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Abstract  

Pre-school class is a year between pre-school and compulsory school which is 

essential for the nine years of compulsory school. Not much research about 

leadership of  this area has yet been done. Due to this fact this thesis fill an important 

function. 

       Since 1998 the responsibility of pre-school class lies on the principal of 

compulsory school. Today pre-school class follow the values and the overall goals of 

the curriculum, Lgr11 chapter 1 and 2 

       The intention with this work is to understand whether there are similarities in 

leadership through i.e. different acts or approach where you find  excellent activities 

in pre-school class. Also if there is possible to recognize patterns or similarities in 

leadership among these principals. 

The base of this work are the theories of Bolman & Deal about 4 perspectives of 

leadership; the structural, HR, the political and the symbolical and interaction 

between them.  

          The structural perspective is about aiming certain goals. The task of the leader is 

to clarify these goals. Communication, cooperation, clear directions and structure 

gives effectiveness and the feeling of security. The character of the structures is 

rational. Problems with individuals are due to lack of structure. 

          The HR-based leadership is mostly built on human relations. The organization 

exists because of the individual and a symbiosis is seen between the individual and 

the organization. Responsibility, authority, support and participation is important. In 

that way the employees becomes loyal and engaged. An HR-leader builds relations 

and put time and effort in a safe climate. 

          In the political perspective power is an important concept. Different interest, 

values and opinions lead to conflicts. The person with power makes sure to set the 

agenda and keep his influence. A political skillful leader is skilled in reconciling, 

being diplomatic, negotiating and can handle conflicts in a constructive way. 

          The symbolic perspective is about a win-win situation. The leader in the 

symbolic perspective needs to be a role model for the employees and come up with a 

vision. The catchwords are culture and values together with words as inspirer, 

energetic and engaged. Traditions, ceremonies, rituals and histories are important 

(Bolman & Deal, 2012). 

          The seven principals that are interviewed are examined within these 

perspectives of leadership and through areas of analysis. 

The study describes each principal and his/her leadership and looks upon the 

principals from Bolman & Deals 4 perspectives. It shows on one hand how the seven 

principals see their leadership, on the other hand the interpretation of the interviews. 

Finally a comparative analysis of these two pictures is made. 

The most important results of this thesis shows that the general leadership seem to be 

more important to excellent leadership of pre-school class than a leadership 

specialized on pre-school class. 
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        The prominent thoughts of the principals that emerge is to "live" and "lead" the 

school. This means being admitted and encouraged in the school and in long term 

cause affect to fundamental values, culture of the school, the organization and 

activities. For this to happen with good result, systematics is needed. 

       The human resource-perspective is in general dominating the leadership of the 

principals. This is seen regardless of if the principals describe their leadership or the 

leadership emerge through the analysis of the thesis.  

         No connection is seen between perspectives of leadership and sociocultural area. 

The discussion show the importance of  changes in perspectives and the importance 

of a long term thinking concerning the difference among the youngest pupils at 

school and also the work getting them all well prepared for compulsory school.  

       This thesis wants to introduce the concept 'balanced leadership' which would 

mean to focus on the complex and situational leadership with all four perspectives of 

Bolman & Deal. 

From the 1st of July 2016 new regulations of the curriculum with educational targets 

for pre-school class as well as for leisure-time centre will be executed. These were 

suggested in April 2016. 

 

Sammanfattning 

Förskoleklass är en övergångsverksamhet mellan två olika verksamheter vilken lägger 

en grund för fortsatt skolgång. Det finns ännu inte mycket forskning om ledarskap av 

förskoleklass. Därför fyller den här uppsatsen en viktig funktion.  

         Sedan 1998 ligger ansvaret för förskoleklassen på grundskolerektor. 

Idag följer förskoleklassen läroplanen Lgr11 kapitel 1 och 2, vilka handlar om 

värdegrund och övergripande mål och riktlinjer. 

         Syftet är att undersöka om det finns gemensamma ledarskapsdrag där man 

hittar god förskoleklassverksamhet och om det finns mönster i ledarskapsperspektiv 

hos rektorer på dessa skolor. 

Studien utgår från Bolman & Deals teorier om 4 ledarskapsperspektiv; det 

strukturella, HR, det politiska och det symboliska, samt en samverkan dem emellan. 

          Det strukturella perspektivet bygger på att nå vissa mål. Ledarens uppgift är att 

klargöra målen. Kommunikation, samarbete, tydlig arbetsfördelning, klara besked 

samt struktur effektiviserar och utgör trygghet. Strukturerna är rationella till sin 

karaktär. Synen är att personrelaterade problem beror på brister i strukturen.  

          Det HR-baserade ledarskapet bygger mest på mänskliga relationer. 

Organisationen finns till för människans skull och en symbios finns mellan individ 

och organisation. Ansvar, befogenheter, stöd och delaktighet är viktigt. På det viset 

blir medarbetarna lojala och engagerade. En HR-ledare bygger goda relationer och 

lägger tid på ett tryggt klimat.  

          I det politiska perspektivet är makt ett viktigt begrepp. Individers olika intresse, 



 4 

värderingar och åsikter leder till konflikter. Den som har makt ser till att sätta 

agendan och behåller sitt inflytande. En chef som är skicklig ur det politiska 

perspektivet är skicklig i att jämka, vara diplomatisk, förhandla samt kan hantera 

konflikter på ett konstruktivt sätt.  

          Det symboliska perspektivet bygger på att summan är större än delarna. 

Ledaren i det symboliska perspektivet behöver vara en förebild för sin personal och 

formulera en vision. Det är kulturen och värderingarna som är ledord, tillsammans 

med ord som inspiratör, energisk och engagerad. Traditioner, ceremonier, ritualer 

och historier är viktiga (Bolman & Deal, 2012). 

          De sju rektorer som intervjuas i studien granskas utifrån dessa fyra perspektiv 

på ledarskap samt analysområden. 

Jag beskriver varje rektor och deras ledarskap och ser på rektorerna utifrån Bolman 

& Deals 4 perspektiv. Den tar upp dels hur de själva ser på sitt ledarskap, dels vad 

tolkningen av intervjuerna ger för svar. Sist görs en jämförande analys av dessa två 

bilder. 

De viktigaste resultaten som framkommer är: Det generella ledarskapet som rektor 

utövar verkar väga tyngre för gott ledarskap av förskoleklass än ett specifikt 

ledarskap av just förskoleklass.  

         Att "leva och leda" sin skola är viktigt, dvs att vara engagerad i sin skola och 

sätta sin egen prägel på värdegrunden på ett strukturerat och långsiktigt sätt.  

         Det visar sig att HR ledarskapet är tydligt dominerande hos rektorerna i studien. 

          Inget samband kunde påvisas mellan ledarskapsperspektiv och sociokulturell 

områdesstruktur.   

Diskussionen tar upp vikten av förmåga till perspektivväxling och vikten av ett 

långsiktigt tänkande som fokuserar på att få alla elever skolförberedda. 

         Jag vill föra fram begreppet 'balanserat ledarskap', vilket skulle kunna förklaras 

med ett komplext och situationsanpassat ledarskap inom alla 4 

ledarskapsperspektiven.  

         Från den 1 juli 2016 förväntas nya skrivningar med kunskapsmål för både 

förskoleklass och fritidshem träda i kraft. Dessa lades fram som förslag i april 2016. 
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1. Bakgrund 

Förskoleklassen lägger grunden för elevernas fortsatta lärande och borde därför vara 

en prioriterad och viktig del av rektors ledarskap. Rektorer behöver ofta ta ställning 

till hur de förhåller sig till olika frågor i diverse gränsland. I skolans värld finns 

många olika arenor för rektor att förhålla sig till och varje rektor har ett unikt sätt att 

se på sin unika skola. Att se gemensamma områden är en förutsättning för att kunna 

utvärdera och ta lärdom av de goda exempel som finns. 

 Ett område och gränsland som den här uppsatsen handlar om - och där 

jag vill söka efter framgångsfaktorer och mönster - är ledarskap av förskoleklassen. 

Året som ska fungera som en bro mellan förskola och skola, och som ett 

skolförberedande år då barn ska danas till elever som klarar av de krav som 

skoldagen innebär.  

 Det troliga är att rektors ledarskap påverkar verksamheten i 

förskoleklass, precis som mycket av utbildningsledarskapsforskning pekar på att 

rektors ledarskap har stor betydelse för hela skolans verksamhet (Bolman & Deal, 

2012; Folke-Fichtelius, 2010; Hattie, 2012; Hoy & Miskel, 2013; Höög & Johansson, 

2011; Starratt, 2004). Det är därför viktigt att studera hur rektor arbetar med 

personalen i förskoleklass, vilka inte har samma tydlighet i målskrivningar som 

grundskolan har genom sina kunskapskrav. För det är just den tidiga insatsen jag är 

ute efter, att söka gemensamma nämnare hos skolledare som ser fördelar med att 

lägga stor kraft på ett tidigt, men icke skolpliktigt, år.  

 Under våren 2015 kom Skolinspektionen ut med en rapport om 

undervisning i förskoleklass och de hade även ett webbinarium om rapporten 

(www.skolinspektionen.se, 2015). Den bekräftade bland annat att det behövs mer 

forskning kring ledarskap av förskoleklass. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå om det finns gemensamma drag i ledarskapet genom 

tex olika ledarskapshandlingar eller förhållningssätt där man hittar god verksamhet i 

förskoleklass. Jag lägger fokus på förskoleklassåret eftersom det är en 

övergångsverksamhet vilken lägger grunden för elevernas syn på skola, kunskaper 

och lärande och som kan utnyttjas väldigt olika.  

 Förskoleklass har varit rektors ansvar sedan 1998, då rektors uppdrag 

ändrades till att bl.a. omfatta lärande genom lek och "förbereda för fortsatt 

utbildning" för denna verksamhet, men därmed inte sagt att ledarskapet hos rektorer 

ändrades. 

 Liksom bakgrunden hos de barn som kommer till förskoleklass ser 

väldigt olika ut, ser även rektors ledarskap av förskoleklass olika ut och det är detta 

studien vill ta upp.  

 Frågeställningarna som ska ge svaret på grundfrågan lyder: Vilka 

ledarskapstankar är framträdande hos dessa sju rektorer, vilka alla sägs arbeta 
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framgångsrikt med förskoleklass? Går det att se några likheter eller mönster i 

ledarskapsperspektiv hos dessa sju rektorer, vilka alla sägs arbeta framgångsrikt med 

förskoleklass?  

 Förhoppningen är att denna undersökning skapar ny kunskap och 

intresse för vidare forskning om ledarskap av förskoleklass. Det är viktigt att få fatt på 

hur man når framgång i skolledarskap rent generellt och det krävs mer forskning om 

förskoleklass om det blir - eller innan det blir - ett skolpliktigt år. Sammantaget kan 

sägas att ju fler som forskar kring skolledarskap desto större möjlighet till god 

kvalitet i skolan, genom en ökad förmåga att tänka på metanivå. 

 

 

3. Uppdraget förskoleklass 

Förskoleklass definieras och regleras i Skollagen Kap. 9.  Det är ett år som är icke 

skolpliktigt, men sedan 1998 ligger under grundskolerektors ansvar. I förskoleklassen 

ska eleven succesivt vänjas vid skolmiljö och skolsammanhang. Skolan ska ha en 

helhetssyn på detta år och följa Läroplanens kapitel 1 och 2. 

 Att gå i förskoleklass ska stimulera utveckling och lärande, förbereda för 

fortsatt utbildning och skolan ska ha en helhetssyn på eleven och elevens behov. Det 

ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen ingår inte 

i skolplikten utan erbjuds sexåringen. Inga tester eller prov får utgöra grund för att 

komma in eller att gå vidare till årskurs 1. Vidare kan nämnas att den är avgiftsfri, ska 

innefatta minst ett utvecklingssamtal och ska värna språkutveckling inte bara i 

svenska utan även i ett eventuellt modersmål. Den ska uppgå till minst 525 timmar 

per läsår (Skollag 2010:800, 9 kap 2-11§§).  

 Hela kapitel ett och det mesta ur kapitel två i Läroplanen (Lgr11) gäller 

inte bara grundskola och fritidshem utan även förskoleklass. Dessa två första kapitel i 

Läroplanen är förordningar som fastställts av regeringen. Kapitel ett, som handlar 

om skolans värdegrund och uppdrag angår alla som går i, arbetar med, eller på annat 

sätt har anknytning till grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Det ligger som 

grund för all verksamhet i skolans värld. Kapitel två delar in övergripande mål och 

riktlinjer i; Normer och värden, Kunskaper (utforskande, nyfikenhet och lust), 

Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan. Kapitel 

två listar även rektors ansvar. Kortfattat kan nämnas bl a ett aktivt elevinflytande, 

läromedel i olika former, elevhälsans utformning av resursfördelning och stöd, 

samarbete mellan skola och hem, ämnesövergripande kunskapsområden, 

samarbetsformer mellan förskoleklass-fritidshem-skola, samverkan med förskolan 

samt att personal får den kompetensutveckling som krävs (Lgr11). Det 

mångfacetterade uppdraget för rektor innebär i vardagen oftast delegering i hög grad 

och samarbete med aktörer utanför skolan. Rektors ansvar är i princip detsamma för 

förskoleklass som för grundskola och fritidshem. 

 Skolinspektionens rapport i maj 2015 om undervisningen i förskoleklass 

kunde konstatera att: 
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"Resultaten visar framför allt att eleverna i förskoleklass oftast inte möter en 

undervisning som på ett systematiskt sätt planeras, genomförs och följs upp 

utifrån läroplanens övergripande mål för kunskaper. Detta beror till stor del på 

att verksamheten präglas av en kombination av otydliga styrdokument och 

som en följd av detta, ofta bristande styrning från huvudman/rektor avseende 

undervisningens inriktning. Inriktningen blir därför ofta den enskilda 

pedagogens ansvar." (Skolinspektionen, 2015, s.5) 

Inspektionen undersökte framför allt kunskapsmålen där lek och skapande utgör 

viktiga inslag och att eleverna får undersöka och utforska. Observation gjordes på 20 

slumpvis utvalda skolor i hela Sverige. Endast en fjärdedel av skolorna fick en 

undervisning med systematisk planering-genomförande-uppföljning utifrån Lgr11 

övergripande mål för kunskaper.  

 Flera rektorer och pedagoger i granskningen upplever en otydlig styrning 

av skolformen. Granskarna menar att styrdokumenten behöver förtydligas för bl a 

likvärdighetens skull. Det är rektors ansvar att man arbetar mot de nationella målen, 

men utan konkreta mål är det svårt att få till det arbetet. Granskarna tar upp att 

rektor behöver vara tydligare i stödet kring den systematiska undervisningen och ge 

tid och förutsättningar för denna. Vidare lyfts att verksamheten många gånger drivs 

av enskilda pedagogers engagemang istället för, som sig bör, av rektors uppdrag 

(Skolinspektionen, 2015:03). Detta ger tydliga signaler att det är viktigt att studera 

rektorers göromål och förehavanden för att belysa goda exempel. 

 Myndigheten  för skolutveckling gav 2006 ut en skrift om 

förskoleklassen, "Förskoleklassen - i en klass för sig". Där beskrivs verksamheten på 

ett mycket lyriskt vis: 

"Drömmarnas bro 

Tankarna, intentionerna, drömmarna och visionerna om förskoleklassen så  

som de har beskrivits i olika dokument, rapporter, lagförslag och utredningar,  

har varit många, men alla har haft samma grundidé. Genom förskoleklassen  

ska avståndet mellan grundskola och förskola överbryggas. 

Förskoleklassen ska vara den bro som leder från förskola till skola. Den  

väg som leder barnen, vänjer dem vid och ger dem en mjukstart i allt det som  

skolan står för. De ska vänjas vid skolmat och gymnastiksalar, skolgårdar och  

långa korridorer. De ska förberedas för läsning och skrivning och andra 

uppgifter som väntar dem i skolans värld. 

I förskoleklassen ska två kulturer, två främmande världar mötas och smälta  

samman och verksamheten därigenom befruktas. Där ska olika yrkesgrupper 

sammanstråla. Grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger ska  

alla verka inom sina respektive kompetensområden. I arbetet ska hinder och  

barriärer rivas, yrkesstatus utjämnas, inspiration inhämtas och förståelsen för  

kollegornas arbetsuppgifter och kunskaper öka." (Lumholdt, H. & Klasén 

McGrath, M. 2006, s.7).  

 

Förskoleklassens placering på skolan verkar inte ha någon större betydelse för 

integreringen av förskoleklassens verksamhet. Viktigare tycks däremot 

kommunikationen mellan de olika verksamheterna vara. På de skolor där 
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kommunikationen är tydlig mellan rektor och pedagoger arbetar personalen aktivt 

med att integrera förskoleklassen i skolans verksamhet. Däremot tycks utformningen 

av lokalerna och placeringen av förskoleklassen ha betydelse för hur verksamheten i 

förskoleklassen organiseras. I slutändan är det rektors och pedagogers 

förhållningssätt som är den starkast styrande ramfaktorn som fastställer vilken av 

verksamhetstraditionerna som kommer att dominera. (Aspelin & Hermansson, 

2009). 

 Många av dagens barn går i förskola sedan tidig ålder och blir där socialiserade 

in i grupptänkande och får tidigt ett förhållningssätt till andra barn och vuxna. Idag 

är närmare en halv miljon barn inskrivna i förskolan i Sverige. Det innebär att ca 84 

procent av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen går i förskola (Skolverket, 2014). 

Men det finns också barn som inte går i förskola och får samma träning i 

gruppsamvaro. Förutom i social träning skiljer det idag också stort i bl a språklig 

medvetenhet och vana vid svenska språket hos barn i Sverige när de börjar i 

förskoleklass (Wassén, 2013). Läsåret 2014/15 gick ca 113 500 barn i förskoleklass, 

vilket utgör 95% av Sveriges sexåringar (Skolinspektionen, 2015). "Det finns en tydlig 

önskan från pedagogerna om att förskoleklassen ska bli obligatorisk i sin nuvarande 

form, eftersom de sexåringar som inte går i förskoleklass anses missa så mycket inför 

första klass" (Karlsson, M., Melander, H., Pérez Prieto, H. & Sahlström, F., 2006) 

Rektors ansvar tar vid efter förskolan och syftet i  studien - att se framgångsfaktorer i 

ledarskapet av förskoleklass - är endast en del i rektors utmaning att möta elevers 

olika behov och vara framgångsrik i sina verksamheter. 

 "Skolförberedelse" delar Johansson (2006) in i; 1) turtagning, 2) samarbete, 3) 

lyssna till en enkel instruktion och utföra den, 4) språkligt arbete, 5) matematiska 

begrepp och 6) motoriskt arbete. Det motoriska arbetet gäller både fin och 

grovmotorik. Att hålla i en penna för att börja skriva och att klippa med en sax såväl 

som sexåringens stora behov av att röra på sig. Men förmågan att sitta still i 

klassrummet behöver också tränas. (Johansson, 2006). 

 Skolförberedelse skulle kunna likställas med måluppfyllelse för förskoleklass 

eftersom verksamheten ska syfta till att göra eleverna förberedda för skolgången. 

Uppsatsen använder dock ordet skolförberedelse, då förskoleklassen än så länge inte 

har några konkreta mål att nå. Illeris (2005) skriver om lärande i olika rum där skol- 

och utbildningssystemet utgör ett av rummen. Han skriver om anpassningen till detta 

rum som en dold socialisationsfaktor och hänvisar till Bauer & Borgs (1986) 

sammanfattning av kraven på eleverna. 

Elevrollen innebär att eleven ska lägga band på sig motoriskt och verbalt. Det 

innebär att eleven ska kunna sitta stilla under en längre tid, vara tyst och helst 

bara prata på lärarens uppmaning (...) att eleven ska vara självgående under 

långa perioder när det gäller att kunna lösa uppgifter och att kunna behålla 

denna självdisciplin trots kamraternas närvaro och störningsmoment av olika 

slag (...) att med kort varsel kunna anpassa sig efter skiftande 

auktoritetsformer och pedagogiska strategier. Samtidigt ska eleven kunna 

uthärda enformigt arbete (...) kunna prestera på egen hand i konkurrens med 

andra elever (...) vara uppmärksam på läraren och på de ämnesaktiviteter som 
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i hög grad är främmande för elevens eget livssammanhang (...) kunna bortse 

från egna behov och de egna erfarenheter som eleven har med sig från sin 

familj och sitt fritidsliv. (Bauer & Borg 1986:29, refererad i Illeris, 2007,s.258). 

 

4. Teorier om rektors ledarskap  

4.1 Tillbakablick på rektorsrollen 

Idéerna i Sverige om betydelsen av rektors bakgrund, erfarenhet och kompetens har 

förändrats över tid. Från att det framkommer 1946 i betänkandet av skolkomissionen 

att rektor ska vara "vägledare" till att rektor ägnar sig åt administration på 50-talet. 

(Larsson & Löwstedt, 2010). Därefter till 80-talets ansvar för frågor rörande schema 

och övergripande planering samt externa kontakter. Så småningom 1988-1992 

förändras rektors arbetsuppgifter till det pedagogiska ledningsansvaret. Totalt sett 

kan man säga att skolledarens roll haft en förskjutning i ansvar från administration 

till verksamhet. I och med skollagen 2010:800 med dess många administrativa 

ansvarsområden riskerar man att pendeln slår tillbaka (Ibid). Så länge 

rektorsuppdraget funnits har komplexiteten i uppdraget varit betydande och utgjort 

en utmaning för yrkets innehavare. Ledarskapets komplexa och mångfacetterade 

karaktär gör att det är nödvändigt att belysa ur flera vinklar, eller plocka itu i olika 

beståndsdelar för att lättare kunna utforska. Olika ledarteorier har genom historien 

tagit form. 

 Ledarskap kan definieras som ett speciellt beteende som människor utövar i 

avsikt att påverka andra människors tänkande, uppförande och inställning. 

Ledarskap i sig är inte nödvändigtvis kopplat till uppgifter eller mål som ska uppfyllas 

utan kan dels vara en yrkesroll, dels konsten att leda människor (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002).  Granberg menar att ledarskap är en informell position – en 

funktion som skapas i kraft av den personen som utövar ledarskapet (Granberg, 2011, 

s 580), denna definition av ledarskap kan finnas i det politiska 

ledarskapsperspektivet. Skolinspektionen beskriver ledarskap som att rektor alltid 

har det yttersta ansvaret, men skapar en kultur för delaktighet, samarbete och 

fördelat ansvar (Skolinspektionen, 2010:15). 

4.2  Bolman & Deals fyra perspektiv på ledarskap 

Alla chefer leder utifrån fyra organisationsperspektiv menar Bolman & Deal (2012); 

strukturellt, HR, politiskt och symboliskt perspektiv. Rektor är förstås bärare av alla 

fyra perspektiv, som även växlar över tid. Denna uppsats väljer att se ledarskap 

utifrån Bolmans & Deals (2012) uppdelning. 

Strukturella perspektivet 

Det mest grundläggande i det strukturella perspektivet är att organisationen existerar 

för att nå vissa mål. Ledarens uppgift blir att klargöra målen och att se till att 

relationerna mellan organisationens struktur och dess omgivning fungerar. 
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Kommunikation och samarbetsformer ska vara välfungerande. Tydlig 

arbetsfördelning, klara besked samt struktur effektiviserar organisationen och utgör 

trygghet för personalen. Strukturerna måste organiseras efter organisationens bästa 

och tar inte stor individuell hänsyn, utan är rationella till sin karaktär. Det bör helst 

finnas ett kontrollsystem som kan säkerställa att organisationen kopplar samman 

medarbetarnas arbete på bästa sätt, så inte arbetskraft "går till spillo". Synen är att 

personrelaterade problem beror på brister i strukturen. I så fall kan en 

omstrukturering - omorganisation - rätta till problemet. Om en organisation lägger 

för lite vikt på det strukturella perspektivet fördelas oftast resurserna fel vilket 

resulterar i att fel person hamnar på fel plats (Bolman & Deal, 2012). 

 

HR-perspektivet 

 

Tanken i ett HR-baserat ledarskap är att det är viktigt med mänskliga relationer. Det 

är människan, individen, som bygger organisationen - inte tvärtom. Organisationen 

finns till för människans skull. Däremot ser HR-ledarskapet en symbios mellan 

individen och organisationen. Ett system där individen är beroende av 

organisationen i form av lön, arbetskamrater, mening och tillfredsställelse samtidigt 

som organisationen är beroende av individernas arbetskraft, kunskaper och idéer. 

Därför ger en HR-ledare medarbetarna ansvar och befogenheter samt stöd. Hen gör 

medarbetarna delaktiga, lyssnar på dem och försöker tillgodose deras behov. På det 

viset blir medarbetarna lojala och engagerade. En HR-ledare bygger goda relationer 

på arbetsplatsen och håller god uppsikt över social dynamik. Vidare lägger hen tid på 

trivsel och ett öppet och tryggt klimat. Om personalen inte trivs eller har dåliga 

relationer försämras organisationens resultat ur ett HR-perspektiv. Om symbiosen är 

god tjänar båda parter på det, men om organisationen utnyttjar människorna eller 

tvärtom förlorar minst en av parterna på det (Bolman & Deal, 2012). 

Politiska perspektivet  

I det politiska perspektivet är 'makt' ett viktigt begrepp. Här är man inte lika mycket 

fokuserad på individen som i HR-perspektivet utan mer på att det, på grund av att 

människor är olika, bildas olika grupper på arbetsplatsen. Dessa grupper har olika 

intresse, värderingar och åsikter. Det här leder oundvikligen till konflikter. Både i 

form av åsikter om vad som är bäst för organisationen och vilka som har rätt i sak. 

Dessutom handlar konflikterna ofta om att få del av knappa ekonomiska medel. Det 

är viktigt att vara på god fot med den som fördelar resurser för att få inflytande med 

sina idéer. Den som har makt ser till att sätta agendan över vad hen tycker är viktigt 

på skolan och bildar nätverk för att behålla sitt inflytande. Man ska särskilt notera att 

det inte alltid är rektor, utan att informella ledare är vanligt förekommande. 

Konflikter är dock inte alltid negativa, de bidrar till dynamik och ifrågasättande av 

rutiner och gynnar utvecklingsdiskussioner. Det mest gynnsamma för en 

organisation är ett lagom antal konflikter. En chef som är skicklig ur det politiska 

perspektivet har lätt att se vilka som driver olika åsikter och som tenderar att bli 

motståndare. Denne ledare är också skicklig i att jämka, vara diplomatisk, förhandla 
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samt kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. En utmaning för ledaren är att få 

de olika intressegrupperna att inte kämpa mot varandra, utan mot en gemensam 

'yttre fiende' (Bolman & Deal, 2012). 

 

Symboliska perspektivet 

 

Det symboliska perspektivet är det mest komplexa. Det bygger på att summan är 

större än delarna. Alla människor tolkar verkligheten på olika sätt utifrån sina 

erfarenheter och därför blir symboler viktiga som gemensamma bilder. Det är 

kulturen som är det sammanhållande kittet i en organisation, varken individerna 

eller strukturen är starkare än den gemensamt bildade kulturen där också 

värderingarna blir gemensamma. Traditioner, ceremonier, ritualer och historier är 

viktiga. Att återkommande berätta historier som påminner om hur man vill att 

organisationens värderingar ska vara är ett av fundamenten inom det symboliska 

perspektivet. Historierna är också viktiga för medarbetarna eftersom de återkommer 

och känns igen. Ledaren i det symboliska perspektivet behöver vara en förebild för 

sin personal. Hen behöver formulera en vision för framtiden och sedan leda mot 

visionen och leva den. Ofta är denne ledare en stor inspiratör, energisk och 

engagerad. Det är vanligt att denne ledare är mycket ute i verksamheten och 'ser hur 

det går' (Bolman & Deal, 2012). 

 

4.3 Annan forskning om (rektors) ledarskap i relation till uppdrag 

 

Det finns vissa likheter mellan det strukturella ledarskapet och det målstyrda. Det 

målstyrda ledarskapet har utvecklats från dels Taylorismens rationella system (där 

ledarskapet 'scientific management' var rådande och kollektiva mål, standardisering, 

specialisering och hierarki förordades) dels från det mer informella 'human 

resources' ledarskapet som fokuserade mer på individens behov. Utvecklingen gick 

sedan mot ett öppnare system som grundades på behaviorism och sociala 

systemteorier. Ur detta har det målstyrda ledarskap som ses idag vuxit fram. Det har 

plockat fördelarna ur de rationella och naturliga systemen samt från både de öppna 

och stängda systemperspektiven. Skolan är ett socialt system som till mycket stor del 

är målstyrt. (Hoy & Miskel, 2013). De som verkar i skolan idag är danade i den 

målstyrda andan och det krävs en hel del för att tänka utanför boxen och helt göra sig 

fri från det målstyrda ledarskapet, om det ens är önskvärt. 

 Internationell forskning (Höög & Johansson, 2011) pekar särskilt på betydelsen 

av två olika ledarskap; 'transformational leadership' och 'instructional leadership'. 

'Transformational leadership' är betydelsefull för elevernas resultat eftersom det 

ledarskapet fokuserar på lärarnas och undervisningens kvalitet. Det kan översättas 

till ungefär förändringsledarskap. 'Instructional leadership' kan översättas i det 

närmaste till pedagogiskt ledarskap och innebär att sätta upp mål och ha höga 

förväntningar, vara strategisk i resurstilldelningen, planera-styra upp-utvärdera 

undervisningen, stödja lärares lärande samt ha sociala förväntningar och regler. 

(Törnsén, 2011). 
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 Det finns en tydlig likhet mellan målstyrt ledarskap och 'Transformational 

leadership' som båda innehar hög grad av strukturellt innehåll. Men det finns även en 

likhet mellan målstyrt ledarskap och 'Instructional leadership' eftersom båda innebär 

att sätta upp mål för arbetet för ett systematiskt pedagogiskt arbete. 

 Ett bra förhållningssätt för skolledare när de leder lärande är att skapa miljöer 

där misstag ses som en möjlighet för lärande, och ibland faktiskt som en 

förutsättning. Där man som pedagog kan känna sig trygg i att misslyckas och 

uppmuntras att försöka igen, även om skolledarna har höga förväntningar på 

pedagogerna. (Hattie, 2012).  Att pedagogerna känner trygghet i sitt arbete och 

förtroende för sin rektor skapas genom delade värderingar. (Hoy & Miskel, 2013). I 

dessa båda exempel kan man se likheter med Bolman & Deals (2012) HR-perspektiv 

som innebär ett relationsinriktat ledarskap, men också det symboliska perspektivet 

där värderingar ligger högt upp på agendan. 

 Även Larsson & Löwstedt (2010) beskriver ett ledarskap som ligger nära HR-

perspektivet. De menar att en del av ledarskapet innebär att tillgodose individernas 

och organisationens behov. Till stor del handlar det om kompetensutveckling och 

gemensamt lärande i organisationen. Ny input är viktig för pedagogerna i 

förskoleklass, men skolor har en mycket stor potential att ha ett kollegialt lärande. Att 

skolor bara för att de sysslar med lärande själva är lärande organisationer är en vanlig 

missuppfattning (Ibid). Det krävs sex förutsättningar för att skolutveckling ska 

komma till stånd;  

 Förmåga till organisatoriskt lärande vilket kräver ett kollektivt lärande oftast 

iscensatt av rektor.  

 Utvecklade organisationsföreställningar där pedagogerna på skolan ser på 

skolan som en helhet värd att utveckla och där de själva utgör en viktig del.  

 Pedagogernas arbete behöver synliggöras kanske via auskultation eller annan 

insyn i varandras vardagsarbete.  

 Pedagogerna behöver delas in i arbetslag som faktiskt fungerar som lärlag 

och inte bara fokuserar på praktiska problem och socialt stöd.  

 Någon form av kollektiv disciplinering så att alla är med och arbetar med t ex 

skolans arbetsplan och faktiskt arbetar utifrån vad man gemensamt kommer 

fram till.  

 Ett organisatoriskt ledarskap, vilket innebär att det administrativa och det 

pedagogiska ledarskapet tillsammans utgör en helhet som är större än 

delarna var för sig. (Larsson & Löwstedt, 2010, s.178-187). 

 På grund av att pedagoger befinner sig på olika nivå i sin utveckling och 

kompetens och bör bli bemötta utifrån sin unika person är ett situationsanpassat 

ledarskap nödvändigt. Olika situationsbaserade ledarskapsteorier är nästan alla 

överens om att situationsbaserat ledarskap behövs. Hersey & Blanchards modell är 

den mest kända, det är en s.k. "fyrfältare" där varje fält utgör olika ledarskap som 

appliceras på olika situationer. Dimensionerna är uppgift respektive relation. Se fig. 

4.1. 
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                                              Uppgiftsinriktning  

  Låg Hög 

 Hög Delaktigt ledarskap Säljinriktat ledarskap 

Relationsinriktning  Används då medarbetarna är kompetenta, 

men ovilliga eller osäkra. 

Används då medarbetarna är villiga och 

motiverade, men inte kompetenta. 

 Låg Delegerande ledarskap 

Används då medarbetarna är kompetenta, 

villiga och motiverade. 

Orderinriktat ledarskap 

Används då medarbetarna inte är kompetenta, 

och är ovilliga eller osäkra. 

Figur 4. 1  Situationsbetingat ledarskap. Källa : Bolman & Deal, 2012, s.407 

 Blake & Mouton pekar på två grundläggande dimensioner av ledarskap; intresse 

för uppgift och intresse för människor. De menar att en ledare som har höga värden 

på dessa dimensioner har hög ledningsförmåga. (Bolman & Deal, 2012). 

 Olofsson (2011) skriver om att framgångsrikt ledarskap enligt lärare, både i 

Sverige och internationellt, är en öppen och förtroendefull inställning från rektor. Det 

demokratiska ledarskapet med den pedagogiska grunden i arbetslagets samarbete, 

där läroplanens sociala mål integreras med kunskapsmålen är det lärare önskar. 

"Lärare vid flertalet skolor uppskattar och efterfrågar en öppen, diskuterande ledning 

som samtidigt är tydlig med riktningen på skolans förändringsarbete." (Olofsson, 2011, 

s.109-111). 

 Det elevnära ledarskapet beskrivs av Robinson (2015). Det viktigaste för att 

bedriva effektivt skolledarskap är att leda lärarnas lärande och utveckling. Andra 

viktiga faktorer är strategisk resursfördelning, tydliga mål, trygg och säker miljö samt 

säkerställd undervisningskvalitet. Skolledarskapet är kontextbundet, dvs 

situationsbaserat och även mycket komplext till sin karaktär. Den relationsinriktade 

förmågan utgör grund för alla skolledare och ligger utanför andra förmågor 

(Robinson, 2015). 

4.4 Fokus på särskilt stöd och individuella behov 

Rektor är satt att leda lärare och övrig personal och har det övergripande ansvaret för 

skolans resultat. I rektors ansvar ingår bl a att undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver 

och att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör. I rektors ansvar ligger även att samarbetsformer 

utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs 

mångsidiga utveckling och lärande, samt att samverkan kommer till stånd med 

förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt 

samarbete (Lgr 11). 

 En annan av grunderna för rektors ledning ligger i bedömning och utvärdering 

av elevers kunskapsnivå och behov av stöd. Bedömningen görs på flera olika nivåer 

och kommer till uttryck både i det praktiska yrkesutövandet av pedagoger och rektor 

såväl som i utbildningspolitiken. Bedömningar ligger till grund för politiska beslut 

och övergripande dokument som i sin tur styr verksamheten i skolorna. Folke-

Fichtelius  & Lundahl (2010) utgår från fyra olika teman: synligt-osynligt, rättvist-
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orättvist, internt-externt och nationellt-internationellt. De menar att verksamheten i 

förskola och förskoleklass riskerar att vara osynlig i brist på mätbara 

kunskapsresultat (Folke-Fichtelius & Lundahl, 2010). En annan utgångspunkt för 

politiska beslut och arbetsplaner är ekonomi. Den tilldelning stat och kommuner ger 

skolan ska hushållas med av rektor och även om visioner finns utgör oftast 

tilldelningen ett hinder för optimal verksamhetsnivå.  

 Anpassningar och särskilt stöd till elever i behov av detta är exempel på krav för 

att säkerställa hög kvalité och optimala förutsättningar som rektor behöver ta i 

beaktande. Övergångarna mellan olika verksamheter i de tidiga skolåren (5-8 år) 

ställer höga krav på alla barn, men i än högre grad på barn i behov av stöd. Ett 

inkluderande arbetssätt med högre personaltäthet kan vara en väg dit. (Lundqvist, 

2016). 

 Någon som har tittat närmare på hur pedagoger arbetar med elever i behov av 

särskilt stöd i förskoleklass är Wassén (2013). Hon gjorde en djupstudie i en 

förskoleklass kring vilka förhållningsstrategier mottagande lärare har. Resultatet av 

hennes studie visar på att relationen, dialogen och samspelet mellan barn och vuxen 

samt miljöns utformning spelade stor roll för hur sexåringarna klarade av 

verksamheten i förskoleklass. Hon pekar på vikten av relationer och miljö och även 

pedagogernas metoder, men nämner inget om rektors ledarskap.  

4.5 Rektors mångsidighet och förmåga till perspektivväxling  

Goda ledare har en förmåga att växla perspektiv i sitt ledarskap och kan arbeta vidare 

och utveckla sina egna styrkor på samma gång som de låter annan personal arbeta 

med det de själva inte är lika bra på. På det viset säkerställer de att deras organisation 

har en bra ledning i alla de fyra stora perspektiven; det strukturella, det politiska, det 

symboliska och HR-perspektivet. Det vanliga är att ledare har en övervikt åt något 

håll, ofta är det då den relationsinriktade  delen av arbetet som får stryka på foten. 

Hur mycket fokus chefen lägger på de olika delarna ger skillnaden i ledarskap. Att 

sedan få allt att hänga samman och ha förmågan att växla perspektiv förfinar chefens 

personliga ledarutveckling. (Bolman & Deal, 2012).  

 Höög & Johansson tar upp det komplexa i rektors uppdrag där hänsyn behöver 

tas till de olika målen och en helhetssyn på både uppdrag och elev. 

"Vi har definierat skolframgång som något som handlar om både kunskapsmålen och  

skolans sociala mål.  Det är viktigt att framgång definieras i förhållande till hela 

uppdraget och att tydliggöra relationen mellan kunskapsmål och sociala mål" (Höög & 

Johansson, 2011, s.10).  

 Det komplexa uppdraget en rektor har kräver ett stort mått av flexibilitet och tas 

upp även av Törnsén & Ärlestig. En stor del systematik och medvetenhet om 

uppdraget och verksamheten kan bidra till att lyckas med det arbetet. De tre 

ledarskapsdelarna målstyrning, processtyrning och resultatstyrning måste hela tiden 

samverka och dra varandra vidare för att skapa förutsättningar för, och leda, lärandet 

och undervisningen och dessutom koppla ihop det vardagliga arbetet med skolans 
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mål och resultat. Förmågan till perspektivväxling och till att se helheter, växlat med 

att se delar av sin skola ur olika perspektiv samt att dessutom göra det med 

systematik utgör en viktig och grundläggande förmåga hos en framgångsrik rektor 

(Törnsén & Ärlestig, 2014). Figur 4.2 visar modellen som synliggör det pedagogiska 

ledarskapets tre styrningsdelar - tätt samverkande, men ändå åtskilda. 

 
 

Figur 4.2 Modell av pedagogiskt ledarskap bestående av tre delar: mål-, process- och resultatstyrning  

(Källa: Törnsén & Ärlestig, 2014, s.78) 

4.6 Sammanfattning teori och tidigare forskning 

En sammanfattning av den teoretiska kunskapsinhämtningen visar att olika 

ledarskapsforskare har sett på, förstått, och delat in ledarskap, på olika sätt. Det 

ledarskap rektor bedriver påverkar skolan i de flesta hänseenden. Eftersom syftet 

med uppsatsen är att förstå om det finns gemensamma drag i ledarskapet genom tex 

olika ledarskapshandlingar eller förhållningssätt där man hittar god verksamhet i 

förskoleklass har uppsatsen tagit avstamp i dels en av de nu rådande stora teorierna 

om organisation och ledarskap, Bolman & Deals teori, i dels forskning: ett projekt om 

framgångsrikt skolledarskap (Höög & Johansson 2011, 2014). Som del av deras 

projekt har Törnsén belyst frågan om framgångsrika skolor har framgångsrika 

rektorer (Törnsén, 2011). 

 Ledning av förskoleklass är beforskat i den ringa mängd att det varit 

nödvändigt att se på forskning som gränsar till området, dvs skolledarskap generellt. 

Det finns dock en del forskning om verksamheten i förskoleklass. Den syftar oftast på 

metoder, didaktik eller pedagogik. Ett annat forskningsområde som gränsar till 

uppsatsens syfte är specialpedagogisk forskning, den är ofta skriven utan tydlig 

gränsdragning mellan förskoleklasselever och grundskoleelever. 

 Törnsén & Ärlestig (2014) har särskilt sett på pedagogiskt ledarskap som 

sätter fokus på mångsidigheten och komplexiteten i en viktig del av rektorsrollen. 

Hur man gör för att bedriva framgångsrikt pedagogiskt ledarskap. 

 Framgång i ledning av förskoleklass är svåråtkomlig forskning. Det är 

nödvändigt att vara tydlig med att dessa framgångsfaktorer till största delen är 

upplevda, av rektor själv, av huvudmannen, av personalen, av eleverna, av 

vårdnadshavarna och av dig och mig.  

Målstyrning 

Resultatstyrning Processtyrning 
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5. Avgränsningar  

Jag vill lyfta några goda exempel och ta reda på hur några olika rektorer arbetar med 

förskoleklass. Det tar gestalt genom hur ledarskapet utformas utifrån Bolman & Deals 

(2012) 4 organisationsperspektiv. Jag behandlar inte rektorers olika ledarstilar. 

Arbetet omfattar inte hur pedagogerna i sin tur arbetar med eleverna utan avgränsas 

till rektors arbete. Arbetet avgränsas vidare till de rektorer som ingår i studien och 

gör inte anspråk på att gälla i ett större sammanhang eller vara generaliserbart. 

Parametrarna kön, skolstorlek eller organisation (F-3, F-5, F-6 eller F-9) jämförs inte, 

trots att det kan vara parametrar som påverkar om en rektor är framgångsrik eller ej. 

 

6. Metod 

Studien är gjord med narrativ litteraturgenomgång, vilken många gånger 

samhällsvetenskaplig forskning och undersökningar är betjänt av att använda sig av. 

Den tillåter forskaren att ändra forskningsfrågan och i viss mån ändra riktning på sin 

undersökning. Beroende på vad man läser i olika litteratur, artiklar och befintlig 

forskning leder det forskaren vidare in på ett spår som kanske inte var tänkt från 

början. Forskare inom samhällsvetenskapliga områden som gör en kvalitativ 

undersökning och har en narrativ litteraturgenomgång måste vara flexibla i sina 

tankebanor (Bryman, 2011).  

 Forskningsfrågan rör sig kring framgångsfaktorer i skolledarskap. Det 

undersöks i en studie baserad på kvalitativa intervjuer, med anledning av att svaret 

söks utifrån rektors beskrivning av sig själv och sitt ledarskap, inte det kvantifierbara 

resultatet. En nackdel med det är att undersökningen inte blir generaliserbar, 

däremot visar exemplen på hur ledarskapet av förskoleklass kan se ut. Svaren 

tematiseras för att hitta likheter och mönster i ledarskap och se vilka 

ledarskapstankar de olika rektorerna har.  

 Intervjuaren utgår från sina frågor med syftet att komma fram till svar på 

frågeställningar eller teman. Den kvalitativa intervjun riktar intresset mot den 

intervjuades ståndpunkter. Intervjun kan röra sig ganska fritt för att på så vis kunna 

uttyda vad den intervjuade finner viktigt. Frågeställningarna kan variera och 

följdfrågor blir naturliga, många intervjuer blir som ett slags samtal (Bryman, 2008). 

 En stor fördel med intervjun som metod är grundtanken att den intervjuade får 

beskriva och berätta med egna ord. En annan fördel med intervju är att intervjuaren 

har förkunskaper och är förberedd inom det forskade området och har en teoretisk 

utgångspunkt (Patel & Davidsson, 2011). Även den flexibilitet som intervjun ger, gör 

den väldigt attraktiv som kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2008). Att få svar på 

frågan hur snarare än frågan varför är en av metodens stora fördelar (Trost, 2010).  

 Men det finns även nackdelar. Den intervjuade kanske inte uppfattar frågan på 

det sätt som intervjuaren tror. Det kan vara en källa till stor felmarginal. Sättet som 

människor definierar ord och tolkar meningar, för att inte tala om viljan att vara till 

lags och svara "rätt".  Patel & Davidsson tar upp liknande tankar - men från 
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intervjuarens synvinkel - när de skriver om att intervjuaren har tolkningsutrymme 

från intervjun och ofta har svårt att lägga bort sina egna förutfattade meningar kring 

utfallet. Forskaren måste bli medveten om hur den egna förförståelsen färgar den 

kvalitativa intervjun. Även kommunikationen mellan intervjuaren och den 

intervjuade påverkas av mycket, bl a uttryck och känslor via t ex gester och mimik. 

Frågornas form, att man ska vara noga med att undvika t ex långa frågor, ledande 

frågor, negationer, dubbelfrågor, förutsättande frågor och varför-frågor är också det 

saker att ta ställning till före intervjuerna. (Patel & Davidsson, 2011).  

 I studien används semistrukturerade intervjuer, av sju rektorer kring deras 

praktik och ledarskap, som sedan analyserats. Intervjuerna ägde rum på skolor som 

valts ut av respektive huvudman för sitt goda arbete med förskoleklass. Studien 

försöker fånga vad dessa rektorer gör som är bra - framgångsfaktorer.  

 Ett problem låg i att hitta artiklar och rapporter som fokuserade på rektors 

ledarskap i förhållande till just förskoleklass. Det finns en hel del texter kring 

ledarskap och måluppfyllelse, men det finns inte mycket skrivet om rektors arbete 

med förskoleklass, vilket visar på att det är ett relativt obeforskat område. 

 

6.1 Urval 

I urvalet tillfrågades alla 25 kommunala huvudmän i Stockholms län utom 

Stockholms stad, så att någorlunda likvärdighet i kommunstorlek och 

urbaniseringsgrad uppnåddes. Rektorer som arbetar framgångsrikt med 

förskoleklass och som varit på sin skola i minst tre år efterlystes. Jag fick svar från 8 

rektorer, de sju rektorer som först svarade intervjuades. Antalet är inte tillräckligt för 

att dra generella slutsatser, men däremot för att göra en sammanställning och få en 

känsla för om det finns likheter. Om jag hade fått svar från alla 25 huvudmän hade 

jag kunnat göra ett urval med fler kriterier. Nu utgår jag från huvudmännens 

förmåga, vilja och kompetens att bedöma och tolka vem som arbetar framgångsrikt 

med förskoleklass.   

6.2  Testintervjuer          

Försöksintervjuer genomfördes med två rektorer som inte ingick i det slutliga urvalet. 

Intervjuerna spelades in med deras medgivande så möjlighet gavs att träna på 

transkribering i efterhand. 

 Försöksintervjuerna var något kortare och koncentrerades till frågor som rör 

forskningsfrågan. Utgångspunkt var fyra förberedelser; Att täcka alla aspekter, rensa 

bort onödiga frågor, kontrollera att frågorna fungerar för individerna samt träna 

intervjuteknik (Patel, Davidsson, 2011).  

 Det gällde att vara medveten om risken att samtala vid intervjun, dvs att göra 

sin egen åsikt hörd och lägga in känslor vid intervjusituationen. Den intervjuade får 

inte tillåtas bestämma innehållet i intervjun. Det är ganska vanligt att göra misstaget 

att fråga hur personen "kände" eller "upplevde". Det är bättre att koncentrera sig på 

vad som "hände" och vad personen "gjorde". Risken finns också att ställa alltför 

analytiska frågor, dem ska man istället ställa till sig själv när man sammanställer 
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materialet (Trost, 2010). En del av materialet föll bort pga misstaget att fråga efter 

känslor och upplevelser samt någon gång även den egna åsikten. Värdefull 

ljudupptagning gick på det viset till spillo.  

 

6.3 Genomförande 

 

Frågorna delades in i organisation, ledarskap generellt, ledarskap av förskoleklass 

och bakgrundsdata. Själva genomförandet av intervjuerna krävde en förberedelse i 

form av en intervjuguide för att intervjun skulle bli så bra som möjligt. 

Intervjuguiden kan liknas vid en tankekarta över frågeområdets bakgrund, framväxt, 

utveckling och slutgiltigt formgivande. Fokusområden som inte fick glömmas vid 

intervjusituationen skrevs ned. Kvalitativa intervjuer blir ofta ostrukturerade till 

formen så tillvida att frågorna kan komma i olika ordning (Bryman, 2008). 

Intervjuguiden fungerar ungefär som ett minneskort. Det är viktigt att kunna listan 

"by heart" så man inte nödgas läsa innantill. Trost menar - tvärtemot Bryman - att 

man inte ska vara rädd att släppa några frågor eftersom han talar för en symbolisk 

interaktionism (att ta reda på 'hur' istället för 'varför'). Det innebär att det viktigaste 

är att intervjupersonen får göra sin röst hörd och att intervjuaren i efterhand i så fall 

får anpassa undersökningen i stället för att tvinga fram svar eller styra intervjun för 

hårt (Trost 2010). Eftersom jag vill ta reda på hur rektorer gör och därför formulerar 

några frågor mer öppet definieras studiens perspektiv ligga nära symbolisk 

interaktionism. 

 De sju intervjuerna i undersökningen genomfördes på respektive skolor i 

rektors rum eller i ett konferensrum/samtalsrum. Tiden hölls till cirka en timme. 

Frågorna anpassades för att kunna se eventuella likheter. De etiska betänkligheterna 

inledde intervjuerna, därefter en förklaring av syftet med uppsatsen. Sedan över till 

själva intervjufrågorna. Intervjuerna hölls med ett objektivt förhållningssätt. 

Intervjuerna bandades med diktafon med informanternas medgivande. I förväg hade 

rektorerna fått ett mail med undersökningens syfte (bilaga 1). 

 

6.4 Intervjufrågor 

Syftet med hela studien är att förstå om det finns gemensamma drag i ledarskapet 

genom tex olika ledarskapshandlingar eller förhållningssätt där man hittar god 

verksamhet i förskoleklass. Med detta i åtanke är intervjufrågorna formulerade.   

 De första frågorna rör fakta om skolan. Därefter kommer frågor kring 

verksamhet, styrdokument och utvärderingar. När verksamheten är beskriven har 

förhoppningsvis ett avslappnat förhållningssätt med den intervjuade uppnåtts. Då 

kommer uppmaningen att beskriva sig själv som ledare och frågorna om vad som är 

viktigt som rektor och hur man leder mot sin vision. Därefter frågorna om 

utmaningar och vilka styrkor man anser sig besitta. De frågor som kanske kommer 

närmast "pudelns kärna" är "Hur vet du att du har lyckats med förskoleklass? Vad är 

egentligen ett bra utfall? Och hur mäts det?". Efter det närmar sig intervjun ledning 

av förskoleklass genom att fråga efter vad som är specifikt med att leda 

förskoleklassverksamhet, och vari likheter respektive skillnader ligger jämfört med 
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att leda grundskoleverksamhet. De sista frågorna handlar om hur man hittar elever 

med behov av extra stöd och råd till nya rektorer som vill lyckas med förskoleklass. 

Allra sist ett par avslutande lite personliga frågor. Hela intervjuguiden ligger som 

bilaga 2. 

 

6.5 Sammanställning av empiri 

För att förstå rektors förhållningssätt behöver man se den kontext i vilken rektor 

befinner sig. Där spelar bakgrundsfaktorerna en grundläggande roll. Studien jämför 

bakgrundsfaktorn socioekonomiska förutsättningar. Framförallt har 

bakgrundsfaktorerna spelat roll som en del i förståelsen av varje rektors ledarskap. 

 Därefter följer en beskrivning av de sju rektorernas ledarskap, beskrivningarna 

är sammandrag och tolkningar av transkriberingsmaterialet från de 7 timmar 

intervjuer som genomfördes. Genom reducering har jag sökt lyfta fram essensen i 

varje intervju. 

 Efter transkriberingen gjordes inte endast reducering av intervjuerna, utan varje 

uttalande i intervjuerna färgmarkerades i fyra olika färger. De olika färgerna 

representerade Bolman & Deals fyra olika perspektiv. Vissa uttalanden kunde få två 

färger och räknades då till två perspektiv. Därefter räknades alla uttalanden i 

respektive färg och dividerades med det totala antalet uttalanden. På så sätt räknades 

procentsatserna ut. (Ex. " Väldigt omhändertagande kultur här. Man blir snabbt en i 

gänget och man stannar länge." färgades röd vilket representerade det symboliska 

perspektivet.) 

 Det sätt jag har valt att synliggöra de olika perspektiven, är att beräkna andelen 

uttalanden under intervjuerna så det sammanlagda resultatet blir 100% på varje 

rektor. Då det står ett tal i procent, t ex (43 %), hänvisar detta till andel uttalanden i 

hela intervjun. Några jämförelser finns också över vad rektorerna själva har sagt om 

sitt ledarskap (uträknat i procent) jämfört med vad studien kommer fram till, för att 

belysa skillnaden i hur man uppfattas och hur man ser på sitt eget ledarskap. 

 

 

 

6.6 Analys 

Studien är inspirerad av forskning på Umeå universitet av Törnsén (2011) om 

framgångsrika rektorer samt Törnsén & Ärlestigs (2014) forskning om pedagogiskt 

ledarskap. De är i sin tur en del i projektet "Struktur, Kultur, Ledarskap; 

förutsättningar för framgångsrika skolor? i Höög & Johanssons (2011, 2014) 

forskning  på framgångsrika skolor. Analysen som följer på resultatet är gjord utifrån 

Monika Törnséns (2011) analysområden i relation till Bolmans & Deals fyra 

perspektiv (Tabell 6.1).  Jag använder främst analysområdena som bild för hur 

Bolman & Deals perspektiv gestaltas i svenska rektorers verklighet. Törnséns kriterier 



 24 

fungerar som vägvisare och nämns inte i analysen. Istället väljs kriterierna 'strukturer 

i systematiskt kvalitetsarbete' och 'strukturer i elevhälsoarbete' för det strukturella 

perspektivet. HR-perspektivets kriterier är delaktighet, ansvar och befogenheter för 

personal, inlyssning av, och stöd till personal. Kriterierna för det politiska 

perspektivet är bejakande av oliktänkandes åsikter, uppbyggande av en vi-känsla 

samt utmaningar. Det symboliska perspektivets kriterier är kulturen på skolan, 

verksamhetsbesök samt visionstankar. 

 

Bolman & Deal  Analysområden 

Perspektiv på 

ledarskap 

Kriterier  

Strukturella perspektivet  Roll 

 Mål 

 Resultatansvar 

Rektor som ledare i relation 

till skolans mål och resultat 

Human resource (HR)- 

perspektivet 
 Individers behov 

 Interpersonella 

relationer 

 Samarbete 

Rektors interaktion med 

personal 

Politiska perspektivet  Motstånd 

 Konflikter 

Rektor, motstånd och 

konflikter 

Symboliska perspektivet  Leder genom 

exempel 

 Visioner 

Rektor som visionär och 

förebild 

Tabell 6.1Beskrivning av analysområden i relation till Bolman & Deals fyra perspektiv och kriterier på ledarskap. 

(Törnsén, 2011, s.80). 

 

6.7 Etik  

I denna undersökning är Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra 

krav och två rekommendationer kring etiska principer uppfyllda (Vetenskapsrådet, 

1990). Alla respondenter kommer att erhålla ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

Informations- och samtyckeskraven uppfylldes genom att fråga om intresse fanns i 

ett mail där syfte angavs samt att i början av intervjuerna vara tydlig med att det gick 

bra att avbryta intervjun närhelst eller upp till en vecka efter intervjun meddela att 

man inte vill delta i undersökningen. Eftersom undersökningen har med människor 

att göra, människor med makt och med relationer är det viktigt att den inte 

innehåller etiskt känsliga uppgifter eller kommer nyttjas på annat sätt än i denna 

uppsats. På så sätt uppfylls både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Det är 

tydligt angivet i texten när studien använder sig av andra forskares teorier och 

analysperspektiv.  
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7. Resultat  

7.1 Skolornas förutsättningar 

Av skolorna i undersökningen är alla kommunala, dvs har en offentlig huvudman. 

Fyra är F-6 skolor och tre F-9 skolor. Deras elevantal i förskoleklass skiljer sig mellan 

13-75 och elevantalet i förskoleklassgrupperna varierar från 13-29. Snittet på 

elevantal per pedagog skiljer sig rejält åt, i den personaltätaste skolan (Gunillas) går 

det 6,5 elever/pedagog och i de två minst personaltäta skolorna (Annas och Elins) går 

det 25 respektive 20 elever per pedagog. I Bosses, Cias, Dinas och Fredriks skolor går 

det 10, 12, 15 respektive 12,5 elever per personal. 

 När det gäller de socioekonomiska förutsättningarna för skolorna kan man se 

att de skolor som ligger i ett "välbärgat" område är Annas, Bosses, Fredriks och 

Gunillas. De som ligger i ett "socioekonomiskt lågt" område är Cias och Elins skolor 

och den skola med ett blandat socioekonomiskt upptagningsområde är Dinas skola. 

Exakt samma indelning kan göras om man tittar på "invandrarbakgrund"/"svensk 

bakgrund". Endast Dinas skola skiljer sig åt genom att ha en hög andel elever med 

"svensk bakgrund" utan att ligga i ett "välbärgat" område. 

 Alla rektorer i undersökningen har en bakgrund som lärare, och deras år som 

rektor varierar från 3 till 16. Alla har varit minst tre år på den nuvarande skolan. 

Rektor Org. 

(F-6 

eller  

F-9) 

Antal 

elever/ i 

fskl 

Fskl 

grupper/ 

personal 

Socioek. 

förutsättn. 

 

"Invandrar- 

bakgrund"/ 

"svensk 

bakgrund" 

Rektors 

utb. 

År som 

rektor/ 

på 

skolan 

Anna F-6 682/75 3 gr./ 

3 fskl 

Välbärgat 

 

0% / 100% Lärare 

(Est) 

15/11 

Bosse F-9 286/29 1 gr./ 

2,8 fskl 

Välbärgat 0% / 100% Lärare 

(4-9) 

3/3 

Cia F-6 300/53 2 gr./ 

4,5 fskl 

1 elevass 

"Segregerat, både 

högt och lågt" 

100% / 0% 

ca 90% födda i 

Sverige 

Lärare 

(4-6) 

11/9 

Dina F-9 425/46 3 gr./ 

3 fskl 

"Medelklass. 

Akademi o motsats" 

ca 10% /  

ca 90% 

Lärare 

(1-3) 

16/6 

Elin F-6 250/40 2 gr./ 

2 fskl 

1 elevass 

"Lågt, många 

arbetslösa, stor 

bredd" 

ca 90% /  

ca 10% 

Lärare 

(4-9) 

6/3 

Fredrik F-9 700/75 3 gr./ 

6 fskl/frp 

4 ass/bsk 

Välbärgat 0% / 100% Lärare 

(4-6) 

15/7 

Gunilla F-6 140/13 1 gr./ 

2 pers 

Välbärgat 0% / 100% Lärare 

(4-6) 

13/13 

Tabell 7.1 Beskrivning av skolorna 
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7.2 Presentation av de sju rektorernas ledarskap 

Anna 

Anna har stark anknytning till mjuka värden och ger många uttryck för att 

personalfrågor är viktiga och har lagt sin organisation utifrån individerna. Hon 

lyssnar och för dialog. Hon har estetisk bakgrund och har rekryterat biträdande 

rektorer med liknande bakgrund. Skolan har inte stor personalomsättning, men 

många nya har börjat pga av att skolan har blivit större. Numera för hon ett 

distribuerat ledarskap även om det har varit svårt att släppa kontrollen, enligt Anna. 

Hon har sakta men säkert under ca 10 år arbetat fram en väl fungerande 

administrativ funktion på skolan. Anna menar att ett framgångskoncept är att jobba 

mycket med personalens värdegrund. 

 Ledarskapet av förskoleklass bedriver Anna huvudsakligen genom elevhälsan 

och att organisera så att kvaliteten i förskoleklassens verksamhet säkerställs. Hon 

berättar hur hon ger ansvar och befogenheter - men också stöd - till 

förskoleklasspersonalen. Pedagogerna görs medvetna om att de ska arbeta mot målen 

för årskurs 3. Förskoleklassen har gått från lek till att arbeta med läskodning och 

elevhälsan screenar eleverna två gånger i förskoleklass. Anna har fått jämka olika 

motstridiga viljor om verksamheten med gott resultat, ny personal tänker annorlunda 

än de som varit länge på skolan. Den egna bakgrunden ligger nära 

förskoleklassmetodiken, vilken hon kort sammanfattar "i hög utsträckning utgår den 

metodiken från lusten att lära". Annas ledarskap av förskoleklass sammanfattas med 

dessa citat: 

"Vi vill satsa mycket, tidigt. Dels för att hjälpa barnen att landa i skolan men också 

kunskapsmässigt. Vi driver tanken att satsa mycket i ett tidigt skede för att det ska 

generera gott, och inte bli så mycket sen./....../ Vi vet direkt i årskurs ett när de börjar 

var vi ska sätta in stödet."  

Ett kort råd från Anna för att lyckas med förskoleklass: 

"Gör mycket besök i förskoleklass. Skaffa en uppfattning om vad som försiggår där så 

att man ser om det finns en riktning mot lärandet och inte bara lek. Att det är kopplat 

till läroplanen. Att förstå vart man ska i trean." 

Bosse 

Även Bosse har till stor del sitt ledarskap riktat med personalens bästa för ögonen och 

är en lyssnande ledare. Med en bakgrund som 4-9 lärare har han enligt honom själv 

lätt att förstå och sätta mål för de äldre elevernas verksamhet och lite svårare att sätta 

mål för lågstadiet, förskoleklass och verksamheten i fritidshemmet. Bosse arbetar 

mycket genom medarbetarnas ansvar och befogenheter och stödjande mot 

personalen. Uttalanden som bygger på mänskliga relationer ligger som grund i det 

mesta Bosse säger. Han menar att en av hans styrkor är förmågan till dialog i 

samverkan med ödmjukhet - t ex i kommunikationen med föräldrar. Han uppger att 

han arbetar mycket med humor som verktyg. 
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 Bosses ledarskap av förskoleklass sker på ett tillitsfullt och delegerat sätt, men 

också kontrollerande. Bosse ser sin egen bakgrund som en begränsning istället för 

tillgång. Kanske är det för att han inte har arbetat bland yngre elever som han här 

uttrycker behov av kontroll mer än för övrig verksamhet, tror han själv. Han berättar 

att man mäter både ingångsläge och utgångsläge hos förskoleklasseleverna och att 

det är viktigt för honom att få reda på de resultaten för att se att det sker en 

utveckling, han behöver få "kontroll över läget". Observation av förskoleklass görs av 

en speciallärare, resultatet diskuteras i elevhälsan och hjälp sätts in direkt. Ett citat 

som sammanfattar ledarskapet av förskoleklass hos Bosse är: 

"Förskoleklassen har levt både ett eget liv och ett integrerat liv. Det blir ett eget liv både 

i förhållande till årskurs ett - de har inte samma krav - och till fritids - det blir ändå ett 

slags skola. Samtidigt så samarbetar de både med lågstadiet och med fritids." 

Ett kort råd från Bosse för att lyckas med förskoleklass: 

"Jag vill höra när de gör de här Bornholmstesten, går det framåt eller går det inte 

framåt? Då vet jag ju ändå att de gör något rätt här./..../Förskoleklassens personal 

behöver något annat av mig än vad jag upplever att lärarna behöver."  

Cia 

Cia, som har en bakgrund som mellanstadielärare, uttalar sig om personalen som 

individer som är med och bestämmer för att bygga ett gemensamt "vi" på skolan. Hon 

har arbetat både som lärare och biträdande rektor på skolan före hon tillträdde som 

rektor och arbetar enligt henne både delegerande och inkännande med personalen. 

En av Cias starka sidor är enligt henne "lobbyingverksamhet", hon för dialog och 

pratar i korridorerna för att få med sig personalen kring nya idéer. Trots det 

uppmuntrar hon att olika tankar lyfts före man går till beslut. Hon litar på sin 

personal och vill inte detaljstyra dem. 

 När det gäller ledningen av förskoleklass delegerar Cia ansvaret till biträdande 

rektor. Hon har bekymmer för hur hon ska få personal att vilja arbeta i förskoleklass, 

eftersom de hellre vill arbeta med läraravtal än på fritidshemmet. Cia har med hjälp 

av Bornholmsmetoden hittat en struktur för förskoleklass och menar att man kan ha 

liknande modeller för övriga arbetsområden. Att specialpedagogen är i förskoleklass 

är fundamentalt, menar hon, för att i tid se behov. Arbetet med att överbrygga gapet 

mellan förskoleklass och skola genom lokalintegrering och arbetet med att se målen 

för årskurs 6 redan i förskoleklass har Cia bedrivit under ett flertal år. Hon menar att 

kommunen sällan satsar på förskoleklass. Dessutom hyser hon en rädsla för att 

förskoleklassåret ska bli en tidigarelagd skolverksamhet. Cias ledarskap av 

förskoleklass sammanfattas med följande citat: 

"Förskoleklass är ett förberedande år för ettan. Det är i och för sig ett värde i sig själv, 

men det egentliga värdet är just i det förberedande momentet. Förskolan och skolan är 

två helt skilda världar, det är ett för långt gap. Förskoleklassen står med en fot i båda 

verksamheterna. Om övergången till årskurs ett blir bra så har förskoleklassen lyckats, 

tänker jag." 
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Ett kort råd från Cia för att lyckas med förskoleklass: 

"Se förskoleklass, se. De glöms i kommunens satsningar, de är ett mellanår, de kommer 

ofta på undantag. De måste få känna att de är lika mycket värda och få synas. De gör ju 

det här för att det ska fungera uppe i skolan."  

Dina 

Nästan utan undantag talade Dina om mjuka värden, relationer, trygghet och trivsel i 

det hon sa. Hon är själv medveten om sitt relationsinriktade ledarskap vilket hon ser 

som en styrka. Det är först på senaste tiden, i och med rektorslyftet, som Dina blivit 

mer inriktad mot målen. Anledningen till varför Dina valde rektorsyrket uttryckte 

hon: 

"Framför allt vill jag att det blir bra för eleverna. De ska ha goda vuxna omkring sig som 

liksom 'hajar prylen'." 

Dina som varit rektor länge visar trygghet och erfarenhet i sin roll som rektor. Hon 

menar att hennes förmåga att ta människor är en del av hennes goda ledarskap.  

 Sitt ledarskap av verksamheten i förskoleklass beskriver Dina med att hon litar 

på att personalen gör ett bra jobb och kontrollerar dem inte utan är tvärtom frikostig 

med planeringstid. Hon säger att i förskoleklassverksamheten är pedagogerna 

fokuserade på ett lärande mot målen i trean och att de framarbetade 

handlingsplanerna mot målen inbegriper även förskoleklass. Man mäter Bornholm 

och genomför trivselenkäter, men då har man har trivselprat med eleverna istället för 

"glada gubbar". En sammanfattning av ledarskapet av förskoleklass hos Dina är: 

"Haken är att förskoleklassen inte är obligatorisk, det är synd. Sen är den ju 

obligatorisk ändå på något sätt. Det kan ju slira till ibland genom att de inte har 

måluppfyllelse och sådana där saker, utan mer förskolans läroplan. Vi låtsas inte om 

det här, utan vi kör på skolans läroplan och hela värdegrunden och de första 20 sidorna 

har vi ju gemensamt. De sitter ju alltid med på konferenser och så och bidrar. De är 

väldigt inne i skolan." 

Ett kort råd från Dina för att lyckas med förskoleklass: 

"Säg till förskollärarna att de ska våga ta plats. Uppmana dem till att bidra till det 

allmänna tänket, för förskollärarna har ändå en kompetens som är himla häftig, den är 

värdefull och lite annorlunda än grundlärarnas kompetens är. Se och betrakta dem som 

skola. Att se till att vi bygger vidare på den gedigna kunskap som finns där. Liksom 

husets grund." 

Elin 

Elin talar mycket om strukturer, uppföljning och effektivitet. Hon vill ha en platt 

organisation där alla kommer till tals och det råder demokrati. Hon säger att hon 

"mest är en relationsinriktad ledare". Det är Elins tredje år på skolan vilken är hennes 

andra skola som rektor. Hon är tillsatt för att få till en förändring på enheten. Hon 

utstrålar energi, effektivitet och glädje och tror att en av hennes framgångar som 



 29 

ledare är frekventa verksamhetsbesök förutom att hon är väldigt tydlig och är rak i 

sin kommunikation. Hon tror på personlig utveckling och att alla behöver känna 

tillfredsställelse på jobbet. 

 Då Elin beskriver sitt ledarskap av verksamheten i förskoleklass berättar hon att 

hon direkt införde att förskoleklass skulle ingå i skolans teman som ska involvera alla 

elever, F-6. För att effektivt arbeta med barn i behov av stöd, ska de anmälas så fort 

som möjligt, också för att hon ska ha kontroll över alla elever. Hon håller just nu på 

att arbeta fram en resultattavla för förskoleklass och hon har medvetet satt sina 

förstelärare på årskurs ett som en strategi för att få reda på vad det är eleverna saknar 

och kunna få syn på vad man behöver göra i förskoleklass. Elin anser att det inte är så 

stor skillnad mellan förskoleklass och grundskolan. Hon uttrycker harm mot 

kommunen som varken sätter in specialpedagogiskt stöd eller studiehandledning i 

förskoleklass. Några citat som sammanfattar ledarskapet av förskoleklass hos Elin är: 

"Det finns mycket saker i skolans värld som, 'men så här har vi alltid gjort'. Det gäller 

att gå in och våga bryta det. Det gäller att se vad de saknar, de flesta går i förskoleklass 

så det gäller att nyttja det året./..../ Jag ser BARN. För mig är förskoleklassen en klass 

som de andra, inte ett bihang eller något annat, utan som en av alla." 

Ett kort råd från Elin för att lyckas med förskoleklass: 

"Att ha synen att det inte är något annat utan samma rutiner ska gälla för dem som för 

alla andra klasser. Både för elever och personal. Det skapar trygghet och stabilitet, även 

att våga diskutera mål."(Elin) 

Fredrik 

Fredriks ledarskap är delegerande och han beskriver att han "har ett lyxjobb som 

bara kan glida runt och se på alla fina ungdomar på skolan på dagarna". Han menar 

att det är viktigt att arbeta bort sin egen funktion som rektor och att skolan ska bära 

sig själv som en egen levande organisation. Han menar att en framgångsfaktor i hans 

ledarskap är att han lyssnar och stöttar sin personal. En annan och grundläggande 

framgångsfaktor menar han är att han är mycket strukturerad. Fredrik har varit 

rektor i 15 år, varav 7 på den nuvarande skolan. Yrkesbanan började som 

mellanstadielärare och han tror att det är därför han har lätt att relatera till alla 

åldrar (F-9) på skolan.  

 När det gäller ledarskapet av förskoleklass, är även det delegerat till stor del. 

Förskollärarna driver verksamheten i stort sett själva. Fredrik har genom åren varit 

väldigt närvarande som rektor för förskoleklass, han har funnits där för personalen 

och givit dem stöd. En god kommunikation från pedagoger och rektor med föräldrar 

borgar för acceptans av verksamhetens innehåll, menar Fredrik. Organisationen 

vinner strategiskt på att förskoleklassverksamheten är riktigt bra. Några av Fredriks 

chefer har ifrågasatt att han värderar förskoleklass så högt och ibland prioriterar 

dem, vilket han har försvarat. Förskollärarna lämnar elevinformation till årskurs 1 

lärarna vid två bestämda tillfällen varje år. Fredrik ser viss skillnad i att leda 

förskoleklass och andra, han menar att förskoleklasspersonalen pga sin kreativitet är 
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extremt roliga att leda. Ett citat som sammanfattar Fredriks ledarskap av 

förskoleklass är: 

"Jag har varit närvarande för förskoleklass. Det har varit bekräftande. Jag har alltid 

varit med vid skolvalsinformation och föräldramötet. Jag är bra på att lyssna och jag är 

bra på att återkoppla. Om jag säger att jag tar hand om det, då gör jag det./..../Det tror 

jag känns bra för personalen." 

Ett kort råd från Fredrik för att lyckas med förskoleklass: 

"Man måste se värdet trots att det inte finns tydlig styrning. Man måste se hur viktigt 

det är för barnets hela skolgång. Det är otroligt viktigt det där första året i förskoleklass. 

Alltså se det, fuska inte bort det. Det kan vara det viktigaste året. Börjar det inte bra så 

kan det få efterverkningar hela vägen. Se till att den funkar bra, och då handlar det om 

att lyssna på pedagogerna. Se till att få igång en dialog med dem."(Fredrik) 

Gunilla 

Gunilla arbetar på den minsta skolan i studien. Hon beskriver sig som ytterst 

relationsinriktad. Hon är ofta i verksamheten och arbetar ibland tillsammans med 

eller istället för lärare. Hon litar mycket på sin personal och tror att alla "verkligen 

gör sitt bästa efter sin förmåga". Gunilla som varit rektor 13 år på skolan och före det 

arbetat många år som lärare på samma skola, uttalar sig om skolan som sitt livsverk 

och är tätt känslomässigt kopplad till skolan. En av sina bästa meriter som skolledare 

tycker hon är att hon är så envis men även sin förmåga att se motgångar som 

tillfälliga eller som utmaningar, ser hon som en styrka. 

 I ledarskapet av förskoleklass berättar Gunilla att hon helst inte förändrar 

verksamheten för mycket, men utvärderar den inte heller. Hon ser att förskoleklassen 

på skolan utgör ett väl fungerande arbetslag som är självgående. Hon ser också att 

personalen i förskoleklass lyckas lugna och "trygga" alla föräldrar. I förskoleklass 

både tydliggör och utvärderar man målen med barnen. Förskoleklassverksamheten 

får vara en förebild för resten av skolan vad gäller barnsynen. Gunilla vill att sättet att 

arbeta i förskoleklass ska "spilla över" på årskurs 1 och 2. Hon hyser en rädsla för att 

förskoleklassåret ska bli en tidigarelagd skolverksamhet. Några citat som 

sammanfattar ledarskapet av förskoleklass hos Gunilla är: 

"Oavsett vem som jobbar där så ger förskoleklassen möjlighet att jobba på ett annat sätt 

än skolan. Förskoleklass är en väg in i skolans gemenskap./..../Mina styrkor som ledare 

av förskoleklass är nog att fånga de goda idéerna i personalgruppen./..../Jag kan inte 

säga att det är jag som har lyckats med förskoleklass. Det är lärarna som har lyckats."  

Ett kort råd från Gunilla för att lyckas med förskoleklass: 

"Ett råd som jag vill ge till andra är att inte göra förskoleklassen till en mini-etta. Att 

lyfta fram de fördelarna som finns i förskoleklass, ta med de fördelarna ända till sexan 

om det går. Se att den röda tråden börjar i förskoleklass. Våga jobba över gränserna 

med kollegiala observationer."(Gunilla) 
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8. Analys 

8.1 Strukturella perspektivet  

Analysområde: Rektor som ledare i relation till skolans mål och resultat  

Att ha mål och riktning för sitt arbete och hantera uppdraget med systematik samt att 

vara kommunikativ och kunna fördela uppgifter för att nå målen utgör viktiga, 

kanske de viktigaste, delarna i rektors uppdrag idag. För att nå målen behövs en bra 

organisationsstruktur. Några framgångsrika ledarskapshandlingar ur detta 

analysområde som framkom i intervjuerna är: 

 Systematiken i organisationsarbetet beskrivs av Anna, Elin och Fredrik. Elin 

genom att omorganisera för att inkludera fritidshemmets verksamhet med skolans 

och systematiskt arbeta vidare med den processen. Anna genom insikten att skolan 

behövde ett systematiskt kvalitetsarbete som ledde till att leta efter hur andra gjorde. 

Samt Fredrik genom att se framför sig en omorganisation av skolan inom den 

närmsta framtiden beroende på omfördelning av ekonomi inom kommunen. 

 Det strategiska och systematiska arbetet med verksamhetens innehåll beskrivs 

av Anna, Cia och Elin. Elin hade dels lagt upp en långsiktig strategisk plan för djupare 

innehållsfrågor dels valt att skolan ska arbeta med en whiteboardstandard, för varje 

arbetspass, med de fyra rubriker som finns i läroplanen. Centralt innehåll, 

kunskapskraven, moment och syfte. Anna beskrev hur hon systematiskt arbetat fram 

en tydlig arbetsfördelning i skolledning och expeditionsfunktionen på skolan och hos 

Cia märks det bl a i arbetet med arbetsplanen, som sker på flera nivåer samtidigt; 

övergripande, grovplanering och individuellt (på medarbetarsamtalen). 

 Elin och Fredrik tog upp strukturen i möten och information. Elin använder en 

förbättringstavla enligt LEAN-modellen i alla möten som förs på skolan, bl a så följer 

man upp trivsel och trygghet varje vecka på klassråden. Fredrik har strategier för 

information och kommunikation och har informationsmöten för hela personalen på 

veckobasis. Att strukturera och planera sin kalender är A och O för att få tillvaron att 

gå ihop, menar han.  

 Flera strategier för andra saker nämndes också, t ex testning av elever i behov av 

stöd i sv/sva varje år för att få fram de största behoven, vikten av handlingsplaner och 

rutiner och användandet av resultatsamtal med resultatmallar för att kunna sätta 

rättvisa löner. 

 Hela resultat-/analysområdet 'Strukturella perspektivet - Rektor som ledare i 

relation till skolans mål och resultat' visar att andelen uttalanden varierade mellan 

12-43 %. Medelvärdet är 26,3 % och visar på att det upptar nästan exakt en fjärdedel 

av perspektiven. 

 Bosse och Gunilla är väl förberedda, i det strukturella analysområdet, på att ta 

emot förskoleklasseleverna och har en plan för hur arbetet ska bedrivas. Hos Fredrik 

saknar kommunen handlingsplan för övergång medan han har kompenserat den 

bristen genom att upprätta egen arbetsplan som kanske väger upp detta. Hos Cia och 

Elin har kommunen en övergångsplan, men en plan för hur och vad skolan gör under 
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förskoleklassåret har rektor inte arbetat fram. Anna och Dina har måhända en 

fantastisk verksamhet, men planer saknas både från kommunen för övergång och 

från rektor i form av en arbetsplan för verksamheten. Bosse, Fredrik och Gunilla 

ligger högst ur ett strukturellt perspektiv när det gäller arbetsplan och övergång, 

eftersom det inte är rektorernas ansvar, utan huvudmannens, att övergångsplan ska 

finnas.  

 När det gäller strukturer kring utvärderingar är den största skillnaden mellan 

Elin, som utvärderar och följer upp varje vecka enligt ett system och dessutom har 

kundenkät och Gunilla som inte följer upp alls enligt något strukturerat system. 

Däremellan hamnar Anna, Cia, Dina och Fredrik där Dina arbetar lite mindre 

strukturellt, eftersom hon utvärderar i efterhand när det är väl sent att ändra i 

organisationen. 

 I elevhälsoarbetets strukturer hamnar Anna, som inte har visat så höga värden i 

det strukturella analysområdet för övrigt, högst. Det kan bero på att hon ser på 

elevhälsa mer ur ett individperspektiv än ur ett organisationsperspektiv. Frågan "Hur 

ser du till att man hittar elever i behov av stöd" tolkades troligtvis olika. 

Individinriktning (HR-perspektivet) har troligtvis mer med svaret att göra än om 

man har organisationseffektivitet eller ej. 

8.2 HR-perspektivet.  

Analysområde: Rektors interaktion med personal 

För att uppnå en god arbetsplats är det viktigt med relationer, skapandet av ett "vi" 

och en gemensamhetskänsla. Samarbete och stöttning föder engagemang och synen 

på människan som individ är fundamental för en rektor. Att som chef föra 

individuella planer för utveckling finns idag lagstiftat om i Sverige. Bland de 

framgångsrika ledarskapshandlingar ur detta analysområde som framkom i 

intervjuerna märks: 

 Vikten av kommunikation och relation, vilket fyra rektorer tar upp, Anna, Bosse, 

Dina och Gunilla. Att vara relationsinriktad, ha ett informellt förhållningssätt och 

arbeta med humorn som redskap samt att ägna stor tid åt relationer och samtal med 

personal. Att kommunikationen med elever och föräldrar är god och att de trivs och 

känner sig trygga är fundamentalt.  

 Ett delegerande arbetssätt talar Cia, Dina och Gunilla om. Delegering till 

arbetslag, arbetslagsledare samt biträdande rektor är vanligt. Uttalandet av en 

riktning mer än att bedriva detaljstyrning. Elevhälsoarbetet liksom skolans totala 

utvecklingsarbete delegeras också ibland. 

 Tre rektorer, Cia, Dina och Elin, uttalar sig om att tro på personalens 

möjligheter till individuell utveckling och egen drivkraft, vikten av att uppskatta 

personalen. Elin tex, menar att personalen är beroende av mening och 

tillfredsställelse i sitt arbete.  

"Socioekonomiskt ligger vi lågt. Många föräldrar är arbetslösa osv. Men de som jobbar 

här brinner för den här typen av barn, det ser jag ganska tydligt när jag rekryterar./..../ 

En otroligt härlig atmosfär, en enorm glädje, vilja, man månar om varandra." (Elin) 
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 Det lyssnande ledarskapet talar Cia och Gunilla om. Att lyssna mycket till 

personalens önskemål vid t ex tjänstefördelningen. Att de är lyssnande ledare tyckte 

alla sju rektorer.  

 Det personliga stödet till personalen nämnde Bosse och Dina. Personalen ska 

våga lyfta vardagliga svårigheter utan att för den skull bli sedda som att de inte klarar 

sitt arbete. Dessutom måste personal som mår dåligt eller har problem med familjen 

alltid få hjälp. 

 Trivsel och trygghet var viktiga delar av arbetet poängterade Dina och Fredrik. 

Både när det gäller kulturen på skolan, elevhälsan, målstyrningen och visionstanken, 

men även som ett led i arbetet med skolans vi-känsla. 

 Övertygelsen att organisationen är beroende av individerna syns bl a i 

uttalanden som: 

"Om vi nu har ett team med olika personligheter, hur kan vi då göra för att de ska 

matcha varandra? Då blir helheten i teamet lika viktig som helheten hos 

individen."(Bosse) 

"... det är lärarna som är kulturbärarna och ska vara de som ÄR skolan./.../Många 

förslag till förbättring kommer också nerifrån organisationen."(Fredrik) 

 I resultat-/analysområdet 'HR-perspektivet - rektors interaktion med personal' 

jämförs medarbetarnas delaktighet, ansvar och befogenheter samt rektors delegation 

respektive rektors inlyssning av, och stöd till personal. Här endast genom några 

exempel på citat.  

 Medarbetarnas delaktighet, ansvar och befogenheter samt rektors delegation: 

"Jag förstår att lärarna också behöver tid till att mötas utan att vi är med och styr" 

(Anna) 

"Visionen är "Skolklubben"-dvs alla ska känna sig delaktiga./..../ Fast det är lärarna 

som har lyckats - inte jag" (Gunilla). 

Rektors inlyssning av, och stöd till personal: 

"Jag är bottom-up, jobbar med förståelse, lyssnande./..../jag tycker att jag är en 

lyssnande ledare och vill föra dialog, kanske lite för mycket ibland. Kanske sätta ner 

foten lite tidigare helt enkelt./..../ man får stöd och hjälp som lärare.../" (Anna) 

"Jag är människoinriktad på grupp och individplan. Vågar erkänna misstag. 

Kommunicerar" (Bosse). 

 Resultat-/analysområdet 'HR-perspektivet - rektors interaktion med personal' 

visar att det är väl uttalat av samtliga rektorer. Andel uttalanden varierade mellan 21-

55 %. Här ligger medelvärdet på 38,3 %, detta höga värde är förväntat med den 

utgångspunkten att förskoleklassverksamheten bedrivs med högt omsorgsbehov. 

Resultatet är intressant eftersom det ligger högt hos alla rektorerna i studien och tas 

vidare upp i diskussionen. 
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8.3 Politiska perspektivet  

Analysområde: Rektor, motstånd och konflikter   

Konflikter är en del av livet och uppstår varhelst minst två personer finns. Det är en 

sanning, om än trist, rektor behöver förhålla sig till. Kunna hantera olika åsikter 

konstruktivt och uppfatta och hantera informella ledare och grupperingar på ett bra 

sätt är en bedrift och förmåga som också det ingår i uppgifterna för en rektor. Till 

detta område hör också att forma en känsla av "vi mot omvärlden" för personalen. 

Bilden av rektorerna ur detta analysområde visar sig minst och tre av rektorerna har 

lägst andel uttalanden ur detta perspektiv, Anna, Cia och Gunilla. Några 

framgångsrika ledarskapshandlingar som rektorerna ger uttryck för ur detta 

analysområde är:  

 Arbetet med skolans inre arbete beskrivs ofta som en utmaning. Cia behöver 

vända en åsikt eller en trend och funderar över hur hon ska få lärarna att tycka om 

dokumentation, kanske t o m tycka att det är roligt. Gunilla pekar på konflikten 

mellan att bedriva en formativ undervisning med hjälp av en summativ läroplan 

(kunskapsmålen). Anna beskriver hur hon arbetat med ny personals synsätt då det 

krockat med skolans värdegrund och känslan av utveckling och analys när ny 

personal argumenterar emot skolans kultur och traditioner. 

 Vikten av informella möten med personalen beskrivs av Elin och Fredrik. Trots 

ett eventuellt ointresse av sociala kontakter vet man att det är viktigt för skolan att 

vara ute i verksamheten och personalrummet, även fast man upplever att man inte är 

så effektiv då, detta för att se grupperingar, konflikter och vad som "händer" bland 

personalen.  

 Skapandet av ett "vi mot omvärlden" är en del av det politiska ledarskapet. 

Föräldrars åsikter om vad skola är för något behöver hela skolans personal bemöta 

genom en enad front och ha en gemensam policy för hos Cia. En utmaning som Elin 

har framför sig är att alla ska arbeta mot samma mål och att "få med alla på tåget".  

 Användandet av relationer som verktyg och att kunna ena och medla mellan 

personal, talar Fredrik om. Både för att kunna påverka och själv styra grupper genom 

att lyssna in och bedriva lobbying, men även för att kunna dämpa uppblossande 

konflikter på arbetsplatsen. 

 Fem rektorer talar om "yttre fienden" som kan vara både föräldrar och 

kommun/samhälle; Att rent strategiskt vinner organisationen på att 

förskoleklassverksamheten är riktigt bra, så man "vinner över" föräldrarna på sin sida 

redan från början (Fredrik). Att vara en sköld gentemot huvudmannen genom att ta 

bort arbetsuppgifter för lärarna (Gunilla). Att den "yttre fienden" som finns till 

största delen är kommunen som ibland fattar - enligt Dina - felaktiga beslut. Att vara 

lojal med sin huvudman, trots att man är upprörd över sättet att hantera olika 

elevgrupper (Cia). Att mena att samhället har lagt över ett för stort ansvar på skolan: 

"Regering, riksdag och lagstiftning medverkar till orimligt höga förväntningar på 

skolan". Att dessutom se de tillfällen då samarbetet med föräldrar inte fungerar som 

en svår fråga och ett möjligt hot (Bosse). Ja, rektorerna talar om den gemensamma 

"yttre fienden" som dels föräldrar och dels det otillräckliga samhället. 
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"Något jag ser som utmaningar är de elever vars föräldrar inte tar hand om dem på ett 

bra sätt, liksom. Det kan vara av alla möjliga skäl. De kan också hålla sina ungar om 

ryggen när det händer tokiga saker och så. Det blir en utmaning för mig att möta de 

föräldrarna och ställa förståelsefördjupande frågor till dem, så att de tänker till. Sen 

kan man ha väldiga bekymmer för en elev, man vänder ut och in på sig själv, men 

samhället är underbemannat, kanske sociala myndigheter och så." (Dina) 

 Resultat-/analysområdet 'politiska perspektivet - rektor, motstånd och 

konflikter' har i studien belysts genom bejakande av oliktänkande åsikter för att 

främja nya idéer, uppbyggandet av vi-känsla samt frågan om vad rektor såg för 

utmaning i sitt ledarskap. 

 Då det gäller bejakande av oliktänkande åsikter för att främja nya idéer var det 

egentligen bara Anna och Gunilla som uttalade sig 

"Och då märker jag att de som är nya och kommer från annan skola vill liksom ta bort 

det (estetiska lärprocesser, min anm.)/.../men vi har ju den inriktningen. Just nu blir vi 

lite ifrågasatta. Det är ganska kul! Först blev jag trött, men sen tänkte jag att det är ju 

bra att bli ifrågasatt. Det är bra att vi funderar över, om vi gör rätt saker! "(Anna). 

 

"Jag fångar goda idéer - speciellt i fskl." (Gunilla). 

Uppbyggandet av vi-känsla uttalade sig Bosse, Cia, Elin och Fredrik om. T ex: 

 

"Att det framarbetade samarbetet kommer fortleva efter mig. Att inte starka krafter 

kommer att slita isär det. Att tema-arbetet på skolan fortsätter" (Fredrik). 

På frågan om vad rektor såg som en utmaning var det fyra rektorer som gav svar som 

låg inom 'politiska perspektivet'; Bosse, Cia, Elin och Fredrik, tex: 

 

"Att skolan har fått en så negativ plats i samhällsdebatten." (Bosse)  

 

 Resultat-/analysområdet 'politiska perspektivet - rektor, motstånd och 

konflikter' visar att alla utom Dina och Gunilla uttalade sig i de områden studien 

mäter. Total andel uttalanden i detta perspektiv varierade mellan 6-27 %. 

Medelvärdet låg på 16,7% och blev därmed studiens lägst representerade område.  

 

8.4 Symboliska perspektivet 

Analysområde: Rektor som visionär och förebild 

När man kommer till en skola märks snart skolans kultur och gemensamma 

värderingar, nästan som om det vore "skolans själ". Rektor behöver bedriva ett 

långsiktigt arbete med bl a traditioner och återkommande ceremonier. Att veta vad 

man har för vision för sin skola, leda mot visionen och vara en förebild för personalen 

är viktigt, liksom att vara mycket ute i verksamheten. När rektorerna beskriver sina 

framgångsrika ledarskapshandlingar ur detta analysområde syns denna bild: 

 Alla sju rektorer beskriver på olika sätt hur de sätter värdegrunden i 
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organisationen; Gunilla ser en utmaning i att föra vidare sin egen barnsyn till all 

personal. Hon deltar på alla föräldramöten så hon kan förmedla, och även se vad 

personalen förmedlar, till föräldrar. Hon deltar också på alla klasskonferenser och 

har ett nära samarbete med alla pedagoger. Elin lever sin vision genom att hela tiden 

sätta fokus på det som fungerar och "arbeta bort gnället". Hon behöver se det som 

fungerar, behöver se vad som händer i klassrummen, säger hon. Bosse beskriver det 

visionära arbetet som besläktat med ett målstyrt arbete genom att han vill ingjuta en 

anda av att kunskap är viktigt och att det är bra att lära sig mycket. Cia menar att det 

enskilda barnet ska förstå att den är "en person som är duglig och kan, vill och vågar". 

De redskapen är skolans skyldighet att ge eleverna, och alla vuxna måste vara 

förebilder för dem, säger hon. Fredriks helhetstanke är att det viktigaste är att skolan 

vet att "vi har gjort allt vi kan för att hjälpa varje elev". Dina berättar om hur skolan 

har arbetat med det gemensamma visionsarbetet. Anna jobbar mycket med 

personalens värdegrund. Man kan även se visionsarbetet i hennes ledarskap genom 

den ständigt närvarande drömmen om en skola där eleverna får möta något estetiskt 

varje dag. 

 Att vara riktigt engagerad i sin skola innebär ofta att man är ett föredöme. 

Engagemanget uttalade sig Bosse, Cia, Dina och Gunilla om; Att brinna för den 

specifika skolan, och att bry sig mycket om både skolan och eleverna. Bosse visar ett 

synligt engagemang, även för föräldrar, genom att medvetet berätta om 

kunskapsframgångar vid avslutningar och andra samlingar. Även andra 

symbolhandlingar återkommer vid skolans olika traditioner. Personalen ser många 

gånger rektor som ett föredöme.  

 Vikten av verksamhetsbesök betonar Bosse, Elin, Fredrik och Gunilla. Att göra 

frekventa klassrumsbesök är vanligt hos rektorerna. Dels för att träffa elever och dels 

se hur personalen arbetar. Att vara en närvarande rektor känns viktigt. Bosse säger 

att han "tycker det är inspirerande att vara i en miljö med så mycket utveckling och 

lärande." Att däremot arbeta väldigt nära verksamheten, genom att gå in i den och 

agera lärare för att lärarna ska kunna få möjlighet att träffas medför en risk att tappa 

paraplyseendet.  

 Tre rektorer uttalar sig om kulturen som ett sammanhållande kitt. Bosse menar 

att symbolik bidrar mer till att sätta en kultur än vad t ex arbetsplatsträffar gör. 

Fredrik berättar om skolans kultur där han menar att "kärlek och omtanke" är 

mantra och att man hela tiden talar om positiv förstärkning. Gunilla säger att 

sammanhållningen och kulturen på skolan utgör en stadig grund. 

 Resultat-/analysområdet 'symboliska perspektivet - rektor som visionär och 

förebild' har i studien fått gestalt genom områdena kulturen på skolan, rektors besök 

i verksamheten samt visionstankar och vad rektor tycker är viktigt. 

 Tillsammans med struktur och ledarskap utgör kulturen förutsättningen för 

framgångsrikt skolledarskap menar Höög & Johansson (2011). De har i en 

undersökning kring framgångsrika skolor kommit fram till att rektor ägnar mycket 

tid åt arbetsuppgifter de helst inte skulle arbeta med. Rektor skulle hellre vilja arbeta 

med förändringsarbete, planering och målformulering samt pedagogiskt ledarskap än 

mycket av det ekonomiska-, administrativa- och personalarbete som idag utgör stor 
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del av rektors arbetsuppgifter. (Ibid).  

 En av frågorna i undersökningen var: "Hur är det att börja som ny personal på 

skolan, vilken kultur möter man?" Svaren kan delas in i två kategorier, antingen 

kommer man till en förändringsobenägen, lite sluten kultur eller så möter man en 

mer öppen, välkomnande och omhändertagande kultur. Anna och Bosse gav svar som 

visar på den första typen.  

"Kulturen bland personalen är att man bör 'hålla sig inom flocken' och inte sticka ut 

med alltför starka åsikter" (Bosse).  

Den andra kategorin var vanligast och fanns i skolorna hos rektorerna Cia, Dina, Elin, 

Fredrik och Gunilla.  

"Positiv atmosfär och energi, ordning och reda, kärlek och omtanke" (Fredrik) 

 

Då det gäller besök i verksamheten beskrevs det av alla rektorer, här är ett exempel: 

 

"Jag gör besök i verksamheten. Elevfokus. Hela skolan ska med." (Elin) 

 

Vad rektor anser viktigt eller har formulerat en vision kring visas genom dessa 

exempel: 

 

"Man måste ha en grund och en trygghet innan vi kan börja jobba med kunskaperna. 

Att spela teater och sjunga mycket tillsammans och så. Vi har ju en organisation för det, 

vi liksom prioriterar det./..../ Utgå från barnen, lärande, värdegrund. Estetiskt ämne 

varje dag för varje elev" (Anna).   "Vi kan/ska göra skillnad för varje barn." (Cia) 

 

 Resultat-/analysområdet 'symboliska perspektivet - rektor som visionär och 

förebild' visar att alla rektorer talade om symbolhandlingar och visionärt tänkande i 

olika form. Andel uttalanden varierade mellan 9-38% med ett medelvärde på 18,7%. 

Det låga medelvärdet rimmar dåligt med det faktum att alla sju såg som främsta 

framgångsfaktor att sätta sin egen prägel/värdegrund/vision på skolan.  
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9. Diskussion - Rektors kombination av perspektiv och 

förmåga till perspektivväxling 

De områden som de sju rektorerna lyft fram som viktiga och som här omnämns som 

framgångsfaktorer är först och främst att sätta sin egen prägel/värdegrund/vision på 

skolan, vilket alla rektorerna lyfte som viktigt. Andra områden som fick höga värden 

är att vara relationsinriktad i sitt förhållningssätt med god kommunikation högt på 

agendan. Vidare att arbeta delegerande, att göra verksamhetsbesök och att vara 

engagerad. Områden som hamnade något lägre, men ändå nämns som 

framgångsfaktorer är att arbeta aktivt med kulturen på skolan, att se möjligheterna i 

personalen, att arbeta med systematik i organisation och verksamhet samt att arbeta 

långsiktigt med skolans verksamhet, utifrån sin egen övertygelse, för att få med sig 

personal. 

 När det gäller att se mönster i det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsan i 

förskoleklass framträder en bild av att inte någon rektor har låg eller hög grad av 

struktur inom alla tre områden. Det verkar mer som att man har fokuserat på en typ 

av struktur som har ersatt de andra systemen. Det verkar vara viktigare att ha något 

system att mäta förskoleklass än att mäta allt och ha många system. 

 Alla de sju rektorerna är erfarna, det var en förutsättning i urvalet. Antal år som 

rektor varierar mellan 3 och 16. Det går inte att skönja något mönster i om rektorerna 

ser på sitt ledarskap jämnt fördelat eller om man tycker att man är svag inom något 

område. De som hade ett jämnt fördelat ledarskap (enligt egen utsago) hade 3, 6, 15 

och 15 år i yrket och de som hade ett utvecklingsområde (enligt egen utsago) hade 11, 

13 och 16 år i yrket. 

 Det går däremot att se mönster i de råd som rektorerna ville förmedla till andra 

för att bedriva god verksamhet i förskoleklass. Fem av sju talade om vikten att se 

förskoleklass som en naturlig del av skolan, att de inte fick hamna utanför vid 

planering av verksamheten, fem talade om att förskoleklass ingick i skolans "röda 

tråd", dvs det som lägger grunden för de mål som uppnås i år 3/6/9. Andra delar av 

råden går också att se mönster i, det som fyra av sju nämner som viktigt är att se 

värdet av förskoleklass, trots att de inte har så mycket målskrivningar samt att låta 

förhållningssättet i förskoleklass påverka resten av skolan. 

 För att det ska bli lättare i studien att kartlägga ledarskapet sker det genom ett 

raster av fyra perspektiv; Det strukturella perspektivet, som är väldigt målstyrt, 

effektivt och organiserande. HR-perspektivet, som är individbaserat och fokuserar på 

mänskliga relationer, trivsel och trygghet. Det politiska perspektivet som tar sin 

utgångspunkt i olikheter, makt och konflikter, men även förhandling och diplomati. 

Slutligen det symboliska perspektivet som står för kulturbäraren, förebilden och 

visionären. 

 De sju rektorerna i studien har alla fyra perspektiv representerade i sitt 

generella ledarskap av skolan, om än olika jämnt fördelat. I ledarskapet av 

förskoleklass däremot är det bara Anna, Cia, Elin och Fredrik som ger uttryck för alla 

fyra perspektiv. Gunilla uttalar sig inte något ur det politiska perspektivet, medan 

Bosse och Dina talar endast ur HR och strukturellt perspektiv.  
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 I rektorernas beskrivning av sig själva är uttalanden/meningar i intervjuerna 

som visar på något av de fyra perspektiven räknade. Siffrorna i tabell 9.1 visar 

andelen uttalanden i procent. De minst uttalade perspektiven är kursiva och 

gulmarkerade, tex Cia, 6% strukturella uttalanden. Elin uttalar sig lika litet inom det 

strukturella såväl som symboliska perspektivet och har därför två gulmarkerade 

värden. De perspektiv som var mest uttalade är i fet stil och grönmarkerade, tex Dina 

68% HR uttalanden. Det blir tydligt att de flesta av rektorerna har ett mångsidigt 

ledarskap och växlar mellan de olika perspektiven. Men det finns några som sticker 

ut lite från de övriga genom att uttala sig väldigt lite inom ett av perspektiven, främst 

Cia, Dina och Gunilla. 

Områdesmiljö Struktur HR Politisk Symboliska 

Segregerat  

(3 Cia,  

5 Elin) 

 

     6 

     20 

 

58 

32 

 

18 

28 

 

18 

20 

Blandat 

 (4 Dina) 

 

     11 

 

68 

 

5 

 

  16 

Välbärgat  

(1 Anna,  

2 Bosse,  

6 Fredrik,  

7 Gunilla) 

 

     25 

     13 

     34 

     3 

 

50 

43 

31 

58 

 

14 

18 

22 

13 

 

11 

26 

13 

26 

Tabell 9.1 Antal meningar/uttalanden i rektors beskrivning av sitt ledarskap i % relaterat till 

socioekonomisk förutsättning i skolområdet. 

En likhet är att 6 av 7 rektorer beskrev sitt ledarskap mest utifrån ett HR-inriktat 

perspektiv. De sju rektorerna beskrev sitt ledarskap minst ur det symboliska och det 

strukturella perspektiven. Något samband mellan hur rektor beskrev sitt ledarskap 

och vilken områdesmiljö skolan låg i verkar inte föreligga. Det går däremot att utläsa 

två kategorier, de som har ett jämnt fördelat ledarskap (förutom HR) och de som 

uttalade sig väldigt lite inom ett område. Elin, Anna, Bosse och Fredrik har ett jämnt 

ledarskap medan Cia, Dina och Gunilla är "svaga" inom ett område. (Tabell 9.1). 

 Värdet procentuellt för hur rektorerna uttalar sig totalt, dvs min bild av deras 

ledarskap visar ett annat resultat än rektorernas egen beskrivning. Det blir inte fullt 

så polariserat. Tabell 9.1 visar resultatet för svaren på den del av intervjuguiden som 

är rubricerad "Ledarskap generellt" där rektorerna beskrev sitt eget ledarskap (vilket 

utgör ungefär 40% av intervjutiden) till skillnad mot tabell 9.2 som visar resultatet 

för hela intervjun (100% av intervjutiden). Även här är de kursiva, gulmarkerade 

siffrorna de lägsta värdena och de fetstilade, grönmarkerade de högsta värdena. HR-

perspektivet är fortfarande överrepresenterat men ligger inte i topp hos 6 av 7, utan 4 

av 7 (Bosse, Cia, Dina och Fredrik). Anna och Elin har fått högst värden på 

strukturella perspektivet och Gunilla på det symboliska perspektivet. Alla de tre 
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rektorerna ligger dock högt på HR-perspektivet. De lägsta värdena finns 

representerade i alla perspektiv utom HR, ganska jämnt fördelat. Två i det 

strukturella perspektivet, och tre vardera i de politiska och symboliska perspektiven. 

(Tabell 9.2). Cia har två lägstavärden. 

 

Områdesmiljö Struktur HR Politisk Symboliska 

Segregerat  

(3 Cia,  

5 Elin) 

 

     15 

     43 

 

45 

21 

 

25 

13 

 

15 

23 

Blandat 

 (4 Dina) 

 

     28 

 

55 

 

6 

 

11 

Välbärgat  

(1 Anna,  

2 Bosse,  

6 Fredrik,  

7 Gunilla) 

 

     41 

    22 

     23 

     12 

 

36 

39 

37 

35 

 

14 

17 

27 

15 

 

9 

22 

13 

38 

Tabell 9.2 Antal meningar/uttalanden i rektors totala uttalanden i % relaterat till 

socioekonomisk förutsättning i skolområdet.  

 Det går att konstatera att HR-perspektivet är överrepresenterat hos dessa 

rektorer oavsett om man ser till rektorernas beskrivning av sitt ledarskap (tabell 9.1) 

eller till studiens samlade resultat (tabell 9.2). Detta går att koppla mot Robinsons 

(2015) teori om att rektorers relationsorienterade förmåga ligger utanför andra 

ledarskapsegenskaper (Robinson 2015, Törnsén 2011). Detta kan också bero på att ju 

yngre elever desto större omsorgsbehov, vilket HR-perspektivet ligger nära till 

karaktären.   

 Resultatet att rektorerna ger minst uttryck för strukturella och symboliska 

perspektiven i beskrivningen av sitt ledarskap (tabell 9.3) skulle kunna tyda på att det 

administrativa kravet är så högt att rektorerna själva ser sig, och känner sig, 

otillräckliga inom dessa områden. Dels i administration, dokumentation och juridiskt 

ansvar, dels i tid att tänka övergripande visionära tankar.  

 Resultatet att de totala uttalandena var minst antal i de politiska och symboliska 

perspektiven kan bero på att rektorer idag ofta är praktiker och mitt i görandet 

istället för att måla stora linjer. Resultatet kan också bero på att de inte har tid med 

att ta tillvara nya idéer utan är styrda av krav uppifrån.  

Resultatet med de höga HR-värdena kan tyda på att miljön i verksamhet för de yngre 

åldrarna är mer baserad på mjuka värden än i verksamhet för äldre elever. 

 Här skulle frågan kunna väckas om det överrepresenterade HR-perspektivet har 

ett samband med det svenska skolsystemets myckna arbete med relationell förmåga, 

värdegrund och samarbetsmetoder. Skulle det strukturella och politiska perspektivet 

plocka andelar av HR-perspektivet i en statlig styrd skola om den institutionella 

tilliten blev starkare? 
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  Rektors beskrivning av sitt ledarskap   Studiens resultat 

  HR  Str.   HR  Str. 

 

Flest 

Anna, 

Bosse, 

Cia, 

Dina, 

Elin, 

Gunilla 

Fredrik   Cia, 

Dina, 

 

Fredrik, 

Bosse, 

Elin, 

Anna 

 

antal  Pol.  Symb.   Pol.  Symb. 

 

uttalanden 

 

 

      Gunilla  

 

  HR  Str.   HR  Str. 

Minst   Bosse, 

Cia, 

Elin, 

Gunilla 

  

 

 Cia, 

Gunilla 

 

antal 

 

 Pol.  Symb.   Pol.  Symb. 

uttalanden Dina  Anna, 

Fredrik, 

Elin 

  Bosse, 

Dina, 

Elin 

 Anna, 

Cia, 

Fredrik 

 

(Tabell 9.3) Rektors beskrivning av sitt ledarskap samt studiens resultat av samtliga uttalanden 

i relation till flest/minst antal uttalanden.  

  

 Konsekvensen av det som framkommer ur resultaten i studien blir att det går att 

hitta framgångsfaktorer och att se vissa mönster hos rektorer som bedriver gott 

ledarskap av förskoleklass. Komplexiteten i rektors uppdrag ställer höga krav på 

rektor. Rektor är inte bara chef och pedagogisk ledare, utan även ansvarig för en 

mängd områden alltifrån att skolan arbetar mot de nationella målen, till 

kompetensutveckling av lärare, elevhälsa, ekonomi, arbetsmiljö, organisation av 

verksamheten, m.m. (Törnsén, 2011). Viktigt är att komma ihåg att en del i att vara 

en god ledare är att kunna situationsanpassa sitt ledarskap och växla mellan de olika 

perspektiven (Törnsén & Ärlestig 2014, Hersey 1984, refererad i Bolman & Deal, 

2012).  

 Studien mäter inte förmågan att situationsanpassa ledarskapet, men i tabell 9.1, 

9.2 och 9.3 går ändå att utläsa att de olika perspektiven finns hos alla rektorerna. 

Förmågan att växla perspektiv i olika situationer behöver mätas på annat sätt, t ex 

enkät till personal eller andra i rektors omgivning.  
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10. Slutdiskussion  

Genom att studera strukturella, HR, politiska och symboliska perspektiv (Bolman & 

Deal, 2012) framkom att det går att se vissa mönster i ledarskapet hos rektorer som 

bedriver framgångsrikt ledarskap av förskoleklass. 

 De framgångsfaktorer/ledarskapstankar som utkristalliserar sig i 

undersökningen är att "leva" sin skola och "leda" sin skola, dvs att vara engagerad och 

sätta sin egen prägel på lång sikt på värdegrunden, kulturen, verksamheten och 

organisationen. För att detta ska ske med gott resultat krävs systematik. Även att vara 

relationsinriktad i sitt förhållningssätt med god kommunikation kom högt på 

agendan, liksom att göra verksamhetsbesök. För att klara av de många 

arbetsuppgifterna krävs att rektor arbetar delegerande. Genom att se möjligheterna i 

personalen och tro på deras kompetens blir detta möjligt. Förmågorna att "leva" och 

"leda" sin skola kompletterar varandra och de sju rektorerna visar upp dessa 

förmågor i varierad grad.  

Det går att se en övervikt av HR-perspektivet generellt hos rektorerna, och detta går 

att se oavsett om de själva beskriver sitt ledarskap eller om ledarskapet framträder 

genom studiens analys. Det här stämmer väl med Robinsons (2015) teori att en 

relationsorienterad förmåga krävs för att vara en god rektor och ligger utanför andra 

ledarskapsegenskaper (Robinson 2015, Törnsén 2011). Intressant är att detta inte 

stämmer med Bolman & Deals teori att HR-ledarskapet är det som får stå undan till 

fördel för de andra perspektiven (se s. 18). Här måste frågan ställas: Är skolledare 

olika andra ledare? 

 Bolman & Deals fyra perspektiv finns hos alla rektorer i studien och alla beskrev 

sitt ledarskap med relativt god överensstämmelse med studiens resultat. Dock såg 

flera på sitt ledarskap mer polariserat än vad studiens analys visade. Svagheter hade 

en tendens att bli ännu svagare i rektorernas ögon och styrkorna ännu starkare. En 

bild av ett komplext ledarskap framträdde, både i rektorernas egen beskrivning av sitt 

ledarskap och i studiens resultat. Detta kan jämföras med forskning kring 

situationsanpassat ledarskap (Hersey 1984, refererad i Bolman & Deal, 2012) och 

pedagogiskt ledarskap (Törnsén & Ärlestig, 2014). Uttalandena om ledarskapet av 

förskoleklass bestod av alla fyra perspektiv hos endast fyra av sju rektorer. Det ger 

svaret att ytterligare forskning behövs, för att fastslå mönster hos rektorer som 

bedriver gott ledarskap av förskoleklass. Detta visar att det generella ledarskapet 

verkar väga tyngre för gott ledarskap av förskoleklass än att rektor har ett riktat 

ledarskap mot just förskoleklassverksamheten. 

 Inget samband mellan kunskapsperspektiv och socioekonomisk 

områdesstruktur kunde utläsas. 
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Reflektioner över vetenskapens möjligheter och begränsningar 

Studiens rubrik "Framgångsfaktorer i rektors ledning av förskoleklass" är 

provocerande och vore jag mer ödmjuk skulle jag sätta dit ett frågetecken. Den fråga 

jag måste ställa mig är om validiteten finns, är det framgångsfaktorer jag har mätt? 

Hur mäts framgång på ett vetenskapligt sätt? Går det över huvud taget att mäta? 

Eftersom framgång går att förstå på många olika sätt och är ett mångfacetterat 

begrepp behöver det definieras noga och förstås utifrån de mätmetoder som använts.  

Det stora materialet, 7 h intervjuer, ökar sannolikheten att jag lyckas fånga lite av 

framgångsfaktorerna i rektorernas ledarskap. Valet av mätmetod var för mig ett 

tydligt sätt att systematiskt förstå intervjumaterialet. Mitt ämnesval grundar sig i en 

genuin önskan att bli en god ledare/av förskoleklass/. Hur gör man? Hur blir man 

det? Möjligheten att öka sin förmåga sker ofta genom härmning. Går det att härma 

gott ledarskap?  

 Andra begränsningar i studiens vetenskapliga trovärdighet är den målstyrda 

urvalsprocessen (huvudmän som valt ut rektorer) och intervjusituationernas 

likvärdighet (reliabilitet). Ytterligare begränsning är sorteringen av 

intervjumaterialet, där det är jag som har tolkat uttalandena. Trots dessa 

begränsningar har jag valt att se möjligheterna att genom ett stort material jämföra 

sju ledarskap för att berika mitt eget, och i förlängningen även skolsveriges, 

ledarskap. Praktiknära skolledarforskning/-studier öppnar upp för att man lättare 

jämför med sitt eget skolledarskap.  

 Eftersom Bolman & Deal (2012) är bland de ledande inom organisations- och 

ledarskapsforskning tar en hel del forskare sin utgångspunkt i deras teorier kring 

ledarskapsperspektiv. Därmed går denna studie att jämföra med andras studier. En 

begränsning härvid är dock att Bolman & Deals teorier inte grundar sig i 

skolledarskap, utan i ledarskap i stort. 

 Framgång i ledning av förskoleklass är svåråtkomlig forskning. Det är 

nödvändigt att vara tydlig med att framgångsfaktorerna till största delen är upplevda, 

av rektor själv, av huvudmannen och av mig.  

 

Balanserat ledarskap 

Framgångsrika rektorer för mig, är de som jag vill kalla har ett 'balanserat ledarskap'. 

Det skulle innebära att sätta fokus på det komplexa och situationsanpassade 

ledarskap i alla de fyra analysområden som Törnsén (2011) tar upp. Rektor behöver 

vara nära sina pedagoger i verksamheten och styra skolans gemensamma framgångar 

genom att lägga sig i de pedagogiska diskussionerna och vara vägledande genom 

fördjupande och riktade frågor och besök i verksamheten. Det balanserade 

ledarskapet är även ärligt i sin interaktion med personalen, räds inte konflikter som 

främjar den egna verksamheten och där är rektor synlig som frontfigur i skolans 

visionära arbete. God och rörlig balans mellan de fyra olika analysområdena 

karaktäriserar enligt mig ett idealt och 'balanserat ledarskap'. Att "leva" och "leda" sin 

skola sker här i symbios. Här går att göra en tydlig koppling till Hersey & Blanchards 
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teorier om situationsanpassat ledarskap (fig.4.1) och Törnséns & Ärlestigs forskning 

om pedagogiskt ledarskap (fig.4.2). 

 Förskoleklassens historia är kort och det finns ännu inte mycket forskning om 

ledarskapet inom detta område. Den nationella likheten saknas för verksamheten 

samtidigt som politiker talar om förskoleklassen som ett blivande tionde skolår. De 

mål som finns i Lgr11 är gemensamma med fritidshemmen.  

 Syftet med denna studie är att förstå om det finns gemensamma drag i 

ledarskapet genom tex olika ledarskapshandlingar eller förhållningssätt där man 

hittar god verksamhet i förskoleklass. Frågeställningarna som ska leda fram till svaret 

på grundfrågan rör de ledarskapstankar som är framträdande hos rektorer som sägs 

arbeta framgångsrikt med förskoleklass och om det går att se några likheter eller 

mönster i ledarskapsperspektiv hos dessa rektorer. 

 Jag lyfter ett långsiktigt tänkande som sätter fokus på skillnaden mellan de 

yngsta eleverna i skolan samt arbetet med att få dem alla skolförberedda.  

 Jag menar vidare att tydligare riktlinjer kring förskoleklass behövs, men i 

avvaktan på det har rektor en fundamental roll i hur hen leder arbetet med 

verksamheten.  

 Tankar på vidare forskning är t ex hur mål ska skrivas kring de ämnen som 

egentligen ska "läsas" i sexårsåldern. De flesta av de uppsatser som gick att hitta om 

förskoleklass handlade om verksamheten och elevernas/pedagogernas arbete, 

däremot saknades skolledarens syn på arbetet utifrån ledningsperspektiv. Vidare 

forskning ur ledningsperspektiv kan vara att belysa framgångsrikt ledarskap av 

svensk skola genom Petros Peshiardis1 indelning av skolledarskap i fem områden. 

 

Anmärkningsvärt är att samma månad som denna uppsats avslutas fattade 

regeringen beslut om nya förtydligade läroplanstexter kring förskoleklass och 

fritidshemmet. Texterna förväntas träda i kraft 1 juli 2016 och hamnar under 

rubrikerna Syfte och Centralt innehåll. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Föreläsning, Rålambshovsskolan Stockholm 2016-05-02 för rektorer i Stockholms 
stad. 
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12. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Mail till rektorer 

Hej, 

Mitt namn är Madeleine Thomsson, jag är skolledare i Stockholms stad. Jag skriver 

en forskningsuppsats på magisternivå i Utbildningsledarskap, fortsättningen på den 

statliga rektorsutbildningen. 

Min uppsats rör rektors arbete med förskoleklassen. Efter Skolinspektionens 

granskning om förskoleklassen som utkom i maj 2015 vill jag hitta goda exempel. Jag 

är alltså ute efter ca 5 rektorer i grannkommuner till Stockholm som bedriver "ett 

erkänt gott arbete" med förskoleklassen och som rekommenderats mig av sina 

skolchefer/huvudmän. Då jag vände mig till Din huvudman fick jag Ditt namn. 

Jag undrar nu om Du har lust att ställa upp på en 30-60 minuters intervju om Ditt 

skolledarskap och då speciellt med inriktning på förskoleklassen? Det skulle betyda 

mycket för mitt arbete med uppsatsen med Ditt deltagande. 

Om Du tackar ja till att delta kan Du maila mig en eller ett par alternativa tider som 

passar Dig, när jag kan komma till Din skola för att genomföra intervjun. 

Vänligen, 

Madeleine Thomsson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide             Följdfrågor 

Etiska betänkligheter: Anonymitet, frivillighet, integritet, 

konfidentialitet, samtycke, nyttjandekrav  

Syfte: Min inledning. Jag berättar om studiens 

syfte i korta ordalag. 

Organisation  

Berätta om din skola Antal elever  

 Antal personal/förskollärare (på skolan/i 

fskl) 

 Socioekonomiska förutsättningar     

 Politisk färg hos vh 

 Nyanlända/invandrade elever 

Berätta om din verksamhet Kulturen på skolan 

 Vilken utvecklingsfas är skolan i (jmfr 

H.Timperleys 4 faser) 

Vilka styrdokument kring 

förskoleklassens verksamhet finns, 

kommunalt och på skolan? 

Är det möjligt för mig att ta del av dem? 

Kopiera e.d. 

Vilka utvärderingar av förskoleklassens 

verksamhet görs, kommunalt och på 

skolan? 

Vad mäter kommunen? 

 Vad mäter skolan? 

 Hur använder ni utvärderingarna? 
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Ledarskap generellt  

Beskriv dig som ledare! Relationsinriktad (HR) 

     - Etik som ledstjärna? 

     - Individers behov 

     - Interpersonella relationer 

     - Samarbete 

 Målinriktad (Strukturell) 

     - För elevens eller skolans skull? 

     - Mål och resultat 

 Symbolisk 

     - Förebild för personalen 

    - Leder genom visioner och exempel 

 Politisk inriktad 

     - Motstånd och konflikter 

Vad är viktigt för dig som rektor? Drömbild av skola/ vision? 

Hur leder du mot visionen?  

Vad ser du för utmaningar?  

Vilka styrkor har du som ledare (av 

förskoleklass)? 

 

Hur vet du att du har lyckats med fskl? 

(Hur mäts det?) 

Vad är egentligen ett bra utfall? 

Vad kämpar du med? Vad är svårt?  

Hur ser din personal dig som ledare? Fokuserar du på f-klass? 

Ledarskap förskoleklass  

Vad är specifikt med att leda f-klass? Hur mycket tid/v lägger du på att leda 

fskl? 
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 Arbetsformer (t ex genom lek) 

 Uppdrag     (hur säkerställer du Lgr11) 

 Förutsättningar i läroplanen 

 Skolpliktsbefriat år 

Vad är skillnaden mellan att leda fskl och 

gr? 

 

Vad är lika (som grundskolan)? Tydliggöra mål för elever 

 Följa upp och utvärdera verksamheten 

Hur gör du för att identifiera skillnaden 

mellan skolförberedelse, dvs hur ser du 

till att man "hittar" elever i behov av 

stöd? 

Hur påverkar du sedan arbetet med 

dessa barn? 

Vilket råd vill du ge en ny rektor som vill 

lyckas med f-klass? 

 

Bakgrundsdata  

Berätta lite bakgrund om dig själv Utbildning 

 Erfarenhet av förskoleklass 

 Hur länge på denna skola 

Varför blev du rektor?  

 

 


