika 

stämningarna och när tiden är mogen sätter han ner foten och säger att nu kör vi så här. 

Bosse tror alltså mycket på att jobba som coach ute bland lärarna och värnar om att ha en 

personlig relation med alla medarbetare. Detta medför att Bosse anser sig kunna utnyttja 

gruppens dynamik till något positivt.  

 

 ”man får vara lite socialtsmart tror jag…” 
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Det gör att han ibland låter någon lärare ta åt sig äran till en förändring även om det är Bosse 

som initialt ligger bakom idén. Han säger sig även vilja ha högt i tak i diskussionerna och att 

lärarna skall kunna komma in på hans rum och  

 

”kasta böckerna och säga att det gick åt helvete idag men ändå vara glad över det vaddå vad kan 

vi lära då istället det tror jag är det viktigaste och just det förhållningssättet att våga misslyckas 

alltså det tror jag är bra och då bidrar jag gärna själv med att säga när jag gör något jättedåligt” 

 

På samma sätt är det viktigt för Bosse att lärarna får testa sina idéer även om Bosse inte direkt 

tror på dessa idéer. Det skapar ett klimat där man alltid vågar komma med förslag till 

förändringar tror Bosse. Det finns även fördelar att skolan ligger i en större kommun eftersom 

den har stora resurser som kan utnyttjas i förändringsarbetet. Bosse anser att det inom den 

svenska skola inte finns någon resursbrist utan det handlar istället om hur pengarna används.  

 

”Utåt sett oerhört stor men inåt sett ingenting vill jag påstå den som säger att vi har dåligt med 

pengar i svensk skola vet inte vad de pratar om för det har vi inte vi har hur mycket pengar som 

helst påstår jag men vi använder det som argument det är lätt att säga att vi inte har pengar till 

det. Det handlar om prioriteringar. Svensk skola har nästan högst i peng per elev i världen. Så 

använder vi pengarna på rätt sätt så tror jag inte det spelar någon roll men det tar mycket 

tid…..tänk vad min kollegor skulle bli arga om de hörde mig!” 

5.2.3 Hinder i en förändringsprocess 

Bosse upplever att en skolas traditioner och kultur kan hämma ett förändringsarbete 

 

”du vet dem här väggarna man brukar prata om på skolorna det sitter ju en massa saker det är ju 

så många har arbetat här sen långt innan jag föddes det är säkert 20 % som gjorde det och det får 

man både acceptera och respektera i viss mån.” 

 

Gruppens dynamik kan även försvåra förändringsprocesser om man inte får med sig de 

informella ledarna men där gäller det att vara socialt smart för att få med sig dem. Genom att 

Bosse organiserat skolan i arbetslag där lärare med olika utbildningsbakgrund träffas hoppas 

han att diskussionerna där skall förändra skolkulturen men han inser att det tar tid men att han 

måste låta det ta tid. 

Enligt Bosse är det idag mycket administration, som bl. a beror på offentlighetsprincipen, som 

vilar på en rektors axlar vilket gör att det inte finns tillräckligt med tid att arbeta med 

förändringar. I den stora kommunen är ofta beslutsstegen många vilket gör att det tar lång tid 
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innan vissa förändringsarbeten kan komma igång. Han upplever även att kommunens politiker 

och tjänstemäns direktiv hindrar skolans förändringsarbete. 

 

”kommunerna är inne och kladdar lite för mycket i kommunala mål jag är inte helt säker på att 

det skulle behövas” 

 

Det märks tydligt att villigheten till förändringsarbete minskar bland lärarna om initiativet 

kommer uppifrån upplever Bosse. Då gäller det återigen att vara socialt smart och veta hur 

man bäst säljer in idén till lärarna så att de känner att idén kommer från dem. Det finns heller 

inte incitament att avskeda lärare som inte ställer upp på de förändringar som skall 

genomföras. Det gäller även rektorer som följer de direktiv som kommer uppifrån om det inte 

gäller att hålla budgeten för då kan man få gå enligt Bosse. Han upplever att 

förändringsarbetet inte involverar eleverna i den grad som han skulle önska vilket gör att 

viktiga aspekter kan gå förlorade. Däremot tycker inte Bosse att föräldrarna skall delta för de 

har inte den pedagogiska kompetensen som krävs. 

5.2.4 Implementationen av Lpo 94 

 

”jag tycker det är en fantastisk läroplan så fick jag det sagt det är ständigt jobb alltså för att hålla 

dem levande jag är mycket för att gå med min lilla bok….det är oerhört svårt för mig att gå in på 

en spanskalektion och prata något om pedagogiken och didaktiken det kan inte jag men 

förhållningssättet till ungar kan jag alltid tycka och tänka om” 

 

Bosse tycker att de har långt kvar innan intentionerna i Lpo 94 implementerats fullt ut på 

skolan. Det beror framför allt på att många av lärarna på skolan är ämnesadjunkter och 

utbildade på lgr 62. Dessa har otroliga ämneskunskaper enligt Bosse men brister i det 

pedagogiska arbetet och viljan till förändring finns inte upplever Bosse. Även om han påtalar 

lärarens sociala ansvar gentemot eleverna för lärare kan han inte närvara på alla de 500 

lektioner som bedrivs i veckan. För att denna integritet skall minska tror Bosse att man måste 

jobba med att få socialt fungerande arbetslag där man vågar diskutera och kritisera varandras 

pedagogiska arbete. Bosse försöker även formellt och informellt belöna de lärare som 

försöker arbeta enligt Lpo 94. Slutligen tror Bosse att den nya läroplanen kommer bli 

tydligare och lättare att förstå och framhåller att speciellt strävande målen behöver förtydligas. 

Vidare anser han det som nödvändigt att skollagen skrivs om så att kommunala skolor och 

friskolor får en likvärdighet då Bosse idag upplever att kommunala skolor har en 
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konkurrensnackdel. Även om Bosse tycker om Lpo 94 förstår han att många upplever den 

som ganska otydlig och han hoppas att den nya läroplanen blir tydligare vilket bör underlätta 

implementeringen. Då tror Bosse att vi kommer hitta hem inom skolans värld igen. 
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5.3 Caroline & Daniel 

Sedan mitten av 80-talet har Caroline arbetat som rektor ett uppdrag hon tog efter att 

kollegorna tyckte att hon var mest lämpad. Hon har arbetat på olika skolor i den mindre 

kommunen och är sedan 3 år tillbaka rektor på den här skolan. Daniel blev hösten 2008 

kollega till Caroline. Daniel har tidigare arbetat som lärare i 10 år på en 7-9 skola i den större 

grannkommunen. Där arbetade han som lag- och utvecklingsledare. 

Skolan har verksamhet från förskoleklass till år 9. Förskoleklass till år 3 är ett arbetslag likaså 

år 4 till 6. Det finns 4 arbetslag i år 7 till år 9. Arbetslagen har idag inga arbetsledare pga. 

en konflikt rörande arbetsledarnas ersättning men de räknar med att konflikten är löst till  

hösten och då skall nya arbetsledare tillsättas. Däremot har skolan två utvecklingsledare som  

arbetar 20 % vardera med utvecklingsfrågor. 

5.3.1 Rektorns bakgrunds betydelse 

Carolines första jobb som rektor hade hon som rektor på den skola där hon tidigare varit 

lärare. Det är ingenting som hon rekommenderar någon.  

När hon började som arbetsledare var hon enda kvinnan i ett väldigt mans dominerat gäng. 

Caroline upplevde att hon fick ropa flera gånger för att få gehör.  

 

Caroline - ”Jag kände mig som en sån där studsmassa… här hade jag min lilla boll, min lilla idé. 

Och så slänger jag upp den och den studsar en gång och bluffs så flöt den bara ut. Jag fick ju slå 

mig fram för att någon skulle lyssna.”  

 

Numera med flera års erfarenhet upplever Caroline att hon tas på allvar och att man lyssnar på 

henne som chef och när hon har nya idéer. 

 

Daniel tycker det är skönt att hans första rektorsuppdrag är i en annan kommun än den där han 

arbetade som lärare. På den här skolan ser lärarna Daniel inte som en lärarkollega utan han är 

rektor här även om han är ganska ung och det är skönt tycker Daniel. 

5.3.2 Redskap för att främja förändringsarbetet. 

Kommunen hade ett önskemål att skolorna i kommunen skulle vara profilerade. Samtidigt 

hade det varit mycket rörigt på skolan under några år efter en sammanslagning med en annan 

skola i kommunen. Det fanns olika diskussioner bland lärarna på skolan att en förändring 

måste ske för att skolan skulle kunna fungera. Tack vare att de nu var ett rektorsteam på 
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skolan orkade de plocka upp ett av dessa initiativ och diskuterade det sinsemellan. När de 

presenterade förändringsförslaget fick de direkt med sig de två informella ledarna på skolan. 

Dessa är mycket drivande och inspirerade flertalet av de övriga lärarna. 

 

Caroline -” Vi öppnade en fördämning.” 

Daniel – ” Det var ju inte så att vi behövde banka in några idéer, tvärtom.” 

Caroline – ” Man får nästan dra i tyglarna.”  

 

Därefter bildades en grupp på 6 individer bestående av lärare med olika inriktningar på 

skolan. Gruppen bestod både av de som i början var positiva och negativa till förändringen. 

 

Daniel -” vi fick den här gruppen som vänder på alla stenar så att man inte bara går åt ett håll 

och glömmer bort vad som inte fungerar. Och det tror jag är viktigt när man får ihop sådana här 

grupper att man inte tänker på att, vi hade nog en tanke från början men det är lättare att man 

bara tar dom som man vet tycker likadant som en själv men det är bättre att ta sådana som säger 

emot lite också.” 

 

Många lärare var i början oroliga att de inte skulle få vara delaktiga i processen. Därför 

beslutade Caroline och Daniel att vika merparten av konferenstiden till detta 

förändringsarbete. Under denna process har de haft högt till tak i diskussionerna och låtit alla 

åsikter komma fram.  

 

Caroline -” tid, möjlighet att påverka och att vara involverad i processen är det som vi dämpade 

oron med kan jag ju påstå”. 

 

En år 9 klass har även varit referensklass under arbetets gång. När så ett förslag på skolans 

nya organisation och arbetssätt fanns satte Caroline och Daniel ner foten och bestämde att nu 

kör vi så här. Därefter började skolan informera föräldrarna. Det fanns en del oro i början 

bland föräldrarna till förändringen. Det har varit en del högljudda protester men vi har hela 

tiden hävdat att det är vi på skolan som har den pedagogiska insikten. Även en del elever har 

protesterat men efter att de fått ordentlig information har även de blivit positivt inställda till 

förändringen och protesterna har klingat av. 
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5.3.3 Hinder i en förändringsprocess 

Att det förändringsarbete som de nu genomfört fungerat så bra menar Caroline beror på att 

initiativet kom från lärarna själva. När tjänstemännen i kommunen bestämde att varje elev 

hade rätt till 15 minuters handledarsamtal i veckan blev protesterna bland lärarna högljudda. 

Även om de i ledningen har ställt kravet att detta skall genomföras är hon säker på att det här 

kommer dö ut. Syftet med att det skall finnas en rödtråd i elevernas lärande och att hjälpa 

eleverna att se sitt lärande kommer att finnas kvar men i en annan form som skapas inifrån 

organisationen menar Daniel och Caroline. 

5.3.4 Implementationen av Lpo 94 

Både Caroline och Daniel upplever att de inte lyckats implementera Lpo 94 fullt ut. Deras 

förhoppning är att de i och med omorganiseringen ska lyckas bättre. En av de stora 

anledningarna till att den ännu inte är implementerad är att många i skolan inte förstod 

innebörden av Lpo 94 när den kom ut. Detta hänvisar Caroline och Daniel till bristen av tid, 

resurser och redskap att klara av implementeringen.  

 

Caroline - ”Utan den skulle bara in… och sen sa vi hur? Det får ni komma på själva!” 

 

Detta ledde, enligt Daniel, till att många lärare konstaterade att det hade kommit en till 

läroplan men att de sedan tog upp sin gamla pärm och körde på precis som vanligt. Caroline 

som var med vid implementeringen av Lgr 80 menar att det då tillsattes resurser, tid och 

arbetsmaterial i en helt annan omfattning än vad som skedde vid implementeringen av Lpo 

94. 

 

Caroline - ”Jag kommer ihåg när vi implementerade 80 års läroplan. Hur mycket vi arbetade 

med det och hur mycket draghjälp vi hade utav… ja… utav alla dessa…supliment som vi hade 

på den tiden.” 

 

Caroline och Daniel framhåller även betydande brister i kunskaper om Lpo 94 hos 

nyexaminerade lärare. Stora bärande delar såsom mötet med eleven och dess föräldrar och 

kunna förmedla, både inför eleven och föräldrarna, vart eleven befinner sig i lärprocessen och 

vad som krävs för att nå upp till målen i kursplanerna saknas helt. De upplever också att 

lärarutbildningarna tenderar att vara allt för inriktade på ämneskunskaperna på bekostnad av 

det pedagogiska arbetet. Caroline och Daniel tror och hoppas att den nya läroplanen kommer 

att bli tydligare och att strävansmålen förtydligas så att alla lärare och elever förstår dessa. De 
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uttrycker också en oro över att läroplanen kan bli urvattnad och för styrande vilket tar bort 

möjligheten för enskilda skolor att utveckla sina egna arbetssätt som Lpo 94 idag tillåter. 

Caroline och Daniel hoppas att det när den nya läroplanen ska sjösättas att den då harmonieras 

med Lpo 94 och inte slår om kursen totalt men att det ändå krävs väldigt stora insatser från 

skolverket såsom material, tid och kurser för att den ska få ett genomslag i det dagliga arbetet 

på skolan. 
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5.4 Elin 

Elin började som biträdande rektor på skolan i mitten av 90-talet. Sedan 2004 är hon och en 

kollega, som är man, rektorer på den här år 7-9 skolan. Hon har arbetat på den här skolan 

sedan mitten av 80-talet. Sedan ett par år tillbaka är skolan en kommunal friskola och är en av 

många skolor inom kommunen. Att de nu är kommunal friskola innebär att Elin har en 

verksamhetsstyrelse med representanter från näringslivet och universitet. Skolan är 

organiserad i arbetslag och varje arbetslag har en arbetslagsledare. Arbetslagsledarna ingår i 

skolans utvecklingsgrupp.  

5.4.1 Rektorns bakgrunds betydelse 

Hon upplever att det är lättare att få igenom sina idéer om rektorn är man och att hon som 

kvinna måste vara extra tydlig för att budskapet skall nå fram. 

 

”Jag upplever att det är lättare som man att få igenom och förståelse för det man säger. Även om 

man säger precis samma sak. Så är det. Helt klart!” 

 

Eftersom Elin är rektor på den skola där hon tidigare arbetade som lärare var det viktigt för 

henne att alla kollegor var positivt inställda till att hon skulle ta uppdraget som rektor. 

5.4.2 Redskap för att främja förändringsarbetet. 

Elin anser att en nyckel till att det sker ett framgångsrikt förändringsarbete på skolan är att 

rektorn är intresserad av pedagogisk utveckling och hur man kan förbättra organisation och 

verksamheten. Vidare menar Elin att utvecklingsgruppen fungerar som ett bollplank för 

rektorerna. Denna grupp fungerar som en kommunikationskanal till övrig personal. De lärare 

som till en början inte är positivt inställda till ett förändringsarbete gör att arbetet blir 

genomarbetat och att alla inte rusar på i 700 knyck. När ett större förändringsarbete ska ske är 

alla lärare delaktiga i diskussionerna och alla åsikter lyfts fram och diskuteras. På så sätt 

upplever Elin att när beslutet till förändring väl tas så har alla oftast accepterat beslutet även 

om de inte håller med fullt ut. Vidare upplever Elin att förändringsarbetet blir bäst om det är 

välförankrat hos lärarna och att det är svårare att genomdriva en förändring som kommer 

uppifrån. För att komma runt detta upplever Elin att det är positivt att hon känner sin personal 

väl och då vet vilka hon skall påverka för att processen ska komma igång och upplevas som 

underifrånkommande.  

 



30 

”Man kan ju som ledare gå och pilla lite där man tror man kan få något gensvar.. på det hela och 

sätta igång någonting. Det är ju viktigt” 

 

I och med att skolan blev en kommunal friskola och där med fick en verksamhetsstyrelse 

upplever Elin att de genom den får nya perspektiv på hur skolan kan organiseras och 

förändras. Eftersom Elin nu ansvarar för verksamheten och ekonomin fullt ut kan hon och 

hennes kollega nu ta beslut utan att behöva gå vägen över tjänstemännen. Detta upplever hon 

som positivt då det går snabbare från idé till beslut. Vidare upplever hon nu att hon kan 

planera mer långsiktigt eftersom hon i detalj vet hur mycket pengar hon har att röra sig med 

nästkommande år. Eventuellt överskott försvinner inte in i den kommunala organisationen 

utan kan istället användas i verksamheten. Det är även lättare att få med sig lärarna på de 

besparingar som behöver göras vid ett eventuellt underskott upplever Elin.  

5.4.3 Hinder i en förändringsprocess 

Elin upplever att om ett arbete inte är välförankrat hos lärarna men att man som rektor ändå 

driver igenom det kommer alltid att finnas grupperingar som gör som de vill. När kommunens 

politiker och tjänstemän ibland kommer med direktiv om förändring så märker Elin att de har 

svårt att sätta sig in i pedagogiska tankar vilket medför att det blir svårt att implementera 

dessa direktiv i verksamheten. Elin upplever det som önskvärt att eleverna var mer 

involverade i förändringsarbetet men ser samtidigt att det inte alltid är så lätt för eleverna att 

sätta sig in i sådana frågor.  

I ett av de större förändringsarbeten som Elin varit med och genomfört fick inte Elin och 

hennes kollega med sig ett av fackförbunden vilket medförde att förändring förhalades men 

att innehållet förblev detsamma. 
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5.4.4 Implementationen av Lpo 94 

I arbetet med implementeringen av Lpo 94 upplever Elin att det inte har tillsats tillräckliga 

resurser och drar en parallell till hur det var när Lgr 80 skulle genomföras. Då fanns det större 

resurser och en mängd olika redskap som underlättade för personalen att bearbeta och ta till 

sig grundtankarna i Lgr 80. En annan svårighet som Elin upplevde i implementeringsarbetet 

med Lpo 94 var att förändringarna var så stora mot tidigare styrdokument vilket har medfört 

att lärare som är utbildade på exempelvis Lgr69 haft svårt att tänka om. Nu när det även finns 

lärare i ämneslagen som är utbildad på Lpo 94 har det medfört att det varit lättare att diskutera 

och reflektera över vad som faktiskt står i de olika kursplanerna och läroplanerna vilket gör att 

Elin nu upplever att Lpo 94 har landat i organisationen.  

Slutligen tror och hoppas Elin att den nya läroplanen som kommer 2011 inte innebär några 

större förändringar utan att målbeskrivningarna kommer att leva vidare men att det blir en 

annan tydlighet. Med detta som bakgrund menar hon vidare att implementeringen blir enklare 

än implementeringen av Lpo 94 varit då den nya läroplanen troligtvis spinner vidare på denna.  
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5.5 Fabian 

Fabian är sedan mitten av 90-talet rektor på en friskola för år 7-9. Fabian har arbetet på skolan 

sedan början på 70-talet men då var det en kommunalskola i en större kommun. Skolan har 

inga arbetslag och därmed inga arbetsledare. Fabian är rädd för att det då skulle skapas ett A 

och B lag bland lärarna. Istället försöker de stärka ämneslagen för de tycker att det är viktigt 

att lärarna får koncentrera sig på elevernas ämneskunskaper. All elevvård sköts av Fabian och 

de tre biträdande rektorerna. Liksom de biträdande rektorerna undervisar Fabian ett visst antal 

timmar i veckan för att inte tappa lärarperspektivet. På så sätt främjas den platta 

organisationen och den hierarkiska ordningen minimeras enligt Fabian. 

5.5.1 Rektorns bakgrunds betydelse 

Fabian upplevde i början att det var svårt att vara chef över sina tidigare arbetskamrater. 

Åldern spelar roll och att du har en lärarbakgrund annars är risken stor att lärarna säger att du 

inte vet vad du pratar om. Värst är det om lärarna ser dig som en karriärist vilket de på skolan 

hade dåliga erfarenheter av innan skolan blev friskola. Fabian upplever även att det är viktigt 

att det finns en kontinuitet på rektorsstolen. Han tror att det är ett misstag när kommunerna 

byter rektorer ofta mellan de olika skolorna. Fabian tror inte att det har någon betydelse om 

rektorn är man eller kvinna när det gäller att arbeta med förändringsarbeten på skolan. 

5.5.2 Redskap för att främja förändringsarbetet. 

Den platta organisationen gör att skolledning och övriga lärare ofta möts i samtal i t ex 

fikarummet och där uppstår ofta idéer till förändring som det sedan går att arbeta vidare med. 

Det är ofta de informella ledarna som lyfter fram de strömningar som finns till ledningen 

vilket Fabian upplever som positivt. Annars upplever Fabian att när skolans personal lyssnar 

på externa föreläsningar händer det att grupperingar på skolan får inspiration till ett 

förändringsarbete. Då får ofta en sådan grupp driva ett pilotprojekt som sedan kan införlivas 

på övriga skolan. Styrelsen, som är huvudmän för skolan, består av människor som inte har en 

direkt anknytning till skolans värld och det gör att de har ett annat perspektiv på skolan vilket 

främjar förändringsarbetet enligt Fabian. Kontakten mellan Fabian och styrelsen gör att det 

går att fatta snabba beslut när förändringar skall initieras upplever han.  

 

”den stora skillnaden mellan min skola och en kommunalskola är att vi har snabbare 

beslutsvägar jag kan lyfta telefonen och få ett ja på en fråga som i kommunen skulle ta ett år för 

att det skall bakas in i en budget” 
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Styrelsen ger skolan friare tyglar än vad en kommun gör upplever Fabian. 

5.5.3 Hinder i en förändringsprocess 

Om det kommer direktiv uppifrån och lärarna upplever att det skapar merarbete då händer det 

att det blir civilolydnad bland lärarna. 

 

”ibland säger vi i lärarkåren att det är tur vi gör som vi vill annars går det åt pipan” 

 

Fabian upplever att det ofta är samma lärare som inte är förändringsbenägna och det går inte 

att tvinga dem att delta i förändringsprocessen och det gör att processen avstannar. 

 

Faktumet att den friskola som Fabian är rektor inte tillhör någon koncern och heller inte är en 

kommunal friskola gör att de inte har lika stora muskler och resurser för att driva ett 

förändringsarbete. 

5.5.4 Implementationen av Lpo 94 

Fabian framhåller att myndigheterna inte har tillsatt några resurser och verktyg för 

implementeringen av Lpo 94 förrän de senaste åren. Han har inte varit på ett enda möte där 

man diskuterat implementeringen av Lpo 94.  

 

 ”det är ungefär som att inte skicka med instruktionsboken när man köper bil” 

 

Fabian upplever att Lpo 94 är mycket komplicerad och att det inte går att få klara direktiv från 

skolverket hur vissa delar av Lpo 94 skall tillämpas i praktiken. När vi kontaktar Skolverket 

angående något vi tycker är oklart i Lpo 94 och undrar hur vi skall gå tillväga, svarar de att 

man bara skall göra enligt Fabian. När vi sedan har gjort detta kommer Skolverket och säger 

att så där får ni inte göra. Skolan arbetar nu hårt med att arbeta in Lpo 94 men det är svårt att 

få med sig de lärare som arbetat länge utifrån tidigare läroplaner. Ett av de områden som 

Fabian upplever att skolan har svårast att införa är elevinflytandet. 

 

”vissa saker hur bra de en kan låta är väldigt tungrodda t.ex. allt elevinflytande är jättetungt att 

dra … t.ex. att en elev skall vara med och planera undervisningen en elev som inte vet vad man 

pratar om ” 
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Fabian upplever att de lärare som har utbildats på Lpo 94 har ett annat tankesätt än lärare med 

äldre lärarutbildningar. Tyvärr har skolan mest bestått av lärare med äldre lärarutbildning.  

Slutligen vet inte Fabian inte så mycket om den nya läroplanen förutom att de ska bli 

tydligare och förhoppningsvis enklare eftersom han upplever Lpo 94 som otydlig. En av 

anledningarna till att han hoppas de ska vara enklare är att eleverna lättare själva ska kunna se 

vad som krävs för ett högre betyg. Han hoppas dock att han ska få mer information då han 

snart ska på ett informationsmöte som skolverket anordnar.  

Samtidigt framhåller han att han tror att skolverket dragit lärdom av de misstag som begicks 

vid implementeringen av Lpo 94 och således kommer att göra processen enklare denna gång.  
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5.6 Gertrud 

Gertrud blev för 5 år sedan headhuntad till tjänsten som rektor på en friskola i en större 

kommun. Hon har tidigare arbetat med utbildningsfrågor på ledarskapsnivå inom olika 

organisationer. Den friskola som hon är rektor för ingår i en större koncern som har flertalet 

friskolor runt om i Sverige. Koncernen är tydlig på att alla skolor ska arbeta efter samma 

pedagogiska modell som i grunden bygger på Lpo 94. Skolan är en förskola till år 9 skola och 

är organiserad i 4 stycken arbetslag. Varje arbetslag har en arbetslagsansvarig och dessa ingår 

i Gertruds ledningsgrupp. 

5.6.1 Rektorns bakgrunds betydelse 

Gertrud upplever att hennes utbildning inom arbetsliv och organisationsteori är en bra grund 

att stå på när man har personalansvar för 30 medarbetare samt budget och resultatansvar. 

Vidare upplever Gertrud att hon som kvinna inte har samma naturliga pondus som en man 

har. Därför upplever hon att hon blir bemöt på ett annat sätt än vad en rektor som är man blir. 

5.6.2 Redskap för att främja förändringsarbetet 

Gertrud upplever att det är positivt att alla som söker arbete på den skola där hon är rektor vet 

vilken pedagogisk grund den står på. Det har medfört att alla pedagoger är utbildade på Lpo 

94 och har därmed samma grundsyn. Varje år genomförs en utvärdering av skolans 

verksamhet och pedagogernas arbete av elever och föräldrar. Dessa utvärderingar ligger till 

grund för det fortsatta arbetet och vilka delar som behöver förändras. Det är även viktigt att 

man har högt i tak i diskussionerna och att alla känner sig delaktiga och att alla känner att de 

ibland får gehör för sina idéer enligt Gertrud 

 

”att man känner ibland att min idé fick jag prova på för det är inte bara stora förändringar i 

förändringsarbetet det är små förändringar man måste lyfta och pröva för små förändringar kan 

göra jättestora förändringar” 

 

Gertrud upplever att det är viktigt att jobba med lärarnas personliga utveckling och vara tydlig 

på vilka delar de behöver förändra för att eleverna skall få bästa möjliga utbildning. 



36 

5.6.3 Hinder i en förändringsprocess 

I viss mån kan ekonomin spela negativ roll i förändringsarbetet men ett större hinder är när 

vardagsproblemen på skolan tar över arbetet som när många är sjuka samtidigt. Koncernens 

tydliga riktlinjer på hur skolans organisation och pedagogiska arbete skall vara uppbyggd gör 

att större förändringar inte kan genomföras om de inte kommer uppifrån koncernledningen. 

5.6.4 Implementationen av Lpo 94 

Gertrud upplever att Lpo 94 fullt ut är implementerad på skolan. Det beror på att hela 

grundidén för skolan bygger på den. Det har varit en fördel att alla lärare har en lärarexamen 

innefattande Lpo 94. Om den nya läroplanen har allt för stora förändringar gentemot Lpo 94 

kommer delar av koncernens koncept behöva revideras vid implementationen av densamma. 
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5.7 Sammanfattning 

5.7.1 Möjligheter till förändringsarbete 

I de skolor där skolledningen är organiserad i ett rektorsteam upplevs det som positivt att 

kunna diskutera förändringsförslag och hur förändringsprocessen skall organiseras med 

varandra. När en förändringsidé skall initieras använder sig rektorerna av olika modeller. 

Anton och Fabian använder sig studiedagarna för att inspirera lärarna. Anton, Bosse och 

Gertrud upplever det som viktigt att även utvärdera tidigare verksamhet. Dessutom använder 

sig Bosse och Gertrud av utvärderingar och statistik för att påvisa för lärarna hur det ser ut 

idag och försöker få lärarna att inse att det behövs en förändring för att skolans arbete skall bli 

bättre. De flesta av de rektorer som ingår i studien upplever att det är viktigt att lärarna känner 

sig delaktiga i hela förändringsprocessen från början till slut. Under processens gång upplever 

de att det måste vara högt i tak i diskussionerna och att alla åsikter blir synliggjorda. 

Förändringsarbetet måste få ta tid och det måste vara tillåtet att testa olika idéer på vägen och 

därmed lära sig av att ibland misslyckas. Även om alla lärare skall kunna vara med och 

påverka behövs det en form av arbetsgrupp som är drivande i processen. Några rektorer menar 

att om de fick med sig eleverna i ett tidigare skede i förändringsarbetet skulle det berika 

förändringsarbetet, men de framhåller att det är svårt då eleverna inte har tiden eller den insikt 

som krävs. Under arbetets gång är det viktigt att rektorn tar tydliga beslut om vilken väg de 

ska fortsätta på och att dessa beslut är väl förankrade i personalgruppen. Innan förändringen 

träder i kraft är det viktigt att föräldrar och elever blir informerade så att de känner sig trygga 

med de förändringar som skall genomföras. De rektorer som är rektorer på antingen en 

renodlad eller kommunal friskola upplever det som positivt att de har en verksamhetsstyrelse 

där människor, som inte har en direkt anslutning till skolans värld, är medlemmar. Denna 

styrelse kan på så sätt se på skolan utifrån andra perspektiv och komma med nya idéer på hur 

skolan kan organiseras och nya impulser till det pedagogiska arbetet. 

5.7.2 Hinder till förändringsarbeten 

Rektorerna i vår studie upplever att det är en förutsättning att de har lärarnas mandat att leda 

skolan och de förändringsprocesser som pågår. Mandatet från lärarna kan minska om de 

upplever att rektorn är allt för ung eller inte har någon lärarkompetens. De rektorer som är 

kvinnor har upplevt att de i vissa situationer behövt vara extra tydliga för att deras budskap 

skall få gehör hos lärarna. Skolans traditioner och kulturer är på vissa skolar så väl 

cementerade att det är svårt att initiera ett förändringsarbete. Vidare upplever rektorerna att 
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allt för mycket tid på skolan går åt till att diskutera och planera det vardagliga arbetet. 

Rektorer som inte lyckas få med sig de lärare som är negativa till förändringsarbetet, upplever 

att dessa lärare fungerar som bromsklossar och är dessa lärare dessutom informella ledare på 

skolan kan det omöjliggöra förändringsprocessen. Direktiv som framförallt kommer från 

lokala politiker och tjänstemän är extra svåra att implementera upplever rektorerna eftersom 

de ofta inte är pedagogiskt underbyggda. Om det finns långa beslutsvägar i organisationen 

över rektorn upplevs de som ett hinder i förändringsarbetet. 

5.7.3 Vilka möjligheter och hinder upplever rektorerna i implementeringen av Lpo 94? 

Det är bara Gertrud som upplever att de fullt ut lyckats implementera Lpo 94 och det beror på 

att hela deras grundidé bygger på den. De rektorer som var med i början av införandet av Lpo 

94 tycker att skolorna fick alldeles för lite resurser och att de inte fått någon hjälp av 

Skolverket i form av arbetsmaterial eller svar på frågeställningar som de haft. När de jämför 

med hur Lgr 80 genomfördes så upplever de att det då tillsattes större resurser trots att Lgr 80 

inte innebar lika stora förändringar mot tidigare läroplaner som de upplever att Lpo 94 gjorde. 

Detta är en av orsakerna till att skolorna än idag inte lyckats implementera Lpo 94 fullt ut 

enligt övriga rektorer. De rektorer som har en lärarutbildning som bygger på äldre läroplaner 

tycker att Lpo 94 är svårtolkad men alla förutom Fabian tycker att den är bra. Flera rektorer 

upplever att det varit extra svårt att få med lärare med äldre lärarutbildningar såsom vissa 

läraradjunkter på de nya tankar om kunskap och lärande som Lpo 94 bygger på. Här ser de en 

skillnad mellan kommunala skolor och friskolor. De kommunala skolorna har de lärare som 

de har och kan inte pga. arbetsrättsliga regler inte byta ut dem som inte vill ta tills sig Lpo 94. 

När en friskola nyetableras i en kommun kan de vid rekryteringen välja lärare som har den 

pedagogiska syn som Lpo 94 bygger på vilket Gertrud ser som en stor orsak till varför de 

lyckats så väl. Caroline och Daniel upplever även att det finns stora brister i dagens 

lärarutbildningar som de anser fortfarande bygger allt för mycket på ämneskunskaper och 

utelämnar många av de intentioner som finns i Lpo 94. De rektorer som tycker att Lpo 94 är 

bra upplever det också som viktigt att de som rektorer är väl förtrogna med den. Vidare 

upplever dem att Lpo 94 intentioner hela tiden måste lyftas fram och levandegöras på skolan. 

Det är viktigt att det finns tid för att arbetslagen diskuterar målen för undervisningen som 

finns i läroplanen. Dessa diskussioner leder fram till att fler lärare blir mer insatta i Lpo 94 

och detta renderar till olika förändringsförslag enligt rektorerna. Många rektorer upplever det 

som värdefullt att informera föräldrarna om grundtankarna i Lpo 94 eftersom många föräldrar 



39 

gått i en skola med en annan läroplan. Genom denna information blir fler föräldrar trygga med 

dagens skola upplever dessa rektorer.  

 

När vi nu snart får en ny läroplan 2011 hoppas flera rektorer att den skall ha samma 

grundinnehåll som Lpo 94. De tror att det är bra om den är enklare att förstå för framförallt 

elever och föräldrar. Det vore önskvärt om den är tydligare vad det gäller uppnående målen 

och strävande målen men samtidigt inte för enkel och styrande så att möjligheterna till att var 

skola utvecklar sitt egna arbetssätt förhindras. 

5.7.4 Likheter och skillnader 

De rektorer som är kvinnor upplever att de pga. sitt kön måste vara tydligare när de för fram 

sina förändringsförslag än vad män i samma befattning behöver vara. Även de rektorer som är 

män upplever att deras kollegor som är kvinnor har en viss nackdel i pga. av sitt kön vilket 

samtliga tycker är fel och alla hoppas på att det förändras. Anton och Bosse upplever att de i 

början av sitt rektorsuppdrag pga. deras ålder har haft svårare att få gehör för sina 

förändringsförslag hos vissa äldre lärare. Däremot upplever både kvinnorna, Anton och Bosse 

att svårigheter med att inte bli lyssnade på minskar med tiden de arbetat som rektor. Alla 

förutom Gertrud upplever att det har betydelse för deras mandat att de har arbetat som lärare 

när förändringsarbeten diskuteras och förankras på skolorna. Vi kan inte se några andra 

skillnader och likheter i materialet som beror på rektorernas bakgrund. 

Rektorerna på kommunala skolor i mindre kommuner, den kommunala friskolan och friskolan 

fri från en större koncern upplever att de har korta vägar till beslut om förändringar till 

skillnad till den kommunala skolan i en större kommun samt friskolan som drivs av en större 

koncern. De rektorer som har erfarenhet av att arbeta i en större kommun upplever i större 

grad att dess politiker och tjänstemän omotiverat kommer med egna direktiv på hur 

skolarbetet skall genomföras och dessa direktiv är inte allt för sällan dåligt pedagogiskt 

underbyggda. Däremot ser de fördelarna med den större kommunens bredare resurser om de 

utnyttjas på ett positivt sätt i förändringsarbetet. I den större kommunen finns det även 

konkurrens från andra skolformer vilket skapar ett yttre tryck att förändra skolornas profil och 

pedagogik för att locka till sig elever. 

Den friskola som bygger på ett färdigt pedagogiskt koncept upplever det som en stor fördel att 

både lärare och föräldrar från början vet vad skolan står för vilket skapar en gemensam 

plattform att utgå ifrån. Däremot kan allt för stora förändringar hämmas eftersom de går emot 

koncernledningens grundtankar. De kommunala skolorna samt friskolan i en större koncern 
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anser det som viktigt att föräldrarna är väl informerade om de förändringsarbeten som pågår 

men att de inte skall vara med och påverka eftersom de inte har den pedagogiska 

kompetensen. Den kommunala friskolan och friskolan som inte styrs av en större koncern 

upplever däremot att förändringsarbetet får en extra dimension när deras verksamhetsstyrelser 

kan se saker och ting med andra ögon. 
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6. Diskussion 

6.1 Möjligheter till förändringsarbete 

Det är viktigt att som rektor i dagens skola att vara socialt smart säger Bosse i studien. Bosse 

är den rektor i studien som tydligast upplever att det är viktigt att ha en god och nära relation 

till lärarna på skolan men även Elin, Caroline, Daniel, Fabian och Gertrud nämner det. Genom 

att ha en god relation till lärarna upplever rektorerna att det är lättare att inhämta lärarnas 

tankar och idéer vilket är ett viktigt led i att få med sig lärarkollegiet enligt Lam & Kember 

(2006) och Hallerström (2005). Rektorernas upplevelser i studien bekräftar Rust (2006) 

slutsatser om vikten att skapa ett klimat på skolan där nya idéer vågas pröva och att det är en 

rättighet att misslyckas. Att skapa goda relationer till lärarna kan även ses som ett sätt för 

rektorn att bli medveten om den kultur som råder på skolan vilket Ekholm (2000) hävdar är en 

förutsättning för att resultatet av en förändring skall bli positivt. Genom att vara medvetna om 

skolkulturen kan rektorerna ta reda på om kulturen på skolan är mogen för att genomföra de 

tänkta förändringarna. Att genomföra en förändring i en skolkultur som inte är mogen är svårt 

enligt Ekholm (2000) och att förändra den kan ta tid enligt Bosse. Genom att organisera 

lärarna i arbetslag hoppas Bosse att interna diskussioner om pedagogik och förhållanden till 

eleverna skall öppna upp skolkulturen mot att bli mer förändringsbenägen och att det därefter 

skall gå att förändra skolan mot de visioner som han har. Det är en strategi som Blossing 

(2003) och Leithwood et al. (1999) menar kan användas för att skapa en förändringsbenägen 

skolkultur.  

 

I studien är det bara Anton och Fabian som upplever att deras skolor hämtat inspiration till 

förändringar genom att skolans personal lyssnat på någon föreläsning eller fått information av 

andra skolor på studiedagar. Båda upplever att det har gett skolpersonalen idéer som sedan har 

startat en förändringsprocess på den egna skolan vilket bekräftar Hallerströms (2005) tankar 

om att inhämta inspiration utifrån. Innan förändringarna har genomförts på skolorna har de 

bearbetats på skolan för att passa in i den egna skolans förutsättningar vilket underlättar 

implementationen enligt Helsing & Lemons (2009).  

 

Under rektorns ansvar i Lpo 94 står det att rektorn skall utvärdera den befintliga 

verksamheten. Av rektorerna i studien är det Bosse och Gertrud och i viss mån även Anton 
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som aktivt använder sig av dessa utvärderingar för att visa på behovet av förändringar och 

initiera desamma. 

 

De flesta av rektorerna i studien tillsätter en arbetsgrupp när ett förändringsarbete pågår vilket 

kan vara en bra ledarstrategi enligt Hallerström (2005) och de upplever det som viktigt att 

arbetsgruppen kommunicerar med övriga lärare på olika forum vilket Hinckley (2009) 

bekräftar vikten av. I studien anser Caroline & Daniel att det är viktigt av att få med alla lärare 

i förändringsarbetet vilket även Strandberg (2004) framhåller som viktigt. Caroline & Daniel 

upplevde det som om de öppnade fördämning fylld av idéer, som kan liknas med 

Mühlenbocks (2004) kollektiva entreprenörskap, när de lät alla vara med i processen. 

 

Hallerström (2005) hävdar i sin rapport att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga och väl 

informerade i förändringsprocessen. Rektorerna i vår studie upplever att det är viktigt att 

informationen till föräldrarna måste vara tydlig så att de inte blir ett hinder i processen och 

föräldrarna används gärna för att initialt utvärdera den befintliga verksamheten. Däremot är 

flertalet rektorer tydliga med att framhålla att föräldrarna inte skall påverka själva 

förändringsarbetet eftersom de anser att föräldrarna inte har den pedagogiska kunskapen. 

Detta kan ifrågasättas med de erfarenheter, som Elin och Fabian har från sina 

verksamhetsstyrelser, där de upplever att skolans förändringsarbete har påverkats positivt av 

att människor med olika bakgrund har deltagit i förändringsprocessen. Flera rektorer skulle 

däremot vilja involvera eleverna i förändringsarbetet både för att de har ett annat perspektiv 

på skolan men elever och föräldrar kan även användas som ett yttre tryck på skolan för att en 

förändringsprocess skall komma igång enligt Anton. Han har även erfarenhet av att arbeta i en 

större kommun där konkurrensen mellan olika skolor och skolformer medverkade till att 

skapa en större förändringsbenägenhet. Skolverket (2005) bekräftar i sin rapport att fler och 

fler kommunala skolor numera profilerar sig för att bli attraktivare för eleverna. 

6.2 Hinder till förändringsarbete 

När Caroline började som rektor i mitten av 80-talet upplevde hon att hon pga. sitt kön hade 

svårare att få gehör för sina förändringsförslag. För att hon skulle bli lyssnad på var hon 

tvungen att vara extra tydlig vilket stärker den bild som Sundin (2007) ger. Hon upplever idag 

att blir lyssnad på och att det beror på att hon nu har lång erfarenhet som rektor. Elin och 

Gertrud känner även idag att de behöver vara extra tydliga i vissa sammanhang pga. att de är 

kvinnor vilket kvinnorna i Davis & Johansson (2005) studie inte tyckte. Däremot bekräftar 
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männen i vår studie Davis & Johanssons (2005) resultat nämligen att de rektorer som är män 

upplever att kvinnor tyvärr blir mindre tagna på allvar än män. Alla upplever dock att det hela 

tiden blir bättre och att de nu efter flera år som rektor fått en ökad respekt och att de nu kan 

vara mer taktiska för att få fram sitt budskap. En viktig aspekt på varför det idag kan vara 

lättare att som rektor vara kvinna än när Caroline blev det i mitten av 80-talet kan vara att det 

nu är mycket vanligare med rektorer som är kvinnor (Sundin 2007) och att gamla 

förställningar (Sundin 1998) sakta håller på att förändras. De män som var ganska unga när de 

rektorer har även de känt av att framför allt äldre lärare inte har lyssnat på deras 

förändringsförslag vilket kan bero på att de äldre lärarna är inskolade i att en rektor skall ha 

pedagogisk erfarenhet (Skollagen 1985:1100). Att både de rektorer som är kvinnor, Anton 

och Bosse med tiden upplever att de får bättre gehör för sina idéer kan bero på att de har 

förbättrat sitt ledarskap (Franzén 2005). Alla rektorer förutom Gertrud upplever att det är 

viktigt gentemot lärarna på skolan att de har erfarenhet av att arbeta som lärare vilket stöds av 

Andersson et al. (2004) studier som kommit fram till lärarna vill att rektorn skall vara en av 

dem. Om inte lärarna har förtroende för rektorns kompetens är det svårt att bedriva något 

förändringsarbete visar vår studie. 

 

I och med att skolorna kommunaliserades (Hallerström 2005) och att det från 1992 finns 

friskolor (Skolverket 1994) har rektorerna och skolorna haft både statens och huvudmännens 

direktiv att förhålla sig till. I Hallerströms (2005) och i vår studie upplever rektorerna att det 

är svårt att genomföra förändringar som kommer uppifrån och i vår studie tar flera rektorer 

framför allt upp de direktiv som kommer från kommunala politiker och tjänstemän. 

Rektorerna är dock anställda av deras huvudmän och dessa tar för givet att rektorerna 

genomför de förändringar som de beslutar om (Andersson et al. 2004). Vår studie visar att 

rektorerna upplever att dessa beslut ofta saknar en pedagogisk förankring och i Carolina och 

Daniels fall var så specifika att lärarna upplevde att de blev allt för styrda. Det är inte bara 

inom den kommunala skolan som rektorer och lärare kan känna att de blir för styrda även i 

den friskola som leds av en större koncern upplever Gertrud att det ibland händer att 

koncernens mål och krav kan vara styrande mot pedagogerna på skolans 

förändringsintentioner. När rektorerna får beslut uppifrån är det viktigt att de bryter ner dem 

så att lärarna kan ta dem till sig (Rust 2006) men det tar ofta mycket tid och kraft anser 

Caroline och Daniel och visar på den komplexitet som rektorsuppdraget innebär enligt 

Andersson et al. (2004).  
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Ingen av rektorerna i studien upplever att förändringsarbetet direkt hindras av ekonomiska 

resurser utan Bosse menar att det ofta är ett bra argument att skylla på. Dock menar flera av 

dem att det framför allt vid implementationen av Lpo 94 saknades resurser vilket kan tolkas 

som brist på pengar. 

6.3 Implementationen av Lpo 94 

Orsakerna till att Lpo 94 inte fullt ut implementerats på skolorna som Sou 2007:28 lyfter fram 

bekräftas i stort av rektorerna i vår studie. Dock hävdar Sou 2007:28 att många lärares och 

rektorers oförmåga att tolka Lpo 94 fullt ut är oberoende av vilken lärarutbildningsbakgrund 

de har. De flesta rektorer i vår studie upplever att utbildningen har stor betydelse och att det 

ofta är svårt att få med lärare som är framför allt är utbildade på Lgr 62 eller 69 på 

grundtankarna i Lpo 94. Caroline och Daniel håller med Sou 2007:28 om att det även är 

problem med de som har en nyare utbildning och de menar att lärarutbildningen även idag är 

för ämnesinriktad. I och med att många rektorer upplever att det är svårare att få med äldre 

lärare i de förändringar som behöver göras för att skolan skall arbeta efter Lpo 94 intentioner 

upplever framför allt Bosse att det är försvårande att de arbetsrättsliga reglerna gör att lärare 

som inte vill förändra sitt arbetssätt ändå får fortsätta att arbeta som lärare. Sou 2007:28 och 

rektorerna lyfter fram att varje skola har själva fått tolka Lpo 94 och på så sätt komma fram 

till en modell som passar dem. Detta har ofta upplevts negativt av rektorerna men enligt 

Helsing & Lemons (2009) är det en fördel att förändring utgår från den egna skolans 

förutsättningar vilket Daniel upplever som en stor fördel med Lpo 94. En av orsakerna till att 

det enligt Skolverket (2009) i vissa fall idag är större skillnader mellan olika kommunala 

skolor än mellan kommunala skolor och friskolor i allmänhet kan möjligen bero på denna 

process. Flera rektorer i vår studie upplever att det är viktigt att hela tiden lyfta fram och 

diskutera Lpo 94 vilket bekräftas av Hallerström (2005) rapport. För att kunna göra det är det 

viktigt att själv vara väl insatt i läroplanen och själv hela tiden reflektera över den menar 

rektorerna vilket visar på att de anammat den ledarstil som Nygren (2002) förespråkar för en 

modern rektor. Alla håller dock inte med t ex Fabian i studien vill helst att Skolverket skall 

berätta hur skolan skall arbeta för att bäst motsvara intentionerna i Lpo 94.  

När skolorna nu snart får en ny läroplan, Lgp 2011, som skall implementeras tycker många 

rektorer i studien att de misstag som gjordes Lpo 94 inte får göras om vilket till stor del 

bekräftas av regeringen (Prop 2008/09:87) förutom att regeringen inte vill tillföra några 

resurser vilket i och för sig inte är något problem enligt Bosse. Vad Lgp 2011 innehåller är än 
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så länge inte klart men många rektorer i studien hoppas att intentionerna i Lpo 94 finns kvar 

men att de tydligare skrivs fram och att framför allt strävandemålen förstärks. 
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7. Slutsats 

Vi har ofta fått höra att det inte sker någon utveckling på de svenska skolorna och då framför 

allt på de kommunala skolorna. Den här studien visar att det hela tiden sker en 

förändringsprocess på skolan men att den ibland bromsas upp av olika hinder men att det 

samtidigt finns verktyg som underlättar förändringsarbetet. Om dessa verktyg används finns 

det en enorm förändringskraft i det kollektiva entreprenörskapet på skolan. 

 
Bild 1.(Egen modell). De pilar som inte är ifyllda visar på hur förändringsprocessen ofta ser ut. Den inre cirkeln med fyllda pilar visar på de 

hinder som bromsar upp förändringsprocessen. Den yttre cirkeln visar på de redskap som underlättar förändringsprocessen. 

 

Den här modellen visar på hur förändringsarbetet på skolan hela tiden är en pågående process. 

Cirkeln med pilarna som inte är fyllda visar på hur förändringsprocessen för 

förändringsarbetet oftast ser ut. Den inre cirkeln med ifyllda pilar visar på de hinder som 

rektorerna upplever bromsar upp förändringsarbetet. De är viktigt att påpeka att dessa hinder 

inte har någon följdordning utan de är enskilda hinder som upplevs olika på varje skola.  
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Ett av dessa hinder är fördomar som kan bero på kön men även ålder. Studien visar i och för 

sig att det inte är några större skillnader på hur rektorer som är kvinnor och rektorer som är 

män upplever förändringsarbetet men kvinnorna upplever att de ibland måste vara extra 

tydliga pga. sitt kön. De lärare som rektorn förfogar över på en del skolor utgör ett hinder i 

förändringsarbetet genom att skolkulturen inte är förändringsbenägen eller att enskilda lärare 

fungerar som bromsklossar. Vardagsarbetet på skolorna blir under vissa tider så ansträngt att 

det påverkar förändringsarbetet negativt. Studien visar även att rektorer inom kommunala 

skolor och då främst i den större kommunen upplever att beslutsvägarna är för långa och 

byråkratiska vilket hämmar förändringsarbetet. Rektorerna upplever även att många direktiv 

uppifrån kan utgöra ett hinder i förändringsarbetet eftersom de ofta tar tid och ibland inte är 

pedagogiskt underbyggda.  

 

Det finns fler verktyg som underlättar förändringsarbetet än de som hindrar detsamma. De 

verktygen representeras i modellen av den yttra ringen av ifyllda pilar. Studien visar att 

förändringsarbete underlättas på skolan om rektorn är väl insatt och aktivt reflekterar över de 

pedagogiska dokumenten. När politiker och tjänstemän kommer med förändringsdirektiv är 

det viktigt att dessa inte är styrande i detalj. Det måste finnas ett tolkningsutrymme så att 

rektorn kan bearbeta och anpassa direktiven efter den egna skolans förutsättningar. När dessa 

direktiv sedan skall förankras måste det få ta tid så att varje lärare känner att de är delaktiga i 

diskussionerna och allas åsikter måste få plats i diskussionen. Under förändringsarbetet måste 

arbetslagen och de enskilda lärarna få möjlighet att testa olika idéer och även få lov att få 

misslyckas. När lärarna har testat de olika modellerna måste det finnas utrymme och tid för att 

reflektera över, utvärdera och diskutera vilken som passar skolan bäst utifrån de lärare och 

elever som förändringen gäller. Det är förvånansvärt att så få rektorer använder sig av 

utvärderingar av skolans befintliga verksamhet som ett verktyg för att visa på behovet av 

förändringar. De som använder sig av utvärderingar upplever det som mycket positivt. 

Rektorn kan även använda sig av utvärderingar för att ta reda på den skolkultur som finns på 

skolan och den gruppdynamik som råder på skolan så att rektorn vet hur ett förändringsarbete 

skall initieras i gruppen. De rektorer som har konkurrens om elevernas val av skola upplever 

det som ett bra förändringsverktyg men även välinformerade elever och föräldrar kan fungera 

som ett yttre tryck som skapar behov av förändring. Denna information underlättar även att 

föräldrar och elever känner sig trygga med den förändrade skolan. Studien visar även att de 

verksamhetsstyrelser som finns inom de kommunala friskolorna och den ena friskolan är ett 

redskap som berikar förändringsarbetet. Det vore således en fördel om fler skolor inom den 
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kommunala världen blev mer fristående och samlade människor med olika kompetens i sin 

närhet som kan fungera som bollplank och detta kan även förkorta beslutsvägarna. 

När nu Lgp 2011 ska sjösättas är det viktigt att det finns en väl genomarbetad 

implementeringsplan som innehåller de verktyg som modellen visar. T.ex. att tid ges för att 

först rektorer och sedan lärare får tid att arbeta sig igenom denna. Lgp 2011 och dess 

implementeringsplan får dock inte vara allt för styrande får då riskerar vi att mista 

anpassningen till de lokala förutsättningarna. Om Lgp 2011 bygger på samma grundtankar 

som Lpo 94 kan den ses som det verktyg som rektorerna saknat för att lyckas implementera 

Lpo 94 fullt ut. Detta skulle i så fall leda till att den svenska skolan äntligen hittar hem. 
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8. Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur rektorernas ledarskap påverkar förändringsarbetet 

och implementationen av Lpo 94. Dessutom vore det lärorikt att jämföra rektorernas 

upplevelse av hur ett förändringsarbete implementerats på skolan med hur det faktiskt ser ut i 

verkligheten. När vi nu antagligen får en ny läroplan, Lgp 2011, vore det intressant att följa ett 

antal skolor och deras implementeringsarbete. 
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I 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

• Hur länge har du varit rektor på den här skolan? 
 

• Berätta om din väg till att du blev rektor på den här skolan. 
 

• Tycker du att din väg till att bli rektor påverkar dig i ditt yrkesutövande gentemot 
lärare, tjänstemän, elever och föräldrar? 

 
• Hur är skolan organiserad? 

 
• Finns det fler verksamheter än skolverksamhet som ligger under ditt ansvar? 

 
• Arbetslag hur är de organiserade? Arbetsledare? Upplever du att det finns informella 

arbetsledare? Hur påverkar det förändringsarbetet? 
 

• Utvecklingsgrupp? Hur är den utformad? 
 

• Vilka är huvudmän? Hur fungerar samarbete med dem? 
 
Visioner 
Har du några visioner som du skulle vilja införa på skolan? Finns det några möjligheter att de 
blir genomförda? Utveckla resonemanget. 
 
Förändringsarbete 
Har ni bedrivit något förändringsarbete på skolan sen du tillträdde som rektor? 
Berätta hur det arbetet var upplagt.  
Vilka var initiativtagare?  
Vilka deltog? 
Hur lång tid tog det att genomföra?  
Om det inte har genomförts, varför inte? 
Hur togs det emot av elever? Lärare? Övrig personal?  Fack? Politiker/tjänstemän? 
 
Läroplaner 
Tycker du att din skola har lyckats implementera Lpo 94 fullt ut?  
Vad har gjort att ni lyckats/misslyckats?  
Vilka delar har varit extra svåra? 
Hur tror du att det kommer gå att introducera en ny läroplan? 
 
Genusperspektiv 
Sett ur ett genus perspektiv. Ser du/tror du att man blir bemöt annorlunda beroende på om 
rektorn är man eller kvinna? Gentemot lärare, elever, politiker/tjänstemän, föräldrar, fack? 
 
Politiker/tjänstemän 
På vilket sett är politikerna/tjänstemännen involverade i utvecklingsarbetet? Hur fungerar 
samarbetet med de folkvalda och deras tjänstemän? 



II 

 
 
Elever 
På vilket sett är eleverna involverade i utvecklingsarbetet? Hur fungerar samarbetet med 
eleverna? 
 
Lärare 
På vilket sett är lärarna involverade i utvecklingsarbetet? Hur fungerar samarbetet med 
lärarna? 
 
Fack 
På vilket sett är facket involverade i utvecklingsarbetet? Hur fungerar samarbetet med facket? 
 
Föräldrar 
På vilket sett är föräldrarna involverade i utvecklingsarbetet? Hur fungerar samarbetet med 
föräldrarna? 
 
Kommunal/friskola 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att vara kommunal respektive friskola?  
Har du erfarenhet från både kommunal och friskola?  
Om så: Hur är skillnaderna att bedriva förändringsarbete i de olika skolformerna? Motivera! 
 
Samarbete 
Har ni några samarbetspartners?  
Hur fungerar det samarbetet?  
Vilken typ av organisationer? Kommunala enheter, privata företag, ideella organisationer etc.  
Skiljer det sig åt mellan olika slags organisationer hur väl samarbetet fungerar?  
Vad betyder samarbetspartner för förändringsarbetet? 
Kan du som rektor själv välja vilka du vill samarbeta med?  
Vem ansvarar för förhandlingar mellan er?  

 


