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Denna undersökning syftar till att få djupare insikt i vilken uppfattning om 

pedagogiskt ledarskap som finns hos verksamma inom förskolan, detta för att 

fokus på ledarskapet inom skolan ökar och ingen tydlig definition av begreppet 

finns. Detta görs genom en webb-baserad enkät som riktar sig åt alla som 

arbetar i förskolans verksamhet. Resultatet visar på vissa gemensamma 

uppfattningar som kollegialt lärande, fokus på barns delaktighet och inflytande 

samt egenskaper som ödmjukhet och lyhördhet. Slutsatsen vi drar är att det 

finns en röd tråd i de verksammas uppfattning men att mer forskning behövs 

om ledarskapet inom förskolan, både på en teoretisk som praktisk nivå. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Det pedagogiska ledarskapet anses av många vara en av de absolut viktigaste 
grundstenarna för verksamma inom förskolan idag. Det omfattar såväl personal på 
förskolan som förskolechefer. Pedagogiskt ledarskap har blivit alltmer omtalat på 
senare tid och det är ett begrepp som förekommer i de flesta sammanhang som berör 
hur vuxna arbetar i förskolan. 
 Det finns potentiella omständigheter med arbetet med ledarskap i förskolan. 
Begreppet ”pedagogiskt ledarskap” eller bara ”ledarskap” för all del, är relativt 
svävande och därmed också öppet för tolkning. Det finns ingen klar definition av 
begreppet och dess betydelse. Vidare finns det inte heller någon djupare forskning 
om vikten av ledarskap i de yngre skolåren. Mycket av den forskning som finns, är 
riktad mot undervisning för äldre åldrar och för verksamma inom skolor på 
organisationsnivå. Detta beror troligtvis på att ledarskap främst innefattade rektorer 
till en början, när begreppet inträdde i skolorna. 
 Detta riskerar att leda till en eventuell begreppsförvirring. Det kan försvåra när 
ledarskap är både en del av yrkesrollen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och 
något som allt fler arbetsplatser väljer att utveckla, både i lokala mål som i 
fortbildning. Många anser det vara värdefull kompetens. Vem bestämmer begreppets 
innebörd? 

Det är inte ett neutralt begrepp oberoende av dem som använder det. Det lever med i politiska 
förskjutningar över tid, med olika styrningsideal, liksom även med forskning och levd 
skolverksamhet. Dess innebörd påverkas av olika idéer om skolans syften och funktion i 
samhället. Politiker och myndigheter, skolledare, lärare och forskare är alla med och tolkar samt 
formar dess innehåll. 
Skolverket (2017) 

Vi har därför valt att undersöka hur olika yrkeskategorier uppfattar, tolkar och 
definierar pedagogiskt ledarskap. Vi vill få en uppfattning om hur verksamma inom 
förskolan ser på pedagogiskt ledarskap och om vi kan se några mönster eller 
gemensamma nämnare vad gäller uppfattningen och tillämpningen av begreppet. 

Vidare söker vi även ställa den generella uppfattningen i relation till de olika 
styrdokument som berör pedagogiskt ledarskap. Vår intention är att undersökningen 
ska bidra till fler perspektiv på begreppet ”pedagogiskt ledarskap” samt en tydligare 
bild av hur styrdokumenten definierar detta och en vidare förståelse för ledarskap 
som begrepp för verksamma i förskolan. I studien undersöks det även om det finns 
synliga variationer eller likheter i synsättet på pedagogiskt ledarskap. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Studiens syfte 

Syftet med undersökningen är pedagogernas uppfattning av pedagogiskt ledarskap 
och hur de arbetar med sitt ledarskap utifrån sin uppfattning. 
Det sker för att få reda på hur det kan te sig i teori som praktik med den inte helt 
klara definition av begreppet och det tillhörande uppdraget som finns idag. 
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1.1.2 Frågeställningar 

• Vilka tankar har pedagogerna om ledarskap på barngruppsnivå? 
• Vilka förutsättningar ger ledarskapet i verksamheten? 
• Behövs det en tydligare definition av begreppet pedagogiskt ledarskap för att 
underlätta för pedagogerna? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I följande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten, samt tidigare 
forskning. I början presenteras förekommande begrepp som förklaras och sätts i 
kontext. Den tidigare forskningen baserar sig på vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar, där även litteratur används för bakgrund. Kapitlet består av flera delar 
där teorin först redogörs och sedan tidigare forskning, som i sig är tre olika delar med 
olika utgångspunkter. 
 Efterföljande kapitel är metod där vi utgår ifrån bl.a. Bryman (2011) och motiverar 
och redogör för val av metod, urval och datainsamling med tillhörande motiveringar. 
Vidare kommer forskningsetiska överväganden, tillförlitlighet och reliabilitet. Efter 
det presenteras resultatet i kapitel fyra, i både diagram som löpande text. Resultat 
och analys är åtskilda, med analys i kapitel fem. I analysen kopplas resultatet till teori 
och tidigare forskning, med en sammanfattande avslutande del. 
 Kapitel sex är studiens sista kapitel med en inledande resultatdiskussion som följs 
upp av metoddiskussion. Referenslista och bilagor finnes efter. 

2  Bakgrund 

Här presenteras teori och forskningsbakgrund, där även förekommande begrepp 
förklaras. Tidigare forskning om pedagogiskt ledarskap är mestadels riktat mot 
organisationsnivå, åt rektorer och enhetschefer eller från grundskolan och uppåt, 
men under 1990-talet kom det allt mer om ledarskap på en nivå som inkluderar 
lärare som ledare.  

Forskningsbakgrunden är uppdelad i tre olika delar. Motiveringen för detta är att 
genom en struktur över de olika områden som ledarskapet omfattar, ges en bredare 
bild över begreppet. 
 Under ”Ledarskap och dess betydelse” bearbetas tidigare forskning om ledarskap. 
Även vad det kan göra för arbetsplatsen så som den enskilde individen. 
 ”Uppfattningen av ledarskap” syftar till den forskning som visar hur uppfattningen 
om ledarskap har betydelse. Vidare bearbetas forskning om hur uppfattningen kan 
påverka verksamheten. Likaså skildras uppfattningar som, enligt forskning, tycks 
vara vanliga företeelser när ledarskap diskuteras. 
 I den sista delen, ”Ledarskap i praktiken”, bearbetas tidigare forskning gällande hur 
ledarskap kan te sig i praktiken. Även eventuella konsekvenser och vad det praktiska 
ledarskapet kan innebära för verksamheten. 
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2.1.1 Begrepp 

Kollegialt lärande – Ett sammanfattande begrepp med stort innehåll, i den här 
studien utgår vi ifrån vad Wetso (2014). Professionsutveckling som syftar till att ta 
stöd av varandra. Reflektioner och utbyte sker mellan kollegor för att utveckla den 
professionella kompetensen och verksamheten. 

Pedagog – Definitionen från NE (2018) är att en pedagog är en person som ägnar sig 
åt pedagogik. En nyanserad beskrivning som framkommer är även ”person med viss 
(god) fallenhet för att lära ut och förklara fakta och sammanhang”. I vår studie utgår 
vi ifrån att alla verksamma inom barngrupp är pedagoger. Det är ett, för dagen, 
relativt omtvistat begrepp där det diskuteras vilka som egentligen är pedagoger. 
Likaså uppskattas inte heller begreppet som benämning av alla verksamma inom 
skola och omsorg, utan önskar att yrkestitlar skiljs åt och benämns för vad de är. 
I studien är pedagog valt utifrån ett neutralt förhållningssätt för att beskriva 
verksamma på barngruppsnivå. 

Verksamma i förskolan – i den här studien används det för en ytterligare benämning 
på arbetande i barngrupp. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den valda teoretiska utgångspunkten är sociokulturell teori. Detta för att det samspel 
och utbyte man utgår ifrån i det sociokulturella perspektivet, är relevant när man 
diskuterar ledarskap i förskolan och dess betydelse. Vidare utgår det sociokulturella 
perspektivet ifrån mötet mellan den vuxne och barnet. Det är av betydelse för 
förskolans verksamhet. Det i sin tur kan kopplas till ledarskapet som utövas, genom 
att ställa det i relation till de möten som sker i förskolan. 

2.2.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet baserar sig på Vygotskijs tankar om utveckling och 
lärande. Det innefattar hur samhälle som kultur påverkar lärandet. Som teoretiskt 
perspektiv började det utvecklas under 1920-talet och blev populärt inom svensk 
pedagogik under 1980- och 1990-talet. 
 Säljö (2012) skriver att det sociokulturella perspektivet grundar sig på det sociala 
samspelet och dess betydelse för lärande och utveckling. Interaktion och 
kommunikation beskrivs som en nyckel för lärande. Begreppet beskrivs även som en 
social teori om lärande och utveckling, som ger insikt i hur kunskap och erfarenheter 
sprids. Detta genom att utgå ifrån det sociala samspelet. Det sociokulturella 
perspektivet har i grunden ingen förbindelse till någon särskild pedagogisk inriktning 
eller skola, utan är avsett för ”den vanliga skolan” och dess förutsättningar. 

Vidare syftar det teoretiska perspektivet till hur människor utvecklar förmågor och 
anammar vad som kallas medierande redskap, skriver Säljö (2012). Mediering 
handlar även om de språkliga som materiella redskap vi använder oss av för att agera 
och förstå vår omvärld. De språkliga, även kallat psykologiska, redskapen syftar till de 
symboler, tecken och system som används i tankegång och kommunikation. 
 Redskapen formas av traditioner och utvecklas inom kulturer. De materiella 
redskapen är de redskap som krävs för att utföra något, som en hammare för att slå i 
en spik. Redskapen hör ihop och utgör varandras förutsättningar, varför många 
tidigare forskare inte skiljer på intellektuella kontra fysiska redskap utan benämner 
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dem som kulturella redskap, menar Säljö (2012). Kunskaper och färdigheter är 
således alltid både teoretiska och praktiska, vilket innebär att alla situationer kräver 
reflektion, kunskap och fysisk handling. 
 Appropriering beskrivs som ett begrepp inom den sociokulturella teorin. Begreppet 
används för att förstå och beskriva lärandet. Den primära socialisationen är en del av 
den appropriering som sker tidigt i livet skriver Säljö (2012) och en viktig del av 
barnets liv. Den primära socialisationen behöver den sekundära socialisationen, som 
skolan och arbetsmarknadens krav på färdigheter och måluppfyllelse. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv blir således skolan som förskolan, barnens möjlighet 
att få förståelse för och möta världen. Detta utanför de erfarenheter de har från den 
primära socialisationen. Säljö (2012) beskriver skillnaden mellan teoretiker som 
exempelvis Piaget, där fokus ligger på barnets eget undersökande som det primära 
för kunskap. Vygotskij däremot i det sociokulturella perspektivet, menar att barnet 
behöver stöd av en vuxen för att kunna begreppsliggöra världen. 
 Författaren beskriver även människan som ständigt under utveckling, med nya 
möjligheter att appropriera kunskap i nya situationer. Vygotskij myntade de 
proximala utvecklingszonerna som begrepp. De proximala utvecklingszonerna syftar 
till att människan är nära att behärska något nytt, när denne behärskat ett tidigare 
begrepp eller en färdighet. Ur Vygotskijs synpunkt är det i utvecklingszonen man är 
som mest mottaglig för instruktioner, vilket lägger en betydande vikt på läraren och 
dennes vägledning. 

Utöver appropriering, är scaffolding ett återkommande begrepp inom den 
sociokulturella teorin. Säljö (2012) beskriver det som en engelsk term för 
pedagogiska situationer, där den lärande får ledning och stöd i sitt lärande. Vidare 
kan den lärande, inom utvecklingszonen, kan appropriera kunskaper från den som 
lär ut. 

I slutändan är det mötet mellan den vuxne och barnet/eleven, som avgör hur det 
teoretiska perspektivet förverkligas och tillhörande konsekvenser, menar författaren. 
Ur ett ledarskapsperspektiv, lämnar det utrymme för en tolkning där ledarskap blir 
en förutsättning i mötet för vad man vill förmedla och hur väl det lyckas. I mötet 
mellan pedagogen och det individuella barnet så som barngruppen, har således 
ledarskapet i praktiken betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv.  

2.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som tas avstamp i, utgår ifrån ledarskap på flera plan. 
Detta för att få en fördjupning i begreppet och dess betydelse. 

2.3.1 Ledarskap och dess betydelse 

Olsson (2016) skriver i sin avhandling att begreppet på barngruppsnivå lyftes fram 
särskilt under 2000-talet och blev allt mer ett begrepp för lärare. Det ledde till att 
ledarskap slutligen fick en särskild betydelse i lärarutbildningarnas examensordning.  
 Styf (2012) å andra sidan, talar om en brist på konkret forskning om ledarskap i 
förskola och skola. Författaren menar även på att tidigare forskning främst bearbetar 
ledarskapets betydelse för arbetsmiljö och trivsel, mer än hur det fungerar inom 
pedagogiken. Bristen på ledarskap som pedagogisk drivkraft, grundar sig möjligtvis i 
att utrymmet och möjligheten inte finns för det. Ledarskapet har således kommit i 
skymundan för det administrativa uppdraget, enligt denne. 
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Wetso (2014) skriver att pedagogiskt ledarskap ska ses som en förutsättning för 
arbetet och att lärarens eget lärande samt vidareutveckling drar nytta av kollegialt 
utbyte. Det gäller även arbetslaget och våga granska sig. Det i sin tur, kan leda till att 
man blir medveten och att pedagogiken utvidgas och fördjupas, vilket även påverkar 
det lärande barnet. Fischbein & Wetso (2014) skriver att förmågan att leda lärande i 
positiv riktning påverkar barns lärande. Vidare menar författarna att ett gott 
ledarskap har effekt på barnens lärande och inhämtning av kunskap från 
förskoleålder till vuxenlivet.  
 Ainscow & Sandill (2010) menar att lärandet påverkas av stödet lärarna får och hur 
stor frihet de upplever att de har för utövning av ledarskap. Liknade paralleller drar 
Styf (2012) i sin studie, som skriver att ledarskapet som utövas är i relation till 
verksamhetens kvalitét. Vidare skriver denne att det är ett tydligt och nära ledarskap 
som visat sig på högkvalitativa verksamheter. Vilket slags ledarskap man utövar och 
ur vilket perspektiv man utövar det (individuellt eller systematiskt) har relevans för 
ledarskapets egentliga betydelse, menar Liljenberg (2016). 

När det gäller arbetsklimatet har Hulpia & Devos (2010) forskning visat att ett 
ledarskap som är både fördelat och bygger på interaktion, ger vinster som en stärkt 
arbetsmiljö. Även ett uppmuntrande klimat där personalen vågar kommunicera och 
dela med sig av åsikter och utvecklingsidéer. Arbetsmoral och engagemang drar 
vinster av ett gott ledarskap, menar författarna. 
 Förskolans verksamhet grundar sig på nationella som lokala riktlinjer som ska följas.  
Heikka & Waniganayake (2011) menar på att det kräver en målinriktad och planerad 
process. Processen ställs i relation till det individuella ledarskapet. Vidare beskriver 
författarna förskoleverksamheten som ett system, med nationella/lokala riktlinjer, 
lärandet och läroplanen. Det bildar tre punkter i vad som benämns en pedagogisk 
triangel, vilket enligt författarna kräver ledarskap. 
Ledarskap är således nödvändigt för verksamhetens utformning och för barngruppen 
i sin helhet, i ställning till den pedagogiska triangeln. Det går att dra paralleller till de 
didaktiska frågorna om vad, hur och varför, vilket man i det närmaste kan mena 
kräver kunskap i hur man ska leda. 

Sammanfattningsvis är ledarskap något som, i grund och botten, har en rad olika 
betydelser och definitioner. Yrkestillhörighet, personligt tyckande och sociala 
strukturer är eventuella bidragande faktorer. Ledarskapets betydelse grundar sig 
möjligtvis i den personliga uppfattningen, så som rådande arbetsklimat. 

2.3.2 Uppfattningen av ledarskap 

Vilken uppfattning man har av ledarskap är en betydande faktor i den egna 
tolkningen av hur väl man lyckas, skriver Hard & Jónsdóttir (2013). De skriver om att 
många uppfattar ledarskap som ett fult ord. Författarna menar på att i det 
kvinnodominerande förskolläraryrket, skiljer sig uppfattningen av ledarskap 
gentemot mansdominerande yrkesbranscher. Detta för att ledarskap utifrån 
samhällsstrukturer länge ansetts som maskulint, vilket lett till en uppfattning om 
kvinnligt respektive manligt ledarskap på arbetsplatser. 

I Olssons (2016) avhandling syftar studien till att ta reda på svenska lärares ledarskap 
utifrån deras egna erfarenheter, både i allmänhet och i mötet med barn i behov av 
särskilt stöd. Vidare skriver författaren (2010) om att det finns flertalet definitioner 
av ledarskap. Yukl (2012) exempelvis, utgår ifrån ledarskap som en påverkansprocess 
som varierar beroende på vem som utför det, varför det utförs, hur det utförs samt 
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resultatet. Alvesson (2001/2003) däremot, menar att det inte rör sig så mycket om en 
mekanisk påverkan som en komplex social process. I denna process är ledarskap 
oundvikligt men också ömsesidigt och relationellt. Ser vi då på ledarskap som 
relationellt, innebär det att lärare som barn påverkar ledarskapet. Utifrån Olssons 
studie (2016) är det ett inte helt orimligt antagande. 
 Resultatet i Olssons studie (2016) visar att de deltagande lärarnas uppfattning av 
ledarskap, åsyftar att möjliggöra lärande för alla barn. Detta i både gemensamma 
som individuella aktiviteter och i hanteringen av komplexa situationer.  Ledarskapet 
utövas i interaktion med barnen i grupp så väl som enskilt. Det visas en strävan efter 
att skapa och upprätthålla ordning i samtal, så att alla barn får utrymme att tala. 
Detta är en del av ledarskapets komplexitet för vissa lärare, att sortera och främja det 
”rätta” talet och ge plats till varje barn där andra eventuellt bromsas. Likaså visar 
resultatet på en problematisering av maktutövande och olika dilemman som lärarna 
upplever att de skapat i situationer som ledare. 
 Resultatet visar även en form av subtilt ledarskap som sker indirekt, som sträcker sig 
utanför interaktion och direkta handlingar. Lärarna i Olssons studie (2016) talar 
bland annat om ledarskap i termer som att upprätthålla gränser och disciplin, men 
också dilemman som uppstår när de genom sitt ledarskap ska verka för barnets 
intresse, för samhällets intresse och för lärarens intresse. Somliga lärare talar om 
ledarskap som skapar spänningar, medan andra ser förutsättningar och det är inte 
alltid som alla lärare i studien uttrycker att ledarskap verkar för tillgänglighet. Detta 
för att de i relation till styrdokument, inte upplever samma möjligheter att utöva 
ledarskapet med hänsyn till kraven. 

När det gäller olika dilemman i ledarskapsrollen skriver Cardno & Reynolds (2009) 
om vad förskollärare uppfattar som dilemman och hur hanteringen av dessa ser ut. 
Ledarskapet i förskolan innebär ett möte med olika viljor och intressen hos kollegor 
som barn, men de menar på att ett effektivt ledarskap kan resultera i att dilemman 
blir både lösta som förebyggda och poängterar också vikten av att man i sitt ledarskap 
skiljer rena problem från dilemman. Vidare talar Cardno & Reynolds (2009) om 
betydelsen av fortbildning i konflikthantering och hanteringen av svåra situationer. 
Resultatet i författarnas studie visar att många verksamma upplever tidsbrist som ett 
hinder i deras ledarskap och att konflikträdsla är ett dilemma i sig, vilket försvårar 
dilemmat som upplevs i spänningen mellan arbetet med att nå de olika 
verksamhetsmålen och upprätthålla goda relationer. Många undviker att gå till djupet 
av det som upplevs som ett problem eller dilemma skriver författarna. De lyfter fram 
att många upplever rädsla för att uppröra eller vara till besvär som ett hinder i 
ledarskapet. 

Att det finns tendenser till att inte riktigt våga ta i ledarskap som begrepp, gör sig 
tydligt i forskningsbakgrunden. Likaså att uppfattningen både skiljer sig åt och har 
betydelse. De olika uppfattningarna riskerar att leda till eventuella missförstånd och 
meningsskiljaktigheter. 

2.3.3 Ledarskap i praktiken 

Ledarskap i förskolan är inget som sker solo, menar Bøe & Hognestad (2017) som 
talar om ett hybrid ledarskap mer än ett enskilt ledarskap. Det grundas på samverkan 
mellan de olika nivåerna i verksamhetens system. I praktiken är det ett ömsesidigt 
beoende, där författarna betonar vikten av att arbeta med såväl det kollektiva 
ledarskapet som det individuella. De menar att det oftast fokuseras mer på det 
enskilda ledarskapet i verksamheten. Resultatet i deras studie visar att interaktion, 
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informationsutbyte, omsorg och omtanke i ledarskapet står i relation till vilka 
arbetsvillkor som finns och hur man mår på arbetet. 

Hard & Jónsdóttir (2013) ger exempel på vad som bör lyftas fram i praktiken. De 
betonar vikten av att man får praktisk fortbildning i ämnet, både för utbildning och 
vidareutveckling. Vidare upplyfts att verksamma behöver stöd för att bygga 
ledarskapet, inte bara på teori, utan även genom att ta lärdom av praktik. Det kräver 
även att man är välinformerad och villig att arbeta vidare på det, menar Hard & 
Jónsdóttir (2013). De menar också på att det empatiska ledarskapet, som anses 
stereotypiskt kvinnligt, anses vara mest lyckat i praktiken. Detta tycks ha lett till ett 
kollektivt ledarskap, som vi kan urskilja i förskolan. 

Ehrlin (2015) har undersökt hur ledarskap rent praktiskt påverkat de 
ämnesdidaktiska val förskollärarna tagit i sitt yrkesutövande och hur intresset för 
olika ämnen riskerar att påverka att mål inte uppnås. Vidare skriver hon att många 
förskollärare känner sig otrygga och inte kompetenta nog för att leda i ämnen som 
exempelvis musik, eller inte får rätt förutsättningar för att kunna leda. Resultatet i 
studien innebär enligt författaren att ledarskap, tillsammans med utformningen av 
den svenska förskolan, blir ett socialt fenomen som förskollärare och enhetschefer 
tillsammans formar. I det sociala fenomenet råder samstämmighet kring 
verksamhetens utförande. Vidare är ledarskap av betydelse för verksamhetens 
utveckling. Författaren menar att det i sin tur kräver att man i sin yrkesroll känner sig 
självständig och kompetent nog att leda arbetet. Även att ledarskapet på 
organisationsnivå, påverkar ledarskapet som utövas på barngruppsnivå. 

Ledarskap i svenska skolor är något som Liljenberg (2016) har studerat. Hon skriver 
att det bör läggas ännu mer prioritering på att lärare ska få rätt förutsättningar. Detta 
för att de ska kunna vara den sortens ledare de vill vara och kunna bedriva ett bra 
ledarskap. Resultaten i Liljenbergs studie (2016), visar att planering och kunskap har 
en viss betydelse i hur ledarskap visar sig i praktiken. Det visar även att få verksamma 
får fortbildning i ämnet. Heikka & Waniganayake (2011) däremot, menar att 
verksamma i förskolan har ansvarstagande för måluppfyllelsen både individuellt som 
i arbetslaget. Det i sig är ledarskap. Vidare skriver de att verksamma är de som har 
möjlighet att agera, planera och tala utifrån barnens intresse men även skapa länken 
mellan vårdnadshavare och förskola och leda den kontakten. Det är, menar 
författarna, ledarskap i praktiken.  

3 Metod 

I det här avsnittet redogör vi forskningsmetod och metod för insamling av data, med 
motiveringar för vald metod och arbetssätt, som grundar sig på Vetenskapsrådet 
(2017) och Bryman (2011). Vidare presenteras vår bearbetning av data och en 
genomgång av forskningsetiska principer som avslutas med en redogörelse gällande 
studiens reliabilitet och validitet.  

3.1 Metodval 

Vi valde att utföra en kombinerad men, i grunden, kvalitativ studie då studiens syfte 
och resultat bygger på de deltagandes uppfattning, men som faller in under en form 
av kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning. Detta för att kunna skapa en 
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bild om flera generella uppfattningar än få personliga intervjuer, men ändock hålla 
det till kvalitativ metod och även få in vissa kvantitativa data i relation till resultatet 
gällande yrkeserfarenhet, ålder, utbildning etcetera. 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som en forskningsstrategi med ett 
tolkande synsätt. Vidare beskrivs kvalitativ forskning som en modell, där vikten läggs 
på ord mer än generaliserbarheten i datan och analys av siffror. Han menar på att det 
är en vanlig uppfattning av den kvantitativa metoden och betonar att det som skiljer 
kvalitativ och kvantitativ åt inte är så enkelt. Vidare skriver författaren att kvalitativ 
forskning bland annat fokuserar på hur individerna uppfattar och tolkar sin 
verklighet, medan den kvantitativa forskningen grundar sig i den naturvetenskapliga 
modellens normer och tillvägagångssätt. Det poängteras dock ut att det dels är 
felaktigt att kvalitativ forskning inte skulle kunna innehålla någon form av 
kvantitativa data och dels att det finns en form av kombination av kvantitativ och 
kvalitativ forskning. 
 En kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning beskriver författaren som en 
mångfald i åsikter när man vill få fram olika data, den kvalitativa som informerar om 
deltagandes uppfattning och den kvantitativa i syfte att utforska specifika 
frågeställningar. Likaså med syftet att ta traditionella metoder och modeller från 
exempelvis kvantitativ forskning och applicera på den kvalitativa. 
 Det Bryman (2011) benämner som e-forskning med tillhörande webbenkät, är inte 
fritt från eventuella nackdelar. Bl.a. förklaras att vissa individer upplever 
webbenkäter tidskrävande jämfört med enkät i pappersform, då de eventuellt måste 
ta tid och engagemang från sin privata tid, till skillnad från en pappersenkät på 
arbetet. Vidare nämner han att det kan uppstå brist på personlig kontakt och att en 
oro för konfidentialitet kan finnas hos de deltagande. Men det finns också fördelar 
som beskrivs, som bland annat att man kan nå ett stort antal individer på ett enkelt 
sätt utan att avstånd är ett problem. Likaså samla in data mer strukturerat. 

I ställning till detta fann vi att enkätens fördelar vägde upp eventuella nackdelar. Som 
vi tog upp i början av kapitlet, önskades en bred svarsbas. Likaså reflekterade vi över 
pappersenkät kontra webbenkät i relation till yrkesverksamma i förskolan. Vi menar 
på att det Bryman (2011) nämner som en möjlig konsekvens, även kan vara en fördel. 
Vi upplever att många idag vill sitta hemma och svara i egen takt, i mån av tid. 

3.2 Datainsamling 

För datainsamling valde vi webbenkät via SurveyMonkey, en tjänst för att utforma, 
analysera och dela webbenkäter. Vi önskade en bred svarsbas för att få en 
uppfattning över hur flertalet verksamma resonerar kring sitt pedagogiska ledarskap 
men också uppfattningen av själva begreppet. 

När det gäller utformningen av frågorna, så valde vi en webbenkät med en 
kombination av ja/nej-frågor, kryssalternativ samt öppna frågor där deltagande 
själva fick fylla i. Detta för att minimera chansen för ett monotont ja/nej-klickande, 
s.k. enkättrötthet och för att öppna upp för en bredare uppfattning. I dessa frågor 
inklusive i frågorna med olika ikryssningsalternativ var formulering samt 
svarsalternativ utformade för att inte leda in deltagande på eventuellt förväntade svar 
eller skapa konfirmeringsbias, genom att inte lämna svarsalternativen öppna nog för 
utrymme. 
 Bryman (2011) poängterar dock att man ska vara försiktig med att inte ha för många 
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öppna frågor då deltagande sällan vill skriva särskilt utformande i enkäter, det ska 
vara kort och koncist. Detta tog vi hänsyn till i vår utformning och valde därför att 
ena frågan syftar till enstaka ord, medan den andra är lite mer omfattande, vilket var 
en risk vi var villiga att ta. 

Enkäten innefattade tio frågor, varav sju var riktade åt ledarskap och resterande tre 
för statistik, kön, ålder samt utbildning. Vidare ville vi ha en enkel utformning som 
skulle vara lätt att förstå, då Bryman (2011) skriver att både enkla och korta enkäter 
är mindre drabbade av bortfall. 
I enighet med Bryman (2011) var vi tydliga med att berätta om enkätens utformning i 
förväg för intressenter, där vi meddelade beräknad svarstid samt gav ut vårt 
missivbrev (bilaga 1) med kontaktuppgifter till oss, handledare samt information om 
studien, dess syfte och vikten av deltagande.  

3.3 Bearbetning av data 

När enkäten stängdes efter 10 dagar, erbjöds vi en översikt av SurveyMonkey för att 
enkelt kunna bearbeta och analysera data. Vi förde över resultatet i Excel och 
korskörde vår samlade data. Detta för att finna återkommande begrepp och 
definitioner från de deltagande. Bryman (2011) beskriver att det inte finns några 
entydiga regler för hur en kvalitativ analys ska genomföras. I vår kombinerade studie 
har vi lånat vissa kvantitativa element som diagram, utöver det analyserar vi data 
efter mönster och de deltagandes egna ord. 
 Vidare har vi använt oss av att filtrera enkäten baserat på vad som har klickats i 
under ålder, det för att kunna hantera och sortera datan därefter och se om vi finner 
liknelser eller skillnader.  

3.4 Urval 

Som vi tidigare nämnde önskades en så bred svarsbas som möjligt från vår sida. Vi 
ville öppna upp för alla verksamma i förskolan för att få ett så representativt urval 
som möjligt. Således lämnade vi svarsalternativ för förskollärare, barnskötare, övrig 
pedagogisk utbildning samt alternativ för ingen utbildning i ämnet. Då vi inte riktade 
in oss på specifikt förskollärare valde vi resterande utbildningsalternativ. Likaså är 
det många verksamma inom förskolan utan förskollärarlegitimation. Det återkommer 
vi till i slutdelen av studien. 

Sannolikhetsurvalet är enligt Bryman (2011) ett urval på slumpmässig grund, där 
man är medveten om sannolikheten att respektive population väljs ut. På så vis kan 
man i relativt stor utsträckning utesluta bias genom att välja urval på slumpmässigt 
vis, skriver Bryman (2011). Det är däremot ingen garanti för ett representativt urval 
och innebär inte att viss kategorisering inte sker, som i det här fallet verksamma i 
förskolan. Vilka dessa verksamma i förskolan är, är helt slumpartat.  
 Vi delade ut enkäten via sociala medier som riktar sig till verksamma inom förskolan, 
där medlemsantalen varierar mellan 10000-42000. Vi fick in 45 svar, sedan valde vi 
att stänga enkäten. Vårt mål från början var att nå 30 respondenter och på grund av 
tidsramen var en bra grund för vår undersökning, som inte heller ledde till minsta 
möjliga deltagande. 
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3.4.1 Bortfall 

”Om någon underlåtit att svara på ett flertal frågor eller svarar på sådant sätt att det är uppenbart 
att personen i fråga inte tar frågorna på allvar, är det bättre att bara använda sig av de intervjuer 
eller enkäter som bedöms vara användbara som grund” 
Bryman (2011, s.192)  

Bortfall är inte sällsynt i enkätstudier enigt Bryman (2011), om än mindre vanligt i 
kortare enkäter. Det visar sig även i denna studie i form utav svarsbortfall, på grund 
av utelämnat svar. Bryman (2011) gör skillnad på pappersenkät och webbenkät när 
det gäller bortfall, då webbenkät fortfarande är så pass nytt. Svarsbortfallet kan till 
viss del analyseras via enkätverktyget. Pappersenkäternas traditionella 
bortfallsanalys är inte applicerbar på webbenkäter, vilket författaren menar 
problematiserar bortfallsanalysen. 

Vi sökte deltagande via sociala medier. Bryman (2011) menar att detta kan leda till en 
skev representation då inte alla har tillgång till internet, eller som i det här fallet 
facebookkonto och medlemskap i specifika grupper. Först och främst hade vi i åtanke 
att alla eventuellt inte skulle vara verksamma i förskolan, grupperna är dock slutna 
vilket innebär att man aktivt måste sökt medlemskap i grupperna. Vidare fanns 
svarsalternativet ”ingen utbildning”, vilket ingen svarade, trots möjligheterna. Likaså 
finner vi det rätt otroligt att någon med ont uppsåt och utan insikt i verksamheten 
som anställd skulle svara. Vi känner oss därför relativt säkra på att inget bortfall finns 
i relation till själva urvalet. 

Två frågor fick tre uteblivna svar. Ett svar löd att denne uttryckligen inte ville svara 
på frågan, de två andra bestod av ”X”. Det går inte att bedöma huruvida det grundar 
sig i vår formulering, i svarsalternativen, eller att de deltagande inte ville svara. Det 
bearbetas i analys. 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

I förhållning till forskningsetiska principer i enighet med både Vetenskapsrådet 
(2017) samt Bryman (2011) har vi tagit ställning utifrån informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Vi formulerade ett 
missivbrev (se bilaga 1) som skickades med. Detta gjordes både som länk samt i 
början av inläggen, som lades upp innan de fick tillgång till enkäten. Detta för att 
säkerhetsställa att det lästes och inte klickades förbi. Vidare lades samma 
information upp i början av enkäten, då vi ville att det skulle påminnas om. 

Bryman (2011) beskriver informationskravet med att eventuella deltagande ska vara i 
informerade om studiens syfte och moment. Vi meddelade berörda att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avsluta deltagandet i enkäten utan 
konsekvenser. Enligt både Bryman (2011) samt Vetenskapsrådet (2017) är det 
nödvändigt att informera om. Informationskravet går samman med samtyckeskravet, 
som åsyftar det frivilliga deltagandet. Detta innebär att deltagande har rätt att 
bestämma över sin medverkan. När det gäller konfidentialitetskravet, var alla 
deltagande anonyma i datainsamlingen. Ingen information som personuppgifter, 
arbetsplats och liknande skrevs. Vidare valde vi att information som IP-nummer inte 
sparas, för att garantera anonymiteten för de deltagande. 
 Tillgång till den insamlade datan har enbart vi samt handledare, vilket även det 
gjordes tydligt innan enkätens start. Det gäller även nyttjandekravet. Det innebär att 
insamlade uppgifter enbart får användas för ändamålet. Vetenskapsrådet (2017) 
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tillägger att det även innebär att insamlad data inte får användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk. Inte heller för andra icke-vetenskapliga syften. 

Således uppfyller vi kriterierna för det grundläggande individskyddskravet, som 
Vetenskapsrådet (2017) & Bryman (2011) benämner dessa fyra krav i sin helhet.  
  

3.5.1 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) skriver om Guba & Lincolns (1985) begrepp tillförlitlighet och äkthet 
som bedömningsalternativ till reliabilitet och validitet. Detta kan anses mer anpassat 
för kvalitativa undersökningar, då reliabilitet och validitet syftar till en absolut 
sanning. Det kan bli problematiskt att direkt applicera på kvalitativa eller 
kombinerade undersökningar. 
 Tillförlitlighet innefattar fyra delbegrepp, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjligheten att styrka och konfirmera, där vår tolkning är att vi lever upp till alla. 

Trovärdighet, som är en motsvarighet till den interna validiteten, beskriver Bryman 
(2011) som att skapa trovärdighet i resultatet. Det innebär dels att studien skett i 
enighet med rådande regler och dels att man rapporterar resultaten till de 
deltagande. Detta för möjligheten att konfirmera, gällande att forskaren uppfattat 
den sociala verklighet denne rapporterar på rätt sätt. 
 Vi anser att vi i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, når upp till 
trovärdighet. Vidare delger vi resultatet till alla deltagande och intresserade. Utöver 
databasen DiVA läggs resultatet även ut i de forum inbjudningar till enkäten skedde, 
med påminnelse för de deltagande. 

Överförbarhet, motsvarande den externa validiteten, syftar till hur överförbara 
resultaten är i en annan miljö, skriver Bryman (2011). 
Då vi i vår undersökning syftar till att få både djup och bredd med fokus på en 
personlig uppfattning, är det tämligen svårt att bedöma överförbarheten i 
undersökningen. Guba & Lincoln (1985) vidareutvecklar begreppet och menar på att 
undersökningen av huruvida ett resultat överensstämmer i en annan kontext, 
alternativt i samma kontext annan tidpunkt, är en fråga om empiri. Även att man i 
kvalitativa undersökningar bör rikta in sig på vad de kallar ”tät” beskrivning. Genom 
tät beskrivning kan man således förse andra med en utgångspunkt vid bedömning för 
hur pass överförbara resultaten är, skriver Bryman (2011). 
 Vår ståndpunkt är därför att vara så tydliga och utförliga som möjligt i resultat och 
eventuella mönster. Detta för att skapa en möjlighet att undersöka resultaten i annan 
miljö.  

Pålitlighet kan ses som reliabilitetens jämlike och grundar sig på att man som 
forskare antar ett granskande synsätt, vilket enligt Bryman (2011) innebär att man 
garanterar både komplett och tillgänglig skildring av hela forskningsprocessen. 
Vidare skriver han att kollegor i sin tur, kan bedöma kvaliteten på valda procedurer 
och deras tillvägagångssätt.  
 Dels redogör vi för processprotokoll och underlag för handledare, dels sker en 
granskning och reflektion av vårt arbete under opponering där man med kritiska 
ögon granskar processen av studien. 

Möjlighet att styrka och konfirmera, motsvarigheten till objektivitet, innefattar 
partiskhet och en garanti över att man agerat i god tro, skriver Bryman (2011). Vidare 
skriver han att det innebär att det ska vara tydligt att undersökningen inte är 
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Kön

Kvinnor Män

påverkad av vare sig personliga värderingar eller teoretiska inriktningar. 
 Genom att vara neutrala i ämnet anser vi att varken personliga värderingar som 
teoretiska utgångspunkter genomsyrar arbetet. Inte heller har det någon effekt på 
resultat eller analys. 

Äkthet är motsvarigheten till validitet, vilket Guba & Lincoln (1985) har formulerat 
fyra kriterier för. Dessa kriterier menar Bryman (2011) väcker generella 
forskningspolitiska frågor i allmänhet. Rättvis bild – Ger undersökningen en rättvis 
representation av de deltagandes åsikter och uppfattningar? 
Ontologisk autenticitet – Bidrar undersökningen till att de deltagande kan få en 
djupare förståelse av den sociala miljön de lever i? Pedagogisk autenticitet – Bidrar 
undersökningen till att de deltagande får en djupare förståelse för vilken uppfattning 
andra personer i miljön har? Katalytisk autenticitet – Bidrar undersökningen till att 
deltagande kan förändra sin situation? Samt taktisk autenticitet – Har 
undersökningen lett till bättre möjligheter för de deltagande att vidta eventuella 
åtgärder? 

Enligt vår tolkning baserar vi vår äkthet utifrån den rättvisa bilden, varpå de 
resterande kriterierna utifrån Bryman (2011) är en grund för forskningspolitisk 
diskussion. Vi har noggrant granskat och kontrollerat undersökningen i sin helhet 
som det presenterade resultatet. Detta för att de deltagandes uppfattning både ska 
överensstämma med resultatet i sin helhet samt ge en rättvis bild av alla deltagandes 
olika utlåtanden. 

4 Resultat 

Resultatet baseras på totalt 45 besvarade enkäter, där bortfall finns på enstaka frågor. 
Dessa bortfall kommer att redovisas på de frågor det gäller. Resultatet presenteras 
fråga för fråga. 

Den första frågan (se figur 1 nedan) behandlar kön. Där ses att 42 stycken av de 45 
tillfrågade är kvinnor, medan 3 stycken är män. Ingen av de tillfrågade uppgav annan 
könstillhörighet eller att de ej ville svara.  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 
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Den andra frågan (se figur 2 ovan) berör åldersspannet på respondenterna. 
Majoriteten av de tillfrågade, 18 stycken, uppgav att de var mellan 40 och 50 år.  
12 stycken respondenter svarade att de var 50 år eller äldre. 9 respondenter uppgav 
åldern 30-40 år. 5 respondenter har angett ålder mellan 25 och 30 år, medan endast 1 
respondent har en angiven ålder mellan 19 och 25 år. Sammantaget är det tydligt att 
den absoluta majoriteten av de tillfrågade, är 30 år eller äldre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Pedagogisk utbildning

Förskollärare Barnskötare Annan pedagogisk utbildning

Figur 3 
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Den tredje frågan (se figur 3 ovan) behandlar respondenternas utbildningsbakgrund. 
Den absolut största delen av respondenterna, 40 stycken, uppger att de har en 
förskollärarutbildning. 3 respondenter har angett barnskötarutbildning. 2 
respondenter uppger att de innehar en annan typ av pedagogisk utbildning. 2 av de 3 
manliga respondenterna uppger att de har förskollärarutbildning, den tredje har 
barnskötarutbildning. 38 av de 42 kvinnliga respondenterna uppger att de har 
förskollärarutbildning, 2 stycken är barnskötare och ytterligare 2 stycken uppger 
”annan pedagogisk utbildning”. 

Det fjärde momentet i enkäten är ett påstående. Det utgår ifrån respondenternas 
uppfattning om sin individuella bild och hur tydlig den bilden är v.g. det pedagogiska 
ledarskapet som begrepp. Svaren utgår ifrån en 100%-skala, där 0=mycket otydlig 
och 100=mycket tydligt.  
 Respondenterna har således fått skatta sin egen uppfattning om begreppet. De 
svarande har uppgett allt ifrån 45% till 100% att de har en tydlig bild av pedagogiskt 
ledarskap som begrepp. Det samlade medelvärdet hos alla respondenter är 81%. De 
manliga respondenterna har ett samlat medelvärde på drygt 59% och de kvinnliga 
respondenterna har ett samlat medelvärde på 82%. 
 Tittar vi på den angivna utbildningsnivån är det samlade medelvärdet för 
förskollärare 80%. Respondenterna mellan 19-30 år har ett samlat medelvärde på 
77%, 30-50 år 78% och 50+ år 88%. 

Den femte frågan i enkäten är även det ett påstående, där man får skatta sig själv på 
en 100-procentig skala. Det behandlar respondenternas uppfattning om huruvida de 
reflekterar över sitt pedagogiska ledarskap, i relation till barngruppens aktiviteter.   
 Svaren varierade från 50% upp till 100% med ett medelvärde på 85% för samtliga 
respondenter. De manliga respondenterna har ett samlat medelvärde på 72%, medan 
de kvinnliga respondenternas medelvärde är 86%. Respondenterna 19-30 år har ett 
samlat medelvärde på 85%. Respondenterna 40-50 år har ett samlat medelvärde på 
83% och åldersgruppen 50 år eller äldre, har ettt samlat medelvärde på 90%. 
Resultatets samlade medelvärde i relation till utbildningsnivå är förskollärare: 84%.  
 
Fråga sex är även den ett påstående, där respondenterna fått skatta sig själva på en 
100-procentig skala. Den handlar om huruvida man upplever sig få rätt 
förutsättningar för att kunna utöva det pedagogiska ledarskap man strävar efter. 
Svaren varierade från 0% till 100% med ett medelvärde på 53% hos alla 
respondenter. De manliga respondenterna har ett samlat medelvärde på 52% och de 
kvinnliga respondenternas medelvärde är 53%. Åldern 19-30 har ett samlat 
medelvärde på 42% kontra 55% för åldersgruppen 30-50 år och 54% för 50+ år. 
 Medelvärdet för respektive utbildningsnivå är förskollärare: 52%, barnskötare: 42% 
och annan pedagogisk utbildning: 91% 

Fråga sju är den sista självskattningsfrågan i enkäten. Där ska respondenterna skatta 
huruvida de arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt ledarskap. Skattningen utgår 
ifrån en 100-procentig skala. Svaren varierade från 47% till 100% med ett medelvärde 
på 79%. De manliga respondenterna har ett samlat medelvärde på 64% och det 
samlade medelvärdet hos kvinnliga respondenter är 80%. 19-30 år uppger ett 
medelvärde på 77%, 30-50 år: 78% och 50+ år: 84%. Granskar vi medelvärdet för 
angiven utbildningsnivå är resultatet för förskollärare: 79%, barnskötare: 71% och 
annan pedagogisk utbildning: 100%.  

Följande diagram och tabell rör fråga åtta i enkäten.  
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Viktigt i ledarskapet
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På den åttonde frågan (figur 4 samt 5 ovan) i enkäten, fick respondenterna svara på 
vad som är viktigt för dem, i arbetet med det pedagogiska ledarskapet. 
De fick välja bland ett antal begrepp och påståenden. Syftet var att klargöra vad som 
är mest viktigt för dem i det pedagogiska ledarskapet, med flertalet blandade 
svarsalternativ. 

Drygt 75% av de tillfrågade uppgav att Barns inflytande och delaktighet var viktigt, 
strax över 55% tyckte även att utvärdering och uppföljning var viktigt. Det tredje 
mest valda alternativet var kollegialt lärande som drygt 35% av de tillfrågade hade 
valt. Fjärde uppföljaren är samarbete och samverkan på 31% med avslutningsvis 
sociala relationer på 22%. En utav respondenterna valde alternativet ”Annat” och 
formulerade följande: ”Egentligen för komplex fråga eftersom allt ingår. Flexibilitet 
är ett måste”.  

På den näst sista och avslutande frågan (se figur 7 nedan) fick respondenterna 
beskriva vad som kännetecknar ett gott respektive ett dåligt pedagogiskt ledarskap i 
förskolan. De allra flesta av respondenterna svarade vad som kännetecknar ett gott 
ledarskap. Flera menade sedan på att ett dåligt ledarskap karaktäriseras av 
motsatsen. Ord och begrepp som ofta förekom gällande att vara en god pedagogisk 
ledare var; lyhörd, samsyn i arbetslaget, barnperspektiv/barnfokus, tydlighet, 
kommunikation och att vara en vägledare eller medforskare. Ord och begrepp som 
förekom gällande att vara en dålig pedagogisk ledare handlade om dålig 
kommunikation, oförmåga att ta hänsyn till barn och kollegor, inget barnfokus, 
otydlig, för styrande och härskare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7 
Tankekarta med några valda svar från 
respondenterna om gott ledarskap 
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Beskriv pedagogiskt ledarskap med tre ord

I sista delen av enkäten (figur 8, se tabell nedan), ombads respondenterna att 
beskriva pedagogiskt ledarskap med tre egna ord. 
 Totalt 42 av 45 respondenter valde att svara på denna fråga. Tre respondenter valde 
att ej svara och kan därmed utläsas som ”Bortfall” i diagrammet nedan. 
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5 Analys 

I analysen tolkas resultatet genom tidigare forskning och den teoretiska bakgrunden. 
Vidare presenteras slutsats av resultat och analys. Analysen grundar sig på Bryman 
(2011) som skriver att det inte finns färdiga ramar för analys av kvalitativa data och 
grundar oss på det sociokulturella perspektivet och den tidigare forskningen. 

I resultatet av enkätundersökningen, framkommer det att 42 av totalt 45 
respondenter är kvinnor och endast 3 är män. Antalet manliga respondenter utgör ett 
för litet underlag för en analys och kan inte anses vara representativa för män i 
förskolan. Andelen män är alldeles för låg för att kunna dra några slutsatser och blir 
därför inte relevant i analys. Likaså vad gäller respondenternas utbildningsgrad, 
totalt 40 av 45 respondenter uppger att de har förskollärarutbildning, 3 stycken är 
barnskötare och 2 stycken uppger ”annan pedagogisk utbildning”. Barnskötare och 
personer med annan pedagogisk utbildning kan inte anses vara representativa för 
respektive yrkeskategori. Inte heller är det underlag nog för att analysera. Således 
utgår analysen utifrån den absoluta majoriteten av respondenterna, det vill säga 
kvinnliga förskollärare där skillnader i respektive åldersspann undersöks. 

Den första frågan i enkäten som inriktar sig på ämnet pedagogiskt ledarskap berör 
respondenternas uppfattning om huruvida de har en tydlig bild av vad pedagogiskt 
ledarskap egentligen är för något. Skalan sträcker sig från 0-100% och det samlade 
medelvärdet är 81% vilket indikerar att generellt sett anser sig verksamma inom 
förskolan ha en klar uppfattning om det pedagogiska ledarskapet.  
 Det för tankarna till Hard och Jónsdóttir (2013), som menar att just den enskildes 
uppfattning om ledarskap är starkt sammankopplad med hur väl man anser sig 
lyckas i sin ledarroll. Där bör man även ha i åtanke att de enskilda uppfattningarna 
kan skilja sig väldigt mycket åt och därmed även ledarskapets karaktär. Bøe & 
Hognestad (2017) skriver att det är minst lika viktigt att arbeta med det kollektiva 
ledarskapet som det individuella. 
 En samsyn kring pedagogiskt ledarskap bör vara grundläggande för att samtliga 
verksamma i förskolans arbetslag ska kunna samarbeta och erbjuda barn de 
likvärdiga möjligheter för lärande och utveckling som läroplan för förskolan (2016) 
ger uttryck för. 

En majoritet av de som svarat närmast 100%, är i åldersgruppen 40–50 år samt 50 år 
och över.  Alvesson (2001/2003) menar att ledarskapet är en komplex social process 
som präglas av ömsesidighet och ett relationellt perspektiv. Till viss del kan man 
fråga sig om det är en fråga om personlig mognad som tillsammans med 
arbetslivserfarenhet, leder till en förståelse för begreppets komplexitet.  
Tittar vi på svaren utifrån samlat medelvärde, kan vi se att respondenterna mellan 
19–30 år uppger ett samlat medelvärde på 77%, 30–50 år 78% och 50+ år 88%. 
Utifrån Alvessons (2001/2003) tankar kan skillnaderna utifrån ålder, särskilt mellan 
de två sista ålderskategorierna, tolkas som att en äldre, utbildad generation 
förskollärare har högre kompetens. Det är inte nödvändigtvis fallet, utan kan 
framförallt syfta till erfarenhet och därmed innebära en tydligare bild av det 
pedagogiska ledarskapet, då man arbetat med det under en längre tid. 

Den andra frågan behandlar huruvida respondenterna reflekterar över sitt 
pedagogiska ledarskap, i relation till barngruppens aktiviteter. Respondenterna fick 
skatta sig själva på en 100-procentig skala och det samlade medelvärdet var 85%.  
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Vidare uppger respondenterna mellan 19-30 år ett samlat medelvärde på 85%, 30-50 
år: 83%, och de som är 50 år eller äldre uppger ett samlat medelvärde på 90%. Säljö 
(2012) menar att ledarskapet har betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom 
det är i mötet mellan pedagog och barn/barngrupp som lärandet sker och där är 
ledarskap en förutsättning. 
 Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, är reflektion över sitt 
pedagogiska ledarskap i relation till den verksamhet man bedriver av yttersta vikt. 
Detta för att säkerställa att varje enskilt barn såväl som barngruppen i sin helhet, blir 
bemötta utifrån sina egna förutsättningar. Således behöver man reflektera över hur 
man är i sitt ledarskap och ställa det i relation till vilka förutsättningar barnen har 
sedan tidigare. Likaså behöver man se vilka förutsättningar för lärande och 
utveckling man ger barnen i förskolans verksamhet.  

Vidare fick respondenterna skatta hur väl de upplever sig ha rätt förutsättningar för 
att vara den pedagogiska ledare de vill vara. Även denna fråga baserades på en 100-
procentig skala. Det samlade medelvärdet för samtliga respondenter var 53%. 
Gällande ålder kan vi se att det är relativt jämnt, men att respondenter i åldern 19-30 
upplever något sämre förutsättningar med ett samlat medelvärde på 42% kontra 55% 
för åldersgruppen 30-50 år och 54% för 50+ år. 
 Styf (2012) menar att det oftast inte finns tid för att utveckla det pedagogiska 
ledarskapet, eftersom det tenderar att hamna i skymundan av allt administrativt 
arbete i dagens svenska förskola. Detta kan förklara det låga medelvärdet hos 
respondenterna, då det är mycket annat som ska göras och hinnas med. 
 Liljenberg (2016) menar att man måste prioritera att skapa rätt förutsättningar för 
att både utöva och utveckla det pedagogiska ledarskapet. Det överensstämmer tydligt 
med enkätens svar, då respondenterna överlag har uppfattningen att 
förutsättningarna är bristande. 

Den fjärde och sista självskattningsfrågan, behandlar huruvida respondenterna 
arbetar med att kontinuerligt utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Det samlade 
medelvärdet för samtliga respondenter var 79%.  
 Vad gäller svaren utifrån de olika åldrarna, är det inga större variationer i de olika 
respondentgrupperna. 19–30 år uppger ett medelvärde på 77%, 30–50 år: 78% och 
50+ år: 84%. Sammantaget kan svaren tolkas som att verksamma inom förskolan 
arbetar i stor utsträckning med att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. 
 Hard och Jónsdóttir (2013) belyser vikten av att man får praktisk fortbildning i 
ämnet, både för utbildning och vidareutveckling. Vidare upplyfts att verksamma 
behöver stöd för att bygga ledarskapet, inte bara på teori, utan även genom att ta 
lärdom av praktik, det krävs även att man är välinformerad i grunden och dessutom 
villig att arbeta vidare för att utveckla sig och arbetslaget. 

De orden som flest respondenter svarade var: Lyhörd/lyssna, Tydlig/tydlighet, 
Närvarande, Vägledande, Utveckla/utveckling samt Leda. Intressant är att tydlighet, 
vägledning och närvaro är några av de vanligast förekommande orden då Styf (2012) 
beskriver att just ett nära och tydligt ledarskap är kännetecknande för verksamheter 
med hög kvalitet. 
 Säljö (2012) beskriver Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, som 
innebär att man lär och utvecklas i ett nära samarbete med någon som har större 
kunskaper och färdigheter. Mot bakgrund av detta bör det således vara just närvaro, 
lyhördhet, tydlighet, vägledning, utveckling samt förmågan att leda som är viktigt i 
ett pedagogiskt ledarskap. Detta för att det är de vuxna som assisterar och stöttar 
barnen i att lära sig nya saker och utvecklas på egen hand i den mån det är möjligt. 
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 Detta måste givetvis ske på bådas initiativ och kräver att man som vuxen har goda 
relationer med barnen. Alvesson (2001/2003) menar att själva utövandet av 
ledarskapet bygger på ömsesidighet och ett relationellt perspektiv och det är en 
komplex process med flera faktorer som påverkar och spelar in. I relation till 
respondenternas svar dras slutsatsen att ett pedagogiskt ledarskap bygger på att 
barnen känner sig hörda, respekterade och trygga för att man som vuxen ska få ett 
förtroende hos barnen att leda och vägleda i vardagliga situationer och pedagogiska 
aktiviteter. Ledarskap är således ingenting man tar för sig och genomför, utan mer 
eller mindre ett förtroende hos barnen man måste göra sig förtjänt av för att man ska 
kunna lära och utvecklas i en ömsesidig relation. 

Ett gott respektive dåligt ledarskap ombads respondenterna att beskriva. Även här 
uppgav majoriteten av respondenterna att lyhördhet, vägledning/medforskande 
förhållningssätt och tydlighet karaktäriserar ett gott ledarskap. Utöver dessa 
framkom även ord som barnfokus, kommunikation och att man har en samsyn i 
arbetslaget. När det gäller ett dåligt ledarskap, menade de allra flesta respondenter på 
att man är och gör det motsatta till ett gott ledarskap. Det vill säga att man inte är 
engagerad utan sätter sina egna intressen först utan större hänsyn till barn eller 
kollegor, att man inte har en öppen och tydlig kommunikation och att man är otydlig 
i sitt ledarskap. 
 Mot bakgrund av Styfs (2012) tankar torde pedagoger med vad som, av 
respondenterna, definieras som ett dåligt ledarskap inte bedriva någon 
förskoleverksamhet utav hög kvalitet. Respondenternas svar på vad som 
kännetecknar ett gott ledarskap återspeglas även läroplan för förskolan (Skolverket 
2016), där det står beskrivet att varje enskilt barn ska känna sig respekterad, lyssnad 
på samt att alla barn ska få stöd i sin utveckling och sitt lärande. 

Den sista frågan ur enkäten berör vad respondenterna anser vara viktigast för dem 
själva i arbetet med det pedagogiska ledarskapet. De fick välja bland ett antal begrepp 
och påståenden i syfte att klargöra vad som är mest viktigt i det pedagogiska 
ledarskapet. Drygt 75% av de tillfrågade uppgav ”Barns inflytande och delaktighet” 
som särskilt viktigt, strax över 55% tyckte även att utvärdering och uppföljning var 
viktigt. Det tredje mest svarade alternativet var kollegialt lärande som drygt 35% av 
de tillfrågade hade valt. 
 Barns inflytande och delaktighet, uppföljning och utvärdering samt kollegialt lärande 
är samtliga sådana delar som lyfts i läroplan för förskolan (Skolverket 2016), vilket 
visar att respondenterna är väl införstådda med vad som krävs och förväntas av 
verksamma inom förskolan. Det som däremot inte är tydligt är huruvida dessa 
begrepp hör till pedagogiskt ledarskap eller ej, utan verkar vara en tolknings- och 
definitionsfråga för varje enskild verksam att ta ställning till.  

Heikka & Waniganayake (2011) menar att arbetet med läroplanens mål är ledarskap i 
sig. Respondenterna visar vissa gemensamma faktorer som även går att finna i 
läroplanen, vilket kan förstås som en indirekt förklaring av ledarskap i praktiken. 

6 Diskussion 

I reflektion över resultatet i ställning till analysen, råder enighet med Skolverket 
(2017) att pedagogiskt ledarskap inte är ett neutralt begrepp, utan något som formas 
av idéer om skolans utformning, samhällets normer och rådande politiskt system. 
Likt Olsson (2016) är vår uppfattning att det behövs mer forskning i ämnet. Vår 
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tolkning är att det är orimligt att förvänta sig att alla verksamma i förskolan ska ha en 
klar bild av begreppets innebörd. Att leda förekommer förvisso i den reviderade 
läroplanen (Skolverket 2016), men när det är ett begrepp med så pass flytande 
innebörd är vår tolkning att det riskerar att leda till begreppsförvirring med mer 
fokus på vad man ska tolka in, än det faktiska arbetet. 

Ledarskapets innebörd för respondenterna, skapar funderingar om huruvida den 
teoretiska delen av ledarskapet inte nödvändigtvis är klarlagd i praktiken. Som 
verksam i förskolan är det mycket att förhålla sig till, inte minst i uppdraget i sig.  
Det kan finnas faktorer som tidsbrist, personalbrist och liknande som leder till att 
ledarskapet som utvecklingsområde bortprioriteras. Således är vår ståndpunkt att, 
även om man har en klar uppfattning av ledarskapet, kan det vara svårt att få in det i 
praktiken på grund av flertalet av dessa bakomliggande faktorer. 
 Det är inte en omöjlighet att man har en klar bild av vad pedagogiskt ledarskap är 
eller vilken slags ledare man är i teorin. Samtidigt kan det upplevas omöjligt att leva 
upp till det i praktiken, på grund av hur det ser ut på många arbetsplatser idag. Ett 
fullgott pedagogiskt ledarskap kan rimligtvis inte ske vid upplevd stress, utan är en 
tillhörande del v.g. möjligheterna att vara den pedagog man vill vara. 

Svaren visar en antydan till en generell uppfattning. Trots bristen på en tydlig 
definition av begreppet och djupare forskning som Styf (2012) efterfrågar, finns 
flertalet gemensamma svar och återkommande mönster från respondenterna. 
Att vara ödmjuk, lyssna, vara öppen och informativ är några bland alla svar som 
upprepas bland svaren. Mycket av den gemensamma uppfattningen om det 
pedagogiska ledarskapet, syftar till vad en bra kollega är och hur denne leder 
arbetslaget framåt i verksamheten.   
 Vissa begrepp är tämligen diffusa på grund av bristen på möjligheten att förtydliga. 
Alla har en personlig uppfattning om vad det innebär att lyssna eller vad arbetet med 
barnens delaktighet och inflytande faktiskt är i praktiken. Därför kan det vara svårt 
att tolka den exakta betydelsen i analysen. Vad man kan fråga sig är var detta 
mönster härstammar ifrån. Är pedagogiskt ledarskap som begrepp så pass inpräglat i 
professionen idag så det finns en viss definition, eller är det slumpen? 

Efter en granskning av resultatet utifrån ett åldersperspektiv, kan vi ana ett samband 
mellan ålder och det samlade medelvärdet. Ju högre ålder på respondenterna, desto 
högre medelvärde på svaren. Detta gäller i princip samtliga frågor i enkäten, vilket 
gör att vi drar slutsatsen att i detta fall är ålder starkt sammankopplad med 
erfarenhet. Förvisso saknades en fråga i enkäten som berörde just erfarenhet, men vi 
drar ändå slutsatsen att gruppen äldre respondenter har lång tid i yrket och därmed 
anser sig ha en tydligare bild av sig själva. Det pedagogiska ledarskapet som 
förändrats över tid samt yrkesprofessionen i relation till läroplan för förskolan. 

Vi förmodar att den äldre generationen yrkesverksamma i förskolan under en längre 
tid format sin yrkesperson och därmed också sitt ledarskap. Ett inte helt orimligt 
antagande är att de därmed har en klar uppfattning om vad en pedagogisk ledare är 
och vilka egenskaper, förmågor och färdigheter en sådan besitter. 
 Å andra sidan är det inte garanterat att den bilden överensstämmer med den yngre 
generationens uppfattning. Inte heller är det nödvändigtvis något som 
överensstämmer med styrdokumentens intentioner. En redan förutbestämd tydlig 
och klar ställning kring begreppet kan vara svår att förändra eller omforma hos 
personen i fråga. 
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Vidare har vi även funderat kring studiens perspektiv och utformning. Vi har ju valt 
att lägga fokus på hur respondenterna uppfattar och definierar begreppet pedagogiskt 
ledarskap samt hur de arbetar med det, för att få en bild av de verksammas 
tolkningar och attityder. Detta till trots kan vi inte låta bli att fundera över om vår 
studie gett upphov till att vi fått svar som är ”rätt” hellre än en rättvis bild av 
verkligheten. Vi tänker att skulle man granska de verksammas praktiker ur en 
objektiv synvinkel är det inte säkert att respondenternas ledarskap skulle 
överensstämma med svaren vi fått i enkäten. Å andra sidan är det just ett subjektivt 
perspektiv vi efterfrågat, men vi frågar oss ändå ifall den enskilda personens 
uppfattning om sig själv och sitt ledarskap stämmer överens med omgivningens bild. 

Angående pedagogiskt ledarskap och i synnerhet ledarskap som begrepp, har vi 
tidigare i studien nämnt att ledarskap kan vara ett känsligt ämne och något som i det 
närmaste verkar vara lite obehagligt att prata om, speciellt i förskolans verksamhet. 
Många verkar förknippa ledarskapet med att vara auktoritär, som Hard & Jónsdóttir 
(2013) reflekterar över. Detta kan kännas främmande då vi i förskolan ska vara 
medforskare och medupptäckare i ett nära samarbete med barnen och barngruppen. 
Vi hoppas se en förändring där begreppet tydliggörs och arbetas med på en nationell 
nivå. Detta för att vi kan arbeta för en samsyn på pedagogiskt ledarskap vilket 
förmodligen skulle underlätta arbetet, både för den enskilda pedagogen som för 
arbetslaget. 

En reflektion gällande ledarskap och dess egenskaper och förmågor som tillskrivs, 
uppkommer under granskningen av ett gott respektive ett dåligt ledarskap. Man kan 
urskilja att svaren i stort verkar vara indirekt kopplat till hur man är som person. 
Det vill säga att de egenskaper som tillskrivs personer man uppfattar ha ett sämre 
pedagogiskt ledarskap, är sådana egenskaper som på sätt och vis också definierar 
denne som person. Exempelvis hänsynslös, dålig på att kommunicera, dålig på att 
samarbeta och härskare. Vi funderar över huruvida det pedagogiska ledarskapet och 
de personliga egenskaperna är så starkt sammankopplade, eller om det är möjligt att 
skilja på privat och professionell person. 
 Vi är givetvis införstådda med att i ett yrke som detta är det omöjligt att vara helt 
skilda personer privat som på arbetet. Vi funderar däremot om den man är präglar 
ledarskapet helt och hållet, eller om det är möjligt att inta ett annorlunda 
förhållningssätt enbart på arbetet? 

6.1 Metoddiskussion 

När det gäller val av metod anser vi att enkät via webben har varit ett bra alternativ 
för att få den breda svarsbasen vi var ute efter. När vi ser till underlaget är vår enade 
uppfattning att det, i en kombinerad undersökning, kan behövas fler metoder för att 
kunna skapa både en djupare analys och få en bredare uppfattning från 
respondenterna. Vi tänker att en kombinerad variant av metodval kan vara positivt 
som då innefattar både enkätunderlag och observationer eller intervjuer. Detta för att 
få en bredare bild av hur det ser ut med ledarskap i praktiken och få ett personligt 
fokus, som man inte uppnår via webb-baserade enkäter.  
 Samtidigt ser vi eventuella svagheter som att det kan bli svårare att skapa en analys 
utifrån resultatet, när det baseras på flertalet metoder. De deltagandes trovärdighet 
kan bli försvårat i webb-baserade enkäter, men är enligt oss även en fråga om hur 
man riktar in sig på sitt urval. Vår uppfattning är att sannolikheten för att vårt 
metodval drabbat validitet och reliabilitet negativt är låg. 



 23 

Likaså är uppfattningen gällande urval att det eventuellt borde ha satts ett maxantal 
vad gäller urvalet på de deltagande. Antalet män/kvinnor, 
barnskötare/förskollärare/annan pedagogisk utbildning, olika åldersspann och så 
vidare är inte jämnt fördelat. Ett maxantal deltagande hade kunnat leda till att få en 
jämnare fördelning av respondenter och därmed ett bredare underlag för analysen, 
som inte riktigt uppnåddes i den önskvärda graden.  
 Vi har även reflekterat över huruvida vi i enkäten utformat frågor som möjligen gett 
önskvärda svar, hellre än rättvisa svar. Vi är medvetna om att vi efterfrågat 
respondenternas högst subjektiva perspektiv i de här frågorna.  

Det vi upplevt positivt med enkät, är fördelarna vi möter när vi tänker på 
respondenternas deltagande. De deltagandes anonymitet och integritet har varit 
viktigt för oss och genom den valda metoden är respondenterna i webb-enkäten helt 
anonyma. Vidare kan de delta i sin egen takt, utefter sina egna tankar, helt utan 
påverkan från yttre faktorer etc. Förvisso problematiserar Bryman (2011) delen med 
att sitta hemifrån och svara i egen takt, med resonemanget att det både utelämnar de 
som inte har möjlighet att sitta hemma vid internet och svara själva, samt att alla inte 
har den tiden vilket kan leda till att det upplevs som en press för respondenten. 
 Det är något vi tagit i åtanke när vi diskuterat vald metod, men vår uppfattning 
baserat på reflektioner och erfarenheter är att det i dagens hektiska samhälle är 
alltmer önskat att få svara i egen takt hemma. Vi funderade på om vi eventuellt skulle 
skriva ut enkäter för att respondenter skulle få det i pappersformat, men efter att ha 
diskuterat saken beslöt vi oss för att hålla det via webben, med motiveringen att det 
är tryggt för de deltagande, det är en annan form av anonymitet och i helheten för vår 
datainsamling upplevde vi den webb-baserade enkäten starkare än den i fysisk form, 
särskilt eftersom vi ville ha olika utformningar på frågorna. 
 När det gäller frågorna är vår tolkning i efterhand att vi möjligtvis hade haft mindre 
av det Bryman (2011) beskriver som interna bortfall, om vi hade valt att inte alls ha 
frågor utformade där respondenterna själva skulle skriva i sina svar. Anledningen till 
att vi valde att ha en sådan fråga var för att kunna gå in på djupet i respondenternas 
uppfattning och därifrån göra en analys. Detta är också något som skulle kunna 
genomföras genom en kombination av enkät och intervju. 

I slutändan är vi nöjda med metodval och utförande efter vår reflektion över dess 
svagheter och styrkor. Eftersom vi behövde ta hänsyn till tidsaspekten i vårt arbete 
som dessvärre inte var obegränsad, behövde vi enas om vad vi ville ha ut av studien 
och vad vi prioriterade. Vi kunde ha kombinerat flertalet metoder men valde enbart 
enkät i slutändan. Samtidigt som vi konstaterar att det finns flertalet metoder för att 
utföra både liknande undersökningar, men även för en vidareutveckling av vårt 
underlag, har enkäten gett oss precis det vi var ute efter – bred svarsbas och korta, 
konkreta svar. 

6.2 Studiens relevans för förskollärarprofessionen 

Syftet med studien har varit att få en djupare insikt av vilken uppfattning verksamma 
i förskolan har av pedagogiskt ledarskap, inklusive vad ledarskap är för dem. Under 
utbildningens gång har pedagogiskt ledarskap varit en återkommande del så som ett 
eget kursämne. Kurslitteratur och fortbildningsmaterial gjorde oss nyfikna på 
begreppet i förskolans värld. Vi fick tidigt förståelse för hur personlig definitionen är 
av ledarskap. Vidare gavs en fördjupning i begreppets framfart i ställning till 
förskolans styrdokument. Förhoppningen är att övriga verksamma inom skola och 
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omsorg, ska finna att studien har relevans för förskolans verksamhet. Både vad gäller 
sin eventuellt egna yrkesroll, som hur ledarskapet man utövar kan påverka 
barngruppen och verksamheten i sin helhet.  

Studien är relevant då det kan leda till en början v.g. en gemensam uppfattning om 
ledarskapets innebörd. Detta för en positiv inverkan i förskolans uppdrag. Det kan 
vara behövligt att tala mer om ledarskap i förskolan. Denna studie kan leda till fler 
diskussioner, som i sin tur kan bidra till en fortbildning om det pedagogiska 
ledarskapet. För ett fördjupande arbete inom ledarskap räcker inte den teoretiska 
aspekten, utan det behöver även bearbetas i praktiken. På så vis kan det skapas en 
djupare förståelse för ledarskapets betydelse, individuellt som kollektivt. 

Tidigare forskning har som Styf (2012) poängterat, syftat till ledarskap på enhetsnivå. 
Det har främst varit en fråga om ledarskap för chefer och rektorer. När det väl 
handlar om lärare är det inte sällan det är andra lärare som åsyftas, än just 
förskollärare. Med anledning av detta kan studien anses ha relevans för verksamma 
på alla nivåer, för att få förståelse för hur begreppet kan appliceras på 
förskollärarprofessionen. 
 Ytterligare en aspekt är att det idag upplevs otydligt för många v.g. 
arbetsfördelningen inom förskolor. Förskollärares uppdrag i ställning till barnskötare 
diskuteras. Likaså är det inte inom alla förskolor som det är enbart legitimerade 
förskollärare, eller kanske överhuvudtaget legitimerade förskollärare inom 
verksamheten. Studien kan därför ha relevans för förskollärarprofessionen, att den 
riktar sig åt alla verksamma i barngrupp kan leda till att ledarskap i ställning till 
förskollärares uppdrag, får en ökad uppmärksamhet. 

Studien är bara är en början på vad det kan leda till att undersöka pedagogiskt 
ledarskap, såväl i teorin som i praktiken.  

6.3 Framtida forskning 

Det har konstaterats att forskning inom ledarskap i förskolan är en bristvara. Vidare 
har det även bearbetats bristen på en klar och tydlig definition av begreppets 
innebörd, både teoretiskt som i praktiken. 
 Förhoppningen är att denna undersökning kan vara en inkörsport för vidare 
forskning om det pedagogiska ledarskapet i förskolan. Det behövs mer forskning om 
pedagogiskt ledarskap som begrepp, eftersom verksamheten ska vila på vetenskaplig 
grund. Ska ledarskap fortsätta vara ett ökande inslag i förskolan, med hänsyn till 
verksamhetens struktur och organisering, kan vidare forskning vara en väg framåt. 

När det gäller respondenterna, var det ett mycket lågt antal män. Det går självfallet 
inte att dra några vetenskapliga slutsatser utifrån det låga antalet deltagande. Det 
väckte däremot en nyfikenhet inför framtida forskning, utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. En fördjupning över eventuella strukturer som 
bidragande faktorer i skola och omsorg, kan leda till ökad förståelse och lämnar 
utrymme för vidare analyser. 
 Hard & Jónsdóttir (2013) reflekterar över huruvida det kan bero på strukturer inom 
mansdominerande kontra kvinnodominerande yrken. Likaså skriver författarna 
utifrån genusteoretiska perspektiv, om ledarskap som ett stereotypiskt manligt 
begrepp. Uppfattningen är således att framtida forskning om pedagogiskt ledarskap 
kan utgå ifrån ett genusperspektiv. Med både sociokulturella som 
socialkonstruktivistiska teorier som utgångspunkt, finns möjlighet att analysera 
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eventuella skillnader. Det kan gälla både utövandet av ledarskap så som den egna 
uppfattningen i teorin. 

Studien är riktad åt alla utbildningsnivåer för verksamma i barngrupp. För tillfället 
kan det för vissa anses att det pedagogiska ledarskapet åsyftar alla som arbetar i 
barngrupp oavsett legitimerad förskollärare eller ej. Detta är något som bör 
reflekteras över. Vem är en pedagogisk ledare? 
 Som vi skrev i slutet av tidigare kapitel har det inte klargjorts vem som är en 
pedagogisk ledare. Förvisso är det en del av förskollärarprofessionen och tillhörande 
uppdrag, samtidigt är det i dagens läge med bristen på verksamma förskollärare inte 
en verklighet att det enbart riktar sig till dessa. Således är en tanke att framtida 
forskning om pedagogiskt ledarskap riktar sig alla verksamma, för en 
vidareutveckling både för analys, men också för att klargöra vad en pedagogisk ledare 
faktiskt är. 

Vidare kan en generell grund för framtida forskning vara att utgå ifrån ledarskapet i 
förskolan både utifrån enhetsnivå som barngruppsnivå, där man knyter an de olika 
uppfattningarna och teoretiska utgångspunkterna med praktiken. Vår tolkning efter 
vår undersökning är att ledarskap för många är något som oftare appliceras på 
arbetslaget och det kollegiala lärandet, än att tankarna förs till ett ledarskap inom 
barngruppen. Fortfarande är ledarskap möjligtvis ett ord många kopplar till något 
auktoritärt och där har framtida forskning ytterligare en möjlighet, att ta reda på 
varför pedagoger har den rådande uppfattningen om ledarskap.  

Avslutningsvis är det vår ståndpunkt att framtida forskning bör lägga grunden för att 
pedagogiskt ledarskap blir ett mer allmänt känt begrepp, där man lägger vikt på 
vilken betydelse det har i förskolan och vad det kan ge, mer än den generella 
forskning vi kan finna idag från grundskolan och uppåt eller mer tydligt inriktad på 
ens egen yrkesroll och arbetslaget. Ska begreppet enbart vila på rådande normer och 
personliga uppfattningar riskerar det att urlakas och inte få någon större tyngd. Det 
är en naturlig del av yrkesrollen och uppdraget i förskollärarprofessionen, ändå finns 
det tendenser till att inte anse det viktigt. Framtida forskning bör bidra till att vända 
attityden – ledarskap är inte ett fult ord. För att vända den uppfattningen behöver en 
trovärdig grund för begreppet finnas. 

6.4 Slutsats 

Slutsatsen som dras av resultatet är det kan finnas antydningar till en relativt 
gemensam uppfattning av pedagogiskt ledarskap. Pedagogernas tankar om ledarskap 
på barngruppsnivå, verkar röra sig om egenskaper som att ha tillit till barnen, att 
lyssna in dem och i sin tur prioritera delaktighet och inflytande. Således dras 
slutsatsen att vanliga tankar om ledarskap i arbete med barngrupp, innefattar att vara 
en närvarande och aktiv pedagog. 

Det blev tydligt att även om många verksamma i förskolan anser sig ha en tydlig bild 
av vad pedagogiskt ledarskap är, så är begreppet relativt otydligt i våra styrdokument. 
En tydligare definition, inte minst en mer öppen diskussion om begreppet, kan vara 
en del av att vidareutveckla arbetet. 
 Även om de flesta respondenter ansåg sig ha en tydlig bild av sitt pedagogiska 
ledarskap, kan det inte säkerställas huruvida de enskildas uppfattning 
överensstämmer med varandras, eller med styrdokumentens för den delen. 
Det hade eventuellt varit värt att undersöka vidare. 



 26 

Vidare visade resultatet att en majoritet av de tillfrågade upplevde sig ha bristande 
resurser och förutsättningar att utöva sitt pedagogiska ledarskap, eller åtminstone 
inte till den grad som de önskade. Något som tidigare forskning även pekat på, ex. 
Styf (2012). Det pedagogiska ledarskapet får inte det fokus som eventuellt behövs, 
utan hamnar i skuggan av administrativt arbete och många andra uppgifter som ska 
hinnas med i förskolans vardag. 
 Det pedagogiska ledarskapet är fundamentalt för att verksamheten ska hålla en bra 
kvalitet. En lösning kan vara att implementera det i det systematiska kvalitetsarbetet 
eller på annat sätt arbeta med ledarskapet kollegialt och utveckla det kontinuerligt. 
Utifrån studiens resultat i relation till tidigare forskning och nationella 
styrdokument, drar vi slutsatsen att det pedagogiska ledarskapet är något vi måste 
arbeta med på en daglig basis. Vi behöver reflektera över hur vi förvaltar vårt 
ledarskap. Vidare gynnas ledarskapet av en gemensam reflektion tillsammans med 
kollegor och gärna, så långt det är möjligt, få möjligheten till fortbildning och 
kompetensutveckling i pedagogiskt ledarskap. 

Avslutningsvis har vi reflekterat över korrelationen mellan den privata personen och 
den professionella personen, i ett yrke som kräver så otroligt mycket av de 
verksamma. Under analys av resultatet från enkäten, var en gemensam uppfattning 
att respondenterna i många fall tillskrev ett dåligt ledarskap rentav dåliga 
personlighetsdrag. Återkommande ord var att en dålig ledare var en härskare, 
hänsynslös och lyssnar inte. Detta ledde till en reflektion över huruvida det är möjligt 
att lämna en del av sin privata personlighet utanför, när man kliver in i yrkesrollen. 
Är vi alltid mer eller mindre oss själva, även när vi utövar pedagogiskt ledarskap i 
förskolan? 
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Bilaga 1 - missivbrev 

Information om enkätundersökning gällande pedagogiskt ledarskap i förskolan: 
Den här enkäten riktar sig till dig som är verksam i barngrupp i förskolan och du ombeds 
svara på frågor om pedagogiskt ledarskap. 

Vi är två förskollärarstudenter som går sjunde och sista terminen på Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna och nu genomför vårt självständiga arbete i form av en kvantitativ studie om 
pedagogiskt ledarskap i förskolan. 
 Syftet med studien är att få en uppfattning om hur verksamma inom förskolan tolkar och 
definierar det pedagogiska ledarskapet. Enkäten innehåller frågor eller påståenden om 
pedagogiskt ledarskap där du som respondent får svara utifrån olika svarsalternativ eller 
graderade skalor.  

Ditt deltagande i undersökningen är viktigt samt att det genomförs för att vi ska kunna få en 
bred svarsbas i vårt arbete och därmed kunna jämföra hur verksammas uppfattning stämmer 
överens med hur Skolverket m.fl. tolkar pedagogiskt ledarskap. Vidare är pedagogiskt 
ledarskap för verksamma på barngruppsnivå fortfarande relativt nytt att tala om och det är 
därför viktigt att vi får så många deltagande som möjligt för att vi ska kunna ge en rättvis 
representation av hur det ser ut. 

Observera att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 
för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Färdig uppsats kommer att 
presenteras för deltagande. 

Metod för datainsamling är en enkät vi skapat med hjälp av surveymonkey, som du tilldelas 
via länk. Beräknad tidsåtgång är 2 minuter och det är 10 frågor att besvara, varav 7 rör 
pedagogiskt ledarskap och resterande 3 till för statistik, vilket rör ålder, kön och utbildning. 
När enkäten fått den mängd svar som önskas bearbetar och hanterar vi det insamlade 
materialet. 
 
Vi tar Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktning vilket innebär 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 
 Vi vill därför informera er om att era enkätsvar enbart kommer att hanteras av oss två 
studenter. Vår handledare kommer ha tillgång till vårt arbete men inte till datainsamlingen 
och ni är anonyma när ni svarar. Vi har valt att aktivera anonyma svar via vår webbenkät, så 
inget (IP-adresser etc) kan kopplas till era svar. Detta för att vara noga med 
konfidentialiteten och att garantera att svaren inte blir kopplade till specifika deltagande, då 
det inte är relevant för vår studie vem som har svarat vad. 
 Det insamlade materialet, dvs. era enkätsvar, kommer i färdig form som nämnt ovan finnas 
tillgängligt via databasen Diva, men också publiceras för er deltagande på sociala medier. 

Vi kommer presentera resultaten i form av statistik där vi jämför era olika svar med 
varandras och letar efter röd tråd, vad som skiljer åt och vad för mönster vi finner. Resultat 
kommer därför inte på något vis ändras efter sammanställning av enkätsvar. 
 Vi som är ansvariga för undersökningen heter Petra Ewehag och Hannah Waern Kyrck. 
Nedan är kontaktuppgifter, vi kan nås både via telefon och email samt uppgifter till vår 
handledare. 

Petra Ewehag, 0723053565, peg15001@student.mdh.se 
Hannah Waern Kyrck 0736-667150 hwk15001@student.mdh.se 
Vår handledare Bengt Nilsson, 0732-687513 Bengt.Nilsson@hig.se  

Tack för ditt deltagande! /Hannah och Petra, Eskilstuna 7/4 2018 

mailto:peg15001@student.mdh.se
mailto:hwk15001@student.mdh.se
mailto:Bengt.Nilsson@hig.se
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Bilaga 2 – enkätfrågor 

1. Kön: man, kvinna, annat/vill ej uppge 
 
2. Ålder: 19-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50+ 
 
3. Utbildning: förskollärarutbildning, barnskötarutbildning, annan pedagogisk 
utbildning (ateljerista, montessorilärare etc.), ingen 
 
4. Jag upplever att jag har en tydlig bild av pedagogiskt ledarskap som 
begrepp 
[Stämmer inte alls]          [Stämmer till viss del]             [Stämmer helt] 
 
5. Jag reflekterar över mitt pedagogiska ledarskap i förhållande till 
barngruppens aktiviteter 
[Stämmer inte alls]          [Stämmer till viss del]             [Stämmer helt] 
 
6. Jag upplever att jag får rätt förutsättningar för att kunna vara den 
pedagogiska ledare jag vill vara 
[Stämmer inte alls]          [Stämmer till viss del]             [Stämmer helt] 

7. Jag arbetar kontinuerligt med att utveckla mitt ledarskap  
[Stämmer inte alls]          [Stämmer till viss del]             [Stämmer helt] 
 
8. Vad kan du relatera till som viktigt för dig, i arbetet med ditt pedagogiska 
ledarskap? 
Demokrati, gränser och regler, barnens delaktighet och inflytande, kollegialt lärande, 
planerade pedagogiska aktiviteter, utvärdering och uppföljning, kontroll, vägledning, 
dokumentation, styrka, samarbete och samverkan, personlig utveckling, tillåtande, sociala 
relationer, annat (var vänlig förtydliga) 

9. Vad utmärker ett gott respektive dåligt ledarskap? 
 
10. Beskriv med max tre ord hur du definierar pedagogiskt ledarskap som 
begrepp 
 
 
 
 
 
 


