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The purpose with this study is to contribute with knowledge about pedagogical leadership 
in preschool. The study concerns how preschool directors express themselves about the 
meaning of context for a pedagogical leadership, how interaction can cause a changed le-
arning and how different tools can have a meaning for such learning. 

This study has been made by individual qualitative interviews. The results shows that mee-
tings, relations, an accepting atmosphere, the value of differences, the need to be briefed, 
the value of organisation and that leading as an example are basic factors for pedagogical 
leadership in different contexts. The result of the study indicates that interaction can lead 
to changed learning. The study also show that artefacts as: conversations, different kind of 
networks, skills, playdays, majority decisions, pedagogical documentation, logbooks, Års-
plan, curriculum for preschool, scientific literature and science, internet, the site of Skol-
verket and IT technology are important for a pedagogical leadership that is consistent 
with laws and the policy documents of preeschool. 

It would be relevant, according to this study, to continue research about which views pre-
school teachers has about the preschool directors meaning off the pedagogical leadership 
and it could also be interesting to further examine how distributed leadership affects the 
pedagogical activity.  

Keywords: pedagogical leadership, preschool, preschool director and sociocultural theory 
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Den här studien syftar till att tillföra ny kunskap om pedagogiskt ledarskap i förskola. Den 
behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt 
ledarskap, hur interaktion kan leda till ett förändrat lärande och olika verktygs betydelse 
för att nå ett sådant lärande.  

Studien har genomförts med individuella kvalitativa intervjuer. Studiens resultat visar att 
möten, relationer, tillåtande atmosfär, olikheters värde, vikten av att vara påläst, organisa-
tionens betydelse och att leda som förebild är grundläggande faktorer för pedagogiskt le-
darskap i de olika kontexterna. Studiens resultat indikerar att interaktion kan leda till 
förändrat lärande. Studien påvisar också att artefakter såsom: samtal, olika nätverksformer, 
kompetensutveckling, lekdagar, majoritetsbeslut pedagogisk dokumentation, loggböcker, 
Årsplan, Läropan för förskolan, vetenskaplig litteratur och forskning, internet, Skolverkets 
hemsida och IT teknik är viktiga för att ett pedagogiskt ledarskap som är förenligt med 
förskolans styrdokument och lagar ska kunna utövas. 

Det skulle vara relevant att utifrån den här studiens resultat fortsätta forska omkring vilka 
uppfattningar förskollärare har om förskolechefers betydelse för det pedagogiska le-
darskapet och det skulle även kunna vara av intresse att vidare undersöka på vilket sätt  
distribuerat ledarskap påverkar den pedagogiska verksamheten. 
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1 Inledning 
Det viktigaste är just det pedagogiska. Både att vara den som trampar upp stigen 

så att säga. Och i sin tur sedan, så är det personalen som också har ett pedagogiskt 
ledarskap att trampa vidare. För hela den stigen måste gå till barnen. Där har vi 

kärnan i det pedagogiska ledarskapet. 

En av denna studies informanter uttrycker i ovanstående citat sin syn på pedagogiskt le-

darskap och det är just hur förskolechefer uttrycker sig om pedagogiskt ledarskap som är 

utgångspunkten för denna studie. I min yrkesverksamma roll som förskollärare kan jag se 

och märka hur förskolechefens roll och inställning till sitt yrke har stor påverkan på det dag-

liga arbetet och verksamheten. Rollen som förskolechef är idag en komplex yrkesroll som 

kräver många olika kompetenser och kvalitéer. Kraven och förväntningarna kommer från 

olika håll och ser därför olika ut. Utifrån läroplan för förskola (Skolverket, 2010) ska för-

skolechefen ha det övergripande ansvaret för att förskolan uppfyller de mål som anges i 

styrdokumenten. Lärande och kunskap ses i läroplanen som ett mångtydigt begrepp där 

många aspekter måste tas i beaktande. Som en del i detta återfinns det pedagogiska le-

darskapet. Hur ser förskolechefer på detta? Hur viktigt anses det pedagogiska ledarskapet 

vara för att höja kvalitén på förskolan? Vilken prioritet ges det? Vilken organisation behövs 

för att det pedagogiska ledarskapet skall vara meningsfullt? Dessa frågor är några av de 

frågor som inspirerat mig till denna studie. 

Under cirka ett års tid har jag handlett två förskolor i en stad i mellersta Sverige. Syftet med 

handledningen är att driva det pedagogiska arbetet framåt. Förskolechefen på dessa förskolor 

uttryckte ett behov av att någon utanför deras sammanhang kom till förskolorna och han-

dledde personalen. Förskolechefen hade själv haft den rollen men uttryckte att det inte är lätt 

att bli “profet i sin egen hemstad” och att hennes roll som förskolechef hade för mycket 

betydelse av chef för personalen vilket gjorde det svårare att även fungera på ett bra sätt i en 

roll som handledare vid handledningstillfällena. Genom samtal under det här året med 

ovannämnda förskolechef, och även andra förskolechefer som jag möter i mitt 

yrkesutövande, har intresset för att undersöka hur de resonerar omkring dessa frågor vuxit 

fram.  
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2 Bakgrund 
Bakgrunden till studiens ämne beskrivs utifrån forskning, tidigare styrdokument och gällande 

styrdokument såsom skollag och läroplan. 

2.1 Föreståndare, rektor eller förskolechef ? 

I den litteratur och forskning som belyses i den här studien används flera olika titlar för le-

daren i förskola, såsom föreståndare, rektor och förskolechef. Axiö (1995) menar att oavsett 

vilken titel som används så är oftast arbetsuppgifterna och uppdraget samma. Jag har valt att 

använda begreppet förskolechef konsekvent i denna studie, förutom i kapitel 2.5 då jag gör en 

historisk beskrivning och därför använder den tidens begrepp utifrån de referenser jag 

behandlar. Förskolechef är det begrepp som Skollagen (2010:800) fastslår ska användas och 

som därför används i läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Detta medför en tydlighet 

och konsekvens för läsaren av denna studie. Citat anges däremot ordagrant.  

2.2 Vad är pedagogiskt ledarskap? 

Enligt Axiö (2000) har förskolechefer olika tankar om vad pedagogiskt ledarskap är. I en av 

hennes studier framkommer att pedagogiskt ledarskap innebär att: “aktivt delta i diskussioner 

om arbetsmetoder, föra en dialog med personalen, diskutera skolans vision och ha utveck-

lingssamtal” (s 102). Rapp, Ståhlkrantz och Wargren (2011) menar att det är vanligt att man 

har olika uppfattningar om vad begreppet pedagogiskt ledarskap betyder och innebär. I un-

dersökning av Rapp (2009) visade det sig att det fanns flera olika skillnader i sättet att se på 

begreppet pedagogiskt ledarskap. Dessutom visade det sig att några av informanterna inte 

definierade begreppet utifrån gällande styrdokument utan det förekom att de själva hade 

formulerat och definierat begreppet pedagogiskt ledarskap. Styf (2012) menar att det är svårt 

att definiera begreppet pedagogiskt ledarskap.  

En möjlig definition formulerade Nestor (1993) efter att ha analyserat förskolans styrdoku-

ment omkring detta: “pedagogiskt ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i 

förhållande till lärarna genom olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla 

undervisningen i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag” (s 183). 

Enligt Nestor (1993) handlar alltså pedagogiskt ledarskap om att utöva inflytande för att nå 

de mål som finns uppsatta för verksamheten. Wingård (1996) tycker dock att en sådan defi-

nition endast gäller pedagogerna, vilket motsäger hennes syn på pedagogiskt ledarskap som 

hon menar handlar om “en påverkan av alla personal som direkt hör till skolan som organi-
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sation” (s 93). Wingård (1996) skiljer mellan begreppen pedagogisk ledare och ledare för en 

pedagogisk verksamhet genom att skriva att: 

rektor som pedagogisk ledare är den som själv leder hela det pedagogiska utveckling-
sarbetet medan rektor som ledare för en pedagogisk verksamhet är den som admin-
istrerar och ordnar verksamheten på ett sådant sätt att den blir en pedagogisk 
verksamhet, som förändras och utvecklas mot uppsatta mål” (s 118).   

Styf (2012) fastlår att ledarskapet är en viktig faktor för en verksamhet som vill ha en bra 

kvalitet och utveckling. Forskning visar, enligt Styf (2012), att förskolechefens roll som peda-

gogisk ledare är viktig för en positiv utveckling gentemot skollag och läroplan men att 

diskussionerna i svensk förskoleforskning mer fokuseras omkring det pedagogiska le-

darskapet som en faktor som säkerställer att pedagogerna trivs med sitt arbete och känner 

stöd från förskolechefen. Rapp et al. (2011) menar att ledarskap numera beskrivs som en del 

av interaktion mellan människor och att “ledarskapet uppstår i samspelet mellan individer i 

en speciell kontext” (s 31). Styf (2012) skriver vidare att forskning om ledarskap inom för-

skolan pekar på att ledarskapet är kulturellt och kontextuellt betingat. Utifrån den kontext 

som råder definineras det språk och den kultur som är tongivande för det pedagogiska le-

darskapet på en förskola. Varje förskolas sociala kontext är unik och likaså de individer som 

arbetar som förskolechef vilket alltså påverkar dess utövande av sitt yrke. Wingård (1996) 

lyfte fram vikten av att ha ett pedagogiskt ledarskap som förhåller sig till värdefrågor som 

möjliggör en värdegrundsbaserad verksamhet. Den kultur och den kontext som råder på en 

förskola är präglad av de värden som verksamheten bygger på och därför är det, enligt 

Wingård, av största vikt att den som har det pedagogiska ledarskapet har förmåga att visa hur 

värdefrågor utifrån styrdokument kan omsättas i handlingar i vardagen. Heikka och Wani-

ganayake (2011) menar att pedagogiskt ledarskap inte bara har med barnens lärande att göra 

utan även om förmågan att ta tillvara på personalens kompetens, och värden och att även 

sättet att se på utbildning i samhället påverkar. Ett sätt som detta blir synligt på är genom 

förskolechefens förmåga att skapa struktur. Struktur kan ses som ett verktyg för att kunna nå 

uppsatta visioner och mål. Wingård (1996) beskriver förskolechefen utifrån dessa tankar som 

en proaktiv ledare. Det vill säga en ledare som får “människor i sin omgivning att växa och 

utvecklas och på så vis ta eget ansvar för sitt arbete (s 103). En proaktiv ledare kännetecknas 

enligt Wingård (1996) av att vara: visionär, värdegrundsförankrad, vägvisande, modig, peda-

gogisk, mogen och inspirerande.  

Rodd (2013) befäster detta genom att beskriva ledarskap som en process och ett ansvar som 

kräver multipla roller, funktioner och människor som kan anpassa sig och jobba för en 
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delaktighet omkring värden och visioner som arbetats fram på en förskola. Rodd beskriver 

fyra olika nyckelkoncept som återfinns i de flesta definitioner av ledarskap: 

- inflytande och motivation 

- efterföljare och team 

- ledning och mål 

- samarbete och samverkan. 

Utifrån det pedagogiska ledarskapets komplexitet är det svårt att peka på vissa områden och 

funktioner som är mer viktiga än andra. Riddersporre (2009) skriver att det inte finns så 

mycket forskning om förskolans ledarskap eftersom det anses som svårt att undersöka. Hon 

menar att det är svårt att sammanställa vetenskaplig forskning som håller en god kvalité eft-

ersom det saknas gemensamma begrepp och teorier. Hon belyser dock i sin forskning hur 

normativ styrning1 genom interaktion och kommunikation skapar förutsättningar för le-

darskap. Ledare och medarbetare kan genom att se genomförandet av idéer som en 

pågående process skapa möjligheter till förhandling och omförhandling. Förutsättningar för 

en gemensam förståelse skapas. Det sociala sammanhang som människor befinner sig i och 

utgår ifrån i sitt meningsskapande benämner hon som framing2 vilket beskrivs som att “le-

darens mentala bilder av sitt uppdrag, sina mål samt sina handlingar är en viktig del av 

meningsskapandet” (s 133). Heikka och Waniganayake (2011) skriver att “it has to be con-

sidered within the full extent of leadership roles and responsibilities expected of today´s early 

childhood leaders” (s 499).  Vidare skriver de att det inte finns tillräckligt med relevant litter-

atur och forskning omkring pedgogiskt ledarskap vilket försvårar en sammanhängande defi-

nitionen av begrepp som berör pedagogiskt ledarskap. Rodd (2013) skriver också att det 

råder en förvirring omkring vad begreppet ledarskap betyder och innebär utifrån en för-

skolekontext eftersom det blandas ihop med arbetsledning. Hon menar att arbetsledning 

(management) fortfarande betonas framför ledarskap. Hon definierar ledarskap som en 

funktion som leder människor på sätt som gör att andra utvecklas. Arbetsledarens roll är mer 

fokuserad på funktion och organisation: “It is important to understand leadership and man-

agement are different dimensions that are inherently linked and interwoven” (s 19). Dessa 

studier kan sammanfattas genom Ivarson Alm (2013) som menar att det finns mycket att läsa 

om ledarskap men inte om ledarskap inom förskolan.  
                                                        

1 En ledarskapsmodell som riktas mot personalens uppfattningar för att skapa delad förstå-
else och delat ansvarstagande (Alvesson & Kärreman, 2004). 
2 Utifrån Fairhurst, 1996. 
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2.3 Olika ledarskapsmodeller  

Som tidigare har beskrivits är det svårt att definiera begreppet pedagogiskt ledarskap. Det 

finns många olika utgångspunkter och infallsvinklar omkring detta komplexa sammanhang. 

Detta gäller även det utbud av olika slags ledarskapsmodeller som återfinns inom forskning 

och litteratur som riktar sig mot skola och förskola såsom exempelvis: distribuerat ledarskap, 

samproducerat ledarskap och transformativt/transaktionellt ledarskap. Harris (2008) 

beskriver distribuerat ledarskap som en ny och innovativ ledarskapsmodell som kan förändra 

skolsystem genom att man delar och fördelar ansvar och ledarskap. Styf (2012) diskuterar 

också distribuerat ledarskap utifrån olika ledarskapsroller inom förskolan. Ludvigsson (2009) 

beskriver samproducerat ledarskap som något som skolledare och lärare skapar tillsammans. 

Rapp et al (2011) menar att transformativt ledarskap fokuserar på skolutveckling och förbät-

tring av skolan utifrån personalens personliga egenskaper medans transaktionellt ledarskap 

betonar driften av verksamheten.  

2.4 Förskolans styrdokument om pedagogiskt ledarskap – en översikt 

2.4.1 Skollagen  
Enligt Skollagen (2010:800) syftar utbildningen inom förskola till att barn som återfinns in-

om denna kontext ska kunna ta till sig och förhålla sig till kunskaper och värden. Vidare ska 

utbildningen, enligt Skollagen (2010:800), följa och stämma överens med grundläggande 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Förskolans verksamhet ska vila på vet-

enskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skollagen (2010:800) fastlår att det är för-

skolechefen som har ansvaret för det pedagogiska genom att denne ska leda och samordna 

det pedagogiska arbetet. Förskolechefen har också ansvar för att skapa en organisation och 

struktur som möjliggör lärande och utveckling för barn och personal utifrån sin pedagogiska 

insikt.  

2.4.2 Läroplan för förskolan 98 (Lpfö 98/10) 
Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) innebär det pedagogiska ledarskapet att ansvara 

för att “verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet” 

(s 16). Detta innebär enligt Skolverket (2010) att ansvara för att ett systematiskt kvalitetsar-

bete genomförs i samarbete med personal och vårdnadshavare, att barnens möjlighet till 

inflytande stärks, att den pedagogiska miljön är ändamålsenlig, att särskilt stöd och hjälp 

finns att tillgå när så behövs, att se till att förskolans handlingsprogram för diskriminering 
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och kränkningar genomförs och utvärderas, att samverkan mellan förskola och skola fun-

gerar och att personalen fortlöpande erbjuds relevant kompetensutveckling.  

2.5 Förskolechefens roll i ett historiskt perspektiv. 

Under mitten av 1800-talet växte de första barnkrubborna fram i Stockholm. Deras syfte var 

att under dagtid ta hand om barn vars ensamstående moder arbetade. Verksamheten leddes 

av en föreståndarinna. Johansson & Åstedt (1993) skriver att de föreståndarinnor som ledde 

verksamheten under början av 1900-talet och framåt ofta hade ett stort ansvar med tydliga 

instruktioner för sina arbetsuppgifter. Det handlade bland annat om att både vara en peda-

gogisk ledare med fokus på olika värden men också att se till att lagar och ordningar 

efterföljdes. Parallellt med denna verksamhet startade även barnträdgårdar. Syftet var att 

erbjuda en pedagogisk verksamhet under dagen för barn som kom från mer ekonomiskt sta-

bila familjer då verksamheten var avgiftsbelagd. Rapp et al. (2011) beskriver att 

föreståndarinnorna på dessa barnträdgårdar hade en mer pedagogisk än husmoderlig inrik-

tning på sitt uppdrag. 

Adamsson & Ulander-Törnlund (1996) skriver att föreståndarna “hade fram till slutet av 60-

talet en auktoritär ledarroll med klara ansvarsområden för ekonomi administration, ar-

betsledning och pedagogiskt ansvar” (s 5). Under de politiska förändringsvindar som blåste 

på 70-talet ifrågasattes detta synsätt och medbestämmande blev ett viktigt begrepp som 

förändrade synen på ledarskap och föreståndarens roll. Rapp et al. (2011) menar också att de 

samhällsvindar som blåste på 70-talet då ett auktoritärt ledarskap ifrågsattes medförde 

orolighet och otydlighet omkring ledarskapet på förskolorna. Det ansågs, enligt Rapp et al. 

(2011) att föreståndarens uppgifter kunde rotera mellan personalen. Alla skulle ha lika stort 

ansvar för allt som gällde förskoleverksamhetens organisation och verksamhet.   

Barnstugeutredningens betänkande (SOU 1972:27) menade att eftersom föreståndaren oftast 

var den som hade mest erfarenhet av att jobba utifrån ett pedagogiskt perspektiv borde han 

eller hon dela upp sin tid mellan arbetsledarfunktionen och arbete i barngrupp. Vissa admin-

istrativa uppgifter kunde skötas genom en central förvaltning eller av någon annan personal 

på förskolan. Föreståndarens mest tongivande uppgifter skulle då vara som arbetsledare, hu-

vudansvarig för material, fastigheter och administration, kontaktperson gentemot andra in-

stanser och samhället. Under 1980-talet lades det ekonomiska ansvaret återigen ut på för-

skolorna och dess föreståndare.  
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I pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987:3) står det att det är föreståndaren som är 

“pedagogiskt ledningsansvarig” (s 71) vilket innebär att bland annat vara arbetsledare och 

pedagogisk handledare till personalen och ansvara för att adekvat fortbildning erbjuds per-

sonalen. Vidare står det att föreståndaren behöver såväl kompetens som tid för att kunna 

driva pedagogiska frågor som gagnar förskolans verksamhet. Det fastlås tydligt att budgetar-

bete inte får ta överhand gentemot pedagogiska frågor.  

2.6 Förskolechefens roll idag 

Axiö (1995) beskriver hur en förskolechef behöver besitta många kompetenser för att funge-

ra på ett tillfredställande sätt i sitt yrkesutövande. Hon tar bland annat upp vikten av att vara 

öppen för förändringar och att ständigt omvärdera sin verksamhet. Förskolechefen behöver 

också tillgodose varje pedagogs behov av fortbildning och vidareutveckling som gagnar såväl 

pedagog som barn som finns i förskolan. Andra viktiga egenskaper som hon lyfter fram är: 

att vara lyssnande, lyhörd, samarbetsvillig, människokännare och ha goda pedagogiska kun-

skaper. Axiö (2000) finner senare i sin studie att många rektorer inte har de förutsättningar 

som krävs för att klara av att bemöta de krav och förväntningar som ställs på dem.  

Rapp et al. (2011) menar att en förskolechef antas kunna klara av många olika roller och 

uppgifter vilket Ivarson Alm (2013) också hävdar då hon skriver att kraven på förskolechefer 

har ökat markant. Hon visar på en förväntan på förskolechefer som övermänniskor med 

oändliga resurser och kompetenser inom flera olika ämnen. Hon är dock frågande ifall 

utbildningen av förskolechefer har hållit samma takt. Detta håller även Bruce och Rid-

dersporre (2012) med om som menar att förskolechefen har ett “stort och mångfacetterat 

ansvar” (s 192). 

2.7 Förskolans styrdokument om förskolechefens uppdrag – en över-

sikt 

2.7.1 Läroplan för förskolan 98 (Lpfö 98)  
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) fastlås att förskolechefen har det övergripande 

ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt utifrån mål och uppdrag av 

all personal som arbetar inom förskoleverksamhet. På s 16 finns därutöver nio punkter for-

mulerade som mer detaljerat beskriver förskolechefens särskilda ansvar:  

• systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, 



 

8 

 

• det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskö-

tare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till 

deltagande i kvalitetsarbetet, 

• förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas, 

• förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material 

för utveckling och lärande, 

• verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utman-

ingar de behöver, 

• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att före-

bygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom 

mobbnin och rasistiska beteenden bland barn och anställda, 

• formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrana får 

information om förskolans mål och sätt att arbeta,  

• samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att 

samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtro-

endefullt samarbete, och  

• personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de profes-

sionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 

Ivarson Alm (2013) menar att förskolechefens ansvar har förtydligats i och med läroplan för 

förskolan (Skolverket 2010).  

2.7.2 Skollagen (Skolverket 2010:800) 
I och med Skollagen (2010:800) blev förskolan en skolform. Styf (2010) skriver att utbild-

ningskraven på förskollärare ökade och att förskollärarens ansvarsområden preciserades på 

ett tydligare sätt än innan. Skollagen (2010:800) preciserar rektors och förskolechefs ansvar 

som följer: 

9§ Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det peda-

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

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn och förskolechefen ska 

benämnas på detta sätt. Dessa benämningar ska förbehållas den som har en anställning 

som rektor eller förskolechef. En ställföreträdare får utses för en rektor eller en för-

skolechef. 

10§ Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de 

beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra 
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författningar. Rektorn eller förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragsta-

gare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att 

fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte 

annat anges.  

11§ Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet 

har pedagogisk insikt.  

Det krav som ställs under § 11 kan upplevas som godtyckligt och väldigt komplext. Hur 

avgörs och bedöms ifall någon har pedagogisk insikt? Enligt Bruce och Riddersporre 

(2012) har det kravet tydliga kopplingar till de beskrivningar av förskolefens uppdrag 

och ansvar som finns mer preciserat i läroplan för förskolan (Skolverket, 2010).  

Wennström (1999) definierar begreppet kompetens som att “ha tillräckliga kunskaper 

och färdigheter. Det handlar alltså om kvalitet i handling och består av vad människor 

vet och förstår” (s 30).    

2.7.3 Skolverkets allmänna råd  
Som en del i uppdraget som förskolechef och pedagogisk ledare återfinns arbetet med att 

genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande lagar och styrdokument. Enligt 

Skolverket (2012) är “förskolechefen respektive rektor ansvarig för enhetens kvalitetsarbete 

och för att det finns förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationel-

la målen och riktlinjerna” (s 13). Skolverket (2012) presenterar på s 14 tre punkter för hur 

förskolechefen/rektorn bör styra och leda kvalitetsarbetet genom att: 

• skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på enheten, 

• se till att styrning, ledning, organisation coh uppföljningssystem stödjer enhetens 

kvalitetsarbete, samt 

• se till att personalen på enheten kan använda ändamålsenliga former för uppföljning 

och analys av utbildningen. 

Vidare skriver Skolverket (2012) att förskolechefen ska i samarbete med personalen utarbeta 

rutiner som beskriver “hur barnen ska ges möjlighet att delta, respektive hur eleverna ska 

kunna medverka i kvalitetarbetet utifrån alder och mognad, samt skapa rutiner för hur vård-

nadshavarna ska ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet” (s 15).  

I den här studien definieras pedagogiskt ledarskap som en funktion som leder det pedagog-

iska arbetet i förskolan i enlighet med gällande styrdokument. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie ses förskolechefer som en viktig del i interaktionen mellan de komponenter 

som utgör förskolan som en social plats och en plats för lärande för livet. Som teoretiskt 

ramverk används därför ett sociokulturellt perspektiv som betonar lärande genom kommu-

nikation och interaktion. Kontexterna som informanterna beskriver ses här som det sam-

manhang som de befinner sig i genom sitt yrkesutövande. Samspel och interaktion som 

beskrivs i intervjuerna kan leda till ett förändrat lärande som utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv beskrivs utifrån teorier om den proximala utvecklingszonen. Informanternas 

beskrivning av olika slags material och miljöer som används i meningsfulla sammanhang 

benämns i den här studien som medierande artefakter.      

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Nedan följer först en presentation av det sociokulturella perspektivet. Därefter beskrivs: 

kontext, proximala utvecklingszonen och medierande artefakter, som är de teoretiska be-

grepp som används i analysen.   

Den sociokulturella teoribildningen har enligt Prior (2008) multipla och sammanlänkade his-

torier som skapar ett komplext tvärvetenskapligt område och olika begreppstermer. Detta 

betyder att ett sociokulturellt perspektiv har sin bakgrund i flera olika teorier och metoder 

som gör att de filosofiska antagandena vilar på delvis olika utgångspunkter när det gäller hur 

man ser på hur människan förhåller sig till sin omgivning. De begrepp som är “kända” inom 

det sociokulturella perspektivet är också präglade av denna historia. Sociokulturellt perspek-

tiv har alltså, enligt Prior (2008), sitt ursprung ur tre interagerande traditioner: Marxism3, 

Pragmatism4 och Fenomenologi5: “Each has sought to understand human activity through 

close attention to concrete, everyday practices/histories and has attended to ways that histo-

ries enter situations embedded in artifacts (s 57). En tongivande förgrundsgestalt för det so-

ciokulturella perspektivet är den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896-1934). Vygotskij 

hann under sitt relativt korta liv producera många studier, teorier, metoder och mål för for-

skning. Palincsar (2005) menar att det är Vygotskij som man identifierar det sociokulturella 

                                                        

3  Filosofisk åskådning som bygger på teorier om materialism, kapitalism, politik och social-
ism (Gustafsson, 1983). 
4 Filosofisk sanningsteori som utgår från individen och det sociala sammanhanget, learning 
by doing (Dewey, 1980/2002). 
5 Filosofisk vetenskapsteori som bygger på tankar om förståelsen av individers livsvärldar 
(Bengtsson, 1998).  



 

11 

 

perspektivet med. Enligt Vygotskij (1934) är kommunikativa processer centrala för männis-

kans lärande, där språkets roll som kommunikatör är avgörande för dess betydelse. Palincsar 

(2005) skriver att utifrån Vygotskijs tankar och teorier är sociala processer grundläggande för 

lärande.Vygotskij (1934) skriver att “därför kan språket inte påklädas tanken som en fär-

digsydd klänning. Språket tjänar inte som ett uttryck för en färdig tanke. En tanke som 

förvandlas till språk omkonstrueras och ändrar form” (s 406). Säljö (2000) skriver att lärande 

i detta perspektiv antas ske i samspel med andra och påverkar hur man blir i framtiden. Han 

skriver vidare att ur ett sociokulturellt perspektiv är det lärande som uppstår ur individens 

och kollektivets interaktion intressant. Lärande kan, enligt Säljö (2000) äga rum på individuell 

nivå och kollektiv nivå och står i relation till tid och kultur.  

3.1.1 Kontext  
Säljö (2000) beskriver kontext som att både människors agerande och kunskaper sätts i rela-

tion till dess omgivande sociala sammanhang och situationer: “Tänkande, kommunikation 

och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå kopplingen mellan sammanhang 

och individuella handlingar är därför något av kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv” (s 

130). Människan och dess handlingar antas samspela i en kontext med förståelsen för 

omvärlden. Palincsar (2005) menar att lärande och utveckling sker i sociala och kulturella 

kontexter som ständigt är i rörelse. Lundin (2005) skriver att lärande sker i alla situationer 

och är ofrånkomligt men är också påverkat av dessa situationer: “Consequently knowledge is 

dependent on, and part of, the activities and situations in which it is produced” (s 10). Säljö 

(2000) hävdar att människan är en del av den kontext som vi befinner oss i. Människan är 

med- och återkonstruktör av kontexter i och med sitt handlande. All kommunikation är 

således beroende av att mottagaren förstår den omgivande sociala situationen, kontexten, för 

att kommunikationen skall bli förståelig och meningsfull. 

I denna studie definieras kontext som det sociala sammanhang som omger. 

3.1.2 Proximala utvecklingszonen  
I ett sociokulturellt perspektiv befinner sig människan ständigt i ett lärande som orsakar en 

förändring. Vi tar till oss nya kunskaper genom interaktion. Vygotskij (1978) benämnde des-

sa processer genom sitt resonemang kring det som översatts till The Zone of Proximal De-

velopment (ZPD) som på svenska översatts till den proximala utvecklingszonen. Säljö (2000) 

beskriver Vygotskijs definition av begreppet som skillnaden mellan vad en individ kan pres-

tera på egen hand och vad den kan prestera genom interaktion med någon annan mer kom-

petent eller äldre person. Individens potential anses som mer intressant än dess kompetens 
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vilket skulle kunna innebära att det är mer intressant att ta reda på vad barnet och den inter-

agerande människan kan bli än vad den/det är. Palincsar (2005) menar att för att förstå 

förhållandet mellan utveckling och lärande måste man skilja på två utvecklingsnivåer: den 

verkliga och den potentiella utvecklingsnivån. Denna obalans mellan individerna är en 

förutsättning för att ett förändrat lärande skall bli möjligt. Lundin (2005) skriver om detta 

som en intressant spänning mellan olika perspektiv och kompetenser inom yrkeslivet som är 

beroende av nya och gamla utmaningar och identiteten hos individerna som finns inom kon-

texten.  

I denna studie definieras proximala utvecklingszonen som det möjliga utrymmet för 

förändrat lärande som kan ske inom ramen för interaktionen mellan individer med olika 

kompetenser. 

3.1.3 Medierande artefakter  
För att lättare kunna ta till sig kunskap och förstå olika sammanhang behöver människans 

olika slags verktyg, så kallade artefakter, som kan fungera som en konkret hjälp att förstå och 

förhålla sig till sin omgivning. Säljö (2005) skriver att “artefakterna fungerar på en nivå som 

en förlängning av människans kropp och intellekt“ (s 228). Vidare menar han att de redskap 

som finns tillgängliga är det viktigaste uttryckssättet för det lärande som sker kollektivt. Säljö 

(2000) skiljer på materiella och immateriella artefakter. De immateriella artefakterna kan vara 

språk, idéer, uppfattningar och andra tankar som vi tagit till oss genom interaktion medans 

de materiella artefakterna kan vara olika instrument, IT/teknologi, material som vi har. Det 

vill säga saker som hjälper oss att förmedla någonting. Dessa två olika slags artefakter antas 

vara sammanflätade och påverkas av varandra i ett ömsesidigt beroende. Detta befäster Cole 

(2005) som menar att artefakter är både begreppsmässiga och materiella: “They are ideal in 

that their material form has been shaped by their participation in the interactions of which 

they were previously a part and which they mediate in the present” (s 200).  

Artefaktens medierande funktion innebär enligt Säljö (2000) att verktygen hjälper till att 

förmedla verkligheten till människor i ett för den situationen meningsfullt sammanhang, en 

kontext. Lundin (2005) skriver att det är genom att upprepa användandet av artefakter i ett 

socialt sammanhang som det meningsfullheten bibehålls och “only through seeing, hearing 

and talking about how tools are used can they be mastered” (s 13).  
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Prior (2008) skiljer på medierande aktiviteter som är externa som interna. De externa ak-

tiviteterna beskrivs exempelvis som tal och skrift medans de interna aktiviteterna kan vara 

perception och lärande.  

I denna studien definieras medierande artefakter som redskap för lärande, som kommer ge 

specifik mening för, i denna studie, det pedagogiska ledarskapet.  
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4 Syfte och Forskarfrågor  

4.1 Syfte   

Syftet med studien är att analysera hur fem förskolechefer beskriver pedagogiskt ledarskap 

och vilken roll och betydelse deras yrkesutövande uttrycks ha för pedagogiskt ledarskap. Uti-

från de sammanhang (kontext) som förskolechefen befinner sig i syftar studien till att un-

dersöka det förändrade lärande genom interaktion (ZPD) som kan framkomma i informan-

ternas svar. Syftet är också att undersöka hur informanterna uttrycker att språk och miljö 

(artefakter) blir redskap för ett förändrat (medierat) lärande. Ovannämnda begrepp är ut-

gångspunkter för mina forskarfrågor. 

4.2 Forskarfrågor 

Hur beskriver informanterna olika sammanhang (kontexter) där pedagogiskt ledarskap 

utövas? 

Vilket förändrat lärande (ZPD) sker, enligt informanterna, genom interaktion?  

Hur beskriver informanterna att språk och miljö (artefakter) blir redskap för förändrat 

lärande? 
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5 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras studiens ansats och metod. Vidare beskrivs hur insam-

lande av data har planerats och genomförts. Därefter följer en beskrivning av hur bear-

betning och analys av det insamlade materialet gjorts. Till sist tas de etiska överväganden 

som gjorts i studien upp och även studiens tillämparhet. 

5.1 Kvalitativ forskning 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats vilket innebär att studien försöker fånga och 

tolka själva meningen i det som undersöks. Resultatet som studien genererar är en del av de 

sociala kontexter som informanterna ingår i. Bryman (2011) skriver att en kvalitativ for-

skningsansats är “induktiv, tolkande och konstruktionistisk” (s 340). Bryman skriver vidare 

att begreppet induktiv innebär att teorier genereras ur studiens material och resultat. Med 

konstruktionism menas, enligt Bryman, att sociala faktorer påverkar hur saker och ting ut-

vecklas och förändras.   

5.1.1 Kvalitativ intervju 
I den här studien har kvalitativa intervjuer använts som undersökningsmetod eftersom syftet 

med studien är att lära mer om hur förskolechefer beskriver sin uppfattning om pedagogiskt 

ledarskap. Dalen (2007) skriver att syftet med en intervju är att finna kunskap och infor-

mation om andra människors uppfattningar om sin situation. Den kvalitativa intervjun 

handlar enligt Kvale (1997) om att “tolka meningsfulla relationer” (s 17) och är därför 

lämplig som undersökningsmetod i denna studie. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är in-

teraktion en grundläggande faktor för kommunikation.  

Intervjuguiden (bilaga I) konstruerades utifrån de råd som Dalen (2007) beskriver som “om-

rådesprincipen” (s 31). Med detta menas att man börjar med frågor som ligger i periferin uti-

från ämnet och som gör att informanten känner sig bekväm med situationen. Efterföljande 

frågor snävar in mer mot ämnet för att sedan slutligen återigen öppnas upp mot mer generel-

la frågor. Den detaljerade utformningen av frågorna gjordes utifrån Kvale (1997) som på s 

124 benämner intervjufrågor såsom: inledande fråga, sonderande fråga, specificerande fråga, 

indirekt fråga och tolkande fråga.  

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) innebär detta 

att man har förberett intervjufrågor i förväg. Intervjuaren kan variera ordningen av frågorna 

från en intervju till en annan men i stort sett använder man sig av den planerade ordningen 
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och även den i förväg valda ordvalet. Bryman (2001) menar att detta möjliggör för in-

tervjuaren att följa upp svaren med följdfrågor eftersom frågorna är ganska “öppna”.  

5.1.2 Urval av förskolechefer 
Eftersom denna studien inriktar sig på hur några förskolechefer uttrycker sin syn på peda-

gogigskt ledarskap var det viktigt att göra ett urval av informanter utifrån olika synsätt och 

profileringar för att få flera olika “röster” som skulle kunna fördjupa analysen i ett senare 

skede. Olika slags profileringar/huvudmannaskap inom förskolan grundar sig på olika slags 

ställningstaganden och synsätt på hur vi lär och om ämnet pedagogik. Urvalet är ett strate-

giskt urval, som enligt Bryman (2011) medför att informanterna är strategiskt “handplock-

ade” för att passa gentemot forskningsfrågorna. Jag började med att fundera omkring vilka 

förskolechefer jag tidigare kände till utifrån olika profileringar/huvudmannaskap. Jag anvä-

nde mig delvis av egna kontakter men sökte även efter förskolechefer via Internet. Studien 

innefattar intervjuer med tre kommunalt anställda förskolechefer och två privat anställda för-

skolechefer. Tre av informanterna kommer från samma stad medans de andra två kommer 

från andra orter. Jag har valt de här informanterna för att jag strävar efter att nå en spridning 

i svaren. Tanken var att intervjuerna skulle fånga en variation av dokumenterad erfarenhet 

ifall informanterna arbetade inom olika slags profileringar/ huvudmannaskap. Dalen (2007) 

skriver att det är viktigt att tydligt i studien redogöra för hur urvalet har gjorts eftersom det 

möjliggör för läsaren att bedöma trovärdigheten i det som beskrivs. I intervjuerna fanns en 

“ram” men också en spretighet som möjliggorde att intervjuerna och dess svar blev menings-

fulla. Dalen (2007) menar att det kan vara positivt att använda flera informantgrupper då in-

formanternas svar överlappar varandra och till viss del förstås på liknande sätt av informan-

terna. Detta möjliggör en fördjupad analys i ett senare skede av studien eftersom informan-

ternas svar kan utgå från liknande sammanhang och kontexter.  

5.1.3 Genomförande av intervjuer 
Informanterna delgavs ett brev hur intervjuerna var tänkta att genomföras innan in-

tervjutillfället, där även studiens syfte beskrevs (bilaga II). Jag tog kontakt med informanter-

na via telefon och bestämde tid och datum för intervjuerna som ägde rum på informanternas 

arbetsplats. Jag valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg eftersom jag inte ville ha till-

rättalagda svar. Jag ville få fatt i informanternas spontanta vardagsnära svar som antagligen 

ligger mer nära den utgångspunkt de har i sin vardag. Samtliga fem intervjuer kunde ge-

nomföras då det var planerat från början. När jag kom dit fick informanterna intervjufrågor-

na strax innan intervjun skulle börja så de skulle kunna läsa igenom frågorna innan vi bör-
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jade. Jag berättade att jag skulle komma att vara ganska tyst vid intervjutillfället och kanske 

bara följa upp med någon följdfråga ibland. Jag var noga med att poängtera att det var in-

formantens kunskap som jag vill komma åt. Vid samtliga intervjutillfällen, utom ett, satt vi på 

informanternas kontor vilket gjorde att vi kunde genomföra intervjun ostört. En gång var vi 

hemma hos informanten vilket också möjliggjorde en oavbruten intervju. Jag hade med mig 

anteckningsblock och penna och noterade datum och andra uppgifter om informanten som 

skulle kunna vara av intresse såsom hur många enheter och avdelningar informanten hade 

ansvar för. Dalen (2007) beskriver detta som fältanteckningar. Samtliga intervjuer spelades in 

med mobiltelefon. Dalen (2007) skriver att det är viktigt att intervjuaren har en avslappnad 

attityd gentemot tekniken och att intervjuaren behärskar situationen bättre ifall man kan han-

tera tekniken. Vid ett av intervjutillfällena visade en av informanterna mig runt på den för-

skolan som hon jobbar på. Efter intervjuerna erbjöd jag informanterna att få tillbaka in-

tervjuerna efter att jag transkriberat dem ifall de ville läsa igenom den. Jag föreslog som al-

ternativ att jag kunde skicka en färdig kopia av uppsatsen när den är färdig. En av informan-

terna ville läsa den transkriberade texten medans samtliga ville ha en kopia av uppsatsen när 

den är färdig. En av informanterna återkom till mig i efterhand via mail med några tankar 

som hon ville komplettera med. Jag läste igenom dem men använde dem inte i analysen eft-

ersom det mesta av desssa tillägg redan framkommit i intervjun. En av informanterna ville 

läsa igenom den transkriberade texten innan jag använde den i analysarbetet. Hon återkom 

med bekräftelse på att jag kunde använda transkriptionen som den var.  

5.1.4 Bearbetning 
Sammanlagt gjordes fem intervjuer. Tre på kommunala förskolor och två på privata förskol-

or. Allteftersom intervjuerna genomfördes transkriberades de så fort som möjligt, de flesta 

inom ett dygn och samtliga inom tre dagar. Enligt Dalen (2007) är det bra att detta görs me-

dans intervjuerna fortfarande är färska i minnet. Jag transkriberade själv intervjuerna vilket 

Dalen (2007) menar gör att man som forskare får ett bra tillfälle till att bektanta sig med ma-

terialet vilket kan göra analysprocessen mer trovärdig. Bryman (2011) menar att ett detaljerat 

beskrivande skapar den kontext som ska analyseras. Kvale (1997) skriver att det inte finns 

någon given mall för hur intervjuer ska transkriberas, det beror på vem de utskrivna texterna 

är avsedda för. I den här studien har uttryck som “hm” eller “ehh” tagits med men utan an-

givelser för hur långa de är. Vid några tillfällen namngav informanterna sina kollegor. Dessa 

har ersatts med ett X för att inte röja någons identitet. Varje informant har i resultatkapitlet 

ett fingerat namn. 
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Intervjuernas längd är sammanlagt 3 timmar och 6 minuter och de varade mellan 27 och 50 

minuter. Transkriptionen av intervjuerna är 48 A4-sidor. 

5.1.5 Analys 
Analysen har gjorts utifrån studiens sociokulturella teoribas. Den kontext som informanterna 

finns i utgör själva grunden för analysen och begreppen proximala utvecklingszonen (ZPD) 

och medierande artefakters betydelse för interaktion fungerar här som redskap för att analys-

era och försöka förstå informanternas kunskap och uppfattningar om pedagogiskt ledarskap. 

Studien och dess resultat gör inte anspråk på att ge en komplett och heltäckande bild av äm-

net utan utgår ifrån de fem intervjuer som är gjorda. 

Kvale (1997) beskriver tre olika steg under tolkningsprocessen av det utskrivna materialet: 

strukurering, klarläggning och analys. Dessa steg användes under analysen av denna studies 

material. Jag läste igenom intervjuerna innan jag började att på ett konkret sätt analysera ma-

terialet (strukturering) med hjälp av tre olikfärgade märkpennor som var och en skulle sym-

bolisera den här studiens forskarfrågor. Dalen (2007) skriver att arbetet med att analysera 

råmaterial, uppnå teoretisk känslighet, är en gedigen hantverksprocess som förfinas genom 

mycket träning och erfarenhet. Jag tog en färgpenna i taget: gul = kontext, grön= ZPD, blå 

= artefakter och strök under de avsnitt som jag ansåg gav svar på mina forskarfrågor. 

Därefter läste jag igenom de markerade avsnitten och skrev något ord i marginalen som 

beskrev vad det var jag tolkat (klarläggning). Syftet med detta är enligt Dalen (2007) att skapa 

möjlighet att tolka och teoretisera materialet. Slutligen gjordes själva analysen då, enligt Kvale 

(1997) innebörder i intervjuerna utvecklas. Dalen (2007) skriver att forskaren måste skapa 

“abstrakta kategorier som kan sammanföra och organisera materialet på nya sätt” (s 74). Un-

der analysarbetet användes en tematisk metod som enligt Dalen (2007) betyder att forskaren 

utgår från sina forskarfrågor och försöker på så sätt hitta lämpliga citat som på ett tydligt sätt 

beskriver det som forskaren vill belysa och lyfta fram.  

Efter ett tag började jag analysera materialet på ett lite annorlunda sätt. Jag började bläddra i 

intervjuerna och söka efter något som informanterna sagt som jag kom ihåg. Jag kom på fler 

saker som informanterna sagt som jag tyckte var av intresse för studiens resutat. Jag började 

känna att jag “kunde” studiens insamlade data och att det fördjupade analysen ytterligare.  

När jag ansåg att materialet var färdigkategoriserat skrev jag ut det för att läsa igenom det 

och på så sätt plocka ut delar som jag ansåg angelägna och relevanta att bearbeta i diskus-

sionskapitlet. 
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Vid analysarbetet skrev jag även ut bakgrundskapitlet för att kunna gå tillbaka i materialet 

och återkoppla till tidigare forskning som jag använt mig av i det kapitlet. Jag arbetade med 

bakgrundskapitlet och resultatkapitlet parallellt för att på ett effektivt sätt kunna jobba fram 

en resultatdiskussion. 

5.1.6 Etiska överväganden 
Informationsbrevet (bilaga II) som informanterna erhöll innan intervjutillfället via mail 

innehöll de riktlinjer som Kvale (1997, s 107) och Vetenskapsrådet (2002) tar upp. Informan-

terna delgavs däri information om studiens syfte, studiens karaktär, ifall det kan finnas några 

fördelar eller nackdelar med att delta i studien, konfidentialitet, informanternas frivilliga 

deltagande vilket innebär att informanterna när som helst kan välja att dra sig ur. Vid in-

tervjutillfället kontrollerade jag med informanterna så att de hade erhållit informationsbrevet 

och jag tydliggjorde än en gång hur jag skulle komma att bearbeta och analysera det inspelade 

materialet. Jag informerade även om att ifall några namn nämns under intervjuns gång så 

kommer de benämnas med ett X i det transkriberade materialet. 

5.1.7 Giltighet och tillförlitlighet 
Giltigheten i studien bedöms som god eftersom intervjusituationerna var lugna och 

möjliggjorde att informanterna kunde svara på frågorna ostört. Inspelningen med mobiltele-

fonen fungerade bra utan några komplikationer. Jag var tydlig med att jag inte var ute efter 

några rätt svar utan att jag ville ta del av informanternas tankar och kunskap. Den ordagran-

na transkriberingen skedde utifrån de inspelade intervjuerna och det var inga problem att 

höra vad som sades. Jag erbjöd informanterna att jag kunde skicka tillbaka det transkriberade 

materialet till dem ifall de ville läsa igenom det. En av informanterna gjorde så men återkom 

till mig utan något önskemål om att jag skulle ta bort något eller komplettera texten på något 

sätt, vilket jag tolkar som att informanten ansåg att transkriberingen motsvarade vårt samtal.   

Studiens resultat är tillförlitligt eftersom informanterna på ett tydligt och detaljerat sätt har 

beskrivit sina kunskaper och uppfattningar utifrån studiens intervjufrågor som är förenliga 

med syftet. Informanterna har yrkeskompetens och erfarenhet som är relevant i den här 

studien. Eftersom studiens resultat indikerar att flera av informanterna har många liknande 

tankar och uppfattningar om pedagogiskt ledarskap är resultatet sannolikt även giltigt för 

förskolechefer även utanför detta urval. 

Resultatet är till viss del användbart för rektorer, lärarutbildningar, rektorsutbildningar och 

även till andra instanser där ett utvecklande ledarskap eftersträvas eftersom informanternas 
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beskrivningar är detaljrika vilket enligt Bryman (2011) möjliggör för läsaren att själv avgöra 

ifall resultatet är överförbart till en annan kontext. 

Studiens resultat är användbart och applicerbart i flera olika sammanhang utanför de kontex-

ter som informanterna representerar eftersom informanterna beskriver vikten av profession-

alitet och insikt om förskolans komplexa karaktär. 

Studien lyfter fram några förskolechefers beskrivningar av pedagogiskt ledarskap. Jag 

redovisar alltså inte en absolut sanning i den här studien utan förhåller mig till hur fem för-

skolechefer har uttryckt och delgivit sin kunskap och uppfattning om det här ämnet. 
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6 Resultat 
Resultatet är bearbetat och analyserat utifrån studiens forskarfrågor. Studiens teoretiska an-

sats och dess begrepp har används som ett verktyg för att förstå och analysera datan. Citat 

från informanterna redovisas med fingerade namn. Utifrån studiens första forskarfråga om 

hur informanterna beskriver olika sammanhang (kontexter) där pedagogiskt ledarskap utövas 

har tre kategorier konstruerats: sociala sammanhang som påverkar som benämns som “Vi är 

varandras arbetsmiljö”, organisationens betydelse som benämns som “Det är inte oväsentligt det 

här som har med organisation att göra” och vikten av ledarrollens tydlighet som benämns som 

“Leda som förebild”. Den andra forskarfrågan handlar om hur informanterna beskriver vil-

ket förändrat lärande som sker genom interaktion (ZPD). Utifrån denna forskarfråga har 

kategorin “Kunskap måste bollas med någon för att befästas” konstruerats. Den tredje forskarfrågan 

som behandlar hur informanterna beskriver att språk och miljö (artefakter) blir redskap för 

förändrat lärande har genererat två kategorier: immateriella verktyg och materiella verktyg. 

6.1 Kontext 

6.1.1 “Vi är varandras arbetsmiljö” 
          Samtliga informanter uttrycker medvetenhet kring förskolechefens ansvar för den sociala 

miljön och dess betydelse för att de människor som finns inom förskolan ska må bra och att 

det ska vara en atmosfär som stimulerar till lärande. De intervjuade uttrycker att det är viktigt 

att vara en förebild som är med och påverkar. En av informanterna beskriver sitt uppdrag 

som att hon är på förskolan för barnens skull och är deras talesman. Därutöver finns per-

sonalen som är som en nivå närmre. Ifall hon lyckas göra ett bra arbete gentemot personalen 

gagnar det även barnen. Birgitta säger: 

Men just att vara barnens bisittare på något sätt det måste vara mitt absolut största 
uppdrag. 

Informanterna uttrycker att vi lär i möten och interaktion. Dessa möten och det sociala sam-

spel som sker inom ramen av förskolan som kontext ses som viktiga eftersom det där läggs 

en grund och förutsättning för framtiden. Johanna beskriver detta som att:  

Få goda exempel och vara en del av något gott. 

Den sociala miljön beskrivs som ett demokratiskt samhälle där det handlar om att bli sedd, 

tagen på allvar och räknad med. Det behöver inte innebära att man får som man vill. 
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Informanterna beskriver vikten av att vara en pedagogisk ledare som bygger relationer. En 

kombination av vänskap och professionalitet. Kunskapen om pedagogen gör att informanten 

kan förstå vad som händer i olika situationer. Jeanette beskriver det så här: 

Jag menar en vänskaplig relation, där jag i det fallet är intresserad av personen. Vad 
har personen, vad har pedagogen med sig i sitt bagage? Vem är pedagogen som män-
niska? Sedan tror jag att det gäller att ha en professionell relation utifrån vad man 
förväntar sig att yrkesutövandet ska vara. Men man måste kunna ställa yrkeskunnande 
till vad man har med sig i sitt baggage. 

En av informanterna menar att de i personallaget som “brinner för” sitt arbete söker sig till 

henne som chef för att skapa relationer. Det finns ett driv och intresse att mötas omkring 

olika frågor och diskutera. Kerstin menar att det finns några i arbetslaget som är “mer 

glödande” och att: 

          …..det är viktigt att jag skapar relationer till dem. 

Det kan enligt informanten betyda att hon går runt på förskolan och en stund på morgonen 

och hälsar innan hon börjar med administrativa sysslor. Hon tycker också att det är värde-

fullt att hon sitter med vid förmiddagsfikat för att hinna träffa alla och prata med dem en 

stund om saker som både rör det professionella och privata. Johanna förtydligar detta genom 

att säga: 

          Och det är också sådana här saker som jag tänker är viktigt i min roll att jag ska verkli-
gen försöka ta mig den tiden med att liksom varje dag helst se pedagogerna, kolla lite 
hur det är. 

                   Informanterna uttrycker att det är viktigt med en tillåtande atmosfär på förskolan och inom 

arbetslagen. Det handlar, enligt informanterna, om att verka för en miljö där det är tillåtet att 

både vara öppen för skratt, diskussion och misslyckanden men även för viljan till att förkov-

ra sig och föra det pedagogiska arbetet framåt. Bodil förtydligar genom att säga att: 

          Då tänker jag en miljö där det är tillåtet att vara glad, att få skratta, att få skoja, utan att 
trycka ner, det kan vara hårfint. Jag tror också på en tillåtande miljö, då menar jag att 
det är tillåtet att få förkovra sig i artiklar. Jag är nyfiken i någon litteratur. Det är tillåtet 
att få göra det. Att lyfta detta i något arbetslag. 

Att ha roligt tillsammans är en, enligt informanterna, en viktig faktor för trivsel på jobbet. 

Dessutom är det värdefullt att sträva mot att kunna ha en acceptans och förståelse för att vi 

alla är olika och kan tycka olika men att man ändå värnar om en god stämning och en god 

ton i interaktionen med varandra. Att se olikheter som en tillgång. 
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Förskolechefens uppdrag beskrivs av en av informanterna som att man skapar en vision av 

vart förskolan och dess innehåll strävar mot genom diskussioner och samtal där för-

skolechefen är någon slags kapten eller styrman. Bodil säger att: 

Alla diskussioner och olikheter tycker jag är nyttigt. Det är inte bra ifall alla tycker lika. 

Betydelsen av ett tillåtande samtalsklimat är något som samtliga informanter återkommer till. 

De belyser vikten av att skapa förutsättningar för diskussion. Det kan till exempel innebära 

att vara lyhörd och öppen för någons initiativ till att diskutera omkring exempelvis en artikel 

eller någon forskning som någon i personallaget läst. Det kan också innebära att genom att 

vara en tydlig förebild verka för att det är tillåtet i ett personallag att ställa frågor och 

följdfrågor när man inte förstår. Johanna förklarar: 

Däremot har jag ju ledningen och det är inte alltid så lätt att veta hur man ska hantera 
det men jag tror att det är viktigt att släppa fram oliktänket och ibland kanske man får 
vänta med att ta beslut tills det har mognat. För jag tror att ger man det lite tid så 
mognar det. Ibland så, nej, nu är det så här och så får man svälja det även att jag inte 
tyckte så. En annan gång blir det som jag tyckte.  

Här kommer även tankar omkring värden in då informanterna belyser vikten av att vara 

tydlig när det gäller allas lika värde och rättigheter. Det kan handla om att förmedla vikten av 

att alla är olika, med olika behov vid olika tillfällen. En av informanterna undrar ifall det är 

tillåtet att tänka och tycka precis hur som helst den tiden som man inte är på jobbet. Hon 

menar att man inte kan ta på sig värden när man börjar jobba på morgonen utan det är något 

som man har med sig hela tiden. En god och tydlig värdegrund på arbetsplatsen gör mycket 

för den sociala miljön. 

Informanterna uttrycker också medvetenhet omkring vikten av allas lika värde oavsett an-

ställning och utbildning. Birgitta säger att:  

Vi är varandras arbetsmiljö. Jag tror så lätt att min chef ska ordna min arbetsmiljö och 
tvärtom men jag måste också bidra. Det jag utstrålar ger ringar på vattnet och det 
måste gälla oss alla 

Informanterna menar att det är en stor fördel att jobba i arbetslag eftersom flera olika kom-

petenser kan berika varandra. Olikheter och mångfald berikar. Här lyfts även värdet av att ta 

tillvara på de idéer och tankar som personalen har fram och försöka erbjuda möjligheter till 

förverkligande. Johanna beskriver det så här: 

                    Pedagogerna som jobbar här ska få blomma i sina olika roller. De har samma 
grundprofession men man har olika saker som man är riktigt duktig på. 
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         Vikten av att jobba i ett lag som förskolechef lyfts fram som en förutsättning för att kunna 

göra ett bra jobb. Det finns ett grundläggande behov av att kunna ha någon eller några att 

diskutera pedagogiska frågor med. En av informanterna, Birgitta, beskriver sitt samarbete 

med den biträdande förskolechefen på följande sätt:  

          Vi är tydliga med att jag har det yttersta juridiska ansvaret. Men, operativt, så arbetar vi 
100% jämställt. Vi är ett team liksom. 

Dessutom beskriver informanterna vikten av att de är pålästa om “vad som gäller” när det 

kommer till sitt myndighetsutövande. En av informanterna jämför sitt jobb som att vara chef 

för ett företag. Skillnaden är att i den här branschen handlar det om människor istället för 

hårda produkter. Birgitta säger att: 

          Jag måste vara så påläst och förankrad i verkligheten. Och, ja, inte gå före min person-
al men gå ganska långt fram i täten i alla fall. 

6.1.2 “Det är ju inte oväsenligt det här som har med organisationen och detta att 
göra” 

Informanterna beskriver att organisationen har en del i det pedagogiska ledarskapet eftersom 

den skapar förutsättningar för att driva arbetet vidare och framåt enligt gällande lagar och 

styrdokument. Det behövs en organsation för nätverk på förskolorna. Dessutom behövs det 

en organisation som möjliggör att det finns en pedagogisk miljö på förskolorna. En av in-

formanterna, Birgitta, förtydligar detta genom att säga att: 

Allt annat, brukar jag säga, det kan man skriva ner på en gul lapp så tar vi det sedan, för 
det är ju inte oväsenligt det här som har med organisationen och detta att göra det är 
precis lika viktigt och schemaläggning men det får inte ta, äta upp den tiden som vi ska 
ha med barnen så att de utvecklas och går vidare. 

En av informanterna menar att hon har en samordnande funktion i det pedagogiska le-

darskapet. Johanna beskriver det som att: 

          Pedagogiskt ledarskap, det handlar ju i sista änden om hur vi vill möta och jobba med 
barnen på vår förskola och vad vi vill ge och skicka med dem och det måste ju hänga 
med hela vägen in i vårat sätt att planera vår verksamhet, att kvalitetssäkra vår verksam-
het. Där får jag vara med och gå i bräschen för, skapa förutsättningar för att det finns 
bra metoder för det. 

6.1.3 “Leda som förebild” 
Informanterna uttrycker en medvetenhet omkring vikten av att utöva ett tydligt ledarskap. 

Att ha en medveten tanke om hur man vill vara som ledare. Det är viktigt att vara en god 

förebild som vågar ta ställning för olika saker och fatta beslut. Föregå med gott exempel i 

bemötandet mot andra människor. Informanterna beskriver förskolan som en av de vikti-

gaste instanserna i samhället och därav blir rollen som en tydlig förskolechef också viktig. 
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Förskolechefen behöver vara påläst, kompetent och lyhörd inom många olika områden. Det 

känns tryggare att utöva sin chefsroll när det finns tydligare riktlinjer såväl för förskolechef 

som förskollärare. Att leda, styra och fatta beslut upplevs som positivt när man vet att det 

gagnar barnen. Det framkommer medvetenhet om att makt också kan missbrukas. 

         En av informanterna uttrycker att hon försöker vara tydlig med vad hon förväntar sig av 

personallaget. Ifall det dyker upp något som personallaget lägger för mycket kraft och fokus 

på säger Birgitta: 

                    Lägg det åt sidan. Ni måste lita på mig och den biträdande förskolechefen. Om vi har 
sagt en sak så fråga inte om den. Utan fokusera på ert uppdrag. Ni är pedagogiska le-
dare och ni ska vara runt barnen. Var där när ni är där blir det något. 

         Vid vissa enheter finns det vidareutbildade förskollärare, processledare, som ska driva det 

pedagogiska arbetet på avdelningen framåt. Detta medför också ibland att förskolechefen 

behöver gå in och stötta och tydliggöra processledarens roll. Birgitta förtydligar: 

          Och där är det min skyldighet att vara så tydlig att dom är så säkra att arbetslagen fak-
tiskt får tycka att det är dumt ibland men dom får bara köpa det. 

Enligt informanterna är det viktigt att våga lämna ifrån sig arbetsuppgifter för att 

kunna växa. Johanna förtydligar: 

          Jag har sagt klart och tydligt sedan jag gick in i den här rollen som förskolechef att jag 
har växlat uppgifter liksom, jag har andra uppgifter nu men alla är precis lika viktiga 
fastän vi har olika uppgifter liksom, och det tror jag är viktigt att se att tillsammans så 
vill vi skapa en riktigt bra förskoleverksamhet.  

         En av informanterna menar att hon vill vara en ledare som tror på den kompetenta vuxna. 

Annars kan inte den vuxna tro på ett kompetent barn.  
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6.2 Den proximala utvecklingszonen (ZPD)    

6.2.1 “Kunskap måste bollas med någon för att befästas” 
Informanterna uttrycker en medvetenhet omkring interaktionens och erfarandets betydelse 

för lärande. Kerstin säger att: 

Vi lär vid flera olika tillfällen. Vi lär i möten. Vi lär när vi är själva och vi lär när vi får 
tänka, men hela tiden måste vi ha någon form av erfarenhet för att kunskapen åtmin-
stone ska fastna. 

Birgitta säger att kunskapen: 

måste bollas med någon för att befästas.  

Hon menar vidare att hon har ändrat sig i sitt sätt att tänka omkring sitt förhållande till kun-

skap. Tidigare ville hon vara påläst om någonting innan hon tog upp det med kollegor. Men 

numera så tycker hon att det är mycket mer intressant att gå in i diskussioner så spontant 

som möjligt. 

Men det är mycket mer spännande att ge, det fyller på mycket bättre, ifall jag har en 
förusättningslös diskussion ihop med någon annan först och sedan går vidare. 

Ett av områdena, där en av informanterna arbetar, har varit med i ett testprojekt angående 

användande av läsplattor förskolan. Några av pedagogerna har då fått fortbildning och fun-

gerar som lärspridare. Informanten ser dessa som medhjälpare för att driva utvecklingen 

framåt och att hon lär av sig mycket av övrig personal som arbetar på förskolan. Bodil säger 

att:  

         Jag tror jättemycket på att vi lär utav varandra. 

Informanten beskriver vidare att det har anordnats ett läsplattecafé på området dit personal 

har kunnat komma på förmiddagarna när det har passat dem under en veckas tid för att få 

hjälp av lärspridarna. Någon hade då uttryckt hur viktigt det var att det fanns några där som 

kunde lite mer omkring det här så de kunde lära av varandra.  

Samarbete med exempelvis specialpedagog och utbildning av processledare beskrivs som en 

faktor till förändrat lärande. De hjälper varandra men lär också utav varandra. 

Förskolechefernas uppdrag, är enligt informanterna, att driva arbetet framåt och skapa 

förutsättningar för lärande. En av informanterna menar att hennes roll är att tydligt delge för 
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personalen vilket uppdrag som de har. Detta gör att arbetet drivs framåt vilket här innebär 

ett förändrat lärande.  

En av informanterna, Birgitta, lyfter fram närheten och mötet med barnen som en faktor för 

ett förändrat lärande genom att säga att:  

        En av inputen jag får dagligen är när jag träffar barnen. Det är en enorm känsla när jag 
träffar dom och försöker vara med på ett plan. 

Informanterna ser på lärandet som något som sker i dialog med varandra och att lärandet 

sker ömsesidigt i dialogen och mötet mellan barn och vuxna. Birgitta förtydligar detta när 

hon säger att:  

          Då tänker jag att vi direkt tillsammans med barnen sätter oss ner tittar med barnen. 
Kommer ni ihåg för bara en liten stund sedan så pratade vi om det här. Hur tänkte vi 
då? Sedan kan man återkoppla igen till barnens kompisar när man kommer tillbaka.  

Detta förstärks ytterligare genom Johanna som menar att: 

          det är klart att det sker mycket lärande när vi experimenterar tillsammans och re-
flekterar över vad som händer i experimenten. Och där tror jag att det är ett öm-
sesidigt lärande för många gånger kanske man får utveckla experimenten och gå 
vidare. Jag som pedagog har inte svaren på alla frågor som barnen ställer utan då 
måste jag ta reda på mer för att kunna möta upp 

De olika kompetenser som personalen innehar möjliggör genom interaktionen som har 
beskrivits i kapitlet till ett förändrat lärande inom ramen för den proximala utvecklingszonen.  

6.3 Språk och miljö; redskap för förändrat lärande 

6.3.1 Immateriella artefakter 
Informanterna lyfter fram flera olika artefakter som fungerar som ett verktyg genom språklig 

interaktion såsom: samtal, olika nätverksformer, kompetensutveckling, lekdagar och majoritetsbeslut. 

Dessa artefakter medierar genom individen eftersom de fungerar som en förmedlingslänk för 

någon slags kommunikation mellan individ och miljö. 

6.3.1.1 Samtal 

Samtalet som företeelse anses som viktigt för att skapa mötesplatser till förståelse och förän-

dring. Ett tillåtande samtalsklimat anses fungera som ett verktyg för att göra allas röst hörd 

oavsett vilken profession man har enligt Kerstin:   

“Vi har ingen hierarki. Vi har alla en betydelse i det här samtalet, inför det 
här samtalet. Efter samtalet.”  
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Informanterna ser sin roll i detta som en samtalsledare som ska fungera som en förebild och 

även lotsa och leda samtalet vidare för att utveckling ska ske. Samtal beskrivs även som en 

förutsättning för att pedagogisk dokumentation ska vara möjlig. 

6.3.1.2 Nätverk 

Genom att organisera verksamheten så att olika nätverk fungerar på förskolorna skapar man 

enligt informanterna verktyg för diskussioner och samtal som har ett tydligt syfte. Dessa 

nätverksformer kan vara: reflektionstillfällen, arbetsplatsträffar, ansvarsgrupper, husmöte   

(personalmöte för alla personal på en enhet) planering, språkpilotsprojekt, PUG grupp (ped-

agogisk utvecklingsgrupp). En del av dessa grupper kan finnas under en viss tid utifrån något 

mål i läroplan för förskolan som prioriteras just då. Nätverksgrupper av olika slags beskrivs 

som en ovärderlig artefakt för att nå ett förändrat lärande och en utveckling för kvalitén på 

förskolorna som är förenlig med gällande styrdokument. Det är ett fungerande verktyg för 

att kunna arbeta med så många olika delar som möjligt utifrån förskollärares och för-

skolechefers komplexa uppdrag. Johanna uttrycker att det i dessa olika grupper skapas 

möjlighet till: 

…fortbildning och ett forum där man hjälps åt och stöttar varann i många frågor… 

Informanterna framhåller även värdet och behovet av att ha nätverk utifrån förskolechefsrol-

len. Det kan innebära att det finns en utvecklingsledare, biträdande förskolechef, 

ledningsgrupp eller specialpedagog som samverkar för att skapa bra förutsättningar i den 

dagliga verksamheten. Möjligheten till olika slags nätverk varierar och kan tänkas bero på 

storleken på de enheter som förskolecheferna arbetar på. De informanter som arbetar på en 

mindre enheter är med i större nätverk som finns utanför den egna enhetens kontext.  

6.3.1.3 Kompetensutveckling 

Möjlighet till aktuell och relevant kompetensutveckling för personalen omnämns av in-

formanterna som en viktig del i ett pedagogiskt ledarskap. Bodil säger att: 

“Man måste låta folk få utveckla sig.” 

Kompetensutveckling som leder till att en funktion som processledare införs på förskolorna 

har omnämnts vid två tillfällen. Informanterna valde ut vilka som skulle gå den aktuella 

kompetensutvecklingen efter att man visat sitt intresse genom en ansökan.  
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6.3.1.4 Lekdagar 

En av informanterna “unnar sig” fyra lekdagar i månaden. En dag på rekpektive avdelning på 

de förskolor som hon arbetar som förskolechef på. Informanten vill vara en del i verksam-

heten och strävar efter att prioritera dessa dagar även då annat arbete gör sig påmint. In-

formanten använder sig av en metafor om “the black box” där hon beskriver att i den svarta 

lådan finns svaret på varför vi kraschade. Hon menar att de förskolor som hon har ansvar 

för är hennes svarta låda och att då måste hon finnas med i den för att veta orsaken till en 

eventuell krasch. En sådan närvaro i barngrupperna påverkar hur hon kan agera som ledare 

och tydliggör olika strukturer som annars kan vara svåra att se. Jeanette förtydligar: 

Jag kan koppla tillbaka till att jag inte bara säger: Ja, man borde kunna. Utan jag kan 
använda en händelse. Jag kan vara konkret, det blir inte taget i luften. Jag vet vilka 
barn vi pratar om. Jag vet vilken situation på dagen det gäller. 

Informanten förtydligar att hon som förskolechef har ett ytterst ansvar för barnen och att 

det medför att hon måste ha en relation till dem och föräldrarna.  

6.3.1.5 Majoritetsbeslut 

Samtal och diskussioner som leder fram till ett gemensamt beslut anses av informanterna 

som en självklar och prioriterad form av beslutsfattande i många frågor som rör förskolan 

och dess verksamhet. Belsut som fattas inom ramen för den värdegrund och profilering som 

förskolan står för. Men ibland krävs det också att informanterna i sin roll som förskolechef 

fattar ett beslut eller att det sker en omröstning som möjliggör ett majoritetsbeslut. 

6.3.2 Materiella artefakter 
Informanterna lyfter också fram flera olika konkreta artefakter som fungerar som ett verktyg 

för att förmedla någonting såsom: pedagogisk dokumentation, loggböcker, Årsplan, Läropan för för-

skolan, vetenskaplig litteratur och forskning, internet, Skolverkets hemsida och IT teknik. Dessa artefakter 

medierar med individen eftersom de fungerar som en förmedlingslänk för någon slags kommu-

nikation mellan individ och miljö. 

6.3.2.1 Pedagogisk dokumentation, Loggböcker och Årsplan 

Pedagogisk dokumentation beskrivs av tre av informanterna som ett värdefullt verktyg för 

att säkra kvalitén på förskolorna. Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg möts ibland 

av personalen på förskolorna med skepsis. Det upplevs, enligt informanterna, ibland som att 

“det är det enda som ska göras nu för tiden”. Men informanterna påvisar en medvetenhet 

omkring vikten av att förmedla att pedagogisk dokumentation kan vara en hjälp i det 

vardagliga arbetet med barnen. Birgitta säger att: 
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För det är ju så att om vi lär oss det här att notera väsentligheter och hålla fokus 
igen så kommer det inte vara så mycket mer vi gör i förhållande till vad vi gjort in-
nan. För vi kommer veta vad det är vi ska titta på. Och det kommer lugna oss ock-
så då. 

Loggböcker används som ett verktyg för att stödja personalen till pedagogisk dokumentation 

i den dagliga verksamheten. I den kan en reflektionsfråga föras in för att ge personalen ökade 

möjligheter att dokumentera och reflektera. Dessa reflektioner används sedan när alla ar-

betslag träffas som en hjälp att reflektera omkring var arbetslagen befinner sig i det pedagog-

iska arbetet.  

Årsplan (2007) används av en av informanterna som ett verktyg för att hitta struktur och or-

ganisation omkring den pedagogiska verksamheten men även som ett verktyg för att 

säkerställa den pedagogiska kvalitén.  

6.3.2.2 Läroplan för förskolan 

Informanterna menar att Läroplan används i olika nätverksgrupper som ett verktyg för att 

checka av så att olika målområden finns med i verksamheten. Kerstin säger att: 

Jag tycker den är ett bra verktyg för att få syn på sin egen verksamhet. 

Den har implementerats i verksamheten genom olika föreläsningar och diskussionsgrupper. 

Den har ibland skapat frågetecken hos personalen omkring sådant som att lekens betydelse 

föringas gentemot målområdena. Att det ska fokuseras mer omkring ämnen än helheten. 

Men en informant menar att de diskussionerna har varit nyttiga.  

6.3.2.3 Vetenskaplig litteratur och forskning 

Det som påverkar, tänker jag är, min kunskapsnivå. Alltså, vad jag faktiskt kan om för-
skolan som företeelse i vårt samhälle. Vad är förskola för någonting? Över huvud ta-
get kunskap om vad som inryms i en förskola när man är många. Kunskap om 
naturligtvis skollag och läroplan men också kunskap om utvecklingsmöjligheter, olika 
metoder för att nå god utveckling. Men också kunskap om kommunikation, grup-
processer, om hur mijön samspelar för att få så god utveckling som möjligt. 

Kunskap och medvetenhet om aktuell litteratur och forskning lyfts fram av informanterna 

som en viktig del i deras yrkesutövande. Att implementera den i verksamheten genom att 

själv förhålla sig till den menar informanterna är viktigt eftersom Skolverket skriver i Läro-

plan för förskolan (2010) att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad er-

farenhet.  
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6.3.2.4 Internet, Skolverkets hemsida och IT teknik 

Möjligheten att söka kunskap och information via internet anses som viktig och positiv. Det 

ingår i förskolechefens uppdrag att hålla sig informerad och uppdaterad. Det är viktigt att 

tekniken på förskolorna är uppdaterad och modern enligt Bodil som säger:  

Att hålla sig på framkant när det gäller teknik, IKT” (information, komunikation 

och teknik). 

Den teknik som finns på förskolorna ska fungera på ett tillfredställande sätt vilket även 

innebär att vara anpassad utefter behovet. Skolverkets hemsida omnämns vid flera tillfällen 

som en viktig och väl fungerande inspirations;- och informationskälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

7 Analys av resultat utifrån studiens teoretiska ansats  
Utifrån den här studiens resultat är den sociala kontexten grundläggande för hur det peda-

gogiska ledarskapet utövas. Informanterna uttrycker på olika sätt sitt förhållningssätt till mö-

ten, relationer, tillåtande atmosfär, olikheters värde, vikten av att vara påläst, organisationens betydelse och 

att leda som förebild som utifrån studiens teoretiska ansats och definiton av begreppen kan 

anses som sociala kontexter som påverkar det pedagogiska ledarskapet. Säljö (2000) skriver 

att “tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå 

kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av kärnpunkten 

i ett sociokulturellt perspektiv” (s 130). Via de olika kontexterna interagerar informanterna 

med övrig personal vilket Säljö beskriver som att de kunskaper som människan har med sig 

bygger på erfarenheter som har delats i samhället genom interaktion. Interaktionen är utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv nödvändig för att delta i /utöva ett pedagogiskt ledarskap. En 

av informanterna uttrycker interaktionens betydelse genom att säga att: 

Det viktigaste är också att ta vara på personalens idéer, tankar och försöka 
pusha och försöka ge dem möjligheter till de förslag och idéer dom har. För 
det gör vi ju bäst tillsammans även om jag som förskolechef ska peka ut 
riktningen så är det ju så att genom att skapa en atmosfär där man vågar och 
vill och att det är tillåtet att misslyckas och försöka ta bort jante, man kan få 
vara duktig på olika saker. Jag tror det är mycket pedagogiskt ledarskap i det.  

 I de möten som blir till inom förskolans ram skapas interaktion. Dessa möten leder till rela-

tioner av olika slag såsom mellan personal men även mellan den miljö och det material som 

finns där. Informanterna beskriver relationsbyggen som viktiga vilket i ett sociokulturellt 

perspektiv benämns som interaktion som möjliggör att erfarenheter av olika slag utbytes och 

tilliten växer. Olikhet som en berikande faktor benämns ibland utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv som en obalans som är oumbärlig för att uppnå ett lärande. En tillitsfull relation in-

spirerar till en positiv utveckling och ett lärande i personalgruppen. Utifrån ovannämnda per-

spektiv är en fungerande organisation och betydelsen av att vara en förebild i denna studie 

viktiga faktorer för att ett pedagogiskt ledarskap skall fungera på ett tillfredställande sätt. En 

av informanterna uttrycker det så här: 

Pedagogiskt ledarskap, det handlar ju i sista änden om hur vi vill möta och 
jobba med barnen på vår förskola och vad vi vill ge och skicka med dem och 
det måste ju hänga med hela vägen in i vårt sätt att planera vår verksamhet, att 
kvalitetssäkra vår verksamhet. Där får jag vara med och gå i bräschen för, 
skapa förutsättningar för att det finns bra metoder för det”. 

Informanterna beskriver vidare hur övrig personal och dess kompetens är viktiga för att ett 

pedagogiskt ledarskap ska kunna utövas på ett bra sätt. Samspelet mellan personal i olika mö-
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ten och situationer kan leda till ett förändrat lärande. De olika kompetenser som informan-

terna och den personal som de arbetar ihop med skapar en dynamik i interaktionen som 

möjliggör ett förändrat lärande. Ibland har personal fortbildats till så kallade lärspridare eller 

processledare. Den utökade kunskap som dessa besitter kan vid interaktion med övrig per-

sonal leda fram till ett förändrat lärande som inom ett sociokulturellt perspektiv benämns 

som den proximala utvecklingszonen. En av informanterna uttrycker att några i personalla-

get på den förskola hon arbetar på fortbildar och vidareutbildar sig. Hon säger att: 

Man måste låta folk få utveckla sig. Sedan tror jag på det här att lära av varan-
dra. Att skapa mötesplatser på vårt område. Att träffas. Diskutera. Reflektera 
tillsammans. 

Detta befäster Lundin (2005) som skriver om den proximala utvecklingszonen som 

avståndet mellan vad en individ kan åstadkomma själv gentemot vad den kan åstadkomma 

med hjälp av en mer kompetent individ. 

Informanterna tar upp flera olika materiella och immateriella artefakter som fungerar som 

redskap för att utöva pedagogiskt ledarskap. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv fungerar de 

i denna studie som en slags “överbryggande brygga” mellan informanterna och övrig person-

al. De olika artefakterna som benämns fungerar som en hjälp att skapa struktur och 

förståelse i meningsfulla sammanhang åt personalen i arbetet som ska utföras på förskolan. 

En av informanterna tar upp ett exempel som beskriver hur språket/skyltar används som ett 

verktyg för att skapa en välkomnande atmosfär på de förskolor hon arbetar på. Hon säger 

att: 

I hallarna har vi till exempel skyltar där det står välkommen på olika språk. Det 
kan vara en första hälsning till föräldrarna att mitt språk har betydelse här. 

Prior (2008) skriver att “sociocultural theory argues that activity is situated in concrete inter-

actions that are simultaneously improvised locally and mediated by prefabricated, historically 

provided tools and practices…” (s 55). 
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8 Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolechefer uttrycker sig om pedagogiskt 

ledarskap. Studiens teoretiska ansats och dess begrepp har använts som en hjälp för att ana-

lysera datan. Detta kapitel är uppdelat i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I den 

förstnämnda delen diskuteras valet av metod och dess påverkan på studiens resultatet. I den 

andra delen diskuteras en del av studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och teor-

ier.  

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Kvalitativ intervju 
Eftersom syftet med studien är att försöka fånga hur förskolechefer beskriver pedagogiskt 

ledarskap har kvalitativa intervjuer använts som metod för att samla in data. Kvale (1997) 

beskriver detta som att “intervjun är en scen på vilken kunskap byggs upp genom samsplet 

mellan intervjuare och intervjuperson” (s 120). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

språk och miljö anses som en förutsättning för interaktion är valet av kvalitativa intervjuer 

som datainsamlingsmetod relevant.  

Intervjutillfällena var förberedda i och med att informanterna hade erhållit ett infor-

mationsbrev innan (bilaga II) jag kom dit. Informanterna gavs tid att läsa igenom frågorna 

innan intervjun startade. Jag förklarade för informanterna att jag hade valt att inte skicka ut 

intervjufrågorna i förväg för att komma åt så “vardagsnära” svar som möjligt. Jag uttryckte 

en förhoppning om att detta skulle vara ok för informanterna. En av informanterna svarade 

att hon väl inte hade något val. Men hon uttryckte också att hon inte såg det som något 

problem. Hade svaren blivit annorlunda ifall informanterna hade förberetts med frågorna 

innan? Jag berättade även för informanterna att jag såg intervjun som ett samtal men att dess 

huvudsakliga syfte var att få fatt i deras kunskap och att jag därför skulle komma att vara 

mestadels tyst under intervjun förutom de gånger då jag ville ställa följdfrågor för att ytter-

ligare fördjupa svaren. Detta befäster Dalen (2007) som skriver att det är en förutsättning för 

studiens trovärdighet att som intervjuare ha en tillbakadragen men ändå intresserad roll. Det 

visade sig att jag vid flera tillfällen behövde ställa följdfrågor men under intervjuerna var jag 

noga med att huvudsakligen inta en lyssnande roll. Under intervjuerna märkte jag också att 

det är lätt hänt att ställa ledande frågor och även komma med infallsvinklar utifrån min egen 

yrkeserfarenhet. Detta gjorde jag för att befästa att jag förstått informantens svar på rätt sätt. 

Kvale (1997) menar att det kan stärka tillförlitligheten i tolkningen av informanternas svar. 
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Det var en balansgång att som Kvale (1997) skriver visa intresse och skapa en god kontakt 

med informanten och samtidigt ha fokus på intervjuns syfte. Jag var medveten om detta un-

der intervjuerna och förhöll mig efter bästa förmåga därefter. Vid intervjuerna blev det 

tydligt att frågorna gick in i varandra och att en del svar hade blivit sagda tidigare under in-

tervjun. Jag såg till att ha gott om tid för att inte inge ett stressat intryck som skulle kunna 

spegla av sig på informanten och därmed förkorta intervjusvaren. 

I efterhand har jag funderat på att det hade gått att göra denna undersökning med en annan 

metod såsom fokusgrupp; det vill säga intervju i grupp. Denna metod handlar enligt Bryman 

(2011) om att flera personer samtalar om ett begränsat område där samspelet dem emellan 

och dess skapande av betydelse är i fokus. Genom att göra fokusgruppsintervju hade jag 

således kunnat få syn på lärandet och utbytet som blir i mötet mellan flera förskolechefer. 

Utifrån studiens teoretisk ansats hade denna metod varit användbar eftersom samspel och 

interaktion anses vara betydelsefulla. Eftersom fokusgruppsintervjuer är svåra att organisera 

och även kan medföra ett utökat arbete vid transkribering på grund av exempelvis att in-

formanterna pratar i mun på varandra valde jag med hänsyn till den tid som fanns till för-

fogande bort fokusgruppsmetoden som ett alternativ i denna studie. Bryman (2011) tar också 

upp att det finns en risk för att informanterna vid en fokusgruppsintervju blir påverkade av 

varandra och kanske svarar utifrån olika förväntningar.  

8.1.2 Urval 
Bryman (2011) skriver att det är vanligt att studier av olika slag är otydliga när det gäller ur-

val. I den här studien har det urval som gjorts beskrivits på ett tydligt och detaljerat sätt för 

att uppnå så kallad “transparency” (s 370). Urvalet gjordes strategiskt genom att försöka nå 

informanter som återfinns inom olika förskolors profileringar. Syftet med att göra att urval 

utifrån olika profileringar var att komma åt förskolechefers beskrivningar utifrån olika kon-

texter för att få ett så rikt material som möjligt. Samtliga fem informanter har uttryckt svar 

som är värdeanknutna oavsett profilering. Bryman (2011) skriver att det kan vara till hjälp att 

utföra en kvalitativ studie i flera olika miljöer för att förstå kontexten. Studiens resultat 

bekräftar detta i och med att informanterna har vid flera tillfällen belyst samma sak fast med 

ord som är kontextbundna utifrån de olika sociala sammanhangen som informanterna repre-

senterar. Detta bekräftar Kvale (1997) som skriver att själva kontexten avgör betydelsen och 

meningen i det som informanten säger. Jag hade kunnat intervjua ytterligare informanter uti-

från olika profileringar för att erhålla ett bredare underlag vid analysen men bedömde att de 
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svar som dessa fem informanter delgivit var tillräckliga för att studiens resultat kan anses 

som trovärdigt.  

8.1.3 Bearbetning och analys 
Transkriberingen skedde inom några dagar från det att intervjuerna ägde rum. Bryman (2011) 

menar att det är viktigt att göra det kontinuerligt eftersom man som forskare kan bli mer 

medveten om olika kategorier som kan framträda under transkriberingen. Det var inga prob-

lem att höra vad informanterna sade så transkriberingarna genomfördes utan några större 

problem. Jag valde att skriva ned det informanterna sade ordagrannt. Mina egna kommen-

tarer och inlägg markerade jag med fet stil för att det skulle vara lätt att urskilja dem senare i 

analysarbetet. 

Jag använde olikfärgade märkpennor för att urskilja kategorier i det insamlade materialet. Det 

är en metod som jag tycker tydliggör det jag urskiljer ur datan. Samtidigt som jag markerade 

olika kategorier skrev jag även ned “minnesord” i marginalen som senare gjorde att jag kun-

de skapa underkategorier. Jag märkte under analysarbetets senare del hur jag blev mer och 

mer “ett med materialet” vilket visade sig genom att jag kom på saker som jag ville ha med. 

Jag kunde mycket av vad informanterna sagt i huvudet. Jag kom in i ett flöde som jag anser 

fördjupade och förbättrade kvalitén på studiens resultat. Studiens teoretiska ansats och de 

begrepp som jag valt att använda hjälpte mig att förstå det insamlade materialet på ett 

fördjupande sätt. Jag skapade, som Dalen (2007) skriv er, en teoretisk ram åt studien. Detta 

beskriver Dalen (2007) som att man förflyttar informantens tolkning åt ett mer teoretiskt 

håll.  

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Kontexten 

8.2.1.1 Det osynliga klimatet och atmosfärens betydelse  
Enligt den forskning som belyses i denna studie har synen på pedagogiskt ledarskap utveck-

lats till att anses handla om att utöva inflytande för att nå uppsatta mål utan att ta hänsyn till 

det sociala sammanhangets betydelse till att på ett tydligt sätt ta hänsyn till och beakta det 

sociala sammanhangets/kontextens och interaktionens betydelse för utveckling och lärande. 

Såväl Rapp et al. (2011) som Styf (2012) lyfter fram dessa faktorer som tongivande i dagens 

forskning om pedagogiskt ledarskap. Studiens resultat indikerar en tydlig medvetenhet och 

kunskap omkring detta. Förskolans komplexitet gör, enligt studiens resultat, att den sociala 

miljön är viktig för en positiv utveckling. Inom ramen för den sociala miljön är det enligt in-
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formanterna betydelsen av möten, förhållning till tid, ett gott samtalsklimat, byggande av re-

lationer, en tillåtande atmosfär och synen på olikheters berikande som är grundläggande by-

ggstenar för att skapa en social miljö på förskolan som överensstämmer med gällande 

styrdokument och lagar. Styf (2012) belyser hur varje förskola är unik och således även dess 

kontext. Resultatet visar på att informanterna använder sig av samma begrepp fast på olika 

sätt utifrån den kontext de kommer från. Som exempel kan nämnas hur en informant 

uttrycker “den kompetenta vuxna” medans en annan pratar om personalens kompetens. Den 

informant som använder sig av begreppet den kompetenta vuxna relaterar den till begreppet 

om det kompetenta barnet. Denna informant arbetar på en förskola som har en Reggio Emi-

lia inspirerad verksamhet där detta begrepp är tongivande.  

Studiens resultat i kap 6.1 bygger i stor utsträckning på resonemang som har sitt ursprung ur 

olika värden och ställningstaganden. Wingård (1996) belyser att det är viktigt att den eller de 

personer som har det pedagogiska ledarskapet har förmåga att omsätta värden i praktisk 

handling i vardagen. Värdefrågornas betydelse tas även upp i Skollagen (2010:800) och i 

läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Studiens resultat stämmer således överens med 

tidigare forskning.  

Det är av intresse att notera att Rodd (2013) skriver om hur annan forskning menar att ar-

betsledning betonas framför ledarskap. Ovannämnd forskning kan härröras från andra län-

ders kontextualitet. Denna studies resultat pekar på det motsatta. Informanterna fokuserar 

mer på frågor som rör delaktighet och andra människors utveckling än frågor som rör 

struktur och organisation. 

8.2.1.2 Betydelsen av en fungerande organisation 
Wingård (1996) tar vidare upp vikten av en pedagogisk ledare som har förmågan att skapa 

struktur och en fungerande organisation. Studiens resultat påvisar att organisatoriska frågor 

är oundvikliga och viktiga för att allt annat ska fungera. De tre informanterna som är för-

skolechefer för de största enheterna (utifrån antal avdelningar) uttrycker tydliga tankar och 

kunskaper om organisationens betydelse. Det blir uppenbart att ju fler människor det är in-

om den specifika kontexten desto mer kräver det en tydlig medvetenhet och kunskap 

omkring de här frågorna.  De olika komponenterna inom förskolans ram är beroende av 

varandra och kompletterar varandra.  

8.2.1.3 Värdet av ett tydligt och kompetent ledarskap 
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Enligt gällande styrdokument ska förskolechefen besitta flera multipla kompetenser som 

möjliggör ett adekvat yrkesutövande. Enligt studiens resultat är informanterna medvetna om 

och kunniga om vikten av att de utövar ett tydligt ledarskap där de också innehar relevanta 

kompetenser och tillika kunskaper om exempelvis gällande lagar och förordningar.  

8.3.1 Lärspridares/processledares betydelse inom ramen för den proximala utveck-
lingszonen 

Skolverket (2010) skriver i Läroplan för förskolan att förskolechefen har ansvar för att per-

sonalen har möjlighet att fortbilda sig. Informanterna uttrycker medvetenhet om värdet av 

att personal fortbildar sig och beskriver hur förskollärare som vidareutbildats till exempelvis 

lärspridare och processledare genom interaktion kan bidra till att annan personal ökar sin 

kunskap inom de områden som är aktuella. Samarbete med specialpedagog beskrivs också 

som ett sammanhang då det är möjligt att lära sig av någon som har ytterligare kompetens. 

Heikka & Waniganayake (2011) belyser även detta när de skriver att pedagogiskt ledarskap 

handlar om att bland annat ta tillvara på personalens kompetens.  

8.4.1 Artefakter 
De artefakter som informanterna tar upp i den här studien kan utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv anses som viktiga för att ett pedagogiskt ledarskap utifrån studiens definition av be-

greppet ska kunna utföras. Skolverket (2011) skriver i Läroplan för förskolan att förskolans 

lärmiljö, som här kan definieras som såväl immateriella som materiella artefakter ska utfor-

mas på ett sätt som inspirerar till lärande och utveckling. Som exempel kan nämnas hur 

nätverk såväl inom som utanför den egna kontexten på olika sätt blir ett immateriellt verktyg 

som är viktigt för att få en komplex verksamhet som förskolan att fungera. Pedagogisk 

dokumentation, vetenskaplig litteratur och forskning, som här ses som materiella artefakter, 

benämns av informanterna som ett viktigt verktyg för deras yrkesutövande.  
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8.3 Förslag på fortsatt forskning 

Arbetsprocessen med den här uppsatsen har gjort att nya tankar och frågor om pedagogiskt 

ledarskap har väckts. Det saknas ytterligare forskning om detta ämne som kan bidra till ökad 

insikt och förståelse för förskolechefsyrkets komplexitet och det pedagogiska ledarskapets 

otydliga definition. För att ytterligare söka kunskap om detta ämne skulle det kunna vara rel-

evant att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har om förskolechefers betydelse för 

det pedagogiska ledarskapet. Det skulle även kunna vara av intresse att vidare undersöka hur 

distribuerat ledarskap påverkar den pedagogiska verksamheten. Enligt denna studies resultat 

är nätverk och utbildning av processledare eller lärspridare olika sätt att kvalitetssäkra i för-

skolan. Det skulle kunna vara av intresse att vidare undersöka vilka lärdomar och erfaren-

heter dessa sätt genererar som bidrar till ett pedagogiskt ledarskap som är förenligt med 

gällande styrdokument. 
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Intervjuguide       bilaga I   
 

Vad lägger du in i betydelsen av begreppet förskolechef? 

 (inledande fråga) 

Vad lägger du in i betydelsen av begreppet pedagogiskt ledarskap?  

(inledande fråga) 

 (Vilken/vilka arbetsuppgifter anser du är förskolechefens viktigaste?  

(direkt fråga) 

Varför? 

Vilka påverkansfaktorer anser du är tongivande för ditt yrkesutövande? Ge gärna exempel 

(direkt fråga, sonderande fråga) 

Hur ser du på den sociala miljöns betydelse för ett pedagogiskt ledarskap? 

(direkt fråga) 

Hur ser du på olika slags material och miljöers betydelse för att stärka det pedagogiska le-

darskapet? Ge gäna exempel 

(direkt fråga) 

På vilket/vilket sätt är ditt arbetssätt en del i det pedagogiska ledarskapet?  

(sonderande fråga 

Hur ser du på kunskap? Hur tänker du omkring hur vi lär?  

(direkt fråga) 
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Brev inför intervju      bilaga II              

Hej! 

Tack för att jag kan komma till dig för att göra en intervju till min undersökning. Jag heter 

Charlotte Öhman och skriver en D-uppsats i pedagogik vid Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analaysera för-

skolechefers uppfattningar om pedagogiskt ledarskap. Jag kommer intervjua fem för-

skolechefer och varje intervju kommer vara individuell. Den kommer att hålla på ca 30-45 

minuter och jag kommer spela in den. Jag ska sedan transkribera intervjuerna och analysera 

det bearbetade materialet. Jag hoppas att studien kan bidra till att era erfarenheter och 

medvetenhet kring dessa frågor även kan stärka andra som är verksamma inom förskolan i 

deras verksamhet. Ni deltar helt frivilligt i undersökningen och kan när som helst välja att dra 

er ur. Intervjuerna kommer att presenteras helt konfidentiellt i uppsatsen. Efter att jag har 

transkriberat den kommer jag att, ifall ni så önskar skicka tillbaka den till er för att ni ska 

kunna läsa igenom den.  

Med vänlig hälsning 

 

Charlotte Öhman 
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