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Ledarskapet i förskolan 

Förskolechefer med ansvar för flera förskolor 

Theresa Hammarberg  

Sammanfattning 
Då samhället har förändrats och även påverkat förskolans värld kan det idag vara så att en förskolechef 

ansvarar för flera förskolor. Det kan betyda att förskolechefen får svårt att hinna med att besöka 

förskolorna och pedagogerna som är verksamma där. Syftet är att studera ledarskapet på några av 

förskolorna. Min frågeställning handlar om hur förskolechefen beskriver ledarskapet och hur 

pedagogerna beskriver ledarskapet i förskolan där förskolechefen inte sitter placerad. Vad har de 

anställda och deras chef för uppfattningar om ledarskapet i förskolan? Studien har gjorts utifrån en 

kvalitativ metod med tio intervjuer med förskolechefer, ledningsgrupp med arbetslagsledare, utvecklare 

och pedagoger på fältet. Metodansatsen görs med fältforskning med intervjuer och deltagande 

observationer och fältanteckningar. Ett resultat som visar att förskolecheferna fortfarande är belastade 

med administration och har som mål att bli mer pedagogiska ledare på fältet. En pedagogisk utvecklare 

behöver bli flera för att hinna möta upp pedagogerna på fältet. Arbetslagsledarna har antingen valt bort 

uppdraget och de som är kvar har fått mer administration och fler förskolor att besöka. Analysen 

synliggör ett förändringsarbete som förskolecheferna står inför och med ett transformativt och 

samproducerat ledarskap leder förskolecheferna organisationen framåt. Diskussionen synliggör en brist 

på förutsättningar, frågor som inte ställs leder heller inte till effektiva förändringar och långa avstånd 

skapar fortfarande ett fysiskt distanserat ledarskap. Praktiken ska fortgå och utvecklingen ska drivas 

framåt vilket görs med ett meningsskapande och en vision om delaktighet för alla verksamma inom 

förskolan. 

Nyckelord/Keywords  

Förskola, ledarskap i förskolan. ledare i förskolan, förskolechef, pedagogiskt ledarskap i förskolan.  
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1. Inledning 
 

1.1 En nyfikenhet kring ledarskapet på förskolan 

I den här studien fokuserar jag på ledarskapet inom förskolan. Jag arbetar själv inom förskolan och är 

utbildad förskollärare sen några år tillbaka. Jag har haft många olika uppdrag inom yrket, men jag har 

även ett tidigare förflutet inom idrottens värld som ledare och tränare för barn, ungdomar och vuxna. 

Min erfarenhet av den biten var en stolthet över att få vara ledare och att ledarna, tränarna tillsammans 

lyfte fram och stärkte varandra och diskuterade ledarskapet, men inom förskolans värld är det inget jag 

känner igen så starkt som inom idrottens värld. Inom idrotten är det viktigt att tala om vem man är och 

vad det innebär att leda. Varför pratar man inte mer om ledarskap inom förskolan som man gör inom 

idrotten? För mig så betyder det att vi människor vägleder och undervisar barn, ungdomar och vuxna i 

båda fallen. Det intresserar mig då samhället har förändrats och förskolorna har utvecklats genom åren.  

Där jag bor i min kommun är det vanligt att det är en förskolechef som har flera förskolor. Idag kan 

också förskolechefen själv välja vilka personer som ska ingå i dennes ledningsgrupp och arbeta med 

olika frågor som kan kvalitetsutveckla förskolan, vilket jag har egen erfarenhet av. Jag upplever ändå att 

det finns en omedvetenhet över begreppet ledarskap inom förskolans värld. Jag har funderat över det här 

och min erfarenhet och kunskap säger mig att när förskolechefer har ansvar för flera förskolor, så måste 

ett fungerande ledarskap finnas som täcker samtliga förskolor, då förskolechefen kanske inte sitter just 

på någon förskola. 

Det här betyder att förskolechefer har delegerat en del arbetsuppgifter ut på förskolorna till 

förskollärarna som med det fått i uppdrag att utföra vissa ledningsuppgifter, eftersom förskolechefen 

inte hinner eller har möjlighet att fysiskt vara på plats (Ivarson Alm, 2013). Maria Styf skrev i sin 

avhandling ”Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet?” (2012) om ledningsstrukturer i 

förskolan, att det formella ledarskapet mest handlat om administrationsarbete och att den pedagogiska 

drivkraften då var eftersatt. Bim Riddersporre och Kristian Sjövik skrev i sin rapport (2011) att det 

gjorts begränsat med forskning kring ledarskap och ledning inom förskolans värld vilket även Styf 

nämnde i sin avhandling (2012). Vidare skrev Ann Ludvigsson (2009) i sin avhandling visserligen om 

skolans värld men om ledarskapet i ett ”Samproducerat ledarskap” om hur ledarskapet formas i skolans 

värld mellan rektorer och lärare. Ludvigsson (2009) har med sin avhandling funnit att kunskapen 

behöver bli bättre kring hur vi förstår och tolkar varandra som ledare och medarbetare (Ludvigsson, 

2009). 

Utifrån detta resonemang anser jag det intressant att studera sociala fenomen i vardagliga situationer om 

ledarskapet hos förskolechefer som driver flera förskolor och som har sitt kontor på en förskola, eller 

sitter i annan byggnad. Det betyder att förskolechefens andra förskolor inte alltid har en förskolechef på 

plats. Hur ser ledares kommunikation ut på förskolorna? Är det någon förändring idag 2017?  
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2. Bakgrund 
 

Barnkrubbor för ensamstående och arbetande mödrar öppnades redan i slutet av 1800-talet. Då var det 

medelklasskvinnor som tog initiativet till det. De första ledarna var vanligen kvinnor och eldsjälar. På 

1940 talet var det socialstyrelsen som blev huvudman och som då utformade mer regler för 

verksamheten, chefsrollen skapades under den här tiden som benämndes till föreståndarinna. Senare 

tillkom föreståndare då även män anställdes. På 1960 talet ökade behovet av daghemsplatser. 1968 kom 

barnstugeutredningen, denna presenterades senare i två rapporter, SOU 1972:26 Förskolans del1 och 

SOU 1972:27 Förskolans del 2. Det som inte skrevs in var ledarrollen. Det ansågs var av mindre 

betydelse eftersom föreståndaren skulle vara del i arbetslag och ledare parallellt, man sa sig sträva efter 

en social jämlikhet. Mycket av rapporternas innehåll är fortfarande betydelsefullt och då har mycket 

ändå ändrats och utredningen har inverkat på förskolans utveckling enligt Ivarson Alm (2013).  

Mellan 1960 och 1980 var det förskollärarna som blev föreståndare på sina daghem och det öppnades 

många nya daghem under den här tiden. Det var förskollärarna som skötte det pedagogiska arbetet på 

avdelningarna och föreståndaren skötte mestadels det administrativa men saknades det personal på 

avdelningen så hjälpte föreståndaren till när det behövdes. Det fanns inte några tydliga riktlinjer om 

ansvarsfördelning (Ivarson Alm, 2013). Först på slutet av 1980 talet tog Socialstyrelsen fram ett 

pedagogiskt program, i vilket man förstärkte förskollärarnas yrkesuppdrag, man började utbilda 

föreståndarna och intresset spirade då man hade skapat nya utbildningar med pedagogiskt administrativt 

ledarskap (Ivarson Alm, 2013) 

1991 lade staten ansvaret på kommunerna som då fick ett större ansvar vilket innebar att man flyttade 

besluten från högre nivå till lägre nivå i organisationen (Jarl och Rönnberg, 2010). Rektorers 

ansvarsområden utökades till att också ansvara för förskoleklass och förskola. Vägledning och 

utbildningar inom skola och barnomsorg försämrades under den här tiden, vilket innebar att rektorerna 

inte hade fått den utveckling och kunskap dom behövde för att vara ledare. Det framkom att det fanns en 

brist på ett pedagogiskt ledarskap därför att administrativa arbetsuppgifter tagit för stort utrymme (SOU 

2015:22). Det visade sig senare i en rapport att ledarskapsutbildningen varit eftersatt hos skolledarna 

mellan 1992 till 2002. Ledarskapet blev efter detta viktigt att stärka i skolan (Ludvigsson, 2012). Från 

socialdepartementet till utbildningsdepartementet 1998 och skolverket som ny myndighetsansvarig får 

så förskolan sin första egna läroplan 1998, den ingår i det allmänna skolsystemet och lyder under 

skollagen (Ivarson Alm, 2013). Sedan 2000 talets början gick man från att ha haft en föreståndare på 

varje förskola till att ha en förskolechef med ansvar för flera förskolor, det i sig skapade ett ledarskap på 

avstånd, att en förskolechef skulle ansvara för flera förskolor och avstånden kunde vara långa mellan 

förskolorna enligt Ivarson Alm (2013). Förskollärarna har utifrån förändringarna som inträffat, fått ta 

större ansvar inom sin verksamhet. Ledarskapet och funderingar kring chefens roll har kommit att 

förändrats eftersom förskolechefernas pedagogiska roll inte finns kvar på samma sätt längre, då de 

måste ansvara för flera förskolor och de kan bara vara på en förskola i taget (Ivarson Alm, 2013).  

Förskolan är ett första steg i barns utbildning idag och ungefär en halv miljon barn går i förskola. 

Förskolan blev en egen skolform den 1 juli 2011 i skollagen. Förskolechefen har det övergripande 

ansvaret för verksamhetens utveckling, strävansmål och uppdrag, vilket även innebär att skapa 

förutsättningar för förskollärare och övrig personal inom förskolan för att de ska kunna bedriva 

undervisning utifrån riktlinjer och läroplan. Nytt blev även att förskolechefen fick bestämma över sin 
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enhets inre organisation när läroplanen reviderades 2010 (Skollagen 2010:800: Skolverket, 2016: SOU 

2015:22).  

 

Läroplanen reviderades 2010 och då först belyste man förskolechefens uppdrag med ett eget kapitel. 

Förskolechefen benämns som chef för förskollärare, barnskötare, övrig personal i förskolan och vidare 

som en pedagogisk ledare med det övergripande ansvaret för att verksamheten ska bedrivas i enlighet 

med målen utifrån läroplanen. Förskolan och utbildningens kvalitet ingår också i ansvaret som 

förskolechefen har (Skolverket, 2016). Skolverket har ett nytt dokument som heter ”Måluppfyllelse 

inom förskolan” i skolverket 2017, där finns information om de allmänna råd som ska vara en 

vägledning för dem som arbetar inom förskolan. Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett 

livslångt lärande och det är förskolechefen som har det yttersta ansvaret för förskolans kvalitet. Det 

pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en förskolechef som måste ha en pedagogisk utbildning 

och erfarenhet av yrket. Ledningsansvaret ska vara tydligt och endast ålagt förskolechefen. Om andra 

ledningsfunktioner görs genom delegation får man kalla det för biträdande förskolechef, det får inte 

misstolkas vem som är förskolechef (Skolverket, 2017). Till det här behövs personal som arbetar i 

organisationen och tillsammans ska de driva förskolan framåt. Har en förskolechef flera förskolor att 

ansvara för, så kan det betyda att vissa ledningsuppgifter har lagts ut på erfaren anställd för att vara 

behjälplig åt förskolechefen. För att leda andra människor behövs en god kommunikationsförmåga 

utifrån den situationskontext man befinner sig i enligt Hamrefors (2009). Hur går det till när 

förskolechefen har flera förskolor? Hur kommuniceras det och hur ser relationen ut i leden mellan 

förskolechef och pedagoger på fältet?  

Det pedagogiska ledarskapet har funnits med i policydokument sedan 1940 talet och syftet med 

begreppet står för ett lärande som inkluderar samtliga individer inom skolans väsen (Törnsén och 

Ärlestig, 2014). Det pedagogiska ledarskapet är en viktig del i förskolan och som också ska utföras av 

förskolechefen i möte med sina medarbetare men förskolechefen sitter mestadels med administration på 

ett kontor. Det finns många intressanta frågor att fundera över kring ledarskapet på förskolan och vad är 

det för kommunikation kring ledarskapet som råder inom förskolans värld egentligen? I förskolans 

läroplan finns det många riktlinjer skrivna för förskollärarna om deras ansvar utifrån ett pedagogiskt 

lärande. Förskollärarna är ju också pedagogiska ledare men det står inte nämnt ordagrant, att 

förskollärarna är pedagogiska ledare i mötet med barnen. Förskolechefen däremot är tydligt beskriven 

som den pedagogiska ledaren med det övergripande ansvaret (Lpfö98/16, Skolverket, 2016). Förskolan 

ska erbjuda alla barn en bra pedagogisk verksamhet och den måste anpassas för varje barn, detta kräver 

ett pedagogiskt ansvar för samtliga medarbetare och ett pedagogiskt ledarskap för att kunna leva upp till 

läroplanens strävansmål (Lpfö98/16, Skolverket, 2016). Hur det sen kommuniceras emellan 

förskolechef, arbetslagsledare, förskollärare och andra pedagoger för att kunna kvalitets höja 

förskolorna som förskolechefen ansvarar för är intressant att få studera utifrån ledarskapet. 

I skolinspektionens rapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget, synliggörs 

hur förskolor arbetar med det förstärkta pedagogiska uppdraget, de betyder att pedagogerna arbetar med 

förskolans läroplan för att kunna utveckla verksamheten, så att barnen får en lärorik och spännande tid 

på förskolan. I rapporten framkommer det att många förskolechefer leder med ett så kallat indirekt 

ledarskap som betyder att man åstadkommer struktur, form och ett innehåll för förskolans 

verksamhetsutveckling (skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 2012:7). Detta innebär ofta att 

förskolecheferna är fysiskt långt ifrån den vardagliga verksamheten, de kan vara så att förskolecheferna 

sitter i en annan byggnad, har flera förskolor och olika långa avstånd till förskolorna de ansvarar för. 

Därmed kan det bli svårt att ha kännedom om de anställdas synsätt och kompetens. Det framkommer 
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även i rapporten att pedagogerna upplever förskolechefens ledarskap som mer baserat på en god relation 

med vikt på trivsamhet och det får således ta större plats än själva förändringsarbetet. Rapporten visar 

dels att det behövs utveckling av själva lärandeuppdraget och vad det innebär, dels att förskolans 

ledarskap behöver lyftas och tydliggöras. Ledningsuppdraget som finns idag bygger på kommunikation. 

Det handlar om att man har ett bra samarbetsklimat på sin arbetsplats, vilket innebär att man för dialoger 

med anställda, om föreställningar och synsätt som man lyfter upp och diskuterar för att kunna skapa en 

mer tydlig förståelse för verksamhetens uppdrag (skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 

2012:7). 

Det framkommer att det inte finns så mycket forskat på ledarskap mellan de olika yrkesuppdragen som 

pedagogerna har inom förskolan. Jag själv arbetar inom barnomsorgen och finner det intressant att få 

undersöka närmare just när en chef driver flera förskolor, vad säger förskolecheferna det och om 

ledarskapet och vad har pedagogerna på fältet för tankar kring det här? Läroplanen för förskolan har 

hunnit bli 19 år gammal och mycket har förändrats sedan 1998 då läroplanen kom ut. Själva ledarskapet 

har inte direkt lyfts fram som en viktig del att synliggöra eller språka om inom yrket barnomsorg och det 

är nu 2017. Pedagogerna i förskolan är ledare och vägleder dagligen barn och även vuxna inom 

barnomsorgen vilket är ett ledarskap som måste synliggöras och samtalas om anser jag utifrån min egen 

erfarenhet och utbildning. Jag har utifrån denna brist valt att undersöka hur olika ledarskapsteorier kan 

vara till hjälp för min studie om hur ledarskapets kommunikativa perspektiv kan se ut på olika förskolor 

i en kommun.  
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3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att studera ledarskapet med inriktning på förskolechefer med ansvar för flera 

förskolor. Med det menar jag att lyfta förskolechefers och pedagogers utsagor om ledarskapet i 

förskolan där förskolechefen inte sitter placerad. Det avser jag att beskriva i förhållande till olika 

teoretiska perspektiv på ledarskap. 

 

 

3.1 Frågeställning 

 Hur beskriver förskolechefen ledarskapet? 

 

 Hur beskriver pedagogerna ledarskapet i förskolan där förskolechefen inte sitter placerad? 
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4. Tidigare forskning 
 

Här inleder jag med att presentera tidigare forskning kring ledarskap som jag finner intressant för min 

studie. Det har inte funnits så mycket forskat kring själva yrkesrollerna inom förskolan vilket har gjort 

att jag fått bredda min sökning i litteratur och forskning. 

 

 

4.1 Med en avsaknad av den pedagogiska motorn 
Ludvigsson belyser i sin avhandling (2009), att man i senare forskning kring ledarskapet ser en 

förändring från den ensamma ledaren till ett meningsskapande där deltagarna är medkonstruktörer av 

ledarskapet (Ludvigsson, 2009). Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar att i ledarskapet av idag 

är det viktigt att kommunicera med alla man har anställda, de måste få möjlighet att uttrycka sig och bli 

lyssnande till. Forskning menar att den muntliga kommunikationen som sker mellan närmsta chef och 

medarbetare har stor betydelse. Det finns ofta ett förtroende och en chans till bra möjligheter, dessvärre 

saknas tiden för dessa samtal menar Heide, Johansson och Simonsson (2012). Våra känslor påverkar oss 

i våra möten och samtal vi har och utifrån det påverkas vår förståelse. Det skulle kunna betyda att tiden 

medarbetaren får med chefen kan vara värdefull för dem båda enligt Heide, Johansson och Simonsson 

(2012). 

Riddersporre och Sjövik (2011) lyfter i sin rapport fram att forskning i förskolan om ledarskap är 

eftersatt, det saknas ofta att det är grundat i både teori och metod. Man har istället lyft fram kravet på en 

pedagogisk insikt till uppdraget och det har inneburit en styrning av ledarskapet i förskolan. 

Rektorsprogrammet har inte tidigare inkluderat förskolechefer men nu med nya krav välkomnas 

förskolechefer att söka till programmet, vilket har lett till en professionalisering av ledarskapet inom 

förskolan enligt Riddersporre och Sjövik (2011). 

 

Styf (2012) visar i sin avhandling att tidigare forskning har pekat på hur man använt sig av ledarskapet 

för att förbättra arbetsmiljöns kvalitet inom förskolan, det har krävt ett större administrativt arbete. Detta 

har i sin tur försvårat för förskolechef att vara den pedagogiska ledaren på fältet som behövs för 

samarbete och i process med pedagogerna i den dagliga verksamheten. Det påverkar ledarskapet och 

förskolans kvalitetsutveckling framåt då förskolechefen inte intar det pedagogiska ledarskapet och 

besöker den inre verksamheten där pedagogerna arbetar. Även om viss utveckling inom förskolan har 

åstadkommits så har det lett till ett ledarskap som funnits på avstånd menar Styf (2012). Det som Styf 

(2012) även lyfter fram är att det har varit mer intressant att arbeta med relationerna som trivsel mellan 

chef och pedagoger än att arbeta med det pedagogiska ledarskapet som ger utveckling på 

verksamheterna där barnen ska mötas av ett livslångt lärande (Styf, 2012). 

 

Svensk forskning om ledarskapet i förskolan är knapphändig och tilldelningen av forskningsmedel har i 

allmänhet varit tunn. Det har gjorts ett antal mindre studier som byggts på fallstudier men det saknas 

betydande forskning på empiriska material menar Törnsén och Ärlestig (2014). Något som Sveningsson 

och Alvesson (2010) skrev om var att det saknades berättelser om hur ledarskapsprocesser formas och 

utvecklas i verkliga livet (Sveningsson och Alvesson, 2010). Forskning om förskolechefens roll finns 

det endast lite material om och det finns inte någonting inom forskning och statistik på biträdande, 

arbetslagsledare eller andra pedagoger inom förskola och skola enligt Törnsén och Ärlestig (2014). 
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Forskning visar att ett undervisningsnära ledarskap är eftersatt och inte prioriterat på så många ställen. 

Man har istället valt att lyfta ett ledarskap som arbetar med att skapa förutsättningar i arbetet med 

undervisning och lärande. I det pedagogiska ledarskapet har man då valt att arbeta mer med att utveckla 

resultat, uppföljning och utvärdering, vilket kräver tid för administration. Det innebär att förstå 

uppdraget och att man med kunskap ökar lärandet för alla medarbetare att blir goda pedagogiska ledare 

menar Törnsén och Ärlestig (2014). 

 

 

4.2 Att leda på avstånd 

När en förskolechef ensam ansvarar för flera förskolor, kan det även vara relativt långa avstånd mellan 

förskolorna. Förskolecheferna hinner inte besöka alla förskolor, avdelningar och inte heller möta alla 

pedagoger som är verksamma på förskolorna. Här menar Ivarson Alm (2013) att man kan kalla det för 

att vara ledare på distans. Detta betyder att förskollärarna på förskolorna får ta ett större ansvar eftersom 

chefen inte finns fysiskt på plats. Ansvaret som tilldelats förskollärarna är oftast mer administration som 

att beställa material, varor, ordna vikarier, planera, mail, göra schema, hålla kontakten med förskolechef 

och andra ting att se över i verksamheten menar Ivarson Alm (2013).  

När Ivarson Alm (2013) talar om ett distanserat ledarskap som uppkom på 2000 talet då förskolechefer 

fick ansvaret för flera förskolor, så blev man tvungen att börja delegera till pedagogerna som fanns på 

plats i förskolan för att få ut information. Förskolechefen fanns inte längre stationerad per förskola och 

kunde då inte vara direkt behjälplig längre (Ivarson Alm, 2013). Ludvigsson (2012) skriver att forskarna 

menar att i detta läge har lärarna möjlighet att kliva fram, och när det görs så skapas ett bärkraftigt 

ledarskap vilket begreppet, ett distribuerat ledarskap står för. Ledarskapet florerar i grupper och i 

nätverk, det kan upplevas både positivt och negativt av medarbetarna (Ludvigsson, 2012). Att leda på 

distans kan se olika ut och för att leda krävs mandat och en tilltro för varandra av de som leder och de 

som blir ledda menar Ivarson Alm (2013). Skolans uppdrag har förändrats genom åren vilket har 

kommit att spegla samhället då läroplaner, kursplaner har tillkommit och reviderats (Jarl och Rönnberg, 

2010). 

Den kommunikation som sker i det lilla informella mötet, enskilt i vardagens stund mellan skolledare 

och medarbetare anses värdefull och ge mycket innehållsrik information enligt Ludvigsson (2012). Den 

nära relationen som uppstår i det informella mötet beskriver Ludvigsson (2012) att det ger direkta svar 

på frågor, bekräftelse och motivation. Här ges återkoppling direkt i vardagens arbete, i korridoren, på 

avdelningen, på kontoret, i personalrummet just när skolledaren kommer förbi i ett besök så sker det i en 

pågående process menar Ludvigsson (2012). Hamrefors (2009) menar att det kommunikativa 

ledarskapet har i uppdrag att utveckla organisationen med syfte att stödja nyskapande och utveckling, då 

behövs en interaktion med egna resurser inom organisationen för att i det här fallet nå strävansmålen 

och kunna utveckla förskolans verksamhet (Hamrefors, 2009). Det förstärks när förskolechefen kommer 

ut till avdelningar och interagerar med barn och pedagoger menar Törnsén och Ärlestig (2014). Den inre 

verksamheten på förskolan är viktig för det är där som ett närvarande ledarskap kan uppstå. Det är där 

som en dialog om verksamhetens eventuella dilemma eller förändring kan synliggöras och lösas menar 

Törnsén och Ärlestig (2014). Det är ett tillfälle för både ett deltagande i verksamheten och en 

återkoppling mellan förskolechef och pedagoger på fältet att kommunicera med varandra och det 

kommunikativa ledarskapet kan då utvecklas som Hamrefors (2009) menar görs genom interaktionen 

mellan chef och aktör, liknande ett närvarande ledarskap som Törnsén och Ärlestig (2014) här 

beskriver.  
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4.3 Förskolans pedagogiska ledarskap 
Ett begrepp som använts alltmer det senaste decenniet är pedagogiskt ledarskap och det finns olika sätt 

att se på det pedagogiska ledarskapet. Skolinspektionen definierar det pedagogiska ledarskapet i att 

kunna tolka målen och att förskolechefen bör kunna använda det i att leda, i undervisning och för att 

styra lärprocesser. Förskolechefen måste också se till att medarbetarna förstår uppdraget 

(skolinspektionen, 2012:7). En skolledare av idag ska klara av olika roller som arbetsuppgifter och driva 

verksamheten framåt (Rapp, Ståhlkrantz och Wargren, 2011). Vidare menar författarna att en 

pedagogisk ledare måste se till att tid och utrymme skapas för samtal, uppföljning och utvärdering. Det 

är ett ansvar som innebär att ta fram ett system för att kunna följa upp verksamheterna och deras arbete, 

vilket kallas för ett systematiskt kvalitetsarbete som ska ske kontinuerligt (Rapp et al, 2011). Ohlson 

(1996) menar att i det pedagogiska ledarskapet är ledaren aktiv och synlig på fältet bland pedagogerna. 

Inom det administrativa ledarskapet finns skolledningen med uppdrag om samordning och samarbete 

mellan avdelningar, planering, och mycket pappersarbete, mer som ett kontorsarbete enligt Ohlson 

(1996). Det är två skilda uppdrag och det betyder inte att man kan gå från ett pedagogiskt ledarskap till 

ett administrativt och klara det galant, det är lätt att det går om intet menar Ohlson (1996).  

 

Törnsén och Ärlestig (2014) anser att det viktigaste syftet med förskolechefens pedagogiska ledarskap 

är ett lärande. Barns lärande inkluderar pedagogerna och förskolechefen vilket kräver ett ledarskap. 

Ledarskapet handlar om att leda, aktivera och strukturera grupper eller organisationer. Pedagogiska 

ledare ska utifrån uppdraget lyfta tillfällen för pedagogerna att lära sig om kunskap som gör skillnad för 

barn. Utifrån en teoretisk utgångspunkt, så kan begreppet ledarskap ses som en relationell social process 

vilket betyder att ett samspel mellan ledaren och medarbetaren i sitt sammanhang gör en 

ledarskapsprocess som dom skapar tillsammans (Törnsén och Ärlestig, 2014). Ludvigsson (2012) ser 

ledarskapet relationellt och inte endimensionellt, varvid hon menar att ledarskapet sker med flera 

individer, i ett sammanhang där skolledaren är i behov av sina lärare. Det är en delaktighet med alla 

involverade som behövs för att komma framåt i verksamheten enligt Ludvigsson (2012).  

Vidare menar Törnsén och Ärlestig (2014) att utifrån ett undervisningsnära ledarskap (instructional 

leadership), när förskolechefen gör observationer på den inre verksamheten, inne på avdelningen i 

förskolan kan återkoppling ges direkt till närvarande pedagoger. Det skapar möjlighet till att utveckla, 

stödja och utmana pedagogerna framåt. Detta undervisningsnära ledarskap ger en bra insyn i 

verksamheten för förskolechefer som går ut på avdelningar möter upp och finns tillgänglig för sina 

pedagoger menar Törnsén och Ärlestig (2014).  

 

Förskolechefen har mandat för sitt uppdrag men behöver också förvärva sin ledarfunktion i mötet med 

sina anställda. Det görs genom tillit och förtroende för sina pedagoger enligt Törnsén och Ärlestig 

(2014) som också menar att en ledarfunktion kan flera individer ha och den bygger på tillit och en god 

relation. Genom att leda, interagerar man andra individer och vågar man som ledare tillåta sig ta hjälp 

av sina medarbetare, då har man även ett relationellt ledarskap som Ludvigsson (2012) menar, vilket 

kräver ett samspel mellan flera individer (Törnsén och Ärlestig, 2014). Törnsén och Ärlestig (2014) 

beskriver ett situationsanpassat ledarskap där ledaren ändrar sin stil utifrån situationens behov och att 

det ingår i ett pedagogiskt ledarskap, att kunna känna av och lyssna in sina pedagoger och således stärks 

tilliten för ledarfunktionen. Ett situationsanpassat ledarskap innebär att man anpassar sig efter den nya 

situationen, att man är flexibel och har en fingertoppskänsla för när man behöver anpassa sig till 

kontexten enligt Nilsson och Waldermansson (2011). Ledarfunktionen innebär att ha en god 

kommunikationsförmåga och att kunna improvisera för att säkra vissa situationer vilket kan vara en 

utmaning, men också en viktig del för ett situationsanpassat ledarskap menar Hamrefors (2009). 
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En skolledare behöver idag klara av att skapa en organisationsstruktur, hantera flera arbetsuppgifter och 

driva verksamheten i ett transformativt ledarskap. Ett transformativt ledarskap innebär att man 

engagerar medarbetarna vilket underlättar för alla involverade vid förändringar och det behövs för att 

kunna utveckla och förbättra sin organisation och verksamhet (Rapp et al, 2011: Sveningsson och 

Alvesson, 2010). Juul och Jensen (2003) skriver att ledarskapet hos vuxna skapar bekräftelse, ger 

trygghet och stärker den pedagogiska yrkesstoltheten och det är en viktig del även för barnen som är på 

förskolan. Pedagogerna visar ett socialt ansvarstagande i samspelet med barnen för utveckling och 

lärande menar Juul och Jensen (2003). I förskolan är det viktigt att samspelet fungerar i arbetslaget för 

att det har betydelse för förskolans kvalitetsutveckling. Ett samarbete är inte självklart bara för att man 

är vuxen, det kan ske konflikter och problematik lite då och då, även i de bästa världar. Endast ett fåtal 

individer är kunniga på att bemästra samarbeta med alla menar Juul och Jensen (2003). Det finns regler 

som är till för att följas och så finns det normer som individen skapat själv genom beteende och 

arbetssätt menar Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2011). Det är alltid aktörernas handlingar 

som är drivet i förändringarna som sker. Om ledningen kommer ut på verksamheterna har de större 

möjlighet att där få syn på normer och värden som råder, just det kan vara viktiga att lyfta för att få till 

förbättringar man önskar av verksamheten enligt Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2011).  

 

 

4.4 Kommunikationens betydelse 

Kommunikationens betydelse har många forskare diskuterat. Falkheimer och Heide (2007) har 

förtydligat att det finns en nära relation mellan kommunikation, organisation och ledarskap. Detta har 

lett till att man har skapat en strategisk bas med betoning på relation, nätverk och interaktion. Cheferna 

har kommit att få mer krav på sig och ska klara av att kommunicera visioner, normer, värden och 

organisationsfrågor. Detta ska ske både inom- och utom organisationen och det berör både chefer och 

ledningsgrupper enligt Falkheimer och Heide (2007). Eriksen (1997) menar att kommunikationen är en 

viktig interaktion och utifrån förändringar som har skett, har forskning kunnat visa att nya lösningar 

skapas utifrån ett flexibelt sätt enligt Eriksen (1997). Arbetet handlar om att skapa projektgrupper och 

team så att hierarkin i verksamheten minskar och delaktigheten bland medarbetarna ökar (Eriksen, 

1997). Syftet är att höja kunskapsnivån, effektiviteten och flexibiliteten hos medarbetarna vilket skapar 

större delaktighet hos anställda och en bättre samverkan för samtliga berörda. Det är den 

kommunikativa designen som nya projektgrupper och team som syns alltmer inom framgångsrika 

organisationer menar Eriksen (1997). 

 

Ludvigsson lyfter i sin avhandling (2009) fram att när skolverksamheten förändrades och man 

inkluderade skolan med barnomsorgen, så kunde kommunen även anställa skolledare med erfarenhet 

från både förskola och från fritidshem. Senare har man inom ledarskapsforskning uppmärksammat en 

brist på kunskap inom samspelet mellan ledare och medarbetares kommunikation om hur dom förstår 

varandras ord och verk i det vardagliga arbetet. Det finns en begränsad kunskap i hur skolledare hjälper 

till att utveckla miljöer som bygger på förändring. Det har gjorts få fallstudier på ledarskapssituationer, 

och som borde analyserats, definierats och utvecklats vidare menar Ludvigsson (2009). Hamrefors 

(2009) menar att de aktörer som väljs in i en ledningsgrupp är professionella i sin yrkesroll och är bra på 

att klara organisationens kommunikativa förmåga utifrån ett helhetsperspektiv. Aktörerna har då fått fler 

funktioner för sitt uppdrag och yrke. Det här har blivit en ny trend och kommunikationen har med det 

fått grogrund i samhället enligt Hamrefors (2009). 
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När samhället förändras snabbt och kunskapstillväxten ökar, handlar det ofta om tiden, antingen klarar 

man att hänga med utvecklingen och se möjligheterna eller så halkar man efter, beroende på hur man 

klarar av att positionera sig. För organisationens ledning är det viktigt att finna den position som är den 

bästa för organisationen enligt Hamrefors (2009). Det kan betyda att ledningen med deras ledarskap har 

till uppgift att våga förändra organisationen till önskat läge för att kunna genomföra den utveckling och 

förändring som behövs för verksamheten utifrån organisationens ramvillkor skriver Christensen, 

Daugaard jensen och Lindkvist (2011). I det kommunikativa ledarskapet behöver ledningen förändra 

och stärka medarbetarnas inre motivation. Det innebär att möta dem och förstå deras tänk, känslor och 

ha empati för det menar Nilsson och Waldermansson (2011). En ömsesidig uppfattning behövs för att 

man ska kunna utveckla verksamheten dit man önskar menar Ludvigsson (2012). Ledningen behöver 

därför övertyga sina medarbetare med hjälp av strategisk kommunikation som innehåller visioner och 

motivation så att de efterfrågar det som ledningen vill förändra (Falkheimer och Heide, 2007: 

Hamrefors , 2009). Det är positionen, att medarbetarna vill samma sak som ledningen, då först kan man 

nå utveckling och förmer effektivt enligt Hamrefors (2009). 

 

Det är viktigt att ha med sig sina medarbetare i förändringsarbeten man önskar göra. Visioner, mål och 

långsiktig målsättning är framgångsrika begrepp menar Heide, Johansson och Simonsson (2012). 

Visionens vikt pratar även Ludvigsson (2012) om och det kan användas som ett verktyg i ledarskapet 

just för att motivera sina medarbetare. Man kan även diskutera ledarskapet utifrån en meningsskapande 

aktivitet enligt Ludvigsson (2012). Det är betydelsefullt att samtliga anställda förstår vad 

organisationens mål och vision betyder, ledningen bör kunna förklara tydligt vad det innebär för sina 

medarbetare menar Heide, Johansson och Simonsson (2012). Visionen ska ägas av alla anställda och 

ledningen bör förmedla detta genom handling, interaktion och kommunikation. Kommunikationen är så 

pass betydelsefull, kreativ och produktiv att den behöver fullt stöd i dialogen och i dess interaktion för 

att förstås fullt ut i stunden, annars kan det feltolkas av medarbetarna vilket kan leda till att 

förändringsarbetet avstannar eller inte leder dit ledningen önskar (Heide, Johansson och Simonsson, 

2012). Kommunikationen formas av fler än två individer som delar uppfattningar om dess verklighet. 

Människors sociala interaktion påverkar hur kommunikation blir och hur budskapet kan tolkas menar 

Heide, Johansson och Simosson (2012). 
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5. Teori  
 

I denna del presenteras den teoretiska ramen som jag använt för min studie. För att genomföra studien 

avser jag att främst använda mig av Ludvigssons ledarskapsteori där hon lyfter fram betydelsen av ett 

demokratiskt lärande och ett ledarskap som man tillsammans formar. Här väver jag in Hamrefors 

kommunikationsteori som stöd utifrån Hamrefors antagande om kommunikationen som Hamrefors 

menar är en viktigt del i ledarskapet. Nedan presenteras först begreppsdefinitioner på begrepp som är 

återkommande i min studie. 

 

 

5.1 Begreppsdefinitioner 

Begreppet ledarskap och chefskap finns det många definitioner på, som förändring, utveckling, att 

kunna lyssna, att kunna kommunicera visioner, att kunna vara tydlig, att kunna se till helheten och att 

vara engagerad i det som händer inom organisationen enligt Sveningsson och Alvesson (2010). 

I forskning görs skillnad på chefskap och ledarskap, det finns delar i chefskapet som inte har med 

ledarskap att göra som administration, planering och kontroll. Ett chefskap står för verksamhetens 

stabilitet. Ledarskap handlar till stor del om samspel, indirekt kommunikation, att skapa verksamhets- 

utveckling och att hantera förändring, menar Sveningsson och Alvesson (2010). Ett ledarskap kan vara 

utfört av chefen men även av en medarbetare. Idag lyfter man fram individer mer som ledare och de är 

dagens ledare som skapar nya förändringar inom verksamheten (Sveningsson och Alvesson, 2010). 

Ledarskap som begrepp innebär olika funktioner man kan ha som ledare och det kommer sig av det 

sociala samspelet bland individer. Det kan utföras av en eller flera individer och vara både informellt 

och formellt (Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist, 2011). Ledarskapet är en process som kan se 

olika ut och innehålla skiftande syften. Som ledare behöver man ha kunskap och vara införstådd i 

uppdraget man har menar Törnsén och Ärlestig (2014) som utgår från förskolan och skolans värld. Den 

formella ledaren i förskolan är förskolechefen som har ett chefskap med mandat att leda och styra 

verksamheten och är den ytterst ansvariga. Förskolechefen ska genom sitt uppdrag påverka samtliga och 

meningen är att kunna förenkla arbetet och relationerna genom att leda och strukturera inom 

organisationen menar Törnsén och Ärlestig (2014).  

Ett chefskap, att vara chef handlar om att ha en formell rättighet som innehar en specifik befattning 

menar Thylefors (2007). Med chefskapet följer också ledarskapet som behövs för att kunna leda andra 

människor och nå resultat, men ledarskapet måste man också förvärvas av sina anställda (Thylefors, 

2007: Törnsén och Ärlestig, 2014). Det finns olika syn på ledarskapet utifrån vår bakgrund som 

uppväxt, sociala mål, behov och normer som påverkar vårt sätt att leda menar Ludvigsson (2012). Rapp 

(2011) menar att chefskapet innehar många uppgifter och det handlar om att leda och kunna utveckla 

både förskola och skola. Föreståndarens uppgift var från början att vara arbetsledare, men med 1980- 

talets decentraliseringssträvan medfördes att även budget lades på föreståndarens ansvar. Det ligger 

också på förskolechefens ansvar att driva det systematiskta kvalitetsarbetet framåt och chefskapet 

innebär att ha ett ansvar för personal, ekonomi och resultat enligt Rapp Ståhlkrantz och Wargren (2011). 

För att klara av att utveckla kvalitetsarbetet behöver förskolechefen i sitt chefskap även använda sig av 

ett gott ledarskap för att nå utveckling och förbättring, då Rapp (2011) menar att ledarskapet uppstår i 
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samspelet med andra, i nuläget och det kan vara till behjälp för chefskapet för att kunna bli en 

framgångsrik förskola (Rapp et al, 2011). 

Begreppet demokrati betyder folkstyre vilket inkluderar alla vid beslutsfattande. Den demokratiske 

ledaren måste även vara lite av en auktoritet för att våga och klara av att fatta även svårartade beslut 

med medarbetarnas förtroende. Denna typ av ledare inger trygghet och framkallar kamratskap med att 

låta andra få delegera, bli delaktiga i olika uppdrag och arbetsuppgifter enligt Ohlson (1996). 

Begreppet relation Har vi goda relationer till den individ vi får information av så stärks vår lojalitet 

och motivation. Det handlar väldigt mycket om hur vi blir bemötta och hur ett budskap ges och tolkas 

(Falkheimer och Heide, 2007). Hamrefors (2009) menar att relation är något som växer fram ur 

kommunikation mellan oss människor, det finns både starka och svaga relationer som båda behövs för 

verksamheten, det har blivit ett relationsbyggande verktyg menar Hamrefors (2009). 

Begreppet kommunikation betyder förbindelse och är viktigt för inlärningsprocessen enligt Ohlson 

(1996). Kommunikation handlar om att skapa kontakt det är en interaktion där individerna interagerar 

och använder sig av meningsbärande symboler utifrån egna upplevelser och möjliga normer, för att 

kunna förstå varandra. Muntlig kommunikation är en invecklad process där svaret kan ha tolkats olika 

(Ohlson, 1996: Eriksen, 1997). Kommunikation handlar om att kunna förmedla en mening med att 

använda sig av ett språk. Kroppsspråket förstärks när man pratar och när handling sker är påverkan som 

störst enligt Hamrefors (2009). Kommunikation innehåller ett talande och ett lyssnande. Människan 

tänker mer på vad man tänker säga och då lyssnar man inte lika noga på den andre menar Nilsson och 

Waldermarsson (2011). 

Begreppet organisation innehåller idag mer strukturering, som att ha en strategi som ska 

kommuniceras, kultur, ledarskap, nätverk, media och centrala teorier som systemteori, 

meningsskapande och kommunikation, det bildar tillsammans en organisation enligt Johansson och 

Simonsson (2012). Organisationer är sedda som sociala konstruktioner som skapas och förändras utifrån 

vardagens händelser, ämnen, perspektiv och metoder. Organisationen berättar och beskriver ramen för 

verksamheten så tydligt som möjligt (Johansson och Simonsson, 2012). 

 

 

5.2 Teoretiska perspektiv på ledarskapet 
Ludvigsson (2012) beskriver två sidor av ett ledarskap, den ena är det hårda ledarskapet, där skolledaren 

är en tydlig ledare som kan styra, vara konkret och fatta beslut. Det skulle kunna jämföras med 

begreppet chefskap enligt Sveningsson och Alvesson (2010). Den andra sidan Ludvigsson (2012) 

beskriver är det mjuka ledarskapet, med känslighet, en god lyssnarförmåga och social kompetens för 

delaktighet, detta skulle kunna jämföras med begreppet ledarskap som Sveningsson och Alvesson 

(2010) beskriver. Ludvigsson (2012) menar att båda sidorna behövs för att få ett gott ledarskap i 

verksamheten där förhållningssättet skapar goda relationer. Ledarskapet är idag inte fullt så auktoritärt 

utan har utvecklats mot ett mer meningskapande där ledare idag lyfter visioner och kommunicerar mera 

tydligt till sina medarbetare enligt Ludvigsson (2012). Skolledaren ska ses som en ledare men också 

som en jämbördig individ. Ledarskapet som vuxit fram har formats till ett demokratiskt lärande med 

delaktighet, ett kommunikativt ledarskap som man skapar tillsammans enligt Ludvigsson (2012). Detta 

kan även liknas vid det som Ohlson (1996) beskrev om hur den demokratiske ledaren skapar lugn och 

god kamratskap som också alstrar ett förtroende för medarbetarna (Ohlson, 1996). Ludvigsson (2012) 

menar vidare att det finns olika syner på ledarskapet som påverkar oss utifrån sociala mål. Det kan röra 

sig om hur vi mår, vad vi har för behov, vad det är för normer och förväntningar som belyser vårt 
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samhälle från igår till idag. Allt sådant påverkar kommunikationen vi för till varandra, huruvida ett 

socialt fenomen uppstår i samspelet mellan individer, som när skolledare och pedagoger pratar med 

varandra så utbyts information och dom kan förstå varandra (Ludvigsson (2012). Det går att jämföra 

med både relationer och kommunikationer som handlar om hur vi blir bemötta och hur vi läser av vårt 

kroppspråk som hjälper till att förstärka det vi menar (Falkheimer och Heide, 2007: Hamrefors, 2009). 

Ludvigsson (2009) skriver om ett samproducerat ledarskap i sin avhandling. ledarskapet handlar om ett 

samspel och en kommunikation, i annat fall är det inget ledarskap menar Ludvigsson. Hon skriver att 

ledarskapet i skolan leds av skolledare, men det är pedagogerna som driver arbetet på fältet, vilket 

Ludvigsson (2009) menar är ett samproducerat ledarskap, det är något som man skapar tillsammans med 

andra individer för att få det att fungera och kunna utvecklas framåt enligt Ludvigsson (2009). Även 

Ivarson Alm (2013) belyser Ludvigssons (2009) begrepp om vikten av ett samproducerat ledarskap där 

förskolechef och förskollärares behov av varandra är betydelsefullt, för att kunna leda verksamheten 

framåt. Ju mer pedagogerna använder sig av ett öppet förhållningssätt, där man vägleder, samtalar, 

ställer öppna frågor och lyssnar till varandra i ett ledarskap, desto mer givande och utvecklande blir 

samtalet som kan leda till verksamhetsutveckling menar Ivarson Alm (2013). Med en engagerad 

förskolechef som söker kontakt i den inre verksamheten om vad som sker på avdelningarna, desto bättre 

kan man kvalitetsutveckla sin förskolas verksamhet. Kommunikationen växer också mellan barnen och 

pedagogerna just med att samproducera arbetet. När förskolechefen visar sig på avdelningarna, visar sitt 

intresse och sin nyfikenhet för verksamhetens utveckling på avdelningarna, lyssnar och samtalar med 

pedagoger och barn, då stärks förtroendet för ledarskapet enligt Ivarson Alm (2013). 

Eriksen (1997) menar att ledarskapet är viktigt och kan få sina anställda att bli medvetna i sin yrkesroll, 

så att de kan utvecklas i samsyn i sitt arbetslag och kunna förbättra verksamheten. Eriksen (1997) menar 

att ledarskapet kan kritiseras av sina medarbetare om det inte lyckas med förtroendet, det handlar om att 

kunna entusiasmera och engagera sina anställda naturligt och med ett professionellt uppträdande enligt 

Eriksen (1997). När vi i ledarskapet kommunicerar med varandra handlar det om att förmedla ett 

budskap men också om hur vi gör det menar Nilsson och Waldermanson (2011) som också menar att 

det kräver både engagemang och uppmärksamhet för att kunna tolka budskapets riktiga avsikt (Nilsson 

och Waldermanson, 2011). Ledarskapet ses ofta som en personlig kompetens med personliga 

egenskaper och idag uppstår ledarskapet i samspelet med andra och i den kontext mötet sker i enligt 

Rapp, Ståhlkrantz och Wargren (2011). 

En deltagande stil innebär att alla görs delaktiga i ett demokratiskt ledarskap, där man tillsammans 

beslutar vad som ska ske enligt Sveningsson och Alvesson (2010). Stilen anses bidra till ett stort 

engagemang hos medarbetarna. I ett transformativt ledarskap fördelas makten jämt i organisationen med 

inspiration och engagemang satsar man på medarbetarnas intresse och styrka (Sveningsson och 

Alvesson, 2010: Ludvigsson, 2012). Det är här i ett transformativt ledarskap man kan finna den heroiska 

ledaren med en postheroisk ledarskapsstil. Hjälteidealet är nedtonat och trycker på den sociala 

interaktionen, processen och dynamiken vilket innebär att vi också tillåter andra att få kliva fram och 

leda. Med denna stil får många individer möjlighet till att utvecklas i en ledarskapsprocess (Sveningsson 

och Alvesson, 2010: Ludvigsson, 2012). 

Sveningsson och Alvesson (2010) skriver att den halvnya ledarskapsorienteringen har varit den mest 

framträdande stilen under de senaste tjugo åren och den innehåller olika perspektiv om ledarskap som 

baseras på tre varianter med skillnader i ett transaktionellt och ett transformativt ledarskap. Skillnader 

mellan chefskap och ledarskap och med sikte på ett karismatiskt/visionärt ledarskap. Det betyder också 

att cheferna har det övergripande ansvaret och använder sig av strategier och visioner för 

organisationens uppdrag.  
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 Inom det transaktionella ledarskapet har man ett kortsiktigt perspektiv, klassiskt, traditionellt 

och med en administrativ tyngd på budget. Det här är mer åt ett chefskap som innebär att man 

får saker och ting utförda av andra genom traditionell planering och kontroll.  

  Inom det transformativa ledarskapet är perspektivet långsiktigt, man använder delaktighet och 

ett engagemang där ledaren inspirerar, motiverar och får så fokus på verksamheten. Det är ett 

ledarskap som lägger intresset på människors sinnen kopplat till miljön och dess verksamhet 

menar Sveningsson och Alvesson (2010).  

 Chefskap och ledarskapets skillnader där man finner chefskapet i det transaktionella ledarskapet 

där man använder sig av budgetansvar, administration och kontroll. Ledarskapet finner man i ett 

transformativt ledarskap där man istället öppnar, motiverar och leder andra människor. 

 Det karismatiska ledarskapet grundegenskaper sägs vara av högt självförtroende med ett behov 

av makt, moraliska uppfattningar och en dominerande stil. Om detta finns delade meningar och 

olika teorier som en del forskare menar att det är något som man tilldelas av andra och inte alls 

har med personliga egenskaper att göra enligt Sveningsson och Alvesson (2010). Många 

forskare synliggör istället karismans budskap, själva kärnan, en övertygande språklig 

utformning, kommunikation och nyttan av visioner. Detta leder in på ett visionärt ledarskap som 

utövas utan karisma. Det här innebär att man istället stärker visionsarbetet med inspiration, 

idéer om framtiden och goda förbättringar som kan gynna alla inom verksamheten, med slogans 

och sinnebilder förmedlar man sig med utsagor. Får man fatt i ett lyckat visionsarbete som 

fungerar, så kan det stärka gemenskapen och samarbetet inom verksamheten samt skapa fokus 

på mål (Sveningsson och Alvesson, 2010).  

 

 

5.3 Ett kommunikativt ledarskap 

Sveningsson och Alvesson (2010) beskrivning av den halvnya ledarskapsorienteringen där man 

förklarar organisationens uppdrag, strategier och visioner. Man respekterar varandra och tar hänsyn till 

medarbetarnas behov. Man skapar sociala nätverk och eftersträvar en god arbetsmiljö för sina 

medarbetare. Det innehåller delar som Hamrefors (2009) tar upp i sin teori om att se möjligheterna, ha 

en tilltro till förändringar och kunna inspirera medarbetarna att alla behövs. Enligt Hamrefors (2009) är 

det kommunikativa ledarskapets uppdrag att utveckla kommunikationen med förutsättningar för en god 

struktur där man skapar en tydlighet för sina medarbetare att förstå sin organisation (Hamrefors, 2009). 

Hamrefors (2009) menar att ledningen behöver arbeta utifrån ett strategiskt perspektiv och med två 

begrepp. Det första begreppet heter First Move Advantage, vilket betyder att ha potential för händelsen, 

det innebär att det finns en stor tilltro för detta som sker inom organisationen. Man har alltså tillgång att 

lyfta in och förstå läget man är i. Här kan och vågar ledningen förändra och skapa en verklighet som 

ledningen tror på, inifrån och ut skapar så ledningen en infrastruktur som ska inspirera medarbetarna. 

Det andra begreppet är Second Move Advantage, vilket betyder att det finns en sannolikhet för att 

kunna utveckla händelsen, den blir dock begränsad därför att ledningen anpassar sig istället för att satsa 

fullt ut och försöker förstå omvärldens styrka som den är. Det blir en utifrån och in strategi vilket är 

motsatsen till First Move Advantage. Det handlar om att återanvända kunskap på andra aktiviteter, att 

använda färdig kunskap till flera andra saker, inte bara för en sak. Individen har då flera funktioner och 

kan med sin kunskap användas mer effektivt på nya situationer och kan på så vis skapa nya värden 

enligt Hamrefors (2009).  
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Värdenätverk 

A 

B 

C 

D 

Begreppet värdenätverk finns inom organisationer och det är mer sammansatt än en värdekedja där A 

levererar till B som levererar till C. Hamrefors (2009) betonar vikten att använda sig av nätverk, när 

flera individer tillsammans kommunicerar så skapas utveckling (Hamrefors, 2009). Värdenätverket kan 

ses som en cirkel där man görs beroende av varandra genom ett effektivt samarbete menar Hamrefors 

(2009) (se bild nedan). Här finns relationer som både är starka och svaga. De starka används för direkt 

utveckling och de svaga relationerna används för påverkan av omvärlden. För att få alla med sig i att 

stödja organisationens riktning måste alla relationer starka som svaga vara med. För att klara detta 

behövs två modeller av ett kommunikativt ledarskap. Det ideologiska som tydliggör organisationens 

krav och mål som tillsammans med individers direkta relationer vill skapa värde med (Hamrefors, 

2009). 

 

Här visas två modeller på hur en värdekedja kan se ut och hur ett värdenätverk kan se ut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell blå visar en värdekedja. 

Modell grön visar ett värdenätverk (Hamrefors, 2009). 

 

  

Värdekedja 
där A 

levererar till 

B levererar 
till 

C levererar 
vidare... 
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5.3.1 Kommunikation och relation 

Hamrefors (2009) menar att organisationer behöver ha en bra kommunikation och en bra strategi för att 

utvecklas. Det behövs också visioner för medarbetarna att kunna sträva efter för fullfölja sitt uppdrag 

praktiskt. När man använder sina egna resurser, sina medarbetares delaktighet i nätverksrelationer så 

stöttar man organisationen och möjliggör nyskapande och utveckling enligt Hamrefors (2009). 

Inflytande och auktoritet behöver inte knytas till individer med en formell position, utan även andra 

anställda inom organisationen kan ha denna makt att kunna hjälpa till att kommunicera, bygga nya 

relationer och motivera kollegor kooperativt menar Ludvigsson (2012). Juul och Jensen (2003) menar 

att vi iklär oss olika språkroller beroende på vilka människor vi möter och hur situationen ser ut, vi 

förändras utifrån de människor vi kommunicerar med enligt Juul och Jensen (2003). För att leda andra 

krävs en god kommunikationsförmåga utifrån den situationskontext man befinner sig i. Hamrefors 

(2009) menar att en ledare behöver kunna förmedla en självkänsla till sina medarbetare som ger dem 

lust, inspiration och engagemang för sitt arbete och då kan också utveckling skapas inom verksamheten 

enligt Hamrefors (2009). Ludvigsson (2012) menar att vara ledare, innebär att ha en frontposition med 

strävan efter att nå resultat genom sina medarbetare. Det innebär att som ledare behöver man ta ansvar, 

men man behöver också ha tillit, empati, kunna strukturera, sätta gränser, fatta beslut och göra det på ett 

tydligt sätt genom relation och kommunikation enligt Ludvigsson (2012).  

Presentationen och sättet man kommunicerar på är viktig för att klara av att övertyga något som man 

önskar förbättra eller utveckla menar Signell (2009) som också menar att en ledare ska kunna övertyga, 

få sina medarbetare att förstå varför det är på det viset, då först får man medarbetarnas förtroende och 

det skapar i sin tur en god relation. Försöker man att övertala, att pressa någon, kan man däremot mista 

förtroendet som ledare och förmodligen försämras relationen i den händelsen menar Signell (2009). 

Enligt Ohlson (1996) bör man vara medveten om hur man framför sitt budskap till andra människor, att 

man ska tänka på sitt eget beteende, tal och kroppsspråk eftersom man förmedlar både personliga 

normer och värderingar då Ohlson (1996) menar att hur man är som ledare är sammankopplat med ens 

personlighet. Vår bakgrund, uppväxt, socialisation, utbildning och erfarenhet uttrycker sig i vår ledarroll 

enligt Ohlson (1996). Språket är ett mänskligt verktyg och som gör det möjligt för oss människor att 

förstå varandra, reflektera och uppfatta saker som finns och sker omkring oss enligt Falkheimer och 

Heide (2007), vidare är även kommunikationen mycket viktig vid förändringar och eventuella 

nedskärningar man står inför i sin verksamhet. Personalen behöver få tydlig information, behandlas 

värdigt och få veta varför och när förändringar sker enligt Falkheimer och Heide (2007). 

 

 

5.3.2 Strategisk kommunikation 

Det finns forskare som talar om strategisk kommunikation och att det är viktigt att kommunicera mer, 

den strategiska kommunikationen används överallt bland människor oavsett status, eller yrkestitel enligt 

Falkheimer och Heide (2007). Kommunikationen är inte alltid självklar för alla då vår bakgrund och 

utbildning kan se olika ut. Det gör att vi ibland inte förstår varandras budskap och vi kanske missförstår 

varandra istället vilket kan påverka organisationens utveckling, därför är kommunikationen mycket 

viktigt för organinsationers överlevnad. Med en strategisk kommunikation menar man att lägga 

betoning på relation, nätverk och interaktion. Det ställs högre krav inom organisationer och på chefer att 

kommunicera mer om visioner och normer och värden enligt Falkheimer och Heide (2007). 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har tillfört ett stort informationsflöde genom sociala 

medier, som internet, mail, instagram och andra varianter. Detta har i sin tur skapat ett större 

administrativt arbete som kräver mer tid för att kunna gå igenom all information som inkommer, dels att 
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läsa och dels sortera nyhetsflödet, vilket görs på ordinarie arbetstid menar Falkheimer och Heide (2007). 

I den interna kommunikationen är kommunikationen till medarbetarna mycket viktig, den möjliggör 

nämligen för organisationen att kunna nå målen för verksamheten. Det finns tre grundpelare inom den 

interna kommunikationen,  

1. Hierarkiska kommunikationen, förr handlade det om att sprida ren information utan 

någon direkt återkoppling. I en stor organisation med många hierarkiska nivåer tar det 

längre tid för informationen att nå fram och den kanske inte alltid heller når fram. Därför 

behöver budskapet anpassas för medarbetarna på ett meningsfullt sätt. Det kan kräva både 

sorterings och tolkningsarbete av cheferna och det viktiga här är att kunna vara tillhands, 

fysiskt för sina medarbetare och ge tydlig information, ett personligt besök förenklar 

budskapets innehåll. 

 

2. Mediekommunikationen, med interna medier som möten, mail och ting som rör 

medarbetarnas interna information. Branschtidningar som har skapat ett socialt behov och 

trivsel hos medarbetarna. Internetteknikens intågande har vuxit till ett stort 

informationsflöde att ta dela av och det är en viktig del idag men som också skapar mer tid 

framför datorn i administrativ tid från arbetstiden. 

 

 

3. Informella kommunikationen, är viktig för organisationens utveckling, det är den som 

sker i korridoren, på avdelningen, i personalrummet mellan chef och medarbetare. Den 

informella kommunikationen omfattar tolkningar och meningsskapande. Forskningen visar 

att lärandet kring organisationen också sker i dessa informella nätverk. De flesta 

ledningsgrupper har en annan åsikt om dessa informella nätverk och menar att man ska 

ägna tiden till att arbeta istället. Ledningsgrupper har inte insett vikten av budskapet som 

förmedlas i dessa informella nätverk, då varken ett lyssnande eller ett återkopplande ges 

som kan leda till effektivitet för utveckling och trivsel inom verksamheten (Falkheimer och 

Heide, 2007). 
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6. Metodologi 
 

I denna del beskriver jag hur studien genomförts och vilka metoder som jag har använt för studiens 

forskningsprocess. Begreppet metodologi betyder hur man går till väga för att formulera den 

vetenskapliga kunskapen, att man är medveten om valet, varför och dess grundsyn som metodansatsen 

ska innehålla (Fejes och Thornberg, red. 2015).  

 

 

6. 1 Metodval 

Min studie handlar om ledarskapet på förskolan, syftet har varit att studera ledarskapet med inriktning 

på förskolechefer med ansvar för flera förskolor och då vill jag undersöka förskolechefers och 

pedagogers utsagor om ledarskapet i förskolan där förskolechefen inte sitter placerad. 

Den metod som vanligtvis använts för kvalitativa studier är olika varianter av intervjuer. Deltagande 

observationer och etnografiska studier är något som inte hör till vanligheten att använda för 

datainsamlingen. Det beror på att det här sättet blir både dyrt och tidsödande, det kan också innebära 

problematik med frågor rörande konfidentialiteten och att få möjlighet till att få göra sina deltagande 

observationer på förskolor och skolor. 

Jag har använt mig av Fejes och Thornbergs bok vid namn ”Handbok i kvalitativ analys”. En kvalitativ 

studie känns relevant i den här studien med tanke på mitt syfte och frågeställning. En kvalitativ analys 

innebär att forskaren lägger mycket tid på att bearbeta sitt datamaterial eftersom datamaterialet ligger 

som grund för kommande studie. Forskaren utmanas i den processen att skapa en förståelse för 

materialet och nå ett möjligt resultat (Fejes och Thornberg, red. 2015). I den kvalitativa analysen finns 

tre grundläggande ingångar för att undersöka sociala fenomen,  

1. Subjektiva erfarenheter, vilket innebär aktörens egna uppfattningar om ledarskapet.  

2. Hur sociala situationer görs, hur aktörerna agerar i vardagen kring ledarskapet. 

3. Hur det visar sig, omedvetna synsätt av sociala fenomen. 

Dessa tre ingångar kan göras med intervjuer, deltagande observationer, anteckningar och samtal i mötet 

med dem (Fejes och Thornberg, red. 2015). I min analys avser jag att göra intervjuer och deltagande 

observationer. I”Handbok i kvalitativ analys” av Fejes och Thornberg, red. (2015), här beskrivs hur 

man kan arbeta med kvalitativ data, att genom berättelser, kunna göra en sammanhängande historia av 

många händelser utifrån datainsamlingen. Tolkningar kan även göras djupare av forskaren som kan 

använda sig av hela kontexten för att tolka ett särskilt textavsnitt (Fejes och Thornberg, red. 2015).  

Jag vill återknyta mitt metodval med det som Ludvigsson (2009) beskriver att, kommunikationen är så 

pass viktig för oss människor och den sker både verbalt och icke verbalt med gester och ansiktsuttryck. 

Den ger oss inflytande på andra individer i olika handlingssituationer, och får oss att delta i sociala 

interaktioner. Detta ges man inte möjlighet att se när man använder sig av kvantitativa enkätstudier som 

dominerar på fältet enligt Ludvigsson (2009). 
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6.2 Metodansats 
Utifrån den kvalitativa analysen valde jag fältforskning som metodansats för min studie. 

Fältforskningen har fokus på deltagande observationer som innebär att forskaren närvarar i miljön som 

ska studeras (Elvstrand, Högberg och Nordvall, 2015). Fältforskningen hjälper till att skapa en förståelse 

för fenomenet som ska studeras genom att använda ett brett spektrum av olika metoder av 

datainsamling. Det kan vara alltifrån intervjuer, observationer, fältanteckningar och samtal som jag har 

arbetat och strukturerat med utifrån tre grundläggande ingångar, 

Subjektiva erfarenheter, som har legat som grund för första graden 

Hur sociala situationer görs, har legat som grund för andra graden 

Hur det visar sig, har legat som grund för tredje graden (Fejes och Thornberg, red. 2015). 

 

Vi lever i en värld som tolkas olika av oss människor och att då kunna fånga mening och avsikt är och 

blir viktigt. Människors perspektiv är betydelsefulla och forskaren måste vara observant och lyssna in 

noga för att kunna upptäcka det. Datamaterialet är en viktig del för resultatet att analysera induktivt 

(Cohen, Manion och Morrison, 2011). Utifrån en induktiv ansats har jag som forskare försöka dra 

allmänna slutsatser utifrån det jag undersökt i min studie. Min intervjuguide med färdiga frågor 

innehåller följdfrågor och min observationsmall har jag haft som stöd vid deltagande observationer, 

dessa har blivit underlag för att studien lättare ska kunna återkoppla till allmänna slutsatser kring 

ledarskapet i förskolan. Med en induktiv start har jag försökt observera ledarskapet i vardagen som kan 

se olika ut (Fejes och Thornberg, red. 2015). Datainsamlingen och analysen har följts åt under arbetets 

gång i forskningsprocessen med tolkningar och analys (Elvstrand, Högberg och Nordvall, 2015).  

 

 

6.3 Urval 

I mitt urval har jag valt att fokusera på tre förskoleområden för att få en bredare syn på ledarskapet än 

om jag skulle välja endast ett förskoleområde. Jag gick ut med en förfrågan till tre förskolechefer om 

min studie och mitt upplägg, tre veckor före påbörjad start av min forskningsstudie i önskat område och 

kommun. Dessa tre områden ligger i en kommuns ytterområde, i glesbygden och är samtliga 

kommunala förskolor. Förskolorna är olika stora från en avdelning till fem avdelningar. 

Förskolecheferna arbetar med gemensamma mål och utvecklingsprogram som gäller i kommunen.  

 

Det är totalt åtta arbetslagsledare inom dessa tre områden, alla sitter inte med i ledningsgrupper och de 

har olika antal timmar för sitt uppdrag. Jag begränsade mitt urval till att följa fyra arbetslagsledare som 

var verksamma på de förskolor som jag valt att besöka. Skälet till att jag gjorde det var för att avstånden 

till förskolorna var geografiskt långa och det tog tid att köra bil emellan. Därför begränsade jag antalet 

för att få mer tid med ett fåtal arbetslagsledare istället. På tre förskoleområden finns det endast en 

pedagogisk utvecklare, vars utsaga jag fått i ett brev som kommer bearbetas i resultat och analysdel. 

Vidare har jag valt att få intervjua en nyutexaminerad förskollärare för att få hennes syn på ledarskapet 

utifrån fältet direkt. I mina deltagande observationer har jag mött många pedagoger som barnskötare och 

förskollärare. Jag har fått deras utsagor om ledarskapet i förskolan. 

I studiens urval ingår både förskolechefer, arbetslagsledare, en pedagogisk utvecklare, förskollärare och 

barnskötare för att få ett bredare perspektiv på ledarskapet inom förskolorna jag har valt att besöka. I 

texten benämner jag förskolechefer, arbetslagsledare, den pedagogiska utvecklaren, förskollärare och 

pedagoger. Begreppet Pedagoger, kan i min text vara både förskollärare och barnskötare, i annat fall 
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skriver jag ut yrkesrollen om jag behövt förtydliga detta. Mina citat och berättelser i resultat och 

analysdelen är hämtade från mina intervjuer, deltagande observationer och samtal som uppstått under 

min fältforskning. 

Jag har i mitt urval av förskolor valt att förlägga min studie på sex förskolor av 10 förskolor. Varför jag 

valde sex förskolor och inte samtliga 10 förskolor berodde på det geografiska långa avstånd som är 

mellan förskolorna. Jag behövde få ett tydligare sammanhang och tid att besöka de sex förskolor jag valt 

och det berodde också lite på pedagogerna jag skulle träffa, hur de arbetade och hur mycket tid de hade 

för mig.  

 

Kommun, förskoleområden, förskolor och deltagarnas namn är avidentifierade och ersätts med siffra, 

bokstav och yrkesroll som förskolechef 1, arbetslagledare har samma bokstav som den förskola 

pedagogen arbetar och utgår ifrån. I observationsmallen har jag har gjort förkortningar på förskolechef 

till Fc och med siffra för det område den ansvarar för, förkortning är även gjord på arbetslagsledaren till 

arb.lags. led. Förkortningarna är endast gjorda för att få plats i observationsmallen. Pedagoger och 

förskollärare från deltagande observationer och intervjuer omnämns alla som pedagoger och 

förskollärare utan siffra och utan bokstav. Totalt är det 10 stycken intervjuer, tre fältintervjuer och 10 

deltagande observationer som ingår i denna studie. 

 

Jag har på följande sida gjort en modell över de tre förskole områden där min studie genomförts. Jag 

upplever att det kan underlätta förståelsen om man får en helhetsbild över områdena och hur förskolorna 

ligger placerade i förhållande till varandra. Det är tio förskolor som är uppdelade på tre områden med tre 

förskolechefer. På område 1 finns tre förskolor benämnda från A-C. Där sitter förskolechefen på en 

annan byggnad som är markerad på bildmodellen som skolbyggnad, här sitter även förskolechefen från 

område 2 som har tre förskolor benämnda från D-F. På område 3 sitter den tillförordnade förskolechefen 

som ansvarar för fyra förskolor som benämns från G-J. De tre rutor som saknar textinnehåll har jag inte 

besökt därför att jag i mitt urval valde färre förskolor att besöka. 

Bifogat till studien följer, bilaga 1 observationsmall, bilaga 2 informationsbrev och bilaga 3, 

intervjuguide.  
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6.3.1 Modell över de tre förskoleområden 

I den här delen presenteras en bildmodell över de tre förskoleområden och hur de är förankrade till 

varandra. Det är tre förskole områden som synliggörs med en egen färg och benämns; område1,2 och 3. 

Förkortningar görs här på Förskolechef = Fc1,2 och 3. Förskola= Fsk A-H. Arbetslagsledare= 

Arb.lagsled. Med den förskolebokstav som arbetslagsledaren utgår ifrån. Under förskole område 1, finns 

tre förskolor i aprikos färg. Förskole område 2, har tre förskolor i grön färg. Förskolecheferna från 

område 1 och 2 sitter centralt i en och samma skolbyggnad som är grå till färgen här på modellen. 

Förskole område 3 har fyra förskolor och här sitter den tillförordnade förskolechefen på den största 

förskolan av tre som har blå färg. Avstånd från område1,2 och 3 till förskolorna som ligger längst ifrån 

är ungefär mellan 15-22 km beräknat bort från förskolechefens fysiska placering. De rutor som inte har 

ifylld text är de förskolor som inte ingått i mitt urval. 
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Modell 1 beskriver område 1 med tillhörande skolbyggnad där Fc1 sitter placerad. 

Modell 2 beskriver område 2 med tillhörande skolbyggnad där Fc2 sitter placerad. 

Modell 3 beskriver område 3 där Fc3 sitter placerad på den största förskolan för område 3. 
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6.4 Datainsamling 
Jag började med att gå in på en specifik kommuns hemsida, för att där se till utbudet av förskolechefer 

som ansvarade för flera förskolor inom en kommun. Efter att jag funnit och valt ut tre förskoleområden i 

en kommun med tre förskolechefer som ansvarade för tre till fyra förskolor var, så mailade jag ut ett 

informationsbrev till förskolecheferna. I mailbrevet berättade jag om min forskarstudie kring 

ledarskapet, och en idé om hur jag hade tänkt upplägget. Veckan efter tog jag telefonkontakt med de tre 

förskolecheferna som var verksamma inom kommunen, och berättade återigen om min studie som jag 

var intresserad av att få göra hos dem under våren. Med önskemål om att få intervjua och få följa 

förskolchefer, utvecklare, arbetslagsledare, förskollärare och övriga pedagoger på fältet. Alla tre 

förskolechefer tackade ja till ett deltagande. Intervjutider bokades direkt via telefonen med respektive 

förskolechef och på plats i mötet med dem, bad jag om hjälp att få ytterligare intervjutider för deras 

arbetslagsledare och förskollärare, de återkopplade direkt till mig. Efter mail och telefonkontakt med 

den pedagogiska utvecklaren kom vi överens om att utvecklaren lämnar en beskrivning på sitt uppdrag 

som pedagogisk utvecklare som kan inkluderas i studiens forskning, den lägger jag in under resultat och 

analysdel för tolkning och bearbetning. Intervjuerna påbörjades efter tre veckor efter första 

mailkontakten.  

 

Den första intervjun gjordes med förskolechef 1 på förskola B på ett litet kontor. Den andra intervjun 

gjordes på skolbyggnaden som delas av område 1 och 2 där förskolechefer sitter placerade. Intervjun 

gjordes då i personalrummet med förskolechef 2. Den tredje intervjun gjordes på förskola B med 

arbetslagsledaren C i personalrummet. Den fjärde intervjun gjordes på förskola D på ett litet kontor med 

förskollärare 1 som är verksam där. Den femte intervjun gjordes på förskola F i personalrummet, med 

arbetslagsledare F. Den sjätte intervjun gjordes på förskolechefens kontor på förskola G med den 

tillförordnade förskolechefen. Den sjunde intervjun gjordes på förskola H i ett minde kontors/allrum på 

avdelningen med arbetslagsledare H. Tre intervjuer medföljer från tidigare pilotstudie om ledarskap, 

totalt är det 10 intervjuer. 

Under samtliga intervjuer satt vi själva utan att bli störda och intervjuerna tog ungefär 30 minuter. Jag 

spelade in på min mobiltelefon efter godkännande av varje deltagare. Under intervjun gjordes 

stödanteckningar av säkerhetsskäl, om det skulle uppstå något problem med inspelningen. 

 

Väl ute på fältet kunde jag använda mig av deltagande observationer som gav både fältintervjuer, 

anteckningar, observationer och samtal. Det blev totalt 10 stycken deltagande observationer. Jag 

använde mig av fältanteckningar med penna och papper samt observationsmallen som jag använde som 

ett extra stöd att göra enkla, snabba stolpanteckningar på när jag var ute på fältet. Efter utförda 

intervjuer transkriberades intervjuerna i mitt hem, så noga som möjlig i ett Word dokument i datorn. 

Vidare är delar ur transkriberingen tagna för att analyseras i resultaten som berättelser ur det verkliga 

livet, kopplat till litteratur, forskning och utifrån metodansatsen som är fältforskning med analysarbete 

om tre grader.  

 

För område 1, i telefonsamtalet med förskolechefen frågade jag om hon kunde ordna en intervju med 

någon av hennes arbetslagsledare. Jag fick då en intervjutid med Arbetslagsledaren C som ansvarade för 

förskola A och C därför att de har ingen arbetslagsledare på förskola A. Förskolechefen inbjöd även mig 

att delta på ett mentorsmöte på förskola A med en nyutexaminerad förskollärare. Där träffade jag andra 

pedagoger i verksamheten, de var informerade om mitt besök och min studie.  

Med avstånden emellan förskolorna planerades det in av förskolechefen och arbetslagsledare C så att jag 

kunde åka med arbetslagsledare C till förskolorna i område 1. I samtal med arbetslagsledare C på ett 

besök på förskola B hamnade vi i ett samtal med arbetslagsledare B. På förskola B blev jag 

rekommenderad av förskolechef 1 att besöka den nya avdelningen som låg bredvid förskolan på samma 
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gård. Det var en paviljong. Vidare följde jag med arbetslagsledare C till förskola C och hade där 

deltagande observationer. Efter det så har det blivit till att köra bil emellan dessa tre förskolor i område 

1. 

I område 2, arrangerade förskolechefen kontakterna till de personer jag var intresserad av att få intervjua 

och träffa. Förskolechefen och jag hade telefonkontakt och sms vilket flöt väldigt effektivt. 

Förskolechefen var placerad på en skolbyggnad där jag intervjuade henne. Vi träffades vid en annan dag 

på hennes största förskola D, där hon visade runt mig och presenterade mig för alla pedagoger vi mötte. 

De var informerade redan om mitt besök och min studie. Förskolechefen berättade att den gamla 

förskolan ska rivas och en ny ska byggas, det har fått nya paviljonger då barnantalet ökat. Här gjorde jag 

deltagande observationer, hade samtal med flera pedagoger, intervjuade en arbetslagsledare D och en 

förskollärare. I telefonsamtal med arbetslagsledare F åkte jag en morgon ut till förskola F och hade där 

en intervju med arbetslagsledare F. 

 

I område 3, på förskola G träffade jag den tillförordnade förskolechef 3 för intervju efter att ha haft 

telefonsamtal och mailkontakt god tid innan. Den tillförordnade förskolechef 3  hade kontaktat 

arbetslagsledare H på förskola H och ordnat så att jag fick komma dit. Den förskolan H, låg helt åt 

motsatta hållet mot de andra tre förskolorna i område 3. Över en mailkonversation med arbetslagsledare 

H så bokades tid för intervju och jag hade i förskola h även deltagande observationer. 

Utifrån mina intervjuer jag haft så har förskolecheferna berättat att de är utbildade förskollärare i botten 

och sen har de olika vidareutbildningar inom pedagogikens värld. I övrigt så har samtliga varit 

informerade om min forskarstudie. Arbetslagsledare och den pedagogiska utvecklaren är allautbildade 

förskollärare med uppdrag som arbetslagsledare och som pedagogisk utvecklare. Mitt informationsbrev 

har satts upp på avdelningarna och några har frågat mig och velat berätta för mig och sagt att de är 

intressant det jag ska studera, det har funnits en nyfikenhet hos pedagogerna jag mött. 
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6.5 Analys och tolkning av mitt material 
Jag har blivit inspirerad av fältforskning och tolkningsarbetet och valde ett sätt av många att göra 

tolkningen på och i det här fallet använde jag mig av Fejes och Thornbergs litteratur ”Handbok i 

kvalitativ analys”. Det var en litteratur som blev ett användbart verktyg för mig genom studien. Jag 

refererar till Fangen i Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015) som använder sig av en tolkning 

uppdelad i tre grader som hänger ihop och här färdas forskaren fram och tillbaka i dessa tolkandes 

grader (Elvstrand, Högberg och Nordvall, 2015) Tolkningsgraden avsåg jag att använda mig av i mitt 

analysarbete. Jag ämnade göra detta med koppling till Ludvigssons ledarskapsteori som fördjupning och 

med stöd i Hamrefors kommunikationsteori samt min tolkning och övrig litteratur kopplad till min 

studie. Mina fältanteckningar och intervjuer har jag bearbetat under studieprocessens gång för att se om 

jag kan finna nya aspekter ur materialet. Med fältforskningen skapas möjligheter för att använda sig av 

olika metoder som loggbok, samtal i stunden och fältanteckningar för sammanhanget, vilket jag har 

kunnat använda mig av vid deltagande observationer i förskolorna. Det har gjort att jag fått ut mer av 

mina besök med interaktioner, utsagor och subjektiva erfarenheter som jag fått genom fältforskningen. 

Det har också gjort att jag kunnat skapa mening från mitt material och funnit en del nya mönster. Det 

har jag gjort med hjälp av de tre grundläggande ingångar som finns för den kvalitativa analysen att 

använda (Fejes ochThornberg, red. 2015). 

 

Tolkning av den första graden, sker ute på fältet och det handlar om mina nedtecknade fältanteckningar 

på det som jag har observerat och fått berättat för mig ute i den vardagliga verkssamheten bland 

förskolechefer och pedagoger. Det gäller att samla på sig mycket empiriskt material. Det kan vara 

observationsmall, anteckningar, samtal, fältintervjuer och avtalade intervjuer som kan spelas in och 

noggrant transkriberas. All min datainsamling är ett första stöd och underlag för fortsatt tolkningsarbete 

i analysen för studiens syfte. 

Tolkning av den andra graden, innebär att försöka tolka verkligheten genom att använda sig av sin 

kreativitet, hitta argument och mönster som talar mot själva tolkningen. Det kan handla om sådant man 

ofta tar för givet. Här ges möjligheten att kunna använda sig av en vetenskaplig och teoretisk förståelse 

som kan ge nyare perspektiv på det som studeras för studien. För att få en bra kvalitet i tolkningen är det 

viktigt att vara medveten om olika normativa ställningstaganden och att man har en förtrogenhet med 

det empiriska materialet och med tidigare forskning. Tolkningen kan så utvecklas framåt med stöd av 

forskning och varierande teoretiska begrepp. 

Tolkning av den tredje graden, innebär här att tolkningarna avser ett ifrågasättande och ett kritiskt 

reflekterande över deltagarnas tolkningar. Om forskaren då kan skapa tolkningar som går under ytan, så 

skulle det kunna innebära att det ges en djupare förståelse av det man undersökt. Forskaren skulle då 

kunna förklara ämnet utifrån ett annat perspektiv. Man kan också lyfta resultatet med hjälp av första och 

andra graden och tillföra ett par förekommande teorier för att få bättre kvalitet i analysarbetet menar 

Elvstrand, Högberg, och Nordvall (2015). 

 

Utifrån mitt empiriska material har jag skapat kategoriseringar som jag presenterar i resultat och 

analysdel med rubriker som jag finner intressanta för min studies innehåll. Det är följt av underrubriker 

för att man lättare ska kunna förstå sammanhanget av kommande citat och berättelser från intervjuer, 

deltagande observationer följt av mina tolkningar av första, andra och tredje graden där jag har färdats 

fram och tillbaka i mitt tolkningsarbete för fältforskning.  
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6.6 Etiska överväganden  

I rapporten finns ett etiskt övervägande utifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska principer som är, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Informationskravet innebär att deltagarna blev informerade först med ett informationsbrev från mig om 

studiens syfte, om intervjuer och deltagande observationer som önskas göra. Att deltagandet är frivilligt 

och när som helst kan avslutas enligt Vetenskapsrådet (2002). I min studie gick första kontakten per 

mail (bilaga 1) ut till förskolecheferna, efter telefonkontakt med förskolecheferna om att det gick bra att 

genomföra studien mailades informationsbrevet även till den pedagogiska utvecklaren. Därefter tog jag 

telefonkontakt med den pedagogiska utvecklaren om möjlighet till intervju och deltagande 

observationer. 

Samtyckeskravet, betyder att deltagarna är informerade om studiens syfte och själva får bestämma över 

sin medverkan och de kan välja att avsluta när som helst enligt Vetenskapsrådet (2002). Den 

pedagogiska utvecklaren och en förskolechef önskade se intervjufrågorna först varvid jag mailade dem 

direkt för kännedom (bilaga 2). I varje möte med deltagarna har jag ställt frågan igen om det är okej att 

göra intervjun med tillåtelse av ljudinspelning vilket har accepterats. Vid deltagande observationer har 

jag ställt frågan om det är okej att jag har fört anteckningar i mötet med deltagande pedagoger och 

deltagarna har gett min tillåtelse.  

Konfidentialitetskravet handlar om deltagares personuppgifter, vidare ska deltagarna ges förtroende, 

tystnadsplikt och samtliga avidentifieras enligt Vetenskapsrådet (2002). Kring forskning om deltagarna 

måste man som forskare vara försiktig i sitt tillvägagångssätt och tänka på allas värde som mänskliga 

individer menar Cohen, Manion och Morrison (2011). Jag har endast observerat vuxna deltagare som 

velat delta och utifrån mitt syfte och frågeställning som handlar om ledarskapet i förskolan. I min studie 

nämns heller inga namn på vare sig personer, förskolor eller kommun.  

Nyttjandekravet är att allt material för denna studie endast används i forskningssyfte för denna studie. 

Deltagarna informerades om detta i informationsbrevet och även i mina möten med dem. Den sociala 

forskningen måste man alltid ta hänsyn till utifrån de individer man möter. Det innebär även att vara 

medveten själv om att använda sig av ett etiskt korrekt uppförande med omtanke och respekt för de 

individer man möter i sin forskningsprocess enligt Cohen, et al. (2011).  
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7. Resultat och analys 

I denna del presenterar jag studiens resultat utifrån min fältforskning med intervjuer och deltagande 

observationer där jag analyserar och tolkar likheter och skillnader i deltagarnas beskrivelse av 

ledarskapet utifrån mitt syfte och frågeställning.  

Benämningar görs på de tre förskoleområden som ingått i min studie med siffra 1, 2 och 3. Förskolechef 

med 1, 2, och 3 beroende på vilket förskoleområde de tillhör, de är kopplade till samma siffra som 

området. Förskolorna benämns med en bokstav. Arbetslagsledare har samma bokstav som förskolan 

arbetslagsledaren är ansvarig för. Sedan skrivs förskollärare och pedagog utan närmare benämning. 

Detta görs för avidentifiering och för att lättare kunna förstå att det är olika förskole områden och 

förskolor. Jag använder mig av ett samlingsbegrepp när det gäller samtliga anställda inom förskolan och 

då skriver jag pedagoger. I övrigt skriver jag ut, förskolechefer, pedagogisk utvecklare, arbetslagsledare 

och förskollärare som blir representerade i citaten och i berättelserna. Under 7.1 presenteras de olika 

kategorierna och deltagarna, när jag skriver samtliga deltagare så menar jag även förskolechefer. Under 

7.2 till 7.5 redovisar jag kategorierna följt av en liten underrubrik för vilka deltagare det handlar om, och 

en kort berättelse, följt av citat eller en berättelse från deltagarna och en tolkning med teoretiska 

perspektiv och begrepp. Därefter kommer en sammanfattning av analysen 7.2 -7.5 utifrån en tolkning av 

första, andra och tredje graden. 

 

 

7.1 Presentation av kategorier 
Nedan följer en kort presentation av kategorins innehåll och vilka deltagare som varit relevant för 

respektive kategori. Det är ihopsatt utifrån intervjuer och deltagande observationer. 

 

 Kategori 7,2 handlar om att leda på distans. Här berörs samtliga deltagares utsagor och 

funderingar dom haft om avstånd mellan förskolor, hur ofta förskolechefen kommer ut på 

förskolorna, möter pedagoger och ger tid åt ett lyssnande och ett bekräftande. Vad anser 

egentligen förskolecheferna om att driva flera förskolor och det avstånd som är mellan 

förskolorna. Vad säger pedagogerna som arbetar på fältet, ja avdelningarna om att ha 

förskolechefer som driver flera förskolor? 

 

 Kategori 7,3 handlar om förändring och utveckling. Här berörs förskolechefers, den 

tillförordnande förskolechefen, den pedagogiska utvecklaren och arbetslagsledarnas utsagor 

deltagarna kring förändring och utveckling inom organisationen. Förskolecheferna 1 och 2 

håller på att bygga upp sina organisationer. I område 3 som ligger längre bort från de andra två 

områden, har sedan ett par månader tillbaka arbetslagsledare G fått kliva in på en tillförordnad 

förskolechefsposition – tillförordnad förskolechef 3 har ansvar för fyra förskolor. Den 

tillförordnade förskolechef 3 har fått dra ned på det fackliga för att hinna med 

förskolechefsrollen som kräver mer tid. 

 

 Kategori 7.4, handlar om ledarskapets olika skepnader. Här berörs samtliga deltagares 

utsagor i funderingar och samtal om ledarskapet och det här med att vara en pedagogisk ledare. 
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Förskolecheferna pratar om att det behövs ett administrativt stöd för att kunna vara en 

pedagogisk ledare. Pedagogerna på avdelningarna berättar utifrån sitt perspektiv vad det innebär 

när den pedagogiska ledaren saknas.  

 

 Kategori 7.5, handlar om relationer och nätverk, här berörs förskolechefer, den pedagogiska 

utvecklaren, arbetslagsledarna och förskollärares utsagor frågor och funderingar dom har om 

vikten av att få träffas och prata. Att få ingå i olika nätverk, få ett kollegialt lärande, 

kommunikationens betydelse och en delaktighet som diskuteras. Vad är det förskolecheferna 

önskar prioritera och vad är det som arbetslagsledare och övriga pedagoger önskar? 

 

 

7.2 Att leda på distans 

Förskolechefer, arbetslagsledare och den pedagogiska utvecklaren 

Förskolechef 1 berättar att hon tycker att avståndet till den förskola som ligger en och en halv mil bort 

påverkar utvecklingen och berättar att det är totalt tolv avdelningar som förskolechef 1 har i sitt område. 

Besöken sker inte varje vecka på varje avdelning, men förskolechef 1 berättar att hon är på alla sina 

förskolor minst en gång i veckan. Det är svårt att ta sig ut och det försvårar samarbetet med de andra två 

förskolorna som ligger närmre varandra och som kan ta hjälp av varandra. Det är långt emellan 

förskolorna och det krävs att man har körkort och bil för att ta sig ut till områdena, berättar förskolechef 

1. 

Förskolechef 2 berättar att alla pedagoger är väldigt förstående och vet att hon haft väldigt mycket att 

göra för sitt förskoleområde. Förskolechef 2 berättar att hon är väldigt tillgänglig även om hon inte är 

där fysiskt på plats, så ser hon alltid till att höra av sig inom ett par timmar till pedagogerna och det får 

hon beröm för. Hon tar sig tid när det är viktigt och då har det oftast handlat om saker som hänt på 

förskolan. Förskolechef 2 berättar också att hon försöker se alla hon möter i förskolan och att det finns 

en bra relation redan och med tillgängligheten så skapas det en nöjdhet hos pedagogerna. 

Den tillförordnade förskolechef 3 berättar att hennes fokus hittills har varit att personalen ska känna sig 

lugn, kunna fokusera på barnen och på verksamheten. Att det ekonomiska flyter och att hon får ta de 

andra bitarna som pedagogerna inte kan påverka för det är förskolechefens uppdrag berättar den 

tillförordnade förskolechef 3. Avståndet har betydelse, för att det tar tid. Drygt två mil är det till 

förskolan som ligger längst bort, återkopplingen är inget problem men de fysiska mötena är det som blir 

svåra berättar tillförordnad förskolechef 3. 

Arbetslagsledare C menar att avstånden är långa och det är många förskolor som den pedagogiska 

utvecklaren ska besöka, det gör i sin tur att det tar ännu längre tid för den pedagogiska utvecklaren att 

komma tillbaka på återbesök. Avdelningarna lever i ett tomrum i väntan på att utvecklaren ska komma. 

Det hinner gå för många veckor emellan utvecklarens besök och då skapas en oro hos pedagogerna på 

fältet. När arbetslagsledarna gått in för att hjälpa blir det svårt berättar arbetslagsledare C. 

Att lämna barngruppen för möte med den pedagogiska utvecklaren kan vara svårt då förskolorna har 

långa avstånd till varandra och pedagogerna får svårt att hjälpa varandra för att frigöra pedagoger att gå 

på nätverk eller åka iväg på möte, 
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- Min upplevelse är dock att det kan vara svårt att i vardagen ute på förskolorna få tillfälle att 

ta upp pedagogiska frågor i den omfattning jag skulle önska då pedagogerna inte alltid har 

möjlighet att lämna barngruppen (Pedagogiska utvecklaren).  

Min tolkning här är att det blir påtagligt med ett distanserat ledarskap. Det är så långt mellan förskolorna 

att förskolecheferna inte har den tiden de behöver för att kunna åka ut till dem oftare. Det här innebär att 

många chefsuppgifter har hamnat på förskollärarna som är arbetslagsledare, de har fått mindre tid i 

barngrupp och för relationsfrågor. De långa avstånden försvårar för förskolechefer, arbetslagsledare och 

för den pedagogiska utvecklaren att kunna hjälpa varandra i vardagen. Relationer är av stor betydelse 

för ledarens mandat att få framföra sitt budskap, det krävs också en tilltro för varandra i ett sådant här 

arbetssätt (Ivarson Alm, 2013). Här behöver förskolecheferna delta som pedagogiska ledare för sina 

medarbetare även om de är bra på att klara sig själva. Förskolecheferna behöver vara fysiskt närvarande 

för att kunna se, lyssna och inspirera på fältet (Skolinspektionen, 2012:7). Det som jag också tolkar är 

att förskolecheferna berättar om ledarskapets vikt att snabbt hänga med i utvecklingen, kunna 

kommunicera och vara tillgängliga för sin personal trots ett distanserat ledarskap. I ett värdenätverk där 

medarbetarna görs delaktiga är kraven höga på ett mångfaldigt ledarskap och det kommunikativa 

ledarskapet måste hela tiden utvecklas för att man ska klara positioneringsarbetet, hur man planerar för 

att kunna utveckla sin organisation (Hamrefors, 2009). 

Förskolechefernas utsagor om att driva flera förskolor skapar en större frånvaro för dem på förskolorna. 

Förskolecheferna kommer inte ut så ofta som de önskar till alla förskolor och färre besök görs till 

förskolor som ligger längst bort i ytterområdena. Långa avstånd påverkar den fysiska kontakten mellan 

förskolechef och pedagogerna på fältet. Förskolechef 2 menar att det är tryggt för pedagogerna att få ha 

en arbetslagsledare på sin förskola som tar hand om allt då inte förskolechefen sitter placerad där. Det 

bästa är att ha förskolechefen på förskolan, det tror förskolechef 2 som menar att det ger en större 

trygghet för pedagogerna. Den tillförordnade förskolechef 3 menar att det är mycket som man missar 

när man inte kommer ut så ofta i verksamheterna och kan se med egna ögon. Förskolechef 1 tror att om 

förskoleområdena blev mindre och man skulle ha ett ansvar för färre förskolor, så skulle det ge ett bättre 

kollegialt lärande och större delaktighet för alla involverade. 

 

Pedagogerna 

Pedagogerna som arbetar på fältet har fullt upp med sitt arbete och det framkommer att pedagogerna 

inte träffar sina förskolechefer så ofta. Förskolecheferna försöker att vara tillgängliga för pedagogerna 

på annat vis när de inte kan vara där fysiskt. En förskollärare berättar att förskolechefen inte besöker 

pedagogerna på avdelningen så ofta. En annan förskollärare berättar att när förskolechefen inte är på 

plats så ofta så missar förskolechefen också mycket som händer i verksamheten. En annan förskollärare 

saknar de fasta dagarna som förskolecheferna hade tidigare på förskolorna, 

 

- En dag i veckan kanske? En förmiddag i veckan är förskolechefen här (Förskolläraren). 

 

- Jag tror det behövs en arbetslagsledare på plats som man kan vända sig till så inte alla 

behöver ringa så fort till förskolechefen som sitter två mil bort (Arbetslagsledare F). 

 

- Dom tappar det, så fort dom blir chefer på nåt vis så tappar dom den där 

verklighetsförankringen, även om dom har jobbat i barngrupp (Förskolläraren)  
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- Det är ju ett stort område att ha hand om man ska hinna med allihopa sådär, men jag kan väl 

också känna att just när man sitter på medarbetarsamtal å sådär att de (djup suck) jaa att 

förskolechefen ser väldigt lite (Förskolläraren). 

 

- Förskolechefen träffar jag inte varje dag, jag kan tycka det var väl bra som dom hade förut 

när dom hade fasta dagar på förskolorna (Förskolläraren). 

 

Min tolkning är att det finns ett behov hos pedagogerna ute på förskolorna att få bli lyssnande till och få 

mötas i kommunikation med sina förskolechefer. Ludvigsson (2012) skriver att medarbetarna tycker att 

det är viktigt med att skolledaren besöker dem i vardagen och att det handlar om tillgänglighet 

(Ludvigsson, 2012). Det framkommer i mitt material ett mönster att det är precis det som pedagogerna 

pratar om, en avsaknad av sina förskolechefer, ett behov av att få bli bekräftade. Förskolecheferna är 

medvetna om deras betydelse för pedagogerna, när förskolecheferna inte räcker till för att åka ut till 

förskolorna behövs istället arbetslagsledare på förskolorna som kan möta och informera pedagogerna. 

Här finns möjlighet för pedagoger att kliva fram som ledare och hjälpa till vilket är ett distribuerat 

ledarskap (Ludvigsson, 2012). För att lyfta organisationens vision krävs inte bara en ledare utan 

medarbetarna måste få ta del av kakan, de måste få äga frågan för att organisationen ska kunna stärkas 

enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012). Både förskolechef och medarbetare behöver varandra 

för att kunna leda verksamheten framåt menar Ivarsson Alm (2013). 

 

- Hon är ju arbetslagsledare på en annan förskola med så, man kan alltid ringa henne 

(Förskolläraren) 

- Man har halva huvudet med nån slags planering, saker behöver ju lösas och det är min 

uppgift och gör inte jag den så gör ingen annan den heller (Arbetslagsledare H). 

 

Min tolkning utifrån det jag hört och sett innebär att när inte förskolecheferna hinner med så använder 

de sina arbetslagsledare att hjälpa dem. Pedagogerna på fältet tappar med det kontakt med både 

förskolechef och arbetslagsledare om nu arbetslagsledaren får mer administration och försvinner från 

avdelningen eller avdelningarna oftare. Är avståndet stort mellan förskolechef och pedagog så kan det 

skapa ett dilemma då ett budskap kan ta olika vägar och kan bli att det tolkas olika menar Heide, 

Johansson och Simonsson (2012). Det kan vara så att ledningen inte riktigt ser pedagogernas läge och 

då brister förståelsen. Det kan pågå en slags envägskommunikation utan återkoppling menar Heide, 

Johansson och Simonsson (2012). Arbetslagsledarna och pedagogerna på fältet berättar för varandra om 

ledarskapets betydelse i deras egna informella nätverk som uppstår av en slump i korridoren där jag har 

stått och fått delta, ställa frågor och lyssna på deras utsagor fångat dem i deras perspektiv. Det som 

arbetslagsledarna berättar för mig och för varandra i sådana stunder som sker i ett informellt nätverk, 

den dialogen och de frågorna når inte alltid fram till förskolecheferna. Det här är frågor och diskussioner 

som är aktuella för stunden och viktiga för ledningen att få ta del av, hur gör man som ledning, hur kan 

ledningen nå ända fram, finns det frågor som medarbetarna inte ställer och hur får man medarbetarna att 

ställa alla frågor och funderingar som dom bär på i sådana fall (Christensen, Daugaard Jensen och 

Lindkvist 2011). Var tar de viktiga frågorna vägen? Det är även något som Ludvigsson (2012) lyfter i 
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sin text, att alla måste fånga varandras perspektiv, lyssna och kommunicera för att förstå vad det är man 

vill (Ludvigsson, 2012). 

7.3 Förändring och utveckling 

 

Förskolecheferna 

Det jag får berättat för mig är att område 1 och 2 tidigare varit ett stort område med 60 anställda och en 

förskolechef. Det har kommit och gått många förskolechefer. 2013 blev en arbetslagsledare inplockad 

för administrativ tjänst vilket slutade i att hon blev förskolechef 2, för hela området. 2014 delades 

området till två områden. Det kom ytterligare en chef men utan erfarenhet från förskolans värld däremot 

med erfarenhet från skolan. Det var svårt att få nyrekryterade förskolechefer att stanna kvar inom 

verksamheten. Förskolechef 2 hade återigen hela området fram till hösten 2016 själv, då kom en ny 

förskolechef 1 in med erfarenhet och kunskap inom förskolan. Nu sitter två förskolechefer på varsitt 

område med ungefär 30 anställda var. Tillförordnad förskolechef 3 har svårt att rekrytera ny 

arbetslagsledare och får då stå utan en arbetslagsledare på en av sina förskolor,  

 

- All min organisation är i en uppbyggnadsfas för jag har inte tagit över en fungerande 

organisation, utan jag får skapa mig en organisation nu. (Förskolechef 1).  

 

- Det är svårt att hitta tiden, därför håller jag nu på att förändra organisationen (Förskolechef 

2). 

 

- Det finns ingen här på den förskola som jag sitter på eftersom det var jag som var den 

arbetslagsledaren (skratt, Tillförordnad förskolechef 3). 

 

Min tolkning av förskolecheferna är att alla tre är i en organisation som är i förändring och alla har dom 

krav på sig, förskolecheferna har det yttersta ansvaret och ska utveckla sina förskolor. Samtidigt har de 

frihet att styra över sin inre organisation. Förskolecheferna samarbetar och kommunicerar med varandra 

och deras organisation är föränderlig hela tiden också utifrån barnantal och personalomsättning. Det är 

som Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar att organisationerna ses som sociala konstruktioner 

som skapas och förändras utifrån våra vardagliga händelser (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 

Det framkommer från förskolecheferna att det saknas rätt folk på rätt plats, organisationen som inte är 

klar och tiden som inte räcker till gör att de får tänka om, planera, strukturera och prova sig fram igen. 

Hamrefors (2009) beskriver hur samhället snabbt förändras och kunskapen växer, i ett sådant läge blir 

tiden viktig. Förskolechefernas utsagor i intervjuerna visar att de lägger mycket tid på att få alla 

delaktiga och jag tolkar det som att förskolecheferna har en deltagande stil när man vill få med allas 

delaktighet och engagemang enligt Sveningsson och Alvesson (2010). Hamrefors (2009) menar att det 

gäller att alla är med i utvecklingen annars kan det blir svårt att ta till sig det nya eller den förändring 

som ska ske inom verksamheten. Organisationens ledning måste finna den position som gynnar dem alla 

och som är bäst för verksamhetens utveckling enligt Hamrefors (2009). När jag pratar med förskolechef 

2 så tillägger hon att det är en klar brist att endast ha tillgång till en utvecklare på så pass många 

förskolor och många avdelningar, då mötet som sker mellan arbetslag och pedagogisk utvecklare är så 

pass givande, kvalitetsutvecklande och nödvändigt för verksamheten, 

- Det är inte relevant i förhållande till förskolornas område utan det är en snedfördelning som 

får konsekvenser (Förskolechef 2) 
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Var tredje vecka har respektive område haft tillgång till den pedagogiska utvecklaren i en vecka på sina 

förskolor, alltså 33 procent var per område. Utvecklaren har då åkt ut till respektive förskola och deltagit 

i pedagogernas miljöer, reflektioner och hjälpt dem utveckla sin pedagogiska verksamhet. Det har visat 

sig att tiden har varit knapp för respektive förskolor. Jag tolkar det som ett demokratiskt ledarskap när 

förskolecheferna hjälper varandra genom att få tillgång och dela lika tid på en pedagogisk utvecklare för 

att kunna kvalitetsutveckla avdelningar på sina förskolor, här värnar man om demokrati. Förskolechef 2 

är medveten om att det inte räcker med en utvecklare men gör det som är möjligt av det som finns för att 

förbättra för pedagogerna med att dela lika.  Förskolechefernas ledarskap ger ett inflytande över andras 

arbeten, vilket ger inverkan på organisationens yttre effektivitet för att kunna utvecklas (Hamrefors, 

2009). För den tillförordnade förskolechefen kan det bli tufft då en arbetslagsledare saknas, vilket 

betyder att den tillförordnade förskolechefen får hålla i den delen med när ingen annan förskollärare vill 

ta på sig den rollen som arbetslagsledare, vilket Rapp menar faller inom ramen för vad en skolledare 

inom förskolan och skolan ska klara av idag som just olika roller och uppgifter (Rapp et al, 2011).  

 

Förskolechefer och arbetslagsledare 

Förskolecheferna söker strukturera sina områden utifrån de förutsättningar förskolecheferna har och i 

område 2 har förskolechefen en färdig plan på att ta in en samordnare som ska ta över en stor del av 

administrationen. En samordnare som kommer att jobba 10-15 timmar i veckan med att sköta vikarier, 

samordna IKT och övrig administration. Förskolechef 2 har haft svårigheter med att få tag på 

arbetslagsledare, därför att de säger att de är alldeles för mycket administrativt och förskollärarna vill 

vara i barngrupp och arbeta med de pedagogiska frågorna, 

Arbetslagsledare D berättar att hon hade fyra timmar på måndagar för administration, vilket hon nu valt 

bort. Arbetslagsledare D menar att det inte behövs en förskollärare för att sköta administrationen, det är 

onödigt och det är bättre att det är en sekreterare gör de administrativa än en förskollärare menar 

arbetslagsledare D som berättar att det händer saker hela veckan, inte bara på måndagar.  

Den tillförordnade förskolechefen 3 berättar att hon inte varit med och gjort budgeten och nu ska det 

göras en prognos, hon har en del frågor kring ämnet och är glad för att det finns ett ekonomistöd som 

hon via mail kan vända sig till för att få hjälp, 

 

- Administration!, Usch, tungt är det som rör ekonomin, men det kan ju hänga ihop med att 

jag bara blivit in slängd i det här (Tillförordnad förskolechef 3). 

 

Min tolkning av deltagande observationer där jag har fått följa förskolechef 2 ute på olika avdelningar, 

visar hur förskolechef 2 har befunnit sig i den inre verksamheten, deltagit, visat intresse och kan på så 

vis kvalitetsutveckla verksamheten för sina pedagoger. Förskolechef 2 har observerat och lyssnat på sina 

pedagoger vilket Ludvigsson (2012) menar att skolledaren, i det här fallet förskolechefen inte bara är en 

ledare utan även en jämbördig som skapar ett demokratiskt lärande, ett samspel som stärker ledarskapet 

(Ludvigsson, 2012). Dessvärre är det så att i ett demokratiskt ledarskap delegeras först det 

administrativa arbetet ut vilket kan betyda att det inte hamnar på rätt person med tillräcklig kunskap och 

utbildning för ämnet menar Ohlson (1996). Utifrån citat och berättelse från intervjuerna och deltagande 

observationer tolkar jag att förskolechef 2 har omsorg och förståelse för sina pedagogers argument då nu 

en samordnare sätts in. Förhandlingar utvecklas olika beroende på kulturella och politiska aspekter som 

påverkar förskolechefer och pedagoger i interaktion, deras föreställningar, utbildning och normer 

påverkar hela verksamheten enligt Ludvigsson (2012). Förskolechef 2 är produktiv alltså flitig inom sin 
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yrkesprofession, har inflytande och kan styra sin verksamhet utifrån ett transformativt ledarskap med ett 

övergripande ansvar, kommunikation, vision och delaktighet (Sveningsson och Alvesson, 2010). Den 

tillförordnade förskolechefen 3 som är relativt ny på sin post har mycket nya uppgifter på sitt bord och 

har inte full kunskap över allt innehåll ännu där budget och administration kan vara en tung post, 

- Jag blir ju bara förvirrad av alla dessa kontosträngar och verksamhetsnummer 

(Tillförordnad förskolechef 3) 

 

Min tolkning är att den tillförordnade förskolechefen 3 som har klivit in i denna tjänst från att ha varit 

förskollärare och arbetslagsledare på en förskola. Det kan vara så att den tillförordnade förskolechefen 

inte har hunnit sätta sig in i alla kontosträngar och siffror som ska skötas eller att inte utbildning finns 

för att hantera den administration man arbetar med här inom kommunen. Det kan försvåra för den 

tillförordnade förskolechefen 3 och skapa förvirring om man inte kan systemet. Dessutom försvann den 

enda arbetslagsledaren på den förskolan till att bli den tillförordnade förskolechefen 3. Det tolkar jag 

som en stor utmaning med många nya arbetsuppgifter och inte någon jämlik på förskolan i dagsläge att 

kunna bolla frågor med. Administrationen visas här som en tung post. Ohlson (1996) menar att det är 

stora skillnader mellan det pedagogiska ledarskapet och det administrativa ledarskapet, och det kan ge 

svårigheter, bara för att man är en bra pedagogisk ledare behöver inte det betyda att man är lika bra på 

den administrativa delen, trots det är de väldigt mycket förknippade med varandra enligt Ohlson (1996). 

Förskolechef 2 är medveten om den höga administrationen och att pedagogerna inte vill ha den 

administrativa delen, förskolechef 2 behöver också ha sina arbetslagsledare eftersom det är långt mellan 

förskolorna och arbetslagsledarna är en god hjälp för förskolechef 2, som nu är mån om att få in en 

samordnare som avlastar genom att sköta en hel del av administrationen. 

 

 

7.4 Ledarskapets olika skepnader 
Förskolechefers och den pedagogiska utvecklarens utsagor 

Det framkommer att ledarskapet för förskolecheferna är att vara en pedagogisk ledare och då är man ute 

på fältet. Men för att vara den ledaren behövs det också förutsättningar till att skapa den organisation 

som ger möjligheten att få vara en pedagogisk ledare.  

 

Förskolechef 1 berättar att utrymmet för att vara den ledaren egentligen inte finns då administrationen 

tar upp en så stor del och ledarskapet ska inte baseras på administration. Hon tror på det här relationella 

ledarskapet med en känsla av sammanhang, delaktighet, och det är ett lyckat koncept som ledare 

berättar förskolechef 1.  

Förskolechef 2 berättar hur hennes tid mest har gått till byggnationer, öppnat och stängt avdelningar, 

flyttat på barngrupper och pedagoger, haft lokalbrist, fixat lokaler, flyttat lokaler, och ett bygge som 

skulle varit klart för länge sen. Vidare berättar förskolechef 2 att när hon var arbetslagsledare så var hon 

mycket mer pedagogisk ledare än vad hon är nu. 

Tillförordnad Förskolechef 3 menar att i det pedagogiska ledarskapet krävs ett närvarande. Att finnas på 

plats och se verksamheten själv. 

Den pedagogiska utvecklaren arbetar med pedagogiska frågor i samarbete med förskolecheferna i 

samtliga tre områden, och kommer ut på förskolornas avdelningar där möten sker med pedagogerna, 
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- Jag arbetar i tre olika förskole områden som innefattar tio förskolor. En av de tre 

förskolechefer jag samarbetar med har personalansvar. Övriga chefer samarbetar jag med 

kring pedagogiska frågor (Pedagogiska utvecklaren)  

Min tolkning av förskolechefernas utsagor säger att det fortfarande är väldigt mycket administrativt 

arbete som krävs av dem. Förskolechefernas utsagor om ledarskapet uttrycks som en önskan om något 

som inte sker i verkligheten. En önskan förskolecheferna har är att det pedagogiska ledarskapet ska 

innehålla och ge ett kollegialt lärande och delaktighet. Törnsén och Ärlestig (2014) menar att syftet med 

ett pedagogiskt ledarskap är ett lärande för barnen. För att komma dit behövs en lärmiljö där pedagoger 

och förskolechefer är delaktiga och systematiskt arbetar utifrån läroplanen för att kvalitetsutveckla 

förskolan (Törnsén och Ärlestig, 2014). En koppling kan göras till det relationella ledarskapet som 

förskolechef 1 nämner om delaktighet som behövs för att nå utveckling som även Ludvigsson (2012) 

talar om som en viktig del. Med en kunnig skolledning och ett stabilt arbetslag som reflekterar, planerar 

och utvärderar för att förbättra det pedagogiska arbetet som leder till barns lärande menar Ludvigsson 

(2012). Den pedagogiska utvecklaren kan med sin nya utvecklingsgrupp få möjlighet att forma ett 

ledarskap utifrån sitt uppdrag som pedagogisk utvecklare och utifrån sina chefers önskemål om ett 

ledarskap. Det här är en förändring för förskolecheferna som de tror på men det finns fortfarande endast 

en pedagogisk utvecklare som ska räcka till för tre förskolområden. Arbetslagsledarnas administration 

har ökat med åren vilket tar tid från dom att vara en pedagogisk ledare i barngrupp. 

Förskolecheferna vill vara en bland de andra, att få tillhöra gemenskapen för att kunna driva 

verksamheten framåt, att kunna delegera det administrativa och få vara mer pedagogisk i sitt ledarskap. 

Den transformativa ledarskapet gör sig åter påmind då man önskar uppnå en omtanke, delaktighet och 

ett demokratiskt ledarskap för sin verksamhet och personal enligt Sveningsson och Alvesson (2010).  

 

Även det kommunikativa ledarskapet blir mer relevant här utifrån förskolechefers utsagor som också 

inkluderar arbetslagsledare och utvecklare med interaktion (Hamrefors, 2009). Alla görs involverade i 

detta ledarskap även pedagogerna på fältet menar jag och det är ett relationellt ledarskap, framförallt går 

det att se utifrån ett samproducerat ledarskap som Ludvigsson (2012) beskriver, hur förskolecheferna 

informerar om förändringarna som delegeras och utförs av alla pedagoger. De är ett givande och 

tagande för att kunna skapa förändring och kunna utveckla verksamheten som inkluderar samtliga 

(Ludvigsson, 2012).  

Min tolkning är att förskolecheferna i min studie är som Ludvigsson (2012) beskriver att skolledarna i 

skolan är nämligen låsta i administrationen (Ludvigsson, 2012). Förskolechefernas utsagor om deras 

situation upplever jag som att de har blivit inkastade i en ostrukturerad organisation de berättat om för 

att göra något bättre av den. Förskolecheferna är chefer men dom behöver sitt ledarskap, dom behöver 

få möta sina anställda pedagoger i dialog för att kunna få verksamheten att blomstra eftersom 

ledarskapet har en social betydelse enligt Thylesfors (2007). Här behöver förskolecheferna 

förutsättningar och stöd för att lyckas hålla organisationen vid liv som Hamrefors (2009) menar.  

 

I möte med förskolechef och några pedagoger på fältet 

Inför en deltagande observation använde jag observationsmallen för förskoleområde 2. Här möter jag 

förskolechef 2 på förskola D en morgon, vi går in på en avdelning och hon går direkt fram och 

kontrollerar närvarolistan, tittar upp, runt likt ett helikopterperspektiv över avdelningen. Hon säger 

ingenting men hör något, för hon vänder sig om och går mot tamburen för att ta emot nya barn som 

kommer in. Förskolechefen frågar pedagogerna om läget och lyssnar in dem, nickar och går in i ett 

annat rum på avdelningen. En pedagog kommer fram till mig och berättar hur förskolechefen hade 

jobbat hos dem hela fredagen förra veckan. 
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- jaa, det är lite rörigt här på avdelningen, hur ska vi få vardagen att fungera, det är många 

sjukskrivna vikarier, då blir det som det blir liksom (Pedagogen) 

 

Min tolkning i mötet med pedagogen på avdelningen, där jag upplevde att det fanns en viss oro hos 

pedagogen över verksamhetens struktur. Pedagogen som berättade för mig om situationen på 

avdelningen var lite bekymrad över just vardagen på avdelningen men ville också berätta det för mig. 

Jag tolkar det som att förskolechef 2 har en deltagande stil (Sveningsson och Alvesson, 2010). Vidare 

ett närvarande, pedagogiskt ledarskap när förskolechef 2 befinner sig på avdelningen och deltar i det 

dagliga arbetet. Den inre verksamheten är så pass viktig att få ta del av menar Törnsén och Ärlestig 

(2014) för det är i den stunden möjligt att kunna skapa de förändringar eller lösa de olika dilemmor som 

är eller uppkommer. Det är ett närvarande ledarskap som uppstår på avdelningen mellan förskolechef 2 

och pedagoger (Törnsén och Ärlestig, 2014). 

Vidare när förskolechef 2 gör egna prövningar, funderar över det hon ser på avdelningar och med dialog 

till sina anställda, kan hon forma konstruktiv kritik. Här får förskolechef 2 en direkt inblick av den 

verkliga verksamheten och av pedagogerna på fältet (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Om inte 

förskolechef 2 hade klivit in på avdelningen och deltagit så skulle hon förmodligen inte förstå vad som 

hänt där, inte heller fått den direkta dialogen med pedagogerna och inte heller kunnat förändra det som 

eventuellt behövdes. En händelse som Ludvigsson (2009) beskriver med att ledarskapet leds av 

skolledaren men att pedagogerna driver arbetet på plats. Det är något som formas tillsammans som 

Ludvigsson kallar för ett samproducerat ledarskap (Ludvigsson, 2009). 

 

På en deltagande observation på förskola B, mötte jag två pedagoger som plockade undan efter lunch, 

barnen sov och dom berättade för mig att förskolan inte längre var densamma som den en gång tidigare 

hade varit, då fanns tiden för barnen och det var tryggt, nu ska man lägga tiden på projekt istället och 

allt ska dokumenteras, 

 

- Idag trycks det ned så mycket krav ovanifrån och projekten liknar C uppsatser man ska 

klara av att skriva (pedagogerna). 

 

Pedagogerna kände av att administrationen även kommit ut till avdelningarna, där dokumentationen 

upplevdes avancerad och fick större fokus än barnen. Pedagogiska ledare ska utifrån sitt uppdrag ordna 

tillfällen för sina pedagoger att lära sig om kunskap som gör skillnad för barnen menar Törnsén och 

Ärlestig (2014).  

 

 

På tur med en arbetslagsledare 

När jag är ute på en deltagande observation på område 1 så visades jag runt av arbetslagsledare C. På 

alla tre förskolorna vi besöker möts vi av olika pedagoger som tar notis om att vi är där och många 

kommer fram till oss och arbetslagsledare C hälsar på samtliga och svarar på pedagogernas frågor och 

funderingar dom har. Arbetslagsledare C berättar för mig när vi åker bil ut till en av förskolorna, att hon 

sitter med i IKT gruppen och att hon är mentor för en nyutexaminerad förskollärare, hon har 16 timmar i 

veckan för sitt arbetsledaruppdrag men att hon gärna skulle jobba heltid med det, då det är mycket att 

göra. När jag vid nästa tillfälle möter arbetslagsledare C på Förskola C arbetar hon i barngrupp,  

 

- Det saknades folk på en avdelning, fast nu är det egentligen min administrativa tid, men jag 

hann göra lönerna (arbetslagsledare C). 
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- Mina arbetslagsledare får ta en ganska stor bit av information och så, men vi går också 

igenom eftersom det här är ett uppbyggnadsskede, alla ska känna sig delaktiga (Förskolechef 

1) 

- Arbetslagsledaren träffar vi ibland men hen har det så stressigt, hen skulle ju bara vara 

arbetslagsledare för att hinna med allt, det blir sjukskrivningar och stress, det är inte lika 

roligt längre, båda pedagogerna nickar instämmande, (pedagoger). 

 

Min tolkning är att pedagogerna som är på fältet ser hur stressade arbetslagsledarna faktiskt är i 

praktiken. Det är den här sidan som inte synliggörs för förskolecheferna då de inte hinner vara ute på 

fältet eller kommunicerar om läget. Förskolechef 1 ökar på arbetsbördan tillfälligt för att skapa 

delaktighet, men är det rätt form av delaktighet? Det framkommer inte att arbetslagsledarna och 

förskolechef 1 har diskuterat ämnet ordentligt. Vart tog pedagogernas åsikter vägen? Det framkommer 

genom citaten och i berättelse att det saknas folk då arbetslagsledaren får byta uppgifter från att lämna 

kontoret med administration till att delta i barngrupp. Det nämns också av pedagoger på fältet att de 

upplever det stressigt, de är alla berörda och involverade i verksamheten. Informationsflödet är enormt 

som förskolecheferna ska ta hand om och fördela ut vidare till sin ledningsgrupp och då kan 

uppföljningen bli svår att hinna göra enligt Falkheimer och Heide (2007). 

Arbetslagsledare C har pedagogers förtroende, de möter upp henne, de vill ha svar och hon ger dem 

svar, respekt och bjuder in till en dialog. Arbetslagsledare C har ett situationsanpassat ledarskap 

eftersom hon även snabbt kan ställa om från administratör till pedagogisk förskollärare, flexibel mellan 

pappersarbete och arbete i barngrupp, vilket motsvarar ett pedagogiskt ledarskap enligt Törnsén och 

Ärlsestig (2014). Arbetslagsledaren kör bil då avstånden är långa mellan förskolorna och 

arbetslagsledare C utför sitt uppdrag på mer än en förskola. Här skulle jag vilja lägga in henne som en 

tydlig First Move Advantage, då hennes kunskaper används på olika funktioner inom verksamheten, här 

är hon del i ett värdeverk som gjorts ekonomiskt och effektiviserats (Hamrefors, 2009).  

 

 

I möte med några arbetslagsledare 

Vid en annan deltagande observation på förskola B, menar arbetslagsledare B och C att det är bra med 

förändringar men att det tar så lång tid med allting. När man får gå på utbildning blir man motiverad och 

vill starta på en gång säger arbetslagsledare B. På förskola H berättar arbetslagsledare H i en intervju 

hur pedagogerna där känner sig lite bortglömda och sitter i en egen bubbla i en egen värld långt bort 

från alla andra. Det kan bli väldigt ensamt menar arbetslagsledare H, 

 

- Det är svårt för arbetslagsledarna när man får gå på föreläsningar och vill framåt, men så får 

man backa, så frustrerande (Arbetslagsledare B). 

 

- Man har ju glömt något väsentligt, ingen lyssnar på oss vad vi behöver, ge oss krav men 

glöm ej förutsättningarna (Arbetslagsledare H). 

 

Min tolkning är att det händer mycket saker ute på avdelningar och på förskolor, vilket citaten med 

Arbetslagsledarna B och H säger, men det sker ingen återkoppling och det finns heller inget forum för 

pedagogerna att dela sina tankar och funderingar med. Ingen förändring kan då ske om man inte får 

träffas och diskutera pedagogiska frågor som rör verksamheten, att återkoppla med varandra till 

föreläsningar man fått gå på eller i andra forumsformer. Ludvigsson (2012) menar att man gärna söker 

likasinnade för att förstå varandra bättre, oftast har man samma normer och värderingar att dela och 
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fundera kring menar Ludvigsson (2012). Det demokratiska och det kommunikativa ledarskapet som 

förskolecheferna pratar om och som jag sett finns i mina observationer för min studie, det finns i 

verksamheten men ibland når inte hela budskapet fram, det stannar någonstans på vägen. Falkheimer 

och Heid (2007) beskriver att det finns ett glapp mellan ledningsgrupp och medarbetare för det sägs leva 

på olika planeter. Den informella kommunikationen som sker mellan chef och pedagog i besöket kan 

vara på avdelningen eller i fikarummet. Forskning har visat att det personliga mötet är mer 

framgångsrikt än genom digitala medier enligt Falkheimer och Heide (2007). Den informella 

kommunikationen sker inte så ofta utifrån det som jag får berättat för mig när jag har varit ute på 

deltagande observationer och intervjuer med pedagoger och den är viktig för organisationens 

utveckling, pedagogerna önskar hellre ett personligt möte än ett mail från förskolechefen. 

 

Förskolechefers visioner 

Förskolechefernas utsagor om visioner handlar om mötet med sina medarbetare och här gör 

förskolecheferna lite olika i mötet med dom men man strävar mot samma mål,  

 

Förskolechef 1 berättar att hennes vision handlar om att vara en god förebild, att alla ska trivas och att 

kunna hjälpa pedagogerna med sitt uppdrag.  

Förskolechef 2 vision är att ha barnet i centrum, mer tid att vara i verksamheten och att kunna driva det 

pedagogiska ledarskapet mycket mer och att det ges resurser för det som blivit förändrat i förskolan, 

berättar förskolechef 2. 

Den tillförordnade förskolechef 3 berättar att visionen är att pedagogerna ska förstå sitt uppdrag utifrån 

läroplanen, att pedagogerna ska ha verktyg för att kunna bedriva undervisning i förskolan och även 

förstå hur undervisning i förskolan kan gå till och det menar den tillförordnade förskolechef 3 att det 

också handlar om förhållningsätt. 

 

Min tolkning är att visioner är något som alla tre förskolechefer talar om och önskar uppnå på lite olika 

sätt. Nilsson och Waldermanson (2011) menar att när man gör förändringsarbeten så kan man arbeta 

med visioner, mål och strategier för att få medarbetarna med i självaförändringsarbetet (Nilsson och 

Waldermanson, 2011). Det här är något som jag hör förskolecheferna talar om i intervjuerna jag haft 

med dem. Visioner är något som förskolechef 1 berättar att hon lägger vikt vid i möte med sina 

medarbetare. Oftast skapas visionen av ledningen för att alla ska kunna se framåt och för att stärka och 

motivera sina medarbetare kunna rama in mål och strategier enligt Heide, Johansson och Simonsson 

(2012). 

Förskolechef 2 menar att hennes pedagogiska ledarskap är en del av hennes vision och den synliggörs 

när alla medarbetare är samlade på planeringsdag eller personalmöte. Att använda sig av formella möten 

där man samlar alla pedagoger för ett kollegialt lärande, det är egentligen inte det optimala eftersom alla 

pedagoger förmodligen inte ges talutrymme och de pedagogiska frågorna blir svårare att fördjupa när 

det är så många människor med (Ludvigsson, 2012). Nilsson och Waldermanson (2011) menar att 

socialisationen blomstrar lättare i små grupper där varje person ges tid till att bli bekräftad och lyssnad 

till och det är i den lilla gruppen som inspiration och kreativitet skapas som lättare kan leda till att 

utveckla verksamheten enligt Nilsson och Waldermarson (2011).  

Förskolechef 3 pratar om visioner som har med förhållningsätt och som underlättar för att skapa goda 

relationer, det handlar om hur vi bemöter och pratar med varandra och Sigrell (2009) menar att med 

hjälp av retoriken kan man få till en bra argumentation som kan övertyga medarbetarna vad som skulle 

kunna vara bäst för verksamheten (Signell, 2009). 
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7.5 Relationer och nätverk 

Arbetslagsledares utsagor  

På förskola B mötte jag arbetslagsledarna B och C i korridoren. Dom skulle sitta tillsammans och 

diskutera vissa administrativa saker kring deras uppdrag och jag fick delta i deras möte som startade i 

korridoren och avslutades i personalrummet. Den här tiden arbetslagsledarna har tillsammans är väldigt 

värdefull för dom utifrån deras uppdrag och som individ, att få ha någon att dela sina frågor med. Vidare 

på förskola F mötte jag arbetslagsledare F i en intervju där saknaden av en likasinnad, en till 

förskollärare nämndes, 

 

Arbetslagsledare C: - Ledningen som är nu, är positiv och det har hänt så mycket, fastän det 

går i snigelfart. Lekhallen var en het potatis när den skulle göras om till en avdelning för flera 

barn, det märktes direkt när förskolecheferna och arbetslagsledare var borta, det blev en oro 

hos pedagogerna… 

 

Arbetslagsledare B: - Ja, man måste nästan vara två starka som driver per avdelning för att 

orka, många uppdrag uppifrån ligger på oss och pedagoger som inte är med på tåget, de gillar 

inte förändringar… 

 

Arbetslagsledare C: - Men det skulle behövas ett forum där vi arbetslagledare får prata av 

oss, det finns inte idag. 

 

- En till likasinnad som jag skulle jag vilja ha här, särskilt när man bara har en avdelning, när 

man har flera avdelningar så kanske man har utbyte mellan avdelningarna, men jag har ju 

ingen att diskutera sånt med, ingen förskollärare har ju sökt tjänsten…det kan ju bero på 

läget… vem vill jobba ute i bygden? (Arbetslagsledare F).  

 

Min tolkning är att det samtal som arbetslagsledarna förde i korridoren är en önskan om att få samtala 

med andra i samma ledarfunktion, det finns inte idag. De samtalar om ett viktigt innehåll som kan skapa 

utveckling för deras verksamhet. Men det kommer ju inte fram, det är ingen där som dokumenterar det 

som sägs och tar det vidare upp till förskolecheferna. Var är ledarna eller arbetslagsledarnas 

befogenheter eller förutsättningar? Arbetslagsledarna behöver hjälp, dom måste få diskutera det här med 

andra, hur gör andra? Arbetslagsledarna behöver bli bekräftade så att dom kan hantera och få med sig 

samtliga pedagoger i ett förändringsarbete. Arbetslagsledare F står helt ensam här och påpekar en 

saknad av kommunikation med andra förskollärare för att kunna komma framåt, känna glädje, vilja, få 

inspiration med andra förskollärare för att förändra och utveckla verksamheten och växa själv i kunskap. 

När aktörer bekräftar varandras ord skapar det en större likatänkande sanning och även en ömsesidig 

bekräftelse för dem, men det kan finnas flera sanningar (Juul och Jensen, 2003). Därför kan det vara av 

vikt att använda sig av nätverk då den sociala interaktionen ger människor möjlighet till ett bredare 

perspektiv med en berikande kommunikation enligt Hamrefors (2009). Det nätverket, ett kollegialt 

lärande som Ludvigsson (2012) förespråkar, saknas enligt min tolkning och då kan det vara tungt att 

ensam driva utvecklingen framåt, men det kanske inte heller blir någon utveckling om man inte har 

någon att dela sina tankar och funderingar med? 

 

- Genom dagliga möten med pedagoger och genom att hålla mig uppdaterad inom aktuell 

forskning och dela med mig av denna vid kvalitetsdagar, arbetsplatsträffar och i andra 

pedagogiska forum upplever jag att jag utvecklas i min yrkesroll. Samarbetet med såväl 
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pedagoger som förskolechefer fungerar väl och jag har kontinuerliga avstämningar med 

respektive förskolechef (Pedagogiska utvecklaren). 

 

Min tolkning och jämförelse utifrån arbetslagsledarnas samtal och den pedagogiska utvecklarens text 

ovan, som beskrivs ha flera nätverk vilket ger en effektivitet som skiljer sig mot arbetslagsledarna som 

inte har tillgång till samma mängd nätverk att kunna delta i. I det här fallet har förskolecheferna arbetat 

utifrån ett strategiskt perspektiv för den pedagogiska utvecklaren, som förskolecheferna har stor tilltro 

för och som är en First Move Advantage, vilket betyder att man vågar och kan förändra inne från 

organisationen och ut, utvecklarens uppdrag är att arbeta med pedagogiska frågor och inspirera 

medarbetarna till utveckling utifrån läroplanen. Förskolecheferna satsar och använder sig av 

utvecklarens kunskaper effektivt inom samtliga förskoleområden (Hamrefors, 2009). Arbetslagsledarna 

B och C hamnar i en Secon Move Advantage. Då arbetslagsledarna har fått fler uppgifter i sitt uppdrag, 

det är att ta vara på sina egna resurser, sina egna pedagoger och använder dom i sin verksamhet med 

flera funktioner lagda på dom, det ä mer begränsat och man får anpassa sig efter verksamhetens behov 

(Hamrefors, 2009). Det är att arbeta i ett värdenätverk där man använder sina medarbetares kunskap för 

till fler saker inom verksamheten och det ska vara för organisationens bästa enligt Hamrefors (2009). 

 

 

Förskolechef, arbetslagsledare och förskollärares utsagor 

I förskoleområde1 och i förskola A, träffar jag och arbetslagledare C den ny utexaminerade 

förskolläraren. Vi går runt tillsammans på verksamheten och ser oss omkring, ställer frågor till 

pedagogerna som arbetar där. Samtalet fortlöper sedan inne på ett litet kontor dit vi går alla tre, 

 

Arbetslagsledare C: – Hur är det, hur går det?  

Nyutexaminerade förskolläraren: - Jo, utvecklaren var här i fredags och de känns bra att få 

lite tips. 

Arbetslagsledare C: - Var utvecklaren med på något annat, reflektion?  

Nyutexaminerade förskolläraren: – Näe, men miljö och hälsogruppen, då var hon med, det 

var jättebra. 

 

Arbetslagsledare C: -Har du sett den här? Den är utan reklam och man kan spela in röster, 

(Tyst 2 sek) så här, säger och visar direkt på Ipaden, 

Arbetslagsledare C:- Är det nåt mer? 

Nyutexaminerade förskolläraren: - Jaa, det var nåt om en träff, ett möte fast jag vet inte var. 

Arbetslagsledare C:- Men oj! det måste jag ta reda på, jag återkommer till dig under dagen. 

 

Förskolechef 1 och arbetslagledaren sitter öppet i stora personalrummet på förskola B, de feedbackar 

varandra genom att säga, 

 

– Jag skulle inte klara mig utan dig, säger förskolechefen 1 till arbetslagsledaren C som tittar 

ut genom fönstret och svarar, - jodå, det skulle du visst det.  

 

Min tolkning är att här sker en återkoppling och den nyutexaminerade förskolläraren blir bekräftad av 

arbetslagsledare C som ställer frågor om hur det går och arbetslagsledare C lyssnar in den 

nyutexaminerade förskolläraren och ställer följdfrågor varvid den nyutexaminerade förskolläraren gör 

lika, lyssnar och berättar vad som hänt. I det andra fallet med Förskolechefen 1 och arbetslagsledaren C 
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finns en relation man synliggör och här värnar om. Falkheimer och Heide (2007) menar att det är mötet 

där man möts fysiskt öga mot öga och behandlar varandra som aktörer som man värnar om, dessa 

personliga samtal förenklar även budskapets innehåll enligt Falkheimer och Heide (2007). Det 

framkommer ett behov av varandra, en relation som uppstår där arbetslagledaren ställer frågor och 

lyssnar in den ny exade förskolläraren som lyssnar, bekräftar och svarar. Relationerna får betydelse 

speciellt för förskolechefen som behöver nå fram med sitt budskap som kan röra sig om feedback och 

bekräftelse till arbetslagsledaren (Ivarsson Alm, 2013). Sveningsson och Alvesson (2010) menar att 

ledarskapet är en social process som används i en situation med sikte på mål och det krävs både 

interaktion, handlande och ett aktivt lyssnande av i det här fallet förskolechefer och arbetslagsledare 

(Sveningsson och Alvesson, 2010). Den relationen som förskolechefen 1 har med arbetslagledaren C 

behövs för att driva verksamheten framåt och feedbacken som här ges skapar både tillit och utveckling. 

 

 

Förskolecheferna 

Förskolecheferna pratar om sin syn på ledarskapets relation till kommunikationen, och de menar att när 

saker och ting sker så får man ta tag i det. Det kan ha sin fördel att vara på plats när sådant händer och 

att man hjälper till när det behövs, 

 

- Att ha en så ärlig och rak kommunikation som möjligt (Förskolechef 1) 

 

- En sak som jag driver väldigt mycket, är att man pratar inte om, man pratar med, det har jag 

gjort under alla mina år, för det tycker jag är otroligt viktigt (Förskolechef 2) 

 

- Kommunikationer, ja vi är människor, det uppstår konflikter, missförstånd, men att man 

inte är rädd som chef att gå in och bena ut, vad är problemet (Förskolechef 3). 

 

Min tolkning avförskolechefernas utsagor kring kommunikation är att vara uppriktig, ärlig och att ta tag 

i saker och ting på en gång. Juul och Jensen (2003) menar att förskolans pedagogiska språk kan vara 

värderande och vägledande, det hänger ihop med pedagogers kompetens att välja hur man förmedlar sig. 

Det kan också skapa en destruktiv kvalitet i relationssammanhang enligt Juul och Jensen (2003). Min 

tolkning är att förskolecheferna är eniga i deras uppfattning om hur viktigt det är att kommunicera och 

att de är noggranna med att arbeta med läroplansuppdraget som ska förstås och arbetas utifrån. Det som 

också ska synliggöras i organisationen är begrepp som demokrati, mångfald, etik och utveckling. Det 

ska cheferna och dess arbetsledare fullfölja för att leva upp till ett modernt ledarskap enligt Sveningsson 

och Alvesson (2010). Förskolecheferna är ute i verksamheterna till och från i den mån de kan och det 

uppfattas positivt utifrån dem själva. Förskolechef 1 sätter ord på det som Ärlestig och Törnsén (2014) 

menar med målstyrning, som dels innebär att ha höga förväntningar, en processtyrning med 

återkoppling och resultatstyrning, som ger förbättringar till verksamheten. Det innebär även att i 

praktiken krävs både kunskap och förmåga att vara en god pedagogisk ledare (Ärlestig och Törnsén, 

2014). Ludvigsson (2012) menar att som förskolechef har man det yttersta ansvaret och man behöver i 

sin ledarroll kunna kommunicera om normer och värderingar, sätta gränser och ha en ledande position 

(Ludvigsson, 2012).  

Det är lättare när det kollegiala samarbetet fungerar bra och det är också väldigt svårt att få till det bra 

igen om det en gång har gått dåligt menar Juul och Jensen (2003). Kommunikationen är viktig för 

organisationens överlevnad enligt Falkheimer och Heide (2007). För ledarskapet kan det vara viktigt att 

man funderar över hur man kan skapa bra relationer i sin organisation, det behövs för att kunna få en bra 

sammanhållning och tillit för alla i organisationen (Sveningsson och Alvesson, 2010).  
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Förskolechefer och den pedagogiska utvecklaren 

Förskolechefer och pedagogs utsagor om kommunikation och återkoppling är viktigt för dem och den 

pedagogiska utvecklaren beskriver hur kommunikationen går till mellan dennes chefer.  

 

- I samråd med respektive förskolechef planerar jag vilka förskolor jag ska besöka och var 

fokus ska ligga. Det kan exempelvis handla om stöd vid reflektionstillfällen, att komma 

vidare i projekten, språkutvecklande arbetssätt, matematik i barnens vardag, förhållningssätt 

utifrån ett normmedvetet perspektiv och likabehandlingsarbete (Pedagogiska utvecklaren). 

 

Vidare berättar förskolechef 1 om vikten av delaktighet, att hon som förskolechef behöver bli tydligare 

med sina förväntningar för att få mötas av höga förväntningar. Förskolechef 2 menar att hennes tidigare 

arbete inom förskolan då som arbetslagsledare har skapat en bra grundrelation med pedagogerna.  

Den tillförordnade förskolechef 3 som är ganska ny har provat att besöka sina förskolor med positivt 

genomslag. 

 

- Det är viktigt att jag får träffa allihopa, alla ska vara delaktiga. Höga förväntningar. Och jag 

tycker att man får ju verkligen återkoppla och det behöver jag ju jobba ständigt med att 

återkoppla (Förskolechef 1). 

 

- Grundrelationen fanns redan, det som har varit skillnaden är när jag vart förskolechef, det 

har ju blivit att man får ju lyfta blicken, och ha ett helikopterperspektiv på hela verksamheten 

och få vara tydlig (Förskolechef 2). 

 

- De får återkoppling på sitt arbete och de tycker det är jättekul att jag kommer ut och vill se 

vad de jobbar med och hur och ställer frågor också, det känns bra för mig för det är ju det jag 

vill att dom ska känna (Förskolechef 3). 

 

Min tolkning av det jag sett och hört om ett gemensamt intresse från förskolechefernas sida rör sig om 

att träffa sina anställda, skapa dialog, delaktighet och att återkopplingen är viktig för dem. Den 

pedagogiska utvecklarens beskrivning på hur kommunikationen dem emellan går till, anser jag går att 

koppla till det moderna ledarskapet som Sveningsson och Alvesson (2010) skriver om, att ledarskapet 

betyder att man får andra att höja blicken, att kunna förändra och utveckla det som behövs i 

organisationen. Vidare menar Sveningsson och Alvesson (2010) att ledarskapet även innebär att kunna 

se helheten, att kunna inspirera, att aktivt lyssna, lyfta visioner, vara tydlig och trevlig vilket ett 

transformativt ledarskap har och som synliggörs hos förskolecheferna. 

För att få till önskade förändringar inom verksamheten behövs ett gemensamt inflytande och delaktighet 

ingå för att stärka samspelet och för att utvecklingen ska kunna kvalitetsutvecklas. Här måste 

förskolechefen vara medveten om vad som sker i verksamheten. Om förskolechefen inte lyfter frågan 

för delaktighet att se till att alla fått information i tid rörande verksamheten då kan det bli motstånd från 

medarbetarna som kan uppleva att de inte fått vara delaktiga. Det måste få grunda sig i en ömsesidig 

relation först, där man kooperativt tar fram funderingar och frågor rörande verksamhetens utveckling 

enligt Ludvigsson (2012). För att nå fram till medarbetarna behöver förskolechefernas budskap anpassas 

för medarbetarna på ett meningsfullt sätt enligt Falkheimer och Heide (2007). 

Det är något som jag kan se hos förskolechef 2, dels hennes tidigare grundrelation till pedagogerna. De 

känner varandra och har en god tilltro för varandra. Vidare deltar förskolechef 2 och faktiskt går in och 

arbetar på avdelningar när det har behövts. Det här synliggörs även hos förskolechef 1 som vill träffa 

alla och få samtliga delaktiga och hos den tillförordnande förskolechef 3 som nu satsar på att köra ut till 

de olika förskolorna och möta pedagogerna i verksamheterna, det är en ny möjlighet som förmodligen 

den tillförordnande förskolechefen kanske saknat själv utifrån sin gamla roll som arbetslagsledare eller 



  

46 

 

pedagog på fältet, nu finns möjligheten att förändra och förstärka det pedagogiska ledarskapet. 

Ludvigsson (2012) menar att alla som arbetar på arbetsplatsen påverkar ledarskapet olika, beroende på 

deras egen bakgrund, kultur och utifrån de föreställningar dom har (Ludvigsson 2012). Därför kan det 

vara bra att förskolecheferna kommer ut i verksamheterna som pedagogiska ledare och kan förmedla sitt 

budskap om att vilja få samtliga pedagoger mer delaktiga och att pedagogerna blir bekräftade av sin 

förskolechef. 

 

 

Den pedagogiska utvecklaren 

Den pedagogiska utvecklaren beskriver i sitt brev hur stort område som ingår i utvecklarens uppdrag 

och hur kontakten ser ut och vad som diskuteras med förskolecheferna för samtliga tre områden. Det 

framkommer även i brevet att utvecklaren inte kan närvara på alla möten då de kan infalla när 

utvecklaren är på ett annat område. 

 

- Jag ingår i ledningsgruppen i ett förskoleområde tillsamman med förskolechef och 

arbetslagledare men kan inte närvara på alla möten då de kan infalla när jag är i ett annat 

område (Pedagogisk utvecklare) 

 

Förskolechef 2 berättar att den pedagogiska utvecklaren kommer att ha pedagogiska utvecklingsgrupper 

gemensamt med två andra förskoleområden. 

Förskolechef 1 menar att det är ett sätt att få delaktighet och få andra personer som kommer in i olika 

sammanhang 

Tillförordnad förskolechef 3 berättar att de har styrt om reflektionerna så att den pedagogiska 

utvecklaren kan vara med. 

Arbetslagsledare H berättar att det finns en pedagogisk utvecklare och som är väldigt inspirerande men 

säger att det kunde få finnas en pedagogisk utvecklare per område istället så att den personen finns 

tillgänglig hela tiden för alla pedagoger. 

Vidare berättar både arbetslagsledare B och C att dom inte direkt sitter ned och reflekterar med den 

pedagogiska utvecklaren. 

 

Min tolkning är att den pedagogiska utvecklaren arbetar ensam över ett stort område. Det som 

framkommer är att utvecklaren inte hinner delta på alla möten eller träffa arbetslagsledare som också 

behöver få lyfta pedagogiska frågor och funderingar med den pedagogiska utvecklaren. Den 

pedagogiska utvecklaren har långa avstånd mellan många förskolor och ska där hinna träffa pedagoger 

för att kunna hjälpa dem att utveckla sina verksamheter. Den pedagogiska utvecklaren känns inte räcka 

till för alla pedagoger. Ludvigsson (2012) menar att för att skapa en förändring så måste man synliggöra 

lärares synsätt vilket man gör med reflektioner alltså ett slags erfarenhetsutbyte, ett kollegialt lärande 

man gör för att kunna förbättra det pedagogiska arbetet ute på avdelningarna. Här möts förskolechefer 

och utvecklare, de delar varandras perspektiv låter olika synsätt mötas för att kunna nå nya 

utvecklingsmöjligheter, en likhet med skolledare och lärare i ett kollegialt lärande som ger väldigt 

mycket tillbaka som Ludvigsson (2012) beskriver, men som ges begränsningar då man endast har 

tillgång till en pedagogisk utvecklare. 

Tillförordnad förskolechef 3 har lyssnat till sina pedagoger för att kunna använda utvecklaren för deras 

reflektioner att komma framåt. Förskolechef 1 lyfter vikten av delaktighet och att få in nya perspektiv. 
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Förskolechef 2 organiserar för nya gruppkonstellationer, som att utvecklaren nu får nya nätverksträffar 

som kallas pedagogiska utvecklingsgrupper. Det ska skapa större delaktighet för flera pedagoger. 

Det här arbetssättet i organisationen är en nätverksrelation som kräver en god kommunikation med 

aktörer uppåt och nedåt i ledet. Uppåt behöver man kommunicera mot en framtida förändring som att 

man i det här fallet behöver ha bättre förutsättningar alltså fler pedagogiska utvecklare för att kunna 

utveckla sina verksamheter. Nedåt mot en förberedelse av en framtida förändring som ska gynna 

pedagogerna på fältet precis som Hamrefors (2009) talar om. 

 Det framkommer genom det jag hört och sett hur alla tre förskolechefer diskuterar och utgår från ett 

transformativt ledarskap där man har ett långsamt perspektiv. I det skapar man sociala nätverk och söker 

en trivsam närvaro som alla kan ta del av enligt Sveningsson och Alvesson (2010).  

Förskolecheferna söker få det trivsamt för sina pedagoger och måste söka prioritera rätt för sin 

organisation, samtidigt framkommer det hos några arbetslagsledare att de inte har skett någon 

förbättring för dem i att få tid att träffa och diskutera med den pedagogiska arbetslagsledaren, något som 

för arbetslagsledarna är viktigt att få, eftersom de i sin tur träffar pedagogerna på avdelningarna som har 

massor av frågor som inte alltid arbetslagsledarna kan svara på eller egentligen är för dem, utan det är 

pedagogiska frågor som den pedagogiska utvecklaren alternativ förskolechefen har på sitt bord. En 

arbetslagsledare önskar flera pedagogiska utvecklare istället för endast en, för att det ger så mycket för 

hela arbetslaget, vilket berättas för mig. Förskolecheferna vill få in mer av ett demokratiskt ömsesidigt 

möte som gynnar alla pedagoger där ledningen lyfter fram sina pedagoger att mötas och få möjlighet till 

ett kollegialt lärande. 

 

 

7.6 Sammanfattning av analysen 
I denna del presenteras sammanfattningen av mitt tolkningsarbete som finns presenterat under 7.1 - 7.5, 

jag har här skrivit fram det tydligare för att knyta samman resultatet av min studie. 

 

 

7.6.1 Möjligheten till möten 

 

Utifrån min tolkning av det jag sett och hört av intervjuer och observationer så framkommer det att 

relativt stora förändringar genomförs av förskolecheferna, organisationen för dessa tre förskolechefer är 

ny. Förskolecheferna månar om en bättre struktur med god vägledning och tid för nätverksträffar för 

dom alla. Förskolecheferna provar sig fram, talar med varandra och lyssnar på pedagogerna. 

Förskolecheferna säger att de behöver förutsättningar för att få en bra organisation att fungera. 

Förskolecheferna säger att dom ger allt för att finna en bra position för dem alla. 

Det är fortfarande mycket administrativt arbete och det görs inte bara av förskolecheferna utan även av 

arbetslagsledarna. Det framkommer att genom samtalen arbetslagsledarna har med förskolecheferna så 

väljer fler att inte vara arbetslagsledare, dom vill bara ha det pedagogiska uppdraget, att vara i 

barngrupp och arbeta med barn och pedagogiska frågor utan administration. Förskolecheferna har ett 

behov av att ta in en utbildad sekreterare för att göra administrationen istället för att använda sig av en 

förskollärare som är utbildad i att undervisa och vägleda barn. Förskolecheferna söker förutsättningar 

genom att föra dialog till varandra för att kunna förbättra vardagen för sina pedagoger och för att kunna 
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utveckla sina verksamheter. Behovet av ett administrativt stöd till förskolechefen tolkar jag större än 

någonsin när administrationen har ökat som analysen visar. 

På mina deltagande observationer synliggörs hur vardagen gestaltas på förskolors avdelningar. 

Förskolecheferna får åka emellan förskolor som det är flera mil till. Förskolechefen 2 går ut på sina 

avdelningar, van att rycka in och jobba när det behövs, ändå berättar förskolechef 2 att hon inte är ute så 

mycket på avdelningarna. I mötet med förskolechefen 1 berättar hon att det nu är lättare att nå ut och 

lära känna sina pedagoger eftersom det är i ett mindre sammanhang. Tillförordnad Förskolechef 3 som 

nu åker ut till sina förskolor för att vara med på avdelningarna har inlett en början till en relation som 

kan ge den bekräftelse pedagogerna talar om. De arbetslagsledare som jag träffar berättar att de har 

många funktioner i sitt uppdrag och att de har en god relation till varandra och till pedagogerna på fältet. 

Det händer mycket på avdelningarna och det händer snabbt. Arbetslagsledarna drar ett tungt lass i sitt 

ledarskap även om arbetsuppgifterna har blivit färre sedan området delades upp i två områden. Det 

tredje området där jag endast besökte förskola H låg många mil ifrån resterande förskolor och utifrån 

min tolkning så hade den arbetslagsledaren mycket att ansvara för utifrån sitt ledarskap och det 

administrativa timmarna för uppdraget var få. Det här med att förskolecheferna ansvarar för flera 

förskolor, det innebär många avdelningar och flera mils avstånd till vissa förskolor de har i sina 

områden. Det kostar både tid och planering för deras utveckling och budget. Förskolecheferna har svårt 

att hinna ut till alla sina förskolor då det tar tid som ska tas från andra uppgifter och vissa närliggande 

förskolor får fler besök än andra för att de ligger mer centralt. Förskolecheferna är medvetna om hur 

viktigt deras fysiska besök är eftersom det stärker deras ledarskap i mötet med sina pedagoger. Då är 

besöken viktiga för det ger ett nära möte och skapar tillit hos pedagogerna. Förskolecheferna har också 

ett behov av sina arbetslagsledare som är deras förlängda arm när de inte själva hinner vara med överallt 

på sina olika förskolor. Förskolecheferna har en stark tilltro till arbetslagsledarna och till den 

pedagogiska utvecklaren. Relation och kommunikation känns som en viktig del inom förskolan. 

Pedagogerna som arbetar på sina avdelningar har också behov av att få träffa förskolechefen, det 

framkommer genom samtalen jag haft med dem att de behöver få bli sedda, få bli bekräftade och få bli 

lyssnad till. 

 

 

7.6.2 Kommunicera mera 

Ett mönster som vuxit fram är att förskolecheferna använder sig av ett ledarskap med samspel och 

kommunikation till varandra inom sitt område och till varandras områden. Förskolecheferna på de tre 

områden tolkar jag har en öppen, god kommunikation och som tillsammans strävar framåt. Det är det 

som Ludvigsson (2009) menar gör ett ledarskap, ett samproducerat ledarskap som Ludvigsson beskriver 

i sin avhandling (2009). Förskolecheferna använder sig av strategisk kommunikation då 

förskolecheferna talar om visioner och motivation i möten med deras anställda. Visioner finns i 

strategisk kommunikation och betonar relationer, nätverk och interaktion enligt Falkheimer och Heide 

(2007). Förskolecheferna och arbetslagsledarna pratar om att det behövs nätverksträffar och 

förskolecheferna har ordnat utifrån sina förutsättningar en ny pedagogisk nätverksgrupp. 

Arbetslagsledarna säger sig sakna ett kollegialt utbyte för dem med samma uppdrag, det finns inte idag. 

Ludvigsson (2012) menar att om man vill förbättra sin verksamhet, så måste man låta lärarna träffas och 

få kommunicera så att man får erfarenhetsutbyte, det kan leda till förbättring av det pedagogiska arbetet 

och motivering som stärker ledarskapet (Ludvigsson, 2012). Här tolkar jag att arbetslagsledarna saknar 

ett nätverk som är för dom, arbetslagsledarna och att det är nu det behövs. 

Utifrån mina deltagande observationer så finns det ett stort behov av att få sitta samman för att lyfta 

pedagogiska frågor, att få byta erfarenhet och kunskap är betydelsefullt vilket Ludvigsson (2012) 
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benämner som kollegialt lärande. Det mindre informella mötet kan ge nya perspektiv och kan vara 

givande för verksamhetens utveckling (Ludvigsson, 2012). Det behöver man utveckla inom 

organisationen eftersom den kommunikationen ger återkoppling och bekräftelse. Det mötet eller det 

nätverket är det bristvara på och förskolecheferna går miste om en hel del saker som diskuteras mellan 

arbetslagsledare och pedagoger. Det finns inte så många nätverk för arbetslagsledarna att få delta i för 

att lyfta sina funderingar och tankar dom har med andra. Jag tolkar det som att det är en utmaning för 

förskolecheferna och att det finns en medvetenhet hos förskolecheferna kring detta att det är bra med 

olika nätverk. Förskolecheferna gör vad dom kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla 

pedagoger.  

Det är en stor organisation med många nivåer och en intern kommunikation med en hierarkisk 

kommunikation där förskolecheferna får information som ska tas om hand, diskuteras och delegeras 

enligt Falkheimer och Heide (2007). Mediekommunikationen är effektiv och den ska sorteras av 

förskolecheferna vilket är ett administrativt arbete som påverkar tiden att få ut informationen som 

kanske i vidare led ska till arbetslagsledarna som i sin tur ska informera sina verksamma pedagoger. 

Den informella kommunikationen synliggörs i förskolechefernas ledarskap. De pratar mer om hur 

viktigt det är med relationer och att alla ska vara delaktiga. Förskolecheferna försöker skapa nya nätverk 

för sina pedagoger, men utifrån analysen och mötet med pedagogerna på fältet så är det en bristvara i 

dagsläget och förskolecheferna är inte ute så mycket på avdelningarna heller (Falkheimer och Heide, 

2007). När jag kommer ut på deltagande observationer så har jag även tagit del i hur förskolecheferna 

respekterar och visar hänsyn till pedagogerna som dom möter. Förskolecheferna har goda relationer till 

sina medarbetare, det är något som stärker både lojalt och för ett inspirerande utvecklingsarbete inom 

organisationer menar Falkheimer och Heide (2007). Det är ett mönster som framkommer i analysen och 

det är ett transformativt ledarskap som synliggörs inom förskolan mellan förskolechefer och pedagoger 

som Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver innehålla goda relationer och man arbetar med den 

sociala interaktionen vilket sägs skapa ett större engagemang hos pedagogerna.  

Förskolecheferna berättar om hur de besöker avdelningarna, pratar och lyssnar med pedagogerna som 

arbetar, när man gör detta stärks förskolechefernas ledarskap enligt Ivarson och Alm (2013). 

Ledarskapet bekräftas och stärker det pedagogiska uppdraget, just med att möta pedagogerna och 

intressera sig för vad dom gör, det är ett samspel för relationens kvalitet som skapar tillit och förtroende. 

Ledarskapet behöver känna koppling till ett socialt klimat för att det ska kunna kvalitetsutvecklas (Juul 

och Jensen, 2003: Eriksen, 1997).  

 

 

7.6.3 Ge oss förutsättningar 

Hamrefors (2009) menar att det kommunikativa ledarskapet ska leda till utveckling och ett nyskapande 

där man använder sig av sina egna resurser för att stötta verksamheten (Hamrefors (2009). Jag tolkar det 

som att det kan vara svårt att nå hela vägen fram, för att det är långa avstånd emellan förskolorna och 

för att det är många förskolor som förskolecheferna ansvarar för. Även Eriksson (1997) talar om hur 

viktigt det är med ett samarbete och att ledarna i det här fallet förskolecheferna, behöver se till att det 

blir bättre på att samarbeta och lyfta den kollektiva önskan hos medarbetarna det är ett demokratiskt 

ledarskap enligt Eriksson (1997). Förskolecheferna är medvetna om att de är ute för sällan på 

avdelningarna och att det tar tid att åka ut till förskolorna. Men hur mycket hinner man då lyssna in 

pedagogerna på fältet? Det här kan försämra utvecklingen. Det framkommer skilda utsagor genom hela 

analysen, där förskolecheferna menar och värnar om hur det vill att det ska vara. I mötet framkommer 

det en bra och tydlig relation emellan arbetslagsledarna och förskolecheferna. Men de verkar inte nå 

fram till varandra, vilket skulle kunna bero på bristen på fysiska besök från förskolecheferna. Personalen 
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behöver ha ett ökat informationsflöde för att kunna bevara tilliten och få dem att känna sig bekräftade 

enligt Falkheimer och Heide (2007).  

När jag möter pedagoger på fältet och arbetslagsledare, hör deras utsagor så har det varit tufft, och det är 

stressigt ibland. Arbetslagsledarna har fått säga ifrån och förskolecheferna har fått stanna upp, ibland 

även backat och lyssna in vad som verkligen har sagts. Arbetslagsledarna säger att det är bra nu men 

dom har fler önskemål som dom vill få ordning på och det går så långsamt framåt menar 

arbetslagsledarna. I stora organisationer tar det längre tid för informationen att nå ut och den kan också 

stanna på vägen menar Falkheimer och Heide (2007). Men var är frågorna som inte ställs? Som leder till 

snabbare utveckling? Pedagogerna jag mött på avdelningarna ser ju hur mycket arbetslagsledarna gör 

och att de har det stressigt med många arbetsuppgifter att hålla i. Hur skulle det vara om 

förskolecheferna värdesatte den informella kommunikationen, det lilla mötet? Den som innehåller 

tolkningar, samtalet i korridoren och det meningskapande som sker i de små informella nätverken med 

budskap som rör verksamheten så som Falkheimer och Heide (2007) menar. 

Det framkommer av både förskolechef, utvecklaren själv och arbetslagsledarna att det är en knapp 

förutsättning att det bara finns en pedagogisk utvecklare på tre stora områden i glesbygden, eftersom det 

verkligen ger inspiration och kvalitetsutveckling för pedagoger på samtliga avdelningar. De långa 

avstånden emellan förskolorna kommer man inte ifrån men det påverkar den pedagogiska utvecklaren 

som ska besöka förskolorna eftersom det tar lång tid att åka ut till förskolorna. Förskolecheferna får 

verkligen lov att prioritera och det får även arbetslagsledarna och övriga pedagoger göra.  

Utifrån Styfs avhandling (2012) framkom att administrationen var den delen som upptog 

förskolechefernas tid (Styf, 2012). Fem år senare när min studie genomförs 2017 framkommer ett 

liknande mönster i denna studie att administrationen fortfarande tar mesta tiden och det är knapert med 

förutsättningar. Med ledningsstrukturen som påverkas med långa avstånd till förskolor och 

administrationen som prioriteras framför det pedagogiska ledarskapet och hur ett nära ledarskap 

påverkas när förskolechefen ansvarar för flera förskolor enligt Styf (2012). Styf (2012) efterlyste i sin 

framtida forskning en uppföljning med djupare analys över färre kommuners ledningsstruktur (Styf, 

2012). Min studie anser jag kunna kopplas till vissa delar som Styf (2012) belyser. Utifrån min studie så 

visar den att administrationen inte har förändrats för förskolecheferna. De har inte mer tid att spendera 

på förskolors avdelningar i samspelet med verksamma pedagoger. Att det är långt mellan förskolorna 

gör att det tar längre tid. Ett tydligt mönster som framkommer är att mycket av administrationen sköts 

av arbetslagsledarna som ofta hamnat på kontoret som sekreterare och i vissa fall även de på flera 

förskolor.  

Det saknas nätverk för arbetslagsledarna att få ingå i, att få diskutera och fundera med andra pedagoger 

med liknande uppgifter. Några arbetslagsledare har börjat säga ifrån, de vill ha mer tid för det 

pedagogiska uppdraget. Det råder brist på förskollärare och av det som framkommer i analysen råder 

stress och många är sjukskrivna. Det som Ludvigsson belyste i sin avhandling (2009) att samspelet 

borde stärkas mellan ledare och medarbetare och att förståelsen för det som kommuniceras är viktig att 

fortsätta utveckla och få mer kunskap om. Vidare anser jag att Ludvigssons (2009) beskrivning av ett 

samproducerat ledarskap är ett bra begrepp innehållande samspel och delaktighet (Ludvigsson, 2009). 

Det synliggörs faktiskt bland pedagogers arbetssätt i förskolan. Det har framkommit genom min 

fältforskning, i mötet med alla deltagare, hur viktig kommunikationen är och hur lätt den kan tolkas fel. 

Det kommunikativa ledarskapet har till uppgift att utveckla kommunikationen med en tydlighet för 

medarbetarna och det kan också stärkas genom att använda sig av flera nätverksrelationer och 

framförallt lyfta de informella nätverken enligt Hamrefors (2009). 
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Förskolecheferna beskriver sitt ledarskap 

Förskolecheferna har en relativt klar bild över sitt ledarskap som är ett distanserat ledarskap. 

Förskolecheferna beskriver sitt ledarskap med känsla för sammanhang, samspel och kommunikation 

som Ludvigsson beskriver i sin avhandling (2009) och benämner detta som ett samproducerat ledarskap, 

vilket kan beskrivas som demokratiskt då man skapar detta tillsammans just genom att respektera och 

lyssna på varandra (Ludvigsson, 2009). Den halvnya ledarskapsorienteringen som innehåller olika delar 

av ledarskap som Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver, det är delar som också synliggörs hos 

förskolecheferna, framförallt ett transformativt ledarskap där man motiverar sina medarbetare. 

Förskolecheferna har ett chefskap och ett ledarskap dom tränas i att framförallt använda vid fysiska 

besök. Det karismatiska och visionära ledarskapet synliggörs med då förskolecheferna berättar om sina 

visioner och motiverar sina pedagoger. Förskolecheferna värnar om varandra och hjälper varandra vilket 

också stärker dem i att fortsätta framåt trots, tiden som inte alltid riktigt räcker till. De långa avstånden 

till förskolorna påverkar förskolecheferna och pedagoger som arbetar där. Informationsflödet som ökar 

och bygger på administrationen som tar mer tid. Förskolecheferna talar om en tuff tid som varit för dem 

och att de nu ser framtiden lite ljusare när förskolechef 1 och förskolechef 2 har fått ett delat område och 

får hjälp med administrationen, dom har en önskan om att kunna ikläda sig det pedagogiska ledarskapet 

mer nu och kunna delta oftare på fältet bland pedagoger och barn. Den tillförordnande förskolechefen är 

tacksam över det ekonomistöd som ges för att underlätta för den tillförordnade förskolechefen 3 som 

kan börja besöka sina förskolor. 

 

Pedagogernas beskrivning av ledarskapet i förskolan där förskolechefen inte sitter placerad 

Det framkommer från pedagogernas utsagor i något som kan kallas för ett distanserat ledarskap där 

förskolecheferna har delegerat mycket arbete och uppgifter just till arbetslagsledare som i grunden är 

förskollärare och verksamma på förskolorna som Ivarson Alm (2013) menar. Pedagogerna säger att 

tilliten till varandra finns och att relationen är god vilket också framkommer i min analys och som även 

Ivarson Alm (2013) menar att finns tilliten så finns också relationen. Arbetslagsledarna har en stark 

ledarfunktion utifrån ett samorordnat och ett situationsanpassat ledarskap som Nilsson och 

Waldermansson (2011) beskriver används till flera funktioner som olika arbetsuppgifter och uppdrag de 

har inom verksamheten. Det sker eftersom förskolecheferna inte är på plats och kan utföra detta själva 

(Nilsson och Waldermansson, 2011). Detta har gjort att arbetslagsledarna belastas med nya uppgifter 

och mer administration vilket gör att de försvinner mer och mer från den pedagogiska verksamheten 

precis som Ivarsson Alm (2013) menar. Arbetslagsledarna menar att hela systemet är långsamt, det 

behövs snabbare information och förutsättningar som är så viktiga för att orka med allt arbete. Det är 

tungt menar många arbetslagsledare. Det i sin tur bekymrar pedagogerna på fältet som ser hur 

förändringen påverkar arbetslagsledarna och skapar en större oro för de pedagoger som är kvar på fältet. 
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8. Resultatdiskussion 

I denna del presenterar jag min diskussion för studien som jag här knyter ihop med syfte, bakgrund och 

mina frågeställningar. Mina fynd värderas med tidigare forskning och kopplas till mitt resultat. Nya 

förslag kommer att lyftas fram och vad som kan vara tänkvärt för framtida forskning. 

 

Utifrån bakgrunden där jag lyft fram lite historisk hur det såg ut en gång i tiden, så synliggörs att 

majoriteten är kvinnor som har varit och är yrkesamma inom barnomsorgen. Men ledarskapet var inget 

man lyfte fram, inte ens 1968 när barnstugeutredningen gjordes valde man att inte lyfte in ledarrollen 

enligt Ivarson Alm (2013). 1998 får så förskolan sin alldeles egna läroplan, med det hade man lyft 

statusen för förskolan. Samhället förändrades och man gick från att ha en föreståndare på en förskola till 

en förskolechef med ansvar för flera förskolor (Ivarson Alm, 2013).  

 

Ludvigsson (2012) lyfter i sin litteratur, ”vem leder egentligen vem? ” fram hur ledarskapsutbildningen 

varit eftersatt mellan 1992 till 2002. Efter det blev det viktigt att synliggöra ledarskapet i skolan enligt 

Ludvigsson (2012). Förskolan blev en egen skolform 2011 under skollagen (Skollagen, 2010:800). 

Utifrån detta tolkar jag det som Ludvigsson (2012) lyfter fram om ett eftersatt ledarskap i skolan, men 

det anser jag också gör sig gällande för förskolan vilket jag har sett i min studie. Med läroplanens första 

revidering 2010, valde man att belysa förskolechefen s uppdrag med ett eget kapitel, där förskolechefen 

benämns både som chef och som pedagogisk ledare (Skolverket, 2016). Förskollärarna lyftes också 

fram i den revideringen med ett förtydligat uppdrag om ett större ansvar, eftersom förskollärarna har en 

längre utbildning enligt Ivarson Alm (2013). Förskolan utvecklas och nu lyfts mer och mer frågan om 

ledarskapet i förskolan. Ludvigsson lyfter i sin avhandling hon gjorde 2009, att forskningen om 

ledarskapet är i förändring. Det har blivit ett meningsskapande där flera görs delaktiga av ledarskapet 

menar Ludvigsson (2009). Att fler görs delaktiga av ledarskapet är också något jag har sett i min studie, 

där förskolecheferna gör arbetslagsledarna och den pedagogiska utvecklaren mer delaktiga för 

ledarskap. Ett ledarskap sägs innehålla många olika ingredienser och att leda som man gör i ett 

ledarskap kräver också en god kommunikationsförmåga för att det ska bli förståeligt enligt Hamrefors 

(2009). Jag lyfte i tidigare forskning fram att det inte är så mycket forskat på ledarskap i förskolan. 

Utifrån en rapport som Riddersporre och Sjövik (2011) har skrivit så menar de att det finns men i 

mindre omfattning forskning på ledarskap i förskolan. De lyfter också i sin rapport att det har inträffat 

en reglering av ledarskapet, dels för att uppdraget nu ligger under skollagen, men också för att den 

pedagogiska delen har belysts. Förskolechefens krav har med det ökat för det pedagogiska ledarskapet 

men administrationen den kvarstår enligt Riddersporre och Sjövik (2011).  

 

Varför intresserar det här mig? Dels för att det inte har varit så mycket forskat om ledarskapet inom 

förskolan och för att jag arbetar inom förskolan. Mina frågeställningar har därför inriktat sig direkt till 

förskolechefer och till de pedagoger som är på fältet. För vem frågar egentligen pedagogerna på fältet 

om ledarskapet i förskolan? Så mitt syfte har handlat om att lyfta förskolechefers och pedagogers 

utsagor om ledarskapet i förskolan där förskolechefen inte sitter placerad. 

Det handlar om mina tidigare erfarenheter inom yrket och få studera det här på riktigt, att fördjupa sig 

och skapa en större förståelse. Möjlighet till att möta chefer och pedagoger för att få ställa mina frågor 

och följa dom i vardagen, går det att knyta ihop? Det är ju för att jag har velat se hur det ser ut och vad 

som upplevs och kanske inte kommuniceras i vardagen. Jag har nu fått ta del av det med min studie 

baserad på fältforskning som metodansats och med en kvalitativ analys, så hoppas jag kunna få fram en 

förståelse för vad det kan bero på det jag har studerat. Det är flera som menar att forskning om 
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ledarskapet är begränsat, de eftersöker empiriska material och berättelser om ledarskapets utsagor från 

pedagoger med olika uppdrag taget från verklighetens vardag menar Törnsén och Ärlestig (2014: 

Sveningsson och Alvesson, 2010). Utifrån förskolechefernas utsagor bekräftar dom att det 

undervisningsnära ledarskapet har blivit försummat från det pedagogiska ledarskapet och man har 

istället förstärkt det systematiska kvalitetsarbetet som Törnsén och Ärlestig (2014) menar.  

 

Styf (2012) visar i sin avhandling hur förutsättningar för förskolorna påverkas av långa avstånd. Den 

organisatoriska effektiviteten var större än det pedagogiska motivet. Ledningsformationen var också 

vanligtvis i mindre skala (Styf, 2012). Min tolkning är att arbetslagsledarna har mycket administration 

och inte tillräckligt med förutsättningar för att hinna göra det dom ska. Arbetslagsledarna gör mycket av 

det som förskolecheferna inte hinner med, eftersom förskolecheferna fortfarande är låsta i 

administrationens värld. Det som Styf (2012) forskat i för inte så länge sedan råder alltså fortfarande. 

Den pedagogiska ledaren är inte tillbaka på fältet och det påverkar ledarskapets utveckling som 

fortfarande sker på håll istället enligt Styf (2012). Men även om det sker på håll så är förskolecheferna 

effektiva på att använda sig av mail och telefon vilket framkommer i min analys. De är medvetna om 

vikten av att vara tillgänglig, framförallt när det är så pass långa avstånd emellan förskolorna. Sen har 

förskolecheferna valt att ha arbetslagsledare på sina förskolor som kan vara deras förlängda arm och 

förskolecheferna utvecklar sina organisationer så mycket de kan utifrån sina förutsättningar. Det här 

med att kommunicera i ledarskapet ses som en viktig del och när inte förskolecheferna är ute så ofta på 

verksamheterna, hamnar frågorna hos arbetslagsledarna väldigt fort att kommunicera över och 

arbetslagsledarna har inte alltid svaren, vilket jag har fått uppleva genom min studie. De kan bli 

översköljda med frågor, dilemmor och argumentationer från pedagogerna på fältet. Forskningen visar att 

den fysiska kommunikationen mellan förskolechef och medarbetare är viktig att få tillgång till och ofta 

är våra känslor påslagna menar Heide, Johansson och Simonsson (2012).  

Eriksens (1997) framtagna forskning är visserligen från 1997 men redan då synliggjordes en trend om 

ett mer kommunicerat läge där man valt att arbeta mer i grupp och på det sättet skapat en större 

delaktighet hos medarbetarna (Eriksen, 1997). Ledarskapets kommunikativa perspektiv belyser genom 

hela studien hur man arbetar utifrån ett demokratiskt ledarskap med delaktighet och nya nätverk som 

tillkommer. Förskolecheferna går sina pedagoger tillmötes, lyssnar och samtalar när tid finns. Det 

ledningsuppdrag som förskolecheferna är ålagda att följa handlar om kommunikation, visioner, att föra 

dialoger med sina anställda och sträva efter ett gott samarbetsklimat där alla görs delaktiga och ges 

förståelse för förskolans uppdrag enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport (2012:7). 

Falkheimer och Heide (2007) menar att forskning har visat samband på kommunikation, organisation 

och ledarskapet som har lagt betoning på relationer, flera nätverk och interaktioner som ska beröra 

chefer och ledningsgrupp för att kunna kvalitetsutveckla förskolan och förstå sitt uppdrag menar 

Falkheimer och Heide (2007). 

Om jag skulle ta och värdera mina resultat så anser jag att de olika ledarskapsteorierna lyfter hur viktigt 

det är med kommunikation i ledarskapet väldigt mycket och att det är trender som går upp och ned som 

samhället följer. Jag har tolkat att det i den här studien hamnar på ett kombinerat demokratiskt, 

kommunikativt och ett samproducerat ledarskap, eftersom innehållet utgår från förskolechefer och 

pedagogers utsagor. Ludvigsson (2009) menar att det är starkt baserat på ett meningskapande som ligger 

i tiden (Ludvigsson, 2009). Att det sedan kan kallas ett distanserat ledarskap för det är fortfarande långa 

avstånd och få fysiska möten med förskolechef som ska hinna besöka sina förskolor, då blir det ett 

distanserat ledarskap (Ivarson Alm, 2013). det brister i att få till ökade nätverksträffar, bättre 

förutsättningar för arbetslagsledarna och flera pedagogiska utvecklare vilket efterfrågas av 

arbetslagsledarna. Förskolecheferna har naturligtvis en budget att förhålla sig till och som kan begränsa 
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deras förutsättningar för att verksamheten ska kunna utvecklas. Jag anser att det saknas folk som kan 

tillföra andra saker och underlätta för de pedagoger som redan är i verksamheten. Förskollärarna är 

ganska få till antalet och de blir arbetslagsledare som får ta en stor del av administrationen, vilket 

innebär att göra flera andra arbetsuppgifter, vad får arbetslagsledarna för det? Jag tycker det låter 

ekonomiskt dyrt då man istället borde ta in utbildade sekreterare istället. Här kan förskolan 

kvalitetsutvecklas betydligt mer effektivt. Genom att behålla förskollärarna som förskollärare och 

pedagogiska ledare i barngrupp. Då skulle även förskolecheferna avlastas mer för att bli den ta sig an 

det pedagogiska ledarskapet man eftersöker. Slutsatsen är att det har skett en liten förskjutning. Två av 

Förskolecheferna upplever att de fått mindre områden som kommer påverka deras arbetssituation och 

öka deras närvaro på förskolorna, De två förskolecheferna ser det som en möjlighet att stärka det 

pedagogiska ledarskapet genom att kunna delta i den pedagogiska verksamheten. Den tillförordnade 

förskolechefen som står utan arbetslagsledare på den förskola förskolechefen själv är placerad på, 

försöker möjliggöra tid att åka ut till sina andra förskolor för att stärka det pedagogiska ledarskapet. 

Arbetslagsledarna uppger att deras administrativa uppgifter blivit ännu mer och tar tid från den 

pedagogiska verksamheten, en förskjutning har skett. Pedagogerna på fältet har sett hur 

arbetslagsledarna försvinner mer och mer från dem och än har det inte sett så mycket mer av 

förskolechefernas besök på avdelningarna heller. 

Framtidens förskola behöver breddas, den behöver inkludera nya yrkesroller som sekreterare, värdar, 

lärlingsjobb inom matlagning, psykologi, städ, idrott, drama, musiker och vård. Det är ingen hållbar 

utveckling att köra slut på sin egen personal. Ska förskolan kvalitetsutvecklas måste den få resurser för 

att växa och tänka nytt och framförallt lyfta våra ledare och vårt ledarskap, det är något vi ska var stolta 

över, vi vägleder barns första steg in i skolväsendet med oss har vi pedagoger och kollegor, föräldrar, 

ledningsgrupper, chefer - vi är alla i ett ledarskap och i behov av varandra, tryggheten, glädjen och 

visionerna som får oss att må bra. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden jag valde för min studie, fältforskning med en kvalitativ analys som jag valde från Fejes och 

Thornberg, red. (2015) litteratur ”Handbok i kvalitativ analys”, den ansåg jag vara den lämpligaste 

utifrån mitt syfte, ledarskapet med inriktning på förskolechefer som ansvarar för flera förskolor och som 

har sitt kontor på en av förskolorna eller på annan byggnad. När jag väl hade börjat läsa in mig på 

fältforskningstraditionen i litteraturen blev det svårt och krångligt att förstå författaren. Jag har använt 

boken ofta och fått läsa om i texten många gånger och även ifrågasatt mig själv varför jag valde denna 

författare. Jag har deltagit på fältet och både sett och hört så mycket under min studietid. Med all 

datainsamling jag hade samlat på mig blev det oerhört mycket pappersarbete, utifrån samtal, 

observationer, anteckningar, loggbok intervjuer och det skulle transkriberas tydligt. Det tog väldigt 

mycket tid eftersom datainsamlingen och analysen hänger ihop. Ett stort sorteringsarbete för att hela 

tiden inte tappa syftet och för att hålla den röda tråden genom arbetets gång. Att färdas fram och tillbaka 

i denna kvalitetsanalysens tolkningsprocess av tre grader har varit en stor utmaning för mig.  

Lämpligheten för mig har varit att få möjligheten att komma ut på förskolorna, få besöka förskolechefer 

och pedagogerna på fältet, i verkliga livet och få deras utsagor, lära känna dem och höra deras 

berättelser. Att få ta del av pedagogers verksamhet genom observationer och intervjuer. Det har varit 

väldigt spännande och intressant. Jag har mött så många pedagoger som sökt min kontakt och sagt  

- Äntligen blir vi hörda,  
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Jag har fått rysningar av pedagogers ord, jag har fått deras tillit och förtroende, pedagogerna har 

verkligen velat berätta sin historia, det har varit viktigt för dem att få berätta och jag har lyssnat. Min 

studie blev alltmer intressant men det var ett väldigt tidskrävande arbete att genomföra. Jag har med 

detta fått en tydligare förståelse och kunskap för hur man kan arbeta med empiriskt material och att det 

finns många olika tolkningar att göra det på inom fältforskningen.  

- I början av färden vet man inte var man ska hamna, men i slutet av färden kan man känna 

viss tillfredsställelse över att ha lärt sig något man tidigare inte visste eller att andra genom 

ens uppsats får lära sig något nytt. (Fejes och Thornberg, red. 2015, s. 38). 

Jag har ställts inför nya val och mitt syfte har ändrats under resans gång, jag vet inte hur många gånger 

jag ändrat. Det har varit tungt och förvirrande och tagit mig med på en upptäcktsfärd, det är visst 

tjusningen med fältforskning enligt Fejes och Thornberg, red. (2015).  

Begränsningarna för metodvalet är att jag kan känna att det jag genomförde på fyra månader, med facit i 

handen, så hade jag för många förskolor, för långa avstånd och när själva kärnan av fältforskning består 

av deltagande observationer, jag var ute under en månad - det var kort om tid. Det skapade hinder för 

mig i form av tid. Jag skulle nog behövt fyra månader för att verkligen följa dem och jag tror att det 

skulle ge betydligt mer än det jag fått, men det skulle också innebära ett berg av datainsamling. Vidare 

så skulle jag nog inte kunna jobba 75 procent som jag har gjort under dessa två år då jag samtidigt läst 

magisterprogrammet på distans. Det har varit tufft men lärorikt. 

 

8.2 Reflektion över resultatens tillförlitlighet 
Jag har använt mig av litteratur som Cohen och Fejes för att lära mig mer om validiteten och 

tillförlitligheten som jag behövt i studien. Utifrån mitt syfte och frågeställning anser jag att den 

kvalitativa forskningen gör sig mycket bra, då jag hade som mål att få göra deltagande observationer 

med fältanteckningar för att få möta pedagoger på fältet och få träffa förskolechefer och göra intervjuer, 

allt i ett enda hopkok utifrån ett deltagande i en interaktiv process. I social forskning måste man alltid ta 

hänsyn till människor man möter, vara medveten om vad man själv gör och att man respekterar varje 

människa (Cohen, Manion, och Morrison, 2011). Validiteten är oerhört viktig för en effektiv forskning. 

Det finns en meningsfullhet i den kvalitativa forskningen som beror på deltagarna i studien, metoden 

och datainsamlingen som forskaren har tillgång till för att klara av att bevara syftet. Att fånga mening 

och syfte är betydelsefullt eftersom forskaren är nyckeln till själva forskningen. Forskaren behöver klara 

av att stanna upp i processen för att noga lyssna in och med upprepande observationer finna 

tillförlitlighet i det som synliggörs (Cohen, et al. 2011). Då jag själv är forskaren och har fått vara med i 

deltagarnas vardag och meningsskapande så har jag också utvecklats som person tycker jag. Jag har fått 

tillgodogöra mig mer kunskap under den här tiden. Jag har lärt mig mer om ledarskap och även om 

människor inom yrket.  

Jag har följt de forskningsetiska principerna och samtliga deltagare har informerats i tid. Jag har tänkt på 

att vara medveten, inte generaliserat utan visat hänsyn och respekterat människor jag fått träffa under 

resans gång. Jag stötte på ett mindre dilemma redan i mitt informationsbrev som jag mailat ut med ett 

tydligt syfte, en idé och önskemål om vilka jag var intresserade av att få träffa. Det var något som gjorde 

mig än mer försiktig i mitt tillvägagångsätt. I telefonsamtalet som följde framgick att utvecklaren inte 

kunde ställa upp på mina önskemål som jag hade skrivit om i informationsbrevet. Jag fick tänka om 

utifrån hänsyn och respekt till utvecklaren och konfidentialitetskravet. Det blev en ny mailkonversation 

och ytterligare telefonkontakt med utvecklaren och i samarbete kom vi fram till att jag skulle få en 

narrativ beskrivning från den pedagogiska utvecklaren om uppdraget som utvecklaren har för samtliga 

tre områden. Den beskrivningen ligger under mitt resultat och analysdel utifrån mitt syfte och 
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frågeställning kring ledarskapet i förskolan. 

Jag har försökt att fånga det unika genom att ställa öppna frågor. Jag har använt mig av en 

observationsmall för att hålla fokus på mitt syfte och för bättre pålitlighet. Jag har använt mig av en 

färdig intervjumall som stöd för att få det mer strukturerat och även för bättre tillförlitlighet. Jag har 

arbetat väldigt intensivt med min text. Den har fått tagit stor plats i mitt liv, i mitt hus och för min 

familj. Jag har fått avstå mycket runt omkring mig i samband med denna magisterutbildning och denna 

slutuppsats som hobbys, resor, semester, födelsedagskalas, familje- och släktträffar, begravningar och 

annat för min studie. Min studie har genom kursens gång granskats av min handledare. Mina 

kurskamrater har varit ett fantastiskt stöd, Vi har bollat funderingar, svårigheter fram och tillbaka, 

undrat över kritik och bakat om text till långt in på småtimmarna. Vi har också träffats relativt 

regelbundet under året för att läsa och hjälpa varandra med våra texter. Min förförståelse har under 

denna tid även förändrats utifrån det jag har lärt mig. Både gammal och ny kurslitteratur har använts och 

byggt på min tidigare kunskap. Jag har också behövt stannat upp under resans gång och funderat över 

det jag har fått fram många gånger. Jag har tränats i att bli självkritisk med frågor som,  har jag ställt de 

rätta frågorna? Har jag tolkat rätt? Har jag valt rätt ord att använda? Många frågor har jag ställt mig 

under resans gång.  Jag är färgad av denna miljö eftersom jag själv jobbar inom yrket. Jag har strävat 

efter att vara sensitiv i det som jag studerat, med det menar jag med en medvetenhet över mina egna 

normer och värderingar (Fejes och Thornberg, red. 2015). Genom intervjuer och deltagande 

observationer så har likheter och skillnader tonats fram i ett socialt fenomen av förskolechefer och 

pedagogers utsagor om ledarskapet i förskolan. Jag har verkligen fått komma deltagarna nära, deras ord 

och berättelser har jag tagit för sanningar och de ligger till grund för min studie som jag sedan har tolkat 

i min analys och resultatdel. 

Jag har lyft fram förskolecheferna och arbetslagsledarna och fått en bredare framtoning av flera aktörers 

kommunikation, funderingar och tankar kring ledarskapet. Jag har fått följa deltagarna i deras vardag. 

Förskolechefen från område 1 arrangerade så att jag fick skjuts av arbetslagsledare C från 

skolbyggnaden till förskola A som låg över milen bort. Ett sådant tillfälle var för mig betydelsefullt att 

få uppleva och av väldigt hög trovärdighet, vilket utifrån en kvalitativ forskning, är beroende på 

individerna som valt att ingå i min studie. Här uppvisades en tillförlitlighet från oss alla i detta 

arrangerade biltursmöte som tog runt 50 minuter tur och retur. För mig var det en unik upplevelse som 

fastnade på min näthinna. Samtalet vi hade har jag stor respekt för och utifrån ett etiskt korrekt 

uppförande kommer jag endast lyfta valda delar för syftet och frågeställningen i min studie. Jag har fått 

delta i samtal, jag har fått deltagarnas förtroende och dom har fått mitt förtroende. Tillförlitligheten är 

nödvändig för forskningen och det handlar om att vårda respekten för mänsklig värdighet (Cohen et al. 

2011). Jag har fått intervjua många deltagare och försökt att verkligen lyssnat noggrant till deras 

berättelser dom givit mig. Jag har fått träna på att lyssna med hela kroppen. Transkriptionerna av 

intervjuerna med ljudinspelning är också viktiga att tolka korrekt med bra trovärdighet. Varje ord ges 

betydelse för intervjuen och transkriberingen är en selektiv förändring, ett kritiskt läge för hur intervjuen 

skrivs fram (Cohen et al. 2011). Jag har fått lyssna många gånger, lyssnat om och i många timmar, till 

mina intervjuinspelningar för att få en så korrekt ordföljd och trovärdighet som möjligt under 

transkriptionerna.  

Det är som Sveningsson och Alvesson (2010) påpekat att det saknas verkliga berättelser om ledarskapet 

på förskolan. Ludvigsson (2009) har också tagit upp att det inte ofta görs deltagande observationer eller 

etnografiska studier som används i datainsamling. Det kan vara svårt att få tillträde på fältet och det är 

tidskrävande enligt Ludvigsson (2009). Vilket talar för ett begränsat material med studier, rapporter och 

avhandlingar gjorda på ledarskapet i förskolan och speciellt genom en kvalitativ forskning. Det har 

funnits mest på förskolechefer men inte på de pedagoger som är verksamma på fältet som 
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arbetslagsledare, biträdande, pedagogiska utvecklare, förskollärare och barnskötare, det har jag märkt i 

mitt sökande på nätet och i litteratur. Jag har också i mötet med pedagoger verksamma på fältet fått 

berättat för mig att, 

-äntligen någon som lyssnar på oss.  

Jag vill påstå att jag varit en god kommunikatör som forskare och de människor jag har mött har alla 

varit trevliga mot mig och kommit med sina berättelser och jag har mött dem, lyssnat och gått tillmötes, 

ställt öppna frågor och varit socialt engagerad.  

Med denna studie gjord med fältforskning och ett spektrum av datainsamling kan jag här bidra med min 

studie och min undersökning inom tre kommunala förskoleområden. Det har gett mig en bra bild och 

förståelse för mitt syfte för studien som varit att lyfta förskolechefers och pedagogers utsagor om 

ledarskapet i förskolan där förskolechefen inte sitter placerad. Mina två frågeställningar har gett tydliga 

svar utifrån mitt syfte och genom analysen hr det framkommit ett resultat som jag finner trovärdigt och 

realistiskt. Utifrån det teoretiska perspektivet på ledarskapet finner jag tydliga kopplingar till det jag 

kommit fram till i min studie vilket jag upplevt intressant. Det har egentligen inte hänt så mycket då 

administrationen fortfarande är en stor post, två av tre förskolechefer har fått mindre områden och det är 

för dem goda förutsättningar att kunna närma sig det pedagogiska ledarskapet de länge saknat. 

Administrationen har flutit ut på arbetslagsledarna som fått mer att göra och syns mindre på fältet vilket 

fältets pedagoger är oroliga för när nu både förskolechefer och arbetslagsledare inte finns tillgängliga 

som tidigare. Det kanske ordnar till sig när förskolecheferna får sin samordnare som kan hantera 

administrationsflödet trots ett fortsatt distanserat ledarskap. 

 

8.3 Vidare forskning 
I denna del presenteras det jag funnit intressant att gå vidare med utifrån min studie om Ledarskapet i 

förskolan, 

För vidare forskning anser jag att förskolan behöver belysas ytterligare och det borde forskas mer på vad 

pedagogerna, för dom gör så oerhört mycket mer idag i den dagliga verksamheten. Hur strukturen är 

uppbyggd och vad som ingår i deras arbetsuppgifter. Det har ju förändrats, det har jag fått berättat för 

mig nu. Det har tillkommit många nya arbetsuppgifter, som också kan vara svåra och som tar tid från 

barngruppen. Det måste ges rätta förutsättningar för att klara av uppdraget. Det är också viktigt att det är 

roligt att gå till jobbet. Att veta att man hinner med sina arbetsuppgifter. 

Ledarskapet är intressant och viktigt, det sker hela dagarna i samspel med andra barn och vuxna men det 

behöver fortfarande lyftas fram och få diskuteras av samtliga pedagoger och med förskolechefer för ett 

berikande kollegialt lärande. Det behövs fler nätverk där pedagoger kan träffas och byta erfarenheter 

med varandra. 

Jag anser nu efter min studie att det behövs fler fältforskningar med deltagande observationer och 

intervjuer. Förskolan har förändrats, idag är det större barngrupper och barnen går längre dagar. 

Administration och krav har ökat. Många pedagoger som arbetat länge inom förskolan ser förändringen 

som negativ och dom vill få sin röst hörd. Det måste ges förutsättningar för våra förskolechefer och 

pedagoger så att dom stannar inom yrket och fortsätter att inspirera och utveckla våra förskolor.  

Förskolan måste få bättre förutsättningar, få växa och kvalitetsutvecklas eftersom den är en del av 

skolväsendet idag. 
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10. Bilagor 

10.1. Observationsmall 
I den här delen presenteras den observationsmall som jag tagit fram och använt som ett stöd i mina 

deltagande observationer på förskolorna. Utifrån studiens syfte och med egna tolkningar av vad jag 

observerat görs nedan korta noteringar som ett tillägg till fältanteckningar. 

Nedan följer tre observationsmallar. Ett förskoleområde med tillhörande förskolor per sida. Förskole 

områdena är tre stycken, de benämns förskole område 1, 2 och 3.  

Förkortningar görs: Förskolechef =FC1, 2 och 3. Arbetslagledare = Arb.lagl C, samma bokstav som 

förskola hen arbetar på. Förskollärare = Fsk  

 Förskole område1 för FC1. Deltagande observation med Arbetslagledare C, på FskA och C 

 

Förskoleområde 

1 

Förskola A 

 

Förskola B 

 

Förskola C övrigt 

ledarskap  

 

 

 

 

 

 

Ja. 

Mentorsmöte i avskilt 

kontorsrum 

Nyfikenhet, 

lyssnande, ställer 

öppna frågor, 

informerar gör 

arb.lagl.C  

Ja. 

Pedagoger på 

gården kommer 

fram till arb.lagl 

C ställer frågor 

om schema, står 

kvar och lyssnar 

småpratar. 

Ja.  

Arb.lagl C visar god 

vilja för lyssnande, 

ställer öppna frågor, 

informerar. 

Arb.lagl.C är 

mentor för den 

ny exade 

förskolläraren 

på Fsk A 

Arb.lagl C 

Ingår i 

IKTgrupp. 

Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja. 

I mentorsmötet 

arb.lagl.C och Fsk.  

bjuder in för dialog 

till pedagogerna på 

avdelningen. 

Stämmer av hälsar till 

alla som kommer 

Ja. 

Arb.lagl C I 

samtal med 

arb.lagl B. 

Arb.lagl.C i 

samtal med FC1. 

Stämmer av 

hälsar på alla som 

kommer 

Ja. 

Stämmer av hälsar på 

alla som kommer, leer. 
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10.1.2 Observationsmall 

Förskole områdena är tre stycken, de benämns förskole område 1, 2 eller 3. Det är tre förskolechefer en 

för varje förskole område, de benämns Förskolechef =FC1, 2 och 3. Arbetslagledare = Arb.lagl. F 

 Förskoleområde 2 för FC 2. Deltagande observation med Fc2 på FskD. Arb.lagl. F. 

 

Förskoleområde 2 Förskola D Förskola E Förskola F Övrigt 

ledarskap  

 

 

 

Ja. 

Många avdelningar här. 

FC2 hittar överallt. 

FC2 har ett 

helikopterperspektiv, 

ser söker med blicken. 

FC2 kommer in på en 

annan avdelning, 

kontrollerar 

närvarolistan, 

avdelningen, tar emot 

nya barn i tambur. 

Svarar på alla frågor. 

Fixar ett skåp till mig 

Har koll på personal o 

barn. Mobilen på 

fickan svarar direkt. 

 

Besökte ej. Ja. 

Arb.lagl F, rör sig 

rutinerat över 

avdelningen. Finns 

där på plats för 

alla.  

Ger information. 

Svarar på alla 

frågor 

 

FC2 Har många 

järn i elden 

Kommunikation 

 

 

 

 

Ja. 

Fc2 kommer in frågar 

direkt hur det är, 

lyssnar, ser sig runt, 

hjälper, avlastar, pratar 

och arbetar i 

barngrupp, svarar på 

frågor, informerar och 

ser avdelningarnas alla 

hörn 

Besökte ej. Ja. 

Arb.lagl F rör sig 

med vana och visar 

hänsyn till alla, 

hälsar, ställer 

frågor, pratar och 

informerar Har koll 

på läget, fixar och 

ordnar överallt där,  
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10.1.3 Observationsmall  

Förskole områdena är tre stycken, de benämns förskole område 1, 2 eller 3. Det är tre förskolechefer en 

för varje förskole område, de benämns Förskolechef =FC1, 2 eller 3. 

 Förskoleområde 3för FC 3. Deltagande observation med Arbetslagledare H, FskH. Förskolechef 

3 = FC3. 

Förskoleområde 3 Förskola H Förskola G Förskola 

J 

Förskola I 

ledarskap  

 

 

 

Ja. 

Arb.lagl H kliver fram, leder 

och visar andra, svarar på 

alla frågor, småpratar ger 

information. 

Rör sig vant genom 

avdelningens alla rum 

Ja. 

Stor förskola 

FC3 sitter 

här på ett 

kontor  

Besökte 

ej 

Besökte ej 

Kommunikation 

 

 

 

 

 

Man kommunicerar med 

varandra i huset En 

avdelning ett arbetslag.. 

Funderingar och alla sorters 

frågor ställs mellan 

pedagogerna jobbat länge 

ihop, högt i tak 

Långt bort från omvärlden, 

vi pratar men har de glömt 

oss? 

Ja. 

FC3 är 

tillgänglig 

för alla 

pedagoger 

här på 

förskolan, 

det upplevs 

stor tillgång, 

positivt och 

tryggt.  

Besökte 

ej 

Besökte ej 
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10.2 Informationsbrev 
 

Hej!   2017-02-16. 

Jag heter Theresa Hammarberg och läser magisterprogrammet i utbildningsledning på Stockholms 

universitet. Nu har jag påbörjat mitt examensarbete och jag har som mål att lämna in det den 17/5-17. 

Jag önskar undersöka hur ledarskapet görs och handhas i mötet mellan olika aktörer på flertalet 

förskolor. Jag har sett på Er hemsida att Norrtälje kommun har ett gemensamt arbetssätt, att förbättra 

kvaliteten genom olika fokusområden, där ett av era fokusområden är ledarskap. Det skulle betyda 

väldigt mycket för mig om jag fick tillfälle att göra min forskarstudie hos er under denna vår mellan 

februari, mars eventuellt april Jag tar telefonkontakt under ve 8.  

Jag är intresserad av att få intervjua Er tre förskolechefer som verkar i kommunen, vidare få intervjua Er 

pedagogiska utvecklare, få möjlighet att vid några tillfällen få följa hen i mötet med flertalet förskolor 

och i mötet med pedagogerna. Gärna deltagande i något möte och möjlighet att få spela in verbala 

samtal vid sådant tillfälle för bättre transkribering. Jag önskar även intervjua en arbetslagsledare och en 

förskollärare. Totalt handlar det om sex intervjuer och möjlighet till att få göra fältanteckningar med 

papper och penna. 

Jag kommer utifrån min roll som forskare vara väldigt passiv och osynlig i mina observationer och inte 

döma eller värdera utan försöka få syn på ett vardagsmönster i ett socialt samspel som sker i olika möten 

utifrån begreppet ledarskap. Jag undersöker ledarskapet utifrån de vuxna och kommer bara att fokusera 

på de aktörer jag får tillåtelse ifrån.  

Utifrån Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed, tar jag hänsyn till forskningsetiska principer 

med informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetkrav och nyttjande krav.Det innebär att jag har 

tystnadsplikt och personalens och förskolans identitet inte får avslöjas, fullständig anonymitet gäller. 

Allt mitt insamlade material kommer att avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och det dokumenterade 

materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt sammanställas i en 

magisteruppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kan 

publiceras digitalt på http://www.diva-portal.org . 

Med vänlig hälsning 

 

Theresa Hammarberg 

tres@live.se  

Tel: 070-7555262, 

Student på Stockholms universitet. 

 

 

Handledare: Anita Nordzell 

Filosofie doktor, lektor, Institutionen för pedagogik och didaktik,  

Stockholms universitet 

Tel: 08-12076394 

  

http://www.diva-portal.org/
mailto:tres@live.se
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10.3 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Innan intervjun har personerna informerats om studiens syfte, innehåll och etiska förhållningsregler: 

 Samtliga personliga uppgifter avidentifieras. 

 Tystnadsplikt gäller. 

 Intervjuerna kommer att spelas in för bättre transkribering, detta raderas när uppsatsen är 

godkänd. 

 Personerna har rätt att tacka nej till inspelningen, vissa frågor, återkomma senare med frågesvar 

och avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. 

 Personerna har möjlighet att läsa färdigt material om så önskas. 

Intervjufrågor är utifrån mitt syfte och min frågeställning kring hur ledarskapet görs inom 

organisationens led, från förskolechef till utvecklare till arbetslagsledare och övriga pedagoger på fältet. 

10.3.1 Intervjufrågor till Förskolechef  

 

1. Din befattning och utbildning? 

2. Hur ser din organisation ut? (antal förskolor, anställda)? 

a. Eventuell. följdfråga: Är det långt mellan förskolorna? Hur långt? 

b. Det här med avstånd mellan förskolorna, är det något som du tror kan påverka (ditt 

eller ledningsgruppens ledarskap i kvalitetsutveckling)? På vad för sätt isåfall? 

3. Hur ser din ledningsgrupp ut i ditt område/organisation? 

a. Eventuell följdfråga: hur fördelas ansvaret på dem? 

b. Hur ofta träffas ni? 

4. Jag har uppfattat att ni har ett gemensamt arbetsätt i kommunen för att förbättra kvaliteten bland 

annat på ledarskap. Vad innebär det för dig? 

a. Eventuell följdfråga, Hur gör du rent konkret? 

5. Vad innebär ett pedagogiskt ledarskap för dig? 

a. Eventuell följdfråga, är det något som du ser avspeglar sig i din ledningsgrupp och hos 

arbetslagen? 

6. Vad har du för möjligheter att utvecklas som chef och pedagogisk ledare? 

7. Hur gör du som chef för att skapa bra relationer till din ledningsgrupp och arbetslag på fältet?  

a. Eventuell följdfråga: Hur återkopplar/feedbackar ni varandra?  

b. Är det något som ni jobbar med/tänker på till varandra? 

8. Hur gör du för att kommunikation och samarbete ska fungera bra till och emellan dina 

anställda? 

a. Eventuell följdfråga, jag tänker på mellan leden och ut på fältet.  

b. Vilket bemötande får du i olika situationer? 

c. Hur hanterar/löser du det? 

9. Vad tycker du om att ha flera förskolor? 

10. Hur ofta är du ute på avdelningarna och har direktkontakt med din personal? 

11. Vad ägnar du mest tid åt? 

a. Eventuell följdfråga, vad känns tungt kontra roligt? 

b. Finns det något du skulle vilja ha mer av? 

12. Hur ser din vision ut? 
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10.3.2 Intervjufrågor till Arbetslagsledare  

 

1. Din befattning och utbildning? 

2. Hur ser ditt uppdrag ut? 

a. Eventuell Följdfråga, har du fått fler uppgifter?  

3. -Arbetar du i barngrupp, hur mycket? 

4. Jag har uppfattat att ni har ett gemensamt arbetsätt i er kommun för att förbättra kvaliteten bla 

på ledarskap. Hur arbetar ni med det? 

a. Eventuell följdfråga, Vad innebär det för dig? 

b. Hur gör du rent konkret? 

5. Hur gör du för att förmedla och upprätthålla ny information på fältet? 

a. Eventuell följdfråga, har ni samsyn kring detta?  

b. Om inte, hur löser du situationen då? 

6. Vad innebär ett pedagogiskt ledarskap för dig? 

a. Eventuell följdfråga, är det något som du ser avspeglar sig hos din chef, ledningsgrupp 

och hos arbetslagen? Kan du ge exempel? 

7. Hur gör du som arbetslagsledare för att skapa bra relationer till din Fc/ledningsgrupp och 

arbetslag på fältet?  

a. Eventuell följdfråga, Hur återkopplar/feedbackar ni varandra? 

b. Är det något som ni jobbar med/tänker på till varandra? 

8. Vad har du för möjligheter att utvecklas som ledare i din roll? 

9. Hur tycker du att kommunikation och samarbete fungerar i mötet med pedagogerna omkring 

dig?  

a. Eventuell följdfråga: Är det lätt kontra svårt? 

10. Hur följer du upp att arbetet/informationen för dagen har gått fram? 

11. Vad ägnar du mest tid åt? 

a. Eventuell följdfråga, vad känns tungt kontra roligt? 

b. Finns det något du skulle vilja ha mer av? 
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10.3.3 Intervjufrågor till Förskolelärare 

 

1. Hur ser ditt uppdrag ut som förskollärare idag? 

a. Eventuell följdfråga, har du fått fler uppgifter? 

2. Jag har uppfattat att ni har ett gemensamt arbetsätt i kommunen för att förbättra kvaliteten bland 

annat på ledarskap. Hur arbetar ni med det? 

a. Eventuell följdfråga, Vad innebär det för dig? 

b. Hur gör du rent konkret? 

3. Hur gör du för att förmedla och upprätthålla ny information på fältet? 

a. Eventuell följdfråga, har ni samsyn kring detta?  

b. Om inte, hur löser du situationen då? 

4. Hur gör du som förskollärare för att skapa bra relationer till din Fc/ledningsgrupp och arbetslag 

på fältet? 

a. Eventuell följdfråga, Hur återkopplar/feedbackar ni varandra?  

b. Är det något som ni jobbar med/tänker på till varandra? 

5. Vad innebär ett pedagogiskt ledarskap för dig? 

a. Eventuell följdfråga, är det något som du ser avspeglar sig hos din chef, ledningsgrupp 

och hos arbetslagen? Kan du ge exempel? 

6. Vad anser du utmärka en bra ledare? 

a. Eventuell följdfråga, Vad har du för möjligheter att utvecklas som ledare? 

7. Hur tycker du att kommunikation och samarbete fungerar i mötet med ledningsgrupp och 

pedagoger på fältet?  

a. Eventuell följdfråga. Är det lätt kontra svårt? 

8. Hur ofta träffar du förskolechefen och ledningsgrupp? 

a. Eventuell följdfråga? Hur känns det? 

9. Finns det något du skulle vilja ha mer av? 
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