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Syftet med denna studie är att ta reda på vilket inflytande det pedagogiska le-
darskapet har på en barngrupp vid av- och påklädning i hallen. Vi vill få en för-
djupad syn på hur stort inflytande en förskollärares förhållningssätt och ledar-
skap har på en hel barngrupp vid ett moment som sker dagligen. Vi vill ta reda 
på om ledarskapet som utövas har så stor effekt att en hel barngrupp beter sig 
olikt dag för dag samt hur förskollärarna anser att det kan påverka deras läran-
de och utveckling. Som metod har vi använt oss av sex observationer och semi-
strukturerade intervjuer där sex förskollärare har deltagit. Vi har i vår studie ut-
gått från det sociokulturella perspektivet. Vår slutsats är att ett pedagogiskt le-
darskap påverkar både barn och vuxna på förskolan. Det är av stor vikt att man 
som förskollärare är medveten om vilken roll man vill ha och vilken roll man 
intar i ett arbetslag. 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Pedagogiskt ledarskap, samlärande, interaktion, självständighet, 
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1. Inledning 

Ordet ledarskap kan klinga olika starkt i olika människors öron. Vissa får bilden av en 
auktoritär ledare som styr över andra människor medan vissa får bilden av en mer 
inspirerande ledare som gärna tar täten med resten av gruppen tätt intill. Det finns 
människor som känner sig redo att ta ledarrollen i alla slags sammanhang, medan 
vissa människor hellre låter någon annan ta den rollen och bestämma. Men måste en 
ledare verkligen alltid bestämma? Eller kan en ledare bara lyssna och vägleda? 
I förskolans verksamhet ska förskollärarna använda sig av ett ledarskap som kallas 
för ett pedagogiskt ledarskap. Enligt Wetso (2014) handlar ett pedagogiskt ledarskap 
om att kunna läsa av situationer och att kunna fånga initiativ från barnen och göra 
dem möjliga. Det handlar inte om att ta sig an en tydlig ledarroll där man ska be-
stämma utan snarare om att kunna se vad som behövs och kunna tillföra det. Wetso 
trycker även på att det pedagogiska ledarskapet påverkar barnens möjligheter att nå 
de mål som finns i förskolans läroplan, och de möjligheterna har vi som förskollärare 
skyldighet att ge barnen. Hur vi väljer att ta tag i barnens intressen och koppla ihop 
dem med målen påverkar hur barnen lär sig. 

Det som sker i förskolan sker i samverkan med andra människor, bland annat med 
kollegor, barn och deras vårdnadshavare. För att få en tillitsfull relation med vård-
nadshavarna krävs det av förskollärare i förskolan att de visar att båda, hem och för-
skola, behövs lika mycket (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I läroplanen (Skol-
verket, 2016) står det att förskollärare ska visa respekt gentemot vårdnadshavarna för 
att skapa en så nära och bra relation som möjligt. Detta för att nå en hög kvalitet i 
förskolans arbete. Vårdnadshavarna måste lita på att vi förmedlar om både bra och 
mindre bra saker för dem, och vi måste lita på att dem talar om viktiga saker hemi-
från för oss. Detta handlar om ett ledarskap som inte innebär att någon part står över 
den andra. För att få denna relation krävs det att vi som yrkesprofessionella arbetsta-
gare anpassar oss efter olika familjekonstellationer och miljöer (Engdahl & Ärle-
malm-Hagsér, 2015; Stier, 2016). Stier använder sig av begreppet interkulturellt le-
darskap när han skriver om ett ledarskap som lägger fokus även på klass, kön, etnici-
tet och ålder. Han nämner att ledarskapet fortfarande handlar om en kommunikation 
med kollegor, barn och vårdnadshavare, men att det man ibland måste se till är andra 
faktorer än vad som krävs för att uppnå ett pedagogiskt ledarskap. En pedagogisk le-
dare behöver hela tiden arbeta nytänkande och utmana sig själv både när det gäller 
det pedagogiska ledarskapet samtidigt som man inte får glömma bort det interkultu-
rella (Stier, 2016). 

Vad ett ledarskap innebär, både för privatpersoner och för yrkesprofessionella, är 
svårt att sätta fingret på då det är många faktorer och mål man måste ta hänsyn till. I 
förskolans värld är det ett pussel då man hela tiden måste tänka på flera bitar samti-
digt för att det tillsammans ska bli en bra verksamhet. 

Att vårt intresse hamnade på det pedagogiska ledarskapet var för att vi båda brinner 
för hur man kan använda sig av sitt ledarskap. Vi har under hela vår utbildning fått 
olika erfarenheter av olika ledarstilar och under vår sista verksamhetsförlagda ut-
bildning kände vi båda att vi landat i hur vi vill agera som ledare. Vi valde att titta på 
det pedagogiska ledarskapet i just hallen då vi uppmärksammat den situationen 
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många gånger både under vår verksamhetsförlagda utbildning och utifrån yrkeserfa-
renhet.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilket inflytande det pedagogiska ledarska-
pet har på en barngrupp vid på- och avklädning i hallen.  

Vi vill få en bredare syn på vilken påverkan förskollärares förhållningssätt och ledar-
skap kan ha på en hel barngrupp vid en situation som sker dagligen. Vi vill ta reda på 
om ledarskapet som utövas har så stor inverkan att en hel barngrupp beter sig olikt 
dag för dag samt hur det kan påverka deras lärande och utveckling. Vi har kommit 
fram till två forskningsfrågor som ligger till grund för detta arbete. 

Forskningsfrågor 

- Vilka innebörder tillskriver förskollärare det egna ledarskapet? 
- Hur gestaltar sig förskollärarnas ledarskap vid situationer med barnens av- 

och påklädning? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I följande avsnitt redovisas inledningsvis en genomgång av de avgränsningar som 
gjorts i vår litteratursökning. Vi presenterar sedan tidigare forskning, vad pedago-
giskt ledarskap innebär, aktuella styrdokument och till sist begrepp som är återkom-
mande i vår studie. Därefter redovisas vårt teoretiska perspektiv och sedan ett meto-
davsnitt. Metodavsnittet är uppdelat i en motivering av metodval, hur vi valt att 
strukturera upp de metoder vi valt samt de etiska ställningstaganden som vi följt. Vi 
presenterar slutligen i detta avsnitt metodvalens tillförlitlighet och en databearbet-
ning. I avsnitt fem redovisas en resultatanalys där vi valt att presentera resultat och 
analys ihop under rubriker som uppkommit ur resultatet. I avsnitt sex presenteras en 
diskussion kring resultatet under samma rubriker som resultatanalys.  

Vi har valt att använda oss av samma rubriker under resultatanalys och diskussion 
för att behålla en röd tråd genom hela arbetet och för att göra det så enkelt som möj-
ligt för läsaren att orientera sig genom studien. Under diskussion presenteras också 
en metoddiskussion. I avsnitt sju redogörs ett kort förslag för framtida forskning. Av-
slutningsvis i avsnitt åtta presenterar vi studiens relevans för förskollärarprofessio-
nen.  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för avgränsningar i litteratursökningen. Vida-
re redogör vi för tidigare forskning och sedan en presentation av pedagogiskt ledar-
skap. Efter det presenteras styrdokument och till sist ett antal begreppsdefinitioner 
som är viktiga i vår studie. Dessa begrepp är pedagogiskt ledarskap, barngrupp, le-
darstilar och samlärande. 
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2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

Vi har begränsat litteratursökningen till pedagogiskt ledarskap i förskolan och använt 
oss av databaserna Primo och Eric med svenska sökord som ledarskap i förskolan, 
ledarskap förskola och pedagogiskt ledarskap. När vi sökte på ledarskap i förskolan 
kom det upp 17 träffar varav två av dem var avhandlingar och inga artiklar. När vi 
sökte på pedagogiskt ledarskap resulterade det i 66 träffar varav 15 var artiklar och 
fyra avhandlingar. På ledarskap förskola kom det upp 24 träffar varav 11 artiklar och 
två avhandlingar. Under vår litteratursökning har vi blivit uppmärksammade på att 
forskning kring pedagogiskt ledarskap i förskolan är begränsad. Det finns mycket 
forskning kring barns lärande och utveckling i förskolan, men lite om förskollärarnas 
ledarskap. De flesta artiklar och avhandlingar hade annat fokus än förskolan, men vi 
hittade några som passade in i vårt perspektiv och var betydelsefulla för vår studie. 
De urvalskriterier som gjorde dessa artiklar och avhandlingar intressanta för vår stu-
die var att de handlade om lärande ihop med pedagogiskt ledarskap. Vissa artiklar 
handlade om hur lärare eller rektorer och förskolechefer uttryckte ett pedagogiskt le-
darskap medan vissa handlade om hur skolor lyckades bra utvecklingsmässigt med 
hjälp av pedagogiskt ledarskap.  

2.2 Tidigare forskning  

Ärlestig och Törnsen (2014) betonar att man som en pedagogisk ledare bör ha målet 
att sträva mot ett meningsskapande i alla situationer. Riddersporre (2010) menar 
också att en “ledares mentala bilder av sitt uppdrag, sina mål samt sina handlingar 
är en viktig del av meningsskapandet” (Riddersporre, 2010, s. 133).  Som förskollä-
rare är det viktigt att man står för den vision som förskolan arbetar för. Ärlestig och 
Törnsen (2014) beskriver tre perspektiv av en pedagogisk ledarskapsmodell varav ett 
är att ständigt arbeta med att ha höga förväntningar och att skapa förutsättningar för 
samarbete. I Riddersporres (2010) fallstudie lyfts en interjvu med en förskolechef där 
det kommer fram att det inte är medarbetarna som har störst fokus utan att det är 
förskolans vision som är i centrum. Vikten av att redan innan anställning på försko-
lan se till att förskollärarna står för den visionen som förskolan står för är något som 
återkommer i Riddersporres fallstudie (2010) som en stor bidragande faktor för att få 
ett ledarskap att fungera i verksamheten. I en studie om rektorer på framgångsrika 
skolor kommer det fram att det pedagogiska ledarskapet och den sociala kultur som 
råder på skolorna är annorlunda på de framgångsrika skolorna jämfört med jämförel-
seskolorna (Grosin, 2002). På de framgångsrika skolorna där det är hög kvalitet på 
undervisningen finns höga förväntningar på eleverna och en demokratisk och tydlig 
rektor med ett kraftfullt pedagogiskt ledarskap. För att få upp kvaliteten i bland annat 
skolor och förskolor menar Ulf (2015) att man borde satsa mer på pedagogiskt ledar-
skap. Skapar man bra förutsättningar för att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap 
ökas de sociala egenskaperna och bidrar till ett mer omtänksamt samhälle. Ulf (2015) 
menar att det pedagogiska ledarskapet utvecklar de intellektuella kunskaperna som 
gör människor nyfikna och känner ett ömsesidigt ansvar gentemot varandra vilket 
även ger ett stort värde för bland annat lärarna på skolan, som i sin tur skapar ett bra 
lärande. Även Johansson (2001) trycker på att det pedagogiska ledarskapet är något 
som ska förbättra och leda både undervisningen och lärarprofessionaliteten framåt, 
men att förutsättningarna inte är optimala för att utöva ett professionellt ledarskap i 
alla situationer.  
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Stier (2016) betonar i sin studie om ledarskap vikten av ett interkulturellt ledarskap. 
De pedagogiska frågorna är viktiga i förskolan, men man får inte glömma bort de 
andra delarna som också kräver ett bra ledarskap. Vid till exempel föräldrasamverkan 
krävs det av förskollärarna på förskolan att de har ett interkulturellt perspektiv där de 
kan se till olika faktorer såsom familjekonstellationer, kultur och etnicitet. Då man 
träffar många människor behöver de yrkesprofessionella vara öppensinnade och re-
spektera alla de möter. Demokrati är också en stor del av det pedagogiska ledarskapet 
(Ärlestig & Törnsen, 2014). Att vara villig att involvera och lyssna på andra är viktiga 
aspekter hos en ledare. Stier (2016) lägger även till vikten av att tänka på vilket ledar-
skap man utövar gentemot andra människor för att kunna få den tillit till varandra, 
både barn som vuxna, som man behöver för att kunna känna sig trygg och därmed 
lära sig nya saker. Grosin (2002) tar upp i sin studie om rektorer i framgångsrika sko-
lor att en stor del till varför studieresultaten var så goda var för att rektorerna och 
skolledarna såg vikten vid att göra klimatet ”varmt och omhändertagande” för att få 
eleverna att känna sig uppskattade. Ärlestig och Törnsen (2014) belyser också att det 
pedagogiska ledarskapet är mer kopplat till lärande än till kontroll, vilket är viktigt att 
komma ihåg i en verksamhet där man möter så många människor. En ledare bör inte 
känna att de vill och behöver ha full kontroll eller makt över alla situationer utan sna-
rare att alla situationer kan bli till ett lärande.  

Riddersporres (2010) studie visar på att ett pedagogiskt ledarskap är något vi skapar 
tillsammans, och det kan kopplas till vår studie genom att vi på förskolan arbetar i ett 
arbetslag. Ett arbetslag kan bestå av till exempel tre personer som arbetar tillsam-
mans på en avdelning. Barngruppen blir lugn och trygg om man i ett arbetslag är 
samspelta och håller en struktur. Ehrlin (2012) menar i sin avhandling att alla förs-
kollärare och övrig personal på förskolan behöver känna ett gemensamt ansvar över 
verksamheten. Genom att alla förstår vilket uppdrag man har i förskolan och att man 
därmed har barnen i fokus så är det lättare att lyssna in barnens behov och förutsätt-
ningar då arbetslaget samarbetar och ser lösningar och inte de problem som kan upp-
stå. I de skolor med högst betyg och bäst sociala och pedagogiska klimat, enligt 
Grosin (2002), var det en viktig faktor att lärarna var samspelta. De hade samma syn 
på bland annat de sociala spelreglerna, vilket ledde till en bättre miljö och därmed 
bättre resultat. Vidare belyser Ehrlin (2012) pedagogiska ledaregenskaper med att 
vara lyhörd, känna glädjen i sin profession och att vara flexibel i varje situation som 
viktiga. 

Sammanfattningsvis så finns det goda möjligheter för ett pedagogiskt ledarskap att 
utvecklas och bli möjligt i de flesta verksamheter, men det krävs att de yrkesprofes-
sionella är tydliga hur och mot vad man strävar och arbetar mot. Förskolorna arbetar 
efter olika pedagogiker och har olika visioner. Att man som förskollärare står för det 
förskolan arbetar mot är av stor vikt för ett gott ledarskap precis enligt Riddersporres 
studie (2010). 

2.3 Pedagogiskt ledarskap 

En pedagogisk ledare bör enligt Frelin (2014) vara öppen, lyhörd och nyfiken på var 
barnen står i sin utveckling. Att skapa relationer och genom dem bygga upp ett för-
troende där alla inblandade ser en mening i barnens lärande och utveckling är också 
viktigt. Dahlberg, Johansson, Thörn och Vahlersvik (2015) betonar även de vikten av 
att gruppen som helhet skapar relationer oavsett ålder och kön för att genom det öka 
samlärandet mellan barnen. Dahlberg m. fl och Wetso (2014) betonar att relationerna 
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i en grupp inte enbart handlar om relationen mellan vuxen och barn utan att det till 
stor del handlar om relationen barnen bygger upp i den grupp som de tillhör och 
känner gemenskap med. Frelin (2014) lyfter att nya forskningsresultat kring ledar-
skap handlar om att barn lär sig att interagera med andra barn och på det sättet ut-
vecklas och utmanas. Det har visat sig på sikt att barnen då bygger ett gott självför-
troende. Den pedagogiska ledaren har till uppgift att ge barnen rätt möjligheter då 
det gäller miljön, material och aktiviteter i förskolan (Dahlberg m.fl 2015). Dahlberg 
m. fl belyser däremot tidigare forskning med “vuxna agerar - barn reagerar” (s.35). 
Vilket innebär i praktiken att man ansåg att de sociala relationerna inte hade så stor 
betydelse för det pedagogiska ledarskapet. Att skapa relationer menar Frelin utesluter 
inte att man som pedagogisk ledare kan ha höga förväntningar, men genom att skapa 
relationer så kommer man närmare barnen och kan anpassa förväntningarna efter de 
behov och förutsättningar som finns vid varje lärsituation. Pedagogiskt ledarskap in-
nebär ett fokus på utvecklingen och samlärandet i alla situationer och hur man än 
väljer att utöva och utveckla sitt pedagogiska ledarskap så består målet med det pe-
dagogiska ledarskapet över tid. Målet är att barnen ska få vad de behöver för att växa 
och utvecklas. 

Wetso (2014) beskriver pedagogiskt ledarskap som något som inte enbart avser vad 
man gör och hur man gör det utan också något som omfattar ett utbyte med andra 
som har samma pedagogiska ansvar, det vill säga sina kollegor. Forskning visar på att 
professionsutvecklingen blir mer givande om man diskuterar och granskar sig själv 
ihop med andra. För att hela tiden utveckla sitt pedagogiska ledarskap krävs det att 
man ser på sitt ledarskap som något som kan utvecklas, det kan vara genom att till 
exempel observera varandras praktiker för att sedan reflektera kring hur man kan gå 
vidare och göra framöver. Ibland är det lätt att fastna i mönster och inte komma vida-
re, och här är stödet av varandra viktigt. Att se när ett ledarskap fungerar eller när det 
inte gör det är ofta enkelt, men hur definierar man “ett gott pedagogiskt ledarskap”? 
(Wetso, 2014). Att definiera pedagogiskt ledarskap är inte helt lätt. Vad är egentligen 
att vara pedagogisk och att vara en ledare? Wetso (2014) belyser gott ledarskap med 
att individerna i gruppen har stor betydelse liksom miljön och samspelet, vilket kan 
leda till att gruppens lärande och utveckling påverkas beroende på hur ledaren agerar 
i olika situationer. Det innebär enligt Wetso att en ledare är i en maktsituation men 
att det beror på vilket sätt ledaren agerar. Ett pedagogiskt ledarskap innebär således 
att man kan välja som ledare att vara tydlig och visa medvetenhet inför sitt ledarskap 
men ändå låta gruppen ta plats och skapa relationer med gruppen. Lärandet blir lust-
fyllt om ledaren är lyhörd och anpassar sig efter de behov och förutsättningar som 
finns i gruppen. Det leder på sikt till att gruppen känner tillit till sin ledare vilket 
gynnar barnens lärande och utveckling (Wetso, 2014).  

Pramling Samuelsson och Williams (2015) belyser i samband med ledarskap begrep-
pen barnperspektiv och barns perspektiv utifrån hur förskolläraren, den pedagogiska 
ledaren, förhåller sig till barngruppen eller individen i gruppen på förskolan. Intar 
man ett barns perspektiv innebär det att man ser världen som barnen ser den, genom 
deras ögon. Har man däremot att barnperspektiv innebär det att man försöker anpas-
sa världen efter hur man själv som vuxen tror att barn vill ha det. Vidare betonas det 
att man som pedagogisk ledare lyssnar på barnen och att deras åsikter och önskning-
ar tas på allvar och då intar barns perspektiv. Om man istället intar ett barnperspek-
tiv så är den pedagogiska ledaren inte lika lyhörd för gruppen eller individen på för-
skolan utan man skapar till exempel en miljö efter egna erfarenheter och kunskaper. 
Vid den konstruktivistiska kunskapssyn som forskaren Jean Piaget stod upp för ser 
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man barnen där de är i sin utveckling och möter dem utefter individens egna förut-
sättningar och behov. Denna kunskapssyn har enligt Pramling Samuelsson och Willi-
ams (2015) tagit stor plats i skolans värld.  

Inom ledarskapet finns det även olika ledarstilar som utmärker sig på olika vis. Wetso 
(2014) beskriver några olika ledarstilar och hur de inom barnomsorgen kan påverka 
både gruppen och individen. En ledare som är öppen, lyhörd och nyfiken och som ger 
stöd och uppmuntran anses vara en demokratisk ledare. En ledare finns i gruppen 
och lyssnar och ställer öppna frågor för att utmana barnen att tänka ett steg längre. 
En grupp med en demokratisk ledare lär sig att bli självständiga med stöd av ledaren 
som hela tiden finns närvarande i gruppen. Däremot en ledare som låter en grupp ta 
egna beslut och inte bryr sig om vilket beslut eller vad konsekvenserna blir brukar 
kallas en låt-gå-ledare. En låt-gå-ledare har ofta en rörig grupp med oroliga barn då 
det saknas en struktur. Däremot en ledare som styr och tar beslut utan att lyssna på 
den fasta gruppen brukar tillhöra den auktoritära ledarstilen. En auktoritär ledare är 
för bestraffningar och har ett enormt kontrollbehov. En ledare som pekar med hela 
handen vilket ofta leder till rädda och osäkra barn. Barnen vågar inte göra misstag 
utan låter bli att prova för att inte få straff för ett misslyckande (Wetso, 2014).  

Sammanfattningsvis så är den demokratiske ledaren och låt-gå-ledaren exempel på 
ledare som inte styr över gruppen som helhet. Den auktoritäre ledaren är mer styrd. 
Däremot så kännetecknas låt-gå-ledaren och den auktoritära ledaren som “icke sti-
mulerande” (Wetso, 2014, s. 33), medan den demokratiske ledaren anses vara “sti-
mulerande” (Wetso, 2014, s. 33).  

2.4 Styrdokument 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det en del om det förhållningssätt 
vi ska sträva efter att visa barnen och hur de vuxnas förhållningssätt påverkar barnen. 
Det står bland annat om hur vi ska visa skyldigheter, rättigheter, rättvisa och omsorg: 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Om-
sorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 
och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig 
etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt 
påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 
demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket, 2016, s. 
4). 

 
Det står också att “Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demo-
kratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Skolverket, 2016, s. 8) samt att “För-
skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att hand-
la efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande” (Skolverket, 2016, s. 12). Dessa citat tillhör avsnittet i läroplanen 
som syftar på hur vi som förskollärare ska förhålla oss till olika viktiga delar i samhäl-
let. Det är förskollärare som ska trycka på och leda in barnen på dessa tankespår om 
demokrati med mera. 
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2.5 Begreppsdefinitioner 

Pedagogiskt ledarskap 

När vi skriver om pedagogiskt ledarskap menar vi hur förskollärarna utövar sitt le-
darskap gentemot barngruppen med ett pedagogiskt syfte som innebär att lärande 
och utveckling ska ligga i fokus i alla situationer.  

Barngrupp 

En barngrupp avser, i vår studie, vara den grupp barn som går tillsammans på en av-
delning på förskolan. Även om avdelningen är delad i mindre grupper ibland när de 
befinner sig i hallen, som är en central plats i denna studie, är det fortfarande en 
barngrupp fast i mindre skala. 

Ledarstilar  

När vi skriver om ledarstilar i vår studie menar vi de olika roller man som ledare kan 
gå in i  och hur  man utövar sitt ledarskap. De olika ledarstilar som är mest centrala i 
föreliggande studie är demokratisk ledare, en låt-gå-ledare och en auktoritär ledare. 
Vi har tidigare, under 2.3 Pedagogiskt ledarskap, beskrivit dessa olika ledarstilar mer 
ingående. 

Samlärande 

Samlärande är ett centralt begrepp inom vårt teoretiska perspektiv, det sociokulturel-
la perspektivet. I vår studie menar vi att samlärande är när barn och barn eller barn 
och vuxna lär sig tillsammans och av varandra. 

3. Teoretiskt perspektiv 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella per-
spektivet. Det begrepp och synsätt som är särskilt viktig för vårt arbete ur det teore-
tiska perspektivet är samlärande och kommer att ha en stor betydelse för denna stu-
die. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

 
Lev.S. Vygotskij sågs som upphovsman till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 
2015). I det sociokulturella perspektivet så ser man bortom de biologiska förutsätt-
ningarna och menar att människan är skapad för att utveckla sina egna förmågor. Det 
sociokulturella perspektivet lägger fokus på individen och de grupper där vi hela ti-
den deltar i interaktion och att det är i dessa sammanhang vi lär oss och utvecklas, 
(Säljö, 2015).  

Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är appropriering (Säljö, 
2015). Betydelsen av begreppet är hur man tar till sig det lärande som uppstår i olika 
situationer, till exempel att ett barn i förskolan ser, lär och tar efter andra barn och 
vuxna redan innan barnet själv kan uttrycka sig i ord eller med sin egen kropp. Små 
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barn lyssnar och så småningom prövar de ord för att se om det kan passa in i sam-
manhanget. Vygotskij menar då att i det sociokulturella perspektivet är det av stor 
vikt att man synliggör vad man säger och hur man menar i varje kommunikation mel-
lan människor både barn och vuxna så att små barn lättare förstår hur orden används 
och vad det betyder (Säljö, 2015). Säljö belyser att Vygotskij såg språket som det 
största och viktigaste redskapet. Att som barn födas in i vår värld är som att (…) "fö-
ras in i en värld av kommunikation med omgivningen. Denna kommunikation, som 
sker genom ögonkontakt, beröring, skratt, tal och annat, innebär att barnet blir en 
del av en social gemenskap med normer, regler, värderingar, kunskaper och före-
ställningar om världen" (Säljö, 2015, s. 94). Säljö belyser även att världen barnen 
föds in i ser olika ut beroende på boende och familjesituation, och framförallt när det 
gäller den materiella världen. Utgångspunkten är dock att barn redan tidigt lär sig att 
interagera med andra människor och lär sig se saker som händer utifrån andras per-
spektiv. Det handlar om att lära sig känna empati och därmed få en förståelse för hur 
andra människor fungerar både när det gäller vuxna och barn (Säljö, 2015).  
Den proximala utvecklingszonen är ett annat viktigt begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet. Det beskriver hur Vygotskij såg på lärandet (Säljö, 2015). Inget är för 
evigt, utan människan är skapad för att hela tiden utvecklas och lära sig nya saker. 
Samhället är inte jämlikt då alla människor kan olika saker och behöver olika typer av 
stöd för att utvecklas vidare, menar Säljö (2015). Detta innebär att man hela tiden lär 
sig av andra människor men även tillsammans med andra människor. Det pedago-
giska ledarskapet som denna studie handlar om innebär att man som ledare behöver 
anpassa varje situation utefter de behov och förutsättningar som varje barn har. Det 
innebär att man har ett ansvar som ledare att kunna se likheter men även skillnader i 
barns erfarenheter de fått genom uppväxten och förstå vilket samband det kan ha 
med barns lärande (Säljö, 2015).  

Vi har valt att lägga vår uppmärksamhet på det sociokulturella perspektivet och fram-
förallt begreppet samlärande utifrån Williams (2006) perspektiv då hon belyser det 
på ett bra sätt som passar in i vårt syfte, som handlar om det pedagogiska ledarska-
pets inflytande på barngruppen. Williams (2006) och Säljö (2015) beskriver att det 
sociokulturella perspektivet lägger stort fokus på individen i gruppen och den inter-
aktion som sker människor emellan. Vi människor lär oss i sammanhang med andra 
människor. Vygotskij, ansåg att lärandet sker i interaktion mellan grupp och individ 
och att barn (och vuxna) lär sig tänka, handla och tala i samspel med andra barn och 
miljöer. Tanken är att någon kunnig kan vägleda de mindre kunniga i den aktuella 
praktiken, men att de så småningom lär sig och kan ta ansvar över sina egna hand-
lingar och tankegångar. Det sociokulturella perspektivet menar att man lär sig i de 
olika sammanhang man blir delaktig i. Det är samspelet mellan individer och grupper 
som är i fokus och interaktion som är grundpelaren för lärandet (Williams, 2006). 
Vygotskij pekade särskilt på förmågan att imitera varandra och på så vis lära sig av 
varandra. Det är ett gemensamt lärande, ett samlärande, som är centralt. Samlärande 
är ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet och när man pratar om samlä-
rande i förskolan är det ofta lärandet barn emellan som får stor uppmärksamhet. Det 
är viktigt att barn lär sig att dra nytta av varandras kunskaper och se varandra som 
tillgångar samt att kunna lära sig av varandra. Samlärande handlar dock inte bara om 
goda vänskaper utan om så mycket mer. I konflikter eller argumentationer finns det 
lika många lärandesituationer som när man får hjälp av en god vän. Lärandet mellan 
en vuxen och ett barn är också lika viktigt som barn emellan om den vuxna inte ger 
barnet de rätta svaren i varje situation. I ett samlärande barn emellan får vi inte hel-
ler glömma bort den vuxna då det till en början är denne som kan betona och påvisa 
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hur viktiga vi människor är för varandra och fördelarna med att ta hjälp av varandra 
(Williams, 2006). 

4. Metod 

Detta är en kvalitativ studie som är baserad på både intervjuer och observationer. Vi 
valde två metoder i relation till våra två forskningsfrågor. Vi valde intervjuer för att få 
svar på vår forskningsfråga: Vilka innebörder tillskriver förskollärare det egna ledar-
skapet? Vi valde sedan att göra observationer för att få svar på vår andra forsknings-
fråga: Hur gestaltar sig förskollärarnas ledarskap vid situationer med barnens av- och 
påklädning?  

En kvalitativ forskningsstrategi innebär att analysera ett mindre antal svar eller att 
observera olika beteenden i vissa moment, det vill säga att ofta använda ett fåtal väl 
utvalda intervjuer i större grad än stora anonyma enkäter. En kvalitativ forskare är 
ofta nära sina respondenter och går djupare in i ett mindre område, i vårt fall den pe-
dagogiska situationen i hallen på förskolan. En kvalitativ metod vill fördjupa sig i hur 
människor förstår sin sociala och evigt föränderliga omvärld (Bryman, 2011). 

Metodkapitlet kommer att beröra metodval, intervjuer, observationer, urval, genom-
förande, etiska ställningstaganden, tillförlitlighet och äkthet samt databearbetning. 

4.1 Metodval 

Vi har med syftet att undersöka det pedagogiska ledarskapet med hjälp av våra forsk-
ningsfrågor fördjupat oss i litteratur och forskning kring hur det påverkar en barn-
grupp i den dagliga samvaron i hallen. För att synliggöra hur det pedagogiska ledar-
skapet kopplat till en viss situation ser ut ur ett förskollärarperspektiv och därtill få 
kopplingar direkt från verksamheten till ämnet genom en kvalitativ metod. Vi valde 
intervjuer och observationer då vi anser att det är två metoder som passar vårt syfte 
och våra forskningsfrågor. Vår första metod, intervju, valde vi utifrån vår forsknings-
fråga: Vilka innebörder tillskriver förskollärare det egna ledarskapet? Håkansson 
(2013) menar att en intervju är en bra metod då man kan anpassa följdfrågor åt det 
håll som man vill rikta intervjun åt. Jämfört med enkäter, som är en kvantitativ me-
tod, så får man inte lika stor vidd på sina svar, men det går att få mer exakta svar. 
Skillnaden på en intervju och enkät är att man i en enkät inte har möjligheten att stäl-
la och anpassa följdfrågor efter vad man vill få fram, som man kan göra i en intervju. 
I en enkät är alternativen förutbestämda och fasta, och därmed är en intervju mer 
rättvis och enklare att kunna få mer exakta svar på. Vi tänkte anteckna under inter-
vjuerna, men valde borta det alternativet då vi anser att det tar fokus från responden-
ten och själva intervjun. Vi frågade respondenterna om det gick bra att ljudinspela 
intervjuerna för att kunna använda tiden så gott som möjligt, för att vi sedan skulle 
kunna transkribera dem i lugn och ro. Bryman (2011) menar att kvalitativa forskare 
ofta är intresserade både av vad intervjupersonerna säger och hur de säger det och 
att det då kan vara en bra idé att inte behöva distraheras av anteckningar och istället 
kunna följa upp intressanta aspekter under intervjun. Vår tolkning av respondenter-
nas svar synliggörs under resultatet i studien. Vi har delat upp resultatet i tre under-
rubriker utifrån vad svaren gemensamt kom fram till för att enklare kunna läsa av re-
sultatet. Rubrikerna uppkom från vad vi ansåg vara fokus i förskollärarnas svar. 
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Då målet med insamlingen av data skulle vara att få fram så mycket och fördjupad 
information som möjligt om det pedagogiska ledarskapet i en specifik situation så 
valde vi två metoder. Vår andra metod blev observationer. Vi valde den här metoden 
på grund av vår forskningsfråga: Hur gestaltar sig förskollärarnas ledarskap vid situa-
tioner med barnens av- och påklädning? Vi ville få en djupare syn och kunskapsbank 
om vilket inflytande det pedagogiska ledarskapet kan ha på en barngrupp i hallen. 
Valet föll då på att även observera den situation som är vårt fokus i denna studie. Ob-
servationer (Bryman, 2011) är en registrering av beteenden utifrån förutbestämda ka-
tegorier. Här får man en direkt iakttagelse av beteende och agerande utifrån den 
forskningsfråga denna studie baseras på. 

4.2 Intervjuer 

När vi valt att göra intervjuer föll valet på enskilda semistrukturerade intervjuer. Det 
innebär att intervjun följer ett tema som i detta fall var pedagogiskt ledarskap i en 
speciell situation på förskolan, nämligen vid av- och påklädning i hallen (Håkansson, 
2013; Bryman, 2011). Vi hade förberett ett antal intervjufrågor som vi hade som 
grund, se bilaga 2. Frågorna behöver dock inte ställas i den ordning som det står i in-
tervjuguiden utan finns mer till som ett stöd. Under intervjuerna så ställdes flera 
följdfrågor så att inte missförstånd uppstod och för att fördjupa svaren från respon-
denterna. Detta tyder på flexibilitet från vår sida och innebär att vi kan komma närm-
re om det dyker upp ett ämne som vi tycker verkar intressant (Håkansson, 2013). Det 
är en del av det kvalitativa arbetet, att kunna anpassa sig och vara följsam mot re-
spondenten (Bryman, 2011). Vi valde semistrukturerade intervjuer då vi ville gå in i 
intervjun med betoning på våra forskningsfrågor vilket blev tydligt både för oss och 
för respondenterna (Bryman, 2011). 

4.2.1 Urval 

Vi valde att intervjua sex kvinnliga förskollärare som arbetat i verksamheten några år, 
det vill säga ej nyexaminerade. Vi valde förskollärare som vi har haft kontakt med ti-
digare. Vi valde just dessa respondenter då det är förskollärare som inspirerat oss och 
som vi känner har tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap för att kunna ge tydliga 
svar på de frågor vi valt. Bryman (2011) redovisar även bekvämlighetsurval och det 
kan vara en aspekt i vårt urval. Av bekvämlighetsskäl valde vi att intervjua tre förskol-
lärare var i tre olika kommuner där dessa förskollärare arbetar. Att respondenterna 
arbetar i olika kommuner tror vi kan påverka variationen i svaren eftersom de troligt-
vis har erfarenheter från olika förskolor, chefer, utbildningar med mera. Till exempel 
så har en av respondenterna arbetat som förskollärare sedan 20 år tillbaka medan en 
annan har en relativt ny utbildning sedan några år. En av respondenterna är förskol-
lärare och har nyligen utbildat sig till pedagogisk handledare och utvecklingsledare. 
Det innebär att hon åker runt på flera förskolor en dag i veckan och hjälper arbetsla-
get att utveckla både den pedagogiska miljön men även samarbetet för att kunna ut-
veckla verksamheten.  

4.2.2 Genomförande  

Vi började med att skicka ut mejl till de förskollärare vi var intresserade av att inter-
vjua för att se om de ville delta i vår studie genom att svara på frågor om det pedago-
giskt ledarskapets inflytande i hallen. När förskollärarna visat intresse för intervju 
skickade vi ut ett missivbrev via mail (se bilaga 1). Ett missivbrev skickades till de bli-
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vande respondenterna och i det beskrivs syftet med arbetet, temat för intervjun, hur 
intervjun kommer gå till och vad den kommer att användas till. När vi bokat intervju-
er med respondenterna träffade vi dem på en plats där de kände sig bekväma, till ex-
empel på ett kontor på deras förskola. Vi träffades enskilt två och två och intervjun 
spelades in. 

4.3 Observationer 

Vårt andra metodval blev observationer. En observation ger förstahandsinformation 
på ett annat sätt jämfört med intervjuer. Här kan vi själva observera olika beteenden. 
I vår studie, enligt vår forskningsfråga: Hur gestaltar sig förskollärarnas ledarskap vid 
situationer med barnens av- och påklädning?, var fokus att observera det pedagogis-
ka ledarskapet och hur det tar sig uttryck och inte bara höra vad förskollärarnas tan-
kar och åsikter kring ledarskap är (Bryman, 2011). Här kan vi iaktta och registrera 
beteenden och situationer samtidigt som de sker (Håkansson, 2013). Vi hade först 
bett om samtycke samt informerat förskolecheferna på de aktuella förskolorna om att 
vi ville observera och varför. Förskolechefen tog sedan på sig ansvaret att föra infor-
mationen vidare till personal och vårdnadshavare. Även här, precis som vid intervju-
er, var vi tydliga med de etiska riktlinjerna och att ingen av de deltagande kommer 
kunna identifieras i vårt arbete.  

Vi valde att vara icke deltagande observatörer, det innebär att vi observerar utan att 
själva vara aktiva i det som händer i miljön vi befinner hos i (Bryman, 2011). Vi hade 
redan innan preciserat exakt vad vi skulle titta på under observationerna, vilket var 
förskollärarnas hantering av sitt pedagogiska ledarskap, för att de skulle följa syftet 
och gå att jämföra med varandra. Vi använde oss sedan av ostrukturerade observa-
tioner, som enligt Bryman (2011), innebär att vi inte följde något observationsschema 
utan istället noggrant och detaljerat tittade på hur olika personer betedde sig i situa-
tionen för att få syn på hur ledarskapet utspelar sig. 

4.3.1 Urval  

Observationerna är gjorda på två olika förskolor i två olika kommuner. Att vi observe-
rade på endast två förskolor var ur ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då vi valde 
att observera i våra hemkommuner. På den ena förskolan är det en gemensam hall 
och på den andra är det separata hallar till varje avdelning. Vi genomförde samman-
lagt sex observationer och valde att göra dem vid utgång olika tider under dagen samt 
när olika avdelningar och personal befinner sig i hallen. Vi observerade inte endast de 
förskollärare vi intervjuat utan även annan personal som fanns på plats. Vi valde att 
inte specialisera oss på en viss avdelning med en viss personal vid en viss tidpunkt, 
till exempel när de går ut på förmiddagen, utan att sprida ut observationerna för att 
få en så bred insyn som möjligt på hur det kan gå till i hallen samt om det kan se an-
norlunda ut beroende på vilken tid på dygnet det är, beroende på antal barn som ska 
gå ut samtidigt med mera. Väljer man att observera samma tid på dygnet med samma 
personer kan det ge ett felaktigt resultat på grund av just de omständigheter som rå-
der just då (Bryman, 2011).  

4.3.2 Genomförande 

Vi började med att informera förskolechefen om de observationer vi var intresserade 
av att göra för att sedan få ett godkännande från chefen samt personal och vårdnads-



!12
havare. Förskolechefen skickade sedan ut ett brev till vårdnadshavarna, samt satte 
upp brevet i hallen, där de fick information kring hur och när detta skulle ske. Vård-
nadshavarna fick meddela personal om de inte ville att deras barn skulle delta. När vi 
genomförde observationerna var vi passiva och ej deltagande i pedagogiska samtal 
eller hjälpte till med av- och påklädnad. Vi gjorde ostrukturerade observationer 
(Bryman, 2011) som innebär att vi noggrant antecknade vad som skedde och de olika 
beteenden vi såg. 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Innan vi genomförde intervjuerna frågade vi förskollärarna vi var intresserad av att 
intervjua om de ville delta genom att skicka ett missivbrev till var och en. Alla ställde 
upp och det var ingen förskollärare som valde att avstå. När vi skulle genomföra ob-
servationerna informerade vi först förskolechefen och bad om samtyckte från hen 
ifall vi skulle kunna få göra observationerna i hallen. Chefen förde informationen vi-
dare till personal och vårdnadshavare. Personalen fick information vid ett möte kring 
syftet med observationerna, hur lång tid de skulle ta samt när vi tänkt komma. Vård-
nadshavarna fick information via ett brev från förskolechefen samt att hen satte upp 
lappar i hallen som informerade om hur och när detta skulle ske. Vårdnadshavarna 
fick meddela personal om de inte ville att deras barn skulle delta. Det var ingen per-
sonal eller barn som avstod. 
Inom svensk forskning finns det dessutom några etiska riktlinjer som bör följas. Des-
sa riktlinjer finns främst till för respondenternas trygghet och medvetenhet om un-
dersökningen, men även som en säkerhet för oss studenter (Håkansson, 2013). Bry-
man (2011) och Vetenskapsrådet (2017) tar upp fyra etiska principer som man som 
forskare ska förhålla sig till, så kallad forskningsetik. Dessa principer kom även vi att 
förhålla oss till under intervjuerna och observationerna: 

Informationskravet: Alla inblandade i intervjuer och observationer (det vill säga 
förskollärare, barn och vårdnadshavare) informeras om syftet med studien och att de 
kan välja att avstå från att delta om de så önskar när som helst under studien. Vi in-
formerar även om hur vår studie kommer att gå till när det gäller metod.  

Samtyckeskravet: Deltagandet är frivilligt och om minderåriga ska delta så behö-
ver vi godkännande från vårdnadshavare. Vid våra observationer så informerades 
förskollärare, barn och vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet: Vi kommer inte använda vare sig namn på personer eller 
platsangivelser i vår studie.  

Nyttjandekravet: All information som samlas in får bara användas i denna studie.  
Vetenskapsrådet (2017) betonar extra att det är viktigt att de som väljer att delta i en 
undersökning behandlas enligt dessa principer. De nämner även att det även finns ett 
individskyddskrav som hindrar de deltagande i en undersökning från till exempel 
kränkning.  

4.5 Tillförlitlighet och äkthet  

Då vår studie är en kvalitativ studie så anser Bryman (2011) att kvaliteten ska bedö-
mas genom analys av tillförlitligheten och äktheten. Det innebär att man följer de 
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etiska principerna för forskning och att man tar hänsyn till att det vid en kvalitativ 
studie ofta finns fler sanningar än den som studien visar.  Vid vår studie har vi ge-
nomfört intervjuer och observationer av en mindre grupp inom vår yrkesprofession 
men istället gått in på djupet och analyserat de svar vi fått under våra intervjuer samt 
de beteenden vi sett under våra observationer. Det, menar Bryman (2011), gör att 
man kan se hur våra resultat kan spegla en annan miljö på liknande vis. Vidare anser 
Bryman (2011) att för att tillförlitlighet av vår studie ska bli hög så behöver vi beskri-
va alla steg i forskningprocessen vilket vi anser att vi har gjort. Äktheten i vår studie 
visar vi genom att ge en rättvis analys av vårt resultat efter intervjuer och observatio-
ner. Studiens trovärdighet kan dock inte säkras med hjälp av att vi använt både inter-
vjuer och observationer eftersom olika personer kan vinkla empirit åt olika håll och 
därmed komma fram till olika resultat. Det är till slut av stor vikt att förskollärarna 
efter våra observationer blivit delgivna av de beteenden vi observerat för att synliggö-
ra eventuella förändringar som förskollärarna själva anser nödvändiga (Bryman, 
2011). 

En replikering (Bryman, 2011) anser vi är möjligt då vi noggrant beskrivit hur vi gått 
tillväga när det gäller våra två metoder i denna studie. En replikering innebär att nå-
gon annan person ska kunna göra samma studie med samma metodval, en kopia av 
vår studie, med hjälp av att vi transparent beskrivit hur vi gått tillväga. Däremot är 
det en kvalitativ studie vilket kan innebära att svaren kan variera beroende på re-
spondenterna i kommande studier. 

4.6 Databearbetning 

När vi genomfört våra intervjuer transkriberade vi ljudupptagningarna var för sig. Vi 
läste sedan igenom alla transkriberingar tillsammans och sökte sedan efter skillnader 
och likheter för att få fram en tydlighet. Vi läste sedan alla observationsanteckningar 
tillsammans och delade upp efter likheter och skillnader även där. Vi diskuterade se-
dan och jämförde resultaten från de olika metodvalen för att slutligen koppla dem 
samman. Utifrån de mönster vi fann i resultatet skapade vi passande rubriker till re-
sultatanalys och diskussion. 

5. Resultatanalys 

I vår resultatanalys redogörs för resultat och analys av intervjuer och observationer.  
Vi beskriver resultatet från våra intervjuer och observationer under olika rubriker 
som uppkom från likheter och skillnader i resultatet. Dessa rubriker är Arbetslagets 
betydelse för pedagogiskt ledarskap, Rutiner är A och O och Tron på det kompetenta 
barnet. Dessa tre rubriker är också kopplade till våra forskningsfrågor: Vilka inne-
börder tillskriver förskollärare det egna ledarskapet? Och hur gestaltar sig förskollä-
rarnas ledarskap vid situationer med barnens av- och påklädning? Vi har valt att pre-
sentera intervjuer och observationer tillsammans under respektive rubrik för att få en 
röd tråd genom hela resultatanalysen. Vi har också valt att presentera resultat och 
analys tillsammans vilket innebär att det kommer finnas en analys invävd i varje re-
sultatdel.  

Vi kopplar hela vårt resultat till det sociokulturella perspektivet och i huvudsak sam-
lärande då det är ett centralt begrepp för vårt valda perspektiv. Samlärandet är därför 
ett återkommande begrepp genom hela resultatet.  
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Vi har intervjuat sex förskollärare i tre kommuner och gjort observationer på två olika 
förskolor. Våra observationer har varit i hallen på förskolan när barn och förskollära-
re är på väg ut. Situationerna har varierat när det gäller antal barn, ålder, antal förs-
kollärare, tid på dygnet samt väderlek - vilket kan ha påverkat situationerna. Vårt fo-
kus under observationerna har dock endast varit att titta på hur förskollärarna använt 
sig av sitt ledarskap. Utifrån svarsresultaten i intervjuerna och vad vi observerat pre-
senteras nedan ett resultat under tre olika rubriker som kommit fram ur de olika 
mönster vi sett utifrån resultatet. 

5.1 Arbetslagets betydelse för det pedagogiska ledarskap 

Flera av förskollärarna i våra intervjuer betonar att ett pedagogiskt ledarskap och ett 
samspelt arbetslag är av stor vikt för att barnen ska utvecklas till självständiga och 
ansvarsfulla individer. Om arbetslaget, som kan innehålla både förskollärare och 
barnskötare, inte fungerar med varandra på grund av till exempel skilda åsikter, 
stress eller konflikter märks det på barngruppen, menar två av förskollärarna. Barn-
gruppen blir mer ostrukturerad och högljudd då det går åt mer tid till att lösa konflik-
ter mellan förskollärarna än att ge barnen det de behöver. En av förskollärarna som vi 
intervjuat, som arbetar som pedagogisk handledare och utvecklingsledare, menar att 
en rörig barngrupp beror på förskollärarna, deras förhållningssätt och deras barnsyn. 
Deras sätt att agera ledare fungerar inte, menar förskolläraren, och  som ledare har 
man då tappat eller förlorat greppet. Om man i ett arbetslag tycker olika, vilket man 
givetvis får göra, är det viktigt att man ges tid till att reflektera och diskutera med 
varandra och att man bestämmer riktlinjer tillsammans som alla sedan försöker att 
hålla sig till. En förskollärare nämner att det trots allt är en arbetsplats där det finns 
regler och en läroplan att följa, och att man därmed inte alltid kan få sin egen vilja 
igenom. Ibland får man lägga egna personliga åsikter åt sidan och istället följa arbets-
lagets beslut. En förskollärare säger att det är viktigt att alla följer det man kommer 
överens om i arbetslaget och vågar prova på det i några veckor för att se hur det fun-
gerar. I början är det ofta rörigt när man provar på något nytt men ger man det tid 
och vågar prova så kan det bidra till en positiv förändring för både barn och vuxna. 
När man kan lämna sina privata åsikter åt sidan har man kommit en bra bit i sin pro-
fession. Detta styrker Wetso (2014) och menar att det pedagogiska ledarskapet är ett 
professionsuppdrag som inte bara ligger hos en person utan hos hela arbetslaget. Det 
är meningen att man ska kunna få ett utbyte hos sina kollegor för att kunna komma 
vidare och arbeta mer med sitt pedagogiska ledarskap.  

En av förskollärarna menar att det pedagogiska ledarskapet är en stor del i vilken 
kvalitet förskolans verksamhet har, då ett ledarskap påverkar både barn och vuxna. 
För att en barngrupp ska bli harmonisk krävs ett samspelt arbetslag, där man är 
överens om regler och ”talesätt”. Hur kommunicerar vi med barnen, och med 
varandra? Dessa lyfter en av förskollärarna som viktiga frågor att reflektera över i ar-
betslaget. En annan av förskollärarna lyfter frågor som “vilka mål ska vi sträva mot 
och vad vill vi uppnå?” Att arbeta inom förskolan innebär att man har ett arbete som 
kräver att man kan samarbeta och samspela med andra genom att ta till sig andras 
tankar och ideèr för att tillsammans skapa en förändring och tydliga mål att arbeta 
mot i verksamheten. Att ha gemensamma mål i arbetslaget att sträva mot, kanske på 
hela förskolan eller området, är något som förskollärarna ser positivt på. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser att trycket och förväntningarna på förskolan ökar 
från flera olika håll, men att det som verkligen skapar en kvalitet är varje persons 
kompetens och engagemang i samspel med andra. Det tolkar vi som att det är just ar-
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betslaget som är den största källan för kvalitet, och därmed pedagogiskt ledarskap 
inräknat, eftersom det är kvaliteten som avgör hur väl barnen har möjlighet att ut-
vecklas. Samma förskollärare belyser även vikten av att uppmuntra och inspirera 
andra då vi är bra på olika saker och det är viktigt att kunna ta vara på vad alla har att 
erbjuda som kan leda till en ökad kunskap och ett lärande. 

Vi observerade vid ett tillfälle två förskollärare som skulle gå ut på gården med 15 
barn. Efter mellanmål skulle de dela upp sig så hälften av barnen gick på toaletten 
och klädde på sig sina kläder för att gå ut innan de andra fick komma ut i hallen. När 
en av förskollärarna var i hallen med  halva barngruppen går den andra förskollära-
ren och ställer de andra barnen i kö till toaletten, som är i anslutning till hallen. Bar-
nen i toalettkön skrattade, gick runt och pratade med de barnen som försökte klä på 
sig. Förskolläraren i hallen fick gå runt och säga till alla barn att ignorera barnen i to-
alettkön och koncentrera sig på sina kläder. Situationen blev rörig. Vi tolkade då situ-
ationen som att förskollärarna troligtvis hade två olika tankar och idéer kring hur de 
skulle dela gruppen denna eftermiddag för att få det så lugnt som möjligt i hallen. Om 
det bara hade varit halva gruppen så hade det funnits större möjligheter till ett läran-
de, då förskolläraren haft tid för alla barn snarare än att gå runt och försöka få tillba-
ka dem till sina hyllor. Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) så är uppdel-
ningar av barngruppen ett arbetssätt som funnits i många år. Det är ett bra sätt för att 
få syn på enskilda barns tankar och uppfattningar och kan vara en avgörande faktor 
för att skapa en lärandemiljö av hög kvalitet. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 
menar att mindre grupper ger bättre förutsättningar för lärande eftersom de då kan 
se varandra på nya sätt och få lättare till en kommunikation.  

Att man som vuxna bör vara goda förebilder för barnen verkar vara en självklarhet 
för alla förskollärare vi intervjuade. Förskollärarna menar att det är vi vuxna som har 
ansvar för att visa hur vi ska bete oss mot varandra, och för att detta ska bli genuint 
krävs det att arbetslaget är överens. I läroplanen för förskolan står det att “ Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyl-
digheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som fö-
rebilder” (Skolverket, 2016, s. 4). 

5.2 Rutiner är A och O 

Att vara tydlig och ha rutiner är A och O på förskolan för att få en lugn och samspelt 
barngrupp, menar en förskollärare. Att ha rutiner är något som både barn och vuxna 
har nytta av i många situationer. Det kan handla om allt från att barnen lär sig att 
lägga sina blöta kläder i korgen framför torkskåpet till att man innan utgång provar 
att gå på toaletten och sedan tvättar sina händer. Dessa rutiner är viktiga i verksam-
heten för att göra barnen självständiga och få dem att tro på sig själva, men även för 
att underlätta för alla. Finns det tydliga rutiner i många situationer vet barnen vad 
som förväntas av dem och kan därmed känna sig lyckade och att de kan vid fler tillfäl-
len än om dessa rutiner inte fanns, menar en annan förskollärare. Att det finns ruti-
ner innebär också att det underlättar för förskollärarna genom att de bland annat 
slipper tjata och att många tillfällen blir snabba och smidiga vilket leder till att det 
blir mer tid över för spännande aktiviteter, som kanske annars inte hunnits med. Att 
ha rutiner gör också barnen trygga i olika situationer och i sig själva. Engdahl och Är-
lemalm-Hagsér (2015) menar att den pedagogiska verksamheten och de pedagogiska 
miljöerna inte skapar sig själva utan kräver en bra organisation. Några grundläggan-
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de utgångspunkter för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt är just att 
barnen kan känna sig kompetenta samt känna glädje och trygghet i miljöerna.  

En förskollärare ger exempel på att man på väggen i hallen kan ha bilder på vilka klä-
der som krävs för dagens väder samt vilken ordning man klär på sig dem. På detta 
sätt blir det extra tydligt för barnen vad som ska göras, vilket leder till att de blir mer 
självständiga. En annan förskollärare tar upp ungefär samma sak och betonar att det 
är viktigt att vuxna även förklarar för barnen varför vissa saker är som de är, till ex-
empel varför man inte kan ha sandaler på sig på vintern. Detta underlättar för barnet 
nästa gång och ger barnen en möjlighet att få en förståelse för vissa beslut som förs-
kollärarna tar. Barnen får känna sig involverade i förskolan och de beslut som tas, 
vilket leder till att de kan ta dessa beslut själva så småningom. Williams (2006) me-
nar att vägledning av en vuxen eller en mer kunnig är en stor del av det sociokulturel-
la perspektivet. Målet med att vägledas och få stöttning är att barnet sedan ska kunna 
ta allt större ansvar och så småningom sköta tanken och handlingen själv. Ett viktigt 
begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2015) är den proximala utveck-
lingszonen. Begreppet syftar på att människan är skapad för att hela tiden utvecklas 
och för att lära sig nya saker. Alla kan olika saker och behöver olika lång tid för att ut-
vecklas. Det är viktigt att man som förskollärare kan se till likheter och olikheter i 
barns erfarenheter och sedan ge dem en tydlighet i varför vissa saker är som de är, 
detta ger en större förståelse och därmed utveckling. 

I en observation är det en förskollärare som är tydlig med vad som ska ske direkt när 
de kommer ut i hallen. Förskolläraren talar om att alla ska gå ut och vad man behöver 
ha på sig. Hon pekar mot en vägg där det sitter bilder på vilka kläder man tar på sig i 
vilken ordning och hänvisar barnen att titta på det. Förskolläraren sätter sig på golvet 
i mitten av hallen. Några barn går runt och förskolläraren ber barnen att gå till sina 
hyllor och klä på sig och upprepar vad de behöver ha på sig. Några barn ropar och vill 
ha hjälp med att ta ner något från sin hylla, men innan förskolläraren hinner svara får 
de hjälp av ett annat barn. Några barn kommer fram till förskolläraren i mitten av 
rummet och behöver hjälp med dragkedjor och andra saker. När det blir lite kö ber 
förskolläraren barnen att försöka själva och försöka hjälpa varandra. Det gör de. Ett 
barn går runt och förskolläraren ber barnet att skynda sig lite, och säger sedan att 
hon nog kommer hinna före barnet och så “tävlar” dem om vem som klär på sig 
snabbast. När förskolläraren har klätt på sig får de färdigklädda barnen börja gå ut på 
gården medan hon hjälper det sista barnet med att ta ner några klädesplagg från hyl-
lan och dra byxorna över skorna. Sedan går de ut.  

I en annan observation såg vi en förskollärare som inte tydligt talade om för barnen 
vad de behövde ha på sig, utan gick runt till var och en och hjälpte dem att ta ner någ-
ra kläder. Förskolläraren gick också runt väldigt mycket för att hjälpa alla barn vid 
deras hyllor. I denna observation var det många barn som gick runt mycket och gjor-
de annat, så att förskolläraren fick påminna dem flera gånger om att gå tillbaka till 
hyllan och klä på sig.  

I den första observationen där förskolläraren sätter sig i mitten av rummet på golvet 
tolkar vi att tydligheten som den förskolläraren förmedlar verkar göra barngruppen 
lugn. Det är inte många barn som frågar vad de behöver ha på sig, utan det vet de 
själva eller så tittar de på bildschemat. Det är väldigt lugnt tempo i hallen. Det är någ-
ra få barn som går runt innan de blir påminda om att gå till sin hylla, men sedan går 
barnen bara någonstans om de behöver gå fram till förskolläraren och få hjälp. Vi tror 
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detta beror på att förskolläraren sitter stilla på en plats och pratar med lugn röst med 
dem barn som behöver hjälp. Barnen vet var förskolläraren befinner sig och behöver 
därmed inte gå runt och leta eller undra något. Det är tydligt vad som förväntas av 
alla parter. Engdahl och Ärleman- Hagsèr (2015) belyser vikten av att en pedagogiskt 
ledare känner trygghet i sin roll på förskolan. En barngrupp blir lätt orolig om tillva-
ron på förskolan saknar trygghet och struktur som en barngrupp behöver (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Förskolläraren uppmuntrar även barnen att testa själva el-
ler att ta hjälp av en kompis, vilket leder till ett samlärande. Williams (2006) och 
Säljö (2015) betonar att samlärande är en stor och viktig del i det sociokulturella per-
spektivet och att lärande och utveckling sker till stor del i interaktion. Att barnen får 
möjligheten att lära sig av en kompis eller tillsammans med en kompis ger fina kun-
skaper och relationer, som i sin tur ses som länkar för lärandet. Williams (2006) be-
lyser att alla barn är olika och lär sig också olika saker i olika situationer vilket en si-
tuation i hallen är ett exempel på. Någon kan knäppa utebyxorna medan någon an-
nan kan dra bandet under sin eller kompisens sko. Att som pedagogisk ledare vara 
lyhörd och reflektera kring demokrati i varje situation är av stor vikt för barnens vi-
dare utveckling och lärande menar Williams (2006). Det sociala samspelet är också 
något som man kan lägga stor vikt på i hallen. De vuxna ska självklart även här agera 
förebilder genom att till exempel ta det lugnt och prata med god ton till varandra, vil-
ket kan bidra till ljudnivån hålls nere och att stämningen är god, omtänksam och 
hjärtlig. Enligt det sociokulturella perspektivet så är förskolans rutinsituationer ett 
perfekt tillfälle för barnens samlärande (Williams, 2006). I den andra observationen 
såg vi ett annat tempo i hallen och tolkar att det kan ha med tydligheten att göra. 
Barnen hade där inte några bilder att titta på där de kunde se vad som behövdes för 
kläder och hade inte heller fått en tydlig instruktion till vilka kläder de skulle ha.  

Många barn blir lätt oroliga vid övergångar från en situation till en annan, och därför 
är det viktigt att ledarskapet på en avdelning är tydligt och samspelt (Engdahl & Är-
lemalm-Hagsér, 2015). Att arbetslaget har samma syn på till exempel förhållningssätt 
ger en tydlig struktur och tydliga förväntningar på barnen, vilket gör dem trygga. Det 
är viktigt att man som vuxen är en förebild och därmed inte skriker och stressar utan 
tar det lugnt och väntar.Vi har genom våra observationer tolkat en lugnare barngrupp 
där man gärna hjälper varandra när det funnits ett tydligt ledarskap istället för att 
vara beroende av den vuxne. I dessa situationer har förskolläraren varit lugn och tyd-
lig med vad som förväntas av alla samt förberett barnen genom att tidigt tala om vad 
de ska göra. Vårt syfte med studien var att se vilket inflytande det pedagogiska ledar-
skapet kunde ha på en hel barngrupp i vardagssituationer som av- och påklädning i 
hallen. Denna analys är en del av resultatet som tyder på att ett tydligt ledarskap bi-
drar till en lugnare barngrupp som utvecklar ett lärande ihop med varandra. 

5.3  Tron på det kompetenta barnet 

Pedagogiskt ledarskap handlar enligt flera av förskollärarna om hur man pratar med 
barnen och på vilket sätt man själv ser på olika situationer. Under intervjuerna kom-
mer det fram att det pedagogiska ledarskapet i princip är allt du behöver i en daglig 
verksamhet för att få en bra gruppdynamik där barnen är självständiga, drar egna 
slutsatser, använder sig av sina erfarenheter och uppvisar en vilja att hjälpa, stötta 
och vara snälla mot varandra. Flera av förskollärarna menar att nyfikenhet, att vilja 
prova på saker och att vilja lära sig något nytt hela tiden är viktiga egenskaper som 
ledare för att kunna inspirera andra. Ett pedagogiskt ledarskap säger två av förskollä-
rarna är när man vägleder barnen mot olika lärandesituationer, och inte sitter på sva-
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ren åt dem. För att kunna ha ett pedagogiskt ledarskap krävs det att man är lyhörd 
både på vad barnen säger och på vad barnen visar. Det krävs att man hela tiden är 
mottaglig för situationer där ett lärande kan ske. En pedagogiskt ledare försöker möj-
liggöra för något slags lärande i alla situationer som uppstår, planerade och spontana. 
En av förskollärarna tror att barn som endast mött ett “opedagogiskt ledarskap” tro-
ligtvis inte alls fått samma utmaningar och stimulans under sin tid på förskolan. 

Läroplanen för förskolan belyser att ett lärande sker genom att barnen lär av varand-
ra, samtidigt som ett samspel mellan barn och vuxen är av lika stor betydelse (Skol-
verket, 2016). En av förskollärarna betonar att det är viktigt att vara närvarande som 
förskollärare och finnas tillgänglig när barnen behöver hjälp för att utmana och leda 
dem framåt. En annan förskollärare belyser vikten av att vara ödmjuk och kunna 
uppmuntra barnen att försöka själva innan de ber om hjälp. Det bidrar till att de vå-
gar försöka och inte är rädda för att göra fel. Vet de att förskolläraren finns där och 
visar dem hur de ska göra eller hjälper dem vid behov så är det en trygghet. Man ska 
sträva efter att hela tiden vara lugn och tålmodig. Förskolläraren menar att om man 
stressar barnen genom att be dem skynda på bidrar det till att de inte vill försöka 
själva för att slippa få skäll för att de är långsamma.  

Vidare menar förskolläraren att det handlar om att få barnen att bli starka i sitt eget 
jag, få de att tro på sig själva och att de utvecklar en fin empatisk förmåga. För att få 
barnen att bli självständiga och inte beroende av någon vuxen är det viktigt att de lär 
sig hitta egna strategier och problemlösningar, och för att kunna göra det är trygghet 
en viktig byggsten. Ett barn som kan klä av och på sig själva kan även få utmana sig 
själv genom att hjälpa andra vilket bidrar till att skapa ett samarbete och samspel 
mellan barnen och att inte hela tiden behöva vänta på en förskollärare. Hur mottagli-
ga barn är för det lärande som uppstår samt hur de lär sig av varandra och av vuxna 
redan innan de själva kan prata eller uttrycka sig verbalt menar Säljö (2015) är en 
viktig del inom det sociokulturella perspektivet, det kallas för appropriering. Ett ex-
empel som en av de andra förskollärarna tar upp på hur barn kan uppmuntras att vil-
ja ta hjälp av och att vilja hjälpa varandra är: ”Du, Oskar, som är så otroligt bra på 
just dragkedjor. Du kanske kan hjälpa Emanuel med sin dragkedja, för han tycker 
den är svår” (Förskollärare). Barnet som får beröm växer, blir stolt och vill gärna 
hjälpa. Barnet som ville få hjälp får det och lär sig även något på vägen, det vill säga 
hur en dragkedja fungerar men också hur viktigt det är med vänner som kan hjälpa 
till. Enligt förskolläraren så har en god cirkel bildats samtidigt som arbetsbelastning-
en sjunker för förskolläraren. En lärandesituation har uppstått och Emanuel får sina 
kläder på plats. Säljö (2015) beskriver det sociokulturella perspektivet  med att små 
barn lär sig genom att se andra barn utföra olika handlingar och att det finns ett sam-
spel barnen emellan. Situationen ovan om Emanuel och Oskar är ett tydligt exempel 
på att barn kan samarbeta och att båda lär sig av situationen.  

En förskollärare drar egna paralleller från sin barndom där hon nu på senare år kan 
skilja ett pedagogiskt och ett “opedagogiskt” (Förskollärare) ledarskap från varandra.  

“Minns vi inte alla den där läraren som gav oss stora skälvan, och som fick oss att 
krympa genom att bland annat belysa våra svagheter på ett högst otåligt sätt? Minns 
vi inte alla den där läraren som fyllde våra hjärtan med värme och som fick våra 
ögon att tindra av stolthet och beundran när hen fick oss att känna att vi förstod och 
var bra? Ja, det är inte helt utan att håret på armarna reser sig lite grann när man 
tänker på hur stor uppgift vi egentligen har.” (Förskollärare) 
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Förskolläraren belyser efter detta att det är en viktig uppgift vi har varje dag. Hur vik-
tigt det är att vi får barnen att tro på sig själva och får dem att känna att just de är be-
tydelsefulla och kan betydelsefulla saker. Att få barnen att växa mentalt och inse att 
de är värdefulla och att de kanske helt plötsligt kan någonting som det inte kunde 
förut, är den sortens vardagsmagi som fått den här förskolläraren att vilja spendera 
den största delen av sin vakna tid med att undervisa barn i livskonst och andra äm-
nen. Flera av förskollärarna tar upp hur viktigt det att man har en barnsyn och en 
kunskapssyn som innebär att man tror på det kompetenta barnet, för att ge barnet de 
bästa förutsättningarna för att lära. 

När det gäller det pedagogiska ledarskapet i just hallen menar en förskollärare att det 
inte skiljer sig från det ledarskap som sker överallt annars i verksamheten, det vill 
säga ett ledarskap där förskolläraren inte är diktatorisk utan hjälper barnen att 
komma runt sina problem och hitta nya tillvägagångssätt samtidigt som man förstär-
ker det lärande som uppträder. Till exempel att man vid påklädning i en hall-situa-
tion börjar med att guida barnen muntligt i att de bör ta på sig kläderna i rätt ord-
ning. Vad är då rätt ordning? Tillsammans utreder vi det. Är det något som krånglar 
med ett klädesplagg eller om någon undrar vad hen bör ta på sig först menar förskol-
läraren att de först och främst försöker låta barnen komma på det själva med lite väg-
ledning, och om inte det går så kan de alltid be en kompis om hjälp. Ofta finns det 
någon annan som vet svaret på frågan eller hur man ska göra när tröjärmen hamnat 
åt fel håll. Man kan även ta hjälp av bilder på klädesplagg som sitter i rätt ordning på 
väggen. Då kan man hänvisa barnen dit och de kan bli mer och mer självständiga.  

Det pedagogiska ledarskapet innebär att man som vuxen inte slänger fram svar eller 
hjälp med en gång samt att man är lyhörd och väljer hur man vill se på barn och på 
situationer. En annan förskollärare menar att det är viktigt att man vet hur man an-
vänder sig av det pedagogiska ledarskapet i olika situationer. Förskolläraren betonar 
vidare att det är viktigt i hallen att man har en bra struktur rent praktiskt för att un-
derlätta för alla. Dels bör man tänka på om det är lämpligt att hela barngruppen klär 
på eller av sig samtidigt? Ofta brukar gruppen delas i de flesta situationer under da-
gen för att minska irritation, konkurrens och negativ stress. När en situation i hallen 
inte fungerar behöver arbetslaget kunna diskutera med varandra och komma fram till 
vad de kan prova på för att skapa en positiv förändring. Är det för många barn i hal-
len samtidigt? Får barnen den tid de behöver för att pröva själva eller blir de stressa-
de av att andra barn blir klara snabbare än dem och ger upp för snabbt? Hur kan vi 
göra för att minska antal barn i hallen samtidigt och kunna ge alla barn den tid de 
behöver? En förskollärare tror att det pedagogiska ledarskapet i hallen kan påverkas 
både positivt och negativt. Positivt om du som pedagogisk ledare har en struktur som 
underlättar för barnen vid av- och påklädning. Att du är någon som peppar, stöttar 
och finns där som stöd när byxan ska dras över stöveln, eller hur man lär sig höger/
vänster, hur den enkla vardagstekniken fungerar såsom att få igen blixtlåset. Att man 
tar sig tiden att låta barnen få känna att de kan men även låter dem veta att vi till-
sammans övar på det svåra. Det ger en tid för reflektion, en stund att hinna se 
varandra. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att det är i de stunder där vi 
faktiskt ser varandra och kan ha en fin kommunikation som ett lärande har de bästa 
förutsättningarna. Förskolläraren menar även att man som pedagogiskt ledare ska 
kunna känna av och väga in situationen för stunden. En förskollärare framhåller att 
"Vad lägger vi tiden på, har vi tiden idag att öva eller trilskas eller kan vi faktiskt 
öva på färdigheterna i andra situationer också?" (Förskollärare). Vidare betonar 
samma förskollärare att om du själv är stressad och tycker det är jobbigt smittar det 
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av sig på barnen. Stämningen ute i hallen tycker hon påverkar barnen i den meningen 
att till exempel det positiva bemötandet fortsätter barnen emellan även efter och om 
det varit hektiskt, förekommit korta kommandon eller tjafs också ofta fortsätter när 
hallsituationen är över. 

Frelin (2014) belyser precis det som förskollärarna är inne på, nämligen att ett peda-
gogiskt ledarskap innebär att man är varm och mjuk i sina krav. Vidare betonar Fre-
lin att man som ledare kan ha höga förväntningar men ändå se till barnens behov. I 
tidigare forskning så menar Frelin att om barnen känner inflytande samtidigt som de 
känner att ledaren är hjälpsam och förstående så ger det bättre lärande än om leda-
ren är sträng och tillrättavisar och inte är flexibel eller lyhörd för situationer som kan 
uppstå (Frelin, 2014). 

I en av våra observationer går förskolläraren omkring och småpratar lite med alla 
barn och hjälper dem att ta ner kläderna från hyllan. Det är ett flertal barn som går 
runt och pratar med varandra. Barnen ropar på förskolläraren när de behöver hjälp 
med något och förskolläraren hjälper barnen med att plocka ner kläder och dra upp 
dragkedjor. Förskolläraren ber barnen att koncentrera sig på sina egna kläder och att 
de kan prata med varandra när de kommer ut. Att vara en närvarande pedagogisk le-
dare innebär inte bara att man fysiskt är nära barnen utan även att man är nära dem i 
tanken (Williams, 2006). Är man inte närvarande och uppmärksam på de upptäckter 
som barnen gör finns chansen att situationer som skulle vara bra lärandesituationer 
bara glider förbi utan att varken vi förskollärare eller barnen ser vilka kunskaper och 
erfarenheter som skulle vara möjliga att ta till sig. Williams (2006) menar att läraren 
utifrån ett sociokulturellt perspektivet har ansvaret för att ställa frågor och sätta 
igång tankar som går vidare mot nya saker att upptäcka. Det är ofta den vuxna som 
gör barnen uppmärksamma på det lärande som sker, men det kan även såklart vara 
en kompis som kan mera inom det efterfrågade ämnet eller situationen (Säljö, 2015).   
När vi sammanställt våra resultat kring vad pedagogiskt ledarskap betyder för var och 
en av förskollärarna så ser vi att betydelsen av tron på det kompetenta barnet och att 
inte sitta på svaren utan snarare vägleda barnen är stor. Att vara lyhörd och se alla 
barn i varje situation samtidigt som barnet utmanas med stöd av en vuxen för att så 
småningom bli självständiga och kunna ta egna beslut och eget ansvar är en stor del 
av det pedagogiska ledarskapet i förskolan. 

Ett citat från en av förskollärarna; 

 “Jag tror att du kan!” (Förskollärare).  

Det menar förskolläraren är viktiga ord som får barnet att känna motivation för att 
prova och att prova igen för att slutligen känna glädjen i att verkligen lyckas. I läro-
planen för förskolan står det att alla barn ska få uppleva känslan av att lyckas trots 
motgångar på vägen dit och få känna att de som individer behövs i gruppen. (Skol-
verket, 2016).  

6. Diskussion 

I detta avsnitt redogör vi för en resultatdiskussion. Under delen resultatanalys så 
sammanlänkade vi våra intervjuer och observationer under rubriker som uppkom ur 
resultatet för att få en röd tråd genom hela resultatanalysen. Detta kommer vi även 
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att göra under resultatdiskussion då vi redogör för en diskussion under rubriker med 
samma namn som i resultatanalysen. Vi har valt att använda oss av samma rubriker 
under både resultatanalys och diskussion för att behålla en röd tråd genom arbetet 
och göra studien så tydlig som möjligt för läsaren att orientera sig igenom. Efter re-
sultatdiskussion kommer vi att redogöra för en metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda vilket inflytande det pedagogiska ledarskapet 
har på en barngrupp vid på- och avklädning i hallen. Vi har i våra intervjuer och ob-
servationer sett tydliga mönster och likheter men det finns även olikheter.  Variatio-
nen av kompetensutveckling och utbildningar kan vid observationer och intervjuer ha 
bidragit till olikheterna mellan situationerna. Men oavsett utbildning och kompetens 
så menar Wetso (2014) att det pedagogiska ledarskapet ”är inte något man får välja 
utan ska ses som en nödvändig förutsättning för att klara arbetet” (Wetso, 2014, s. 
17).  

Genom analys av vårt resultat så ser vi att olika barngrupper behöver organiseras på 
olika sätt. Alla barn är olika och det är förskollärarnas uppgift att vara lyhörda för hur  
just den barngruppen behöver strukturera upp av- och påklädning i hallen för att an-
passa utveckling och lärande utifrån barnens behov och förutsättningar. 

6.1.1 Arbetslagets betydelse för det pedagogiska ledarskapet 

Wetso (2014) menar att ett pedagogiskt ledarskap omfattas av det professionsupp-
drag som förskollärare och alla verksamma inom förskolan har. Det pedagogiska le-
darskapet ska även innebära en vilja att sträva efter utveckling av sitt ledarskap samt 
att det innefattar ett utbyte med andra människor, det vill säga kollegor, barn och 
vuxna. 

Under avsnittet tidigare forskning kan vi se att både Riddersporre (2010) och Stier 
(2016) menar på att ett pedagogiskt ledarskap är något som skapas i en gemenskap 
mellan olika människor och att respekt och tillit är två grundstenar i att få ett så gott 
ledarskap som möjligt. För att kunna utveckla och utmana sig själv inom ledarskapet 
samt mer konkret utveckla sitt pedagogiska ledarskap behöver man granska sig själv 
och sitt ledarskap. Wetso (2014) och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att 
arbetslaget och kollegorna är viktiga byggstenar när det gäller utvecklingen av sig 
själv. Huruvida man utvecklar sig själv och sitt eget ledarskap tas inte konkret upp i 
intervjuerna.  Förskollärarna tar dock upp vikten av att ha ett samspelt arbetslag att 
komma överens om riktlinjer med. Om man tar upp en situation som fungerar bra 
eller en situation som fungerar mindre bra, gör man det för att antingen förstärka det 
eller för att hitta på en strategi att testa nästa gång. Det anser vi är att granska sig 
själv och andra och att det är på det viset man kommer framåt och utvecklas, precis 
som Wetso och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér påstår. Förskollärarna tar även här 
upp att man ibland måste se bort från sina personliga åsikter och följa det arbetslaget 
kommit överens om. Det finns en läroplan för förskolan som ska följas oavsett om det 
går hand i hand med förskollärarnas personliga åsikter eller inte. Detta anser förskol-
lärarna, och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015), vara en stor del av professionen.  
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6.1.2 Rutiner är A och O 

I våra intervjusvar kan vi avläsa att flera av förskollärarna är överens om att en peda-
gogisk ledare behöver vara flexibel och kunna läsa av situationer för att därefter an-
passa sig efter det. Vidare så är flera av förskollärarna tydliga med att fasta rutiner 
och en struktur är viktiga bitar i verksamheten och en del av vårt uppdrag som förs-
kollärare och pedagogiska ledare. När man bara läser det låter det svårt och nästan 
omöjligt att kunna vara flexibel och anpassa sig efter varje enskild situation samtidigt 
som man ska vara strukturfast och hålla i de rutiner som finns.  

I en observation får vi ett  exempel på detta. Förskolläraren är tydlig och bestämd re-
dan när hon och barngruppen kommer ut i hallen. Hon talar om vad som ska ske i 
hallen direkt när de kommer dit och sätter sig sedan på golvet för att ta emot de barn 
som behöver hjälp där. Förskolläraren är strukturfast genom att tidigt tala om vad 
som ska ske i den här situationen och vad som förväntas av barnen. Hon sätter sig på 
ett ställe för att barnen tydligt ska kunna se var hon befinner sig och vad hon gör. 
Hon har framförhållning och påminner om bildstödet på kläder i rätt ordning på väg-
gen redan innan barnen börjat klä på sig. Förskolläraren håller denna struktur och 
hur hon vill att situationen i hallen ska vara ända tills alla barn har klätt på sig och är 
färdiga. Hon är samtidigt flexibel och kan anpassa situationen dag för dag. Förskollä-
raren läser av varje barn som kommer fram för att få hjälp eller med andra funde-
ringar de har. Hon kan se om det går att stötta barnet att testa en gång till idag, eller 
om barnet behöver hjälp eller kan be en kompis. Varje situation är unik då hon inte är 
auktoritär och har bestämt sig för att till exempel alla måste kunna allt själva varje 
dag för att de är tillräckligt stora men hon håller de rutiner som hon har bestämt sig 
för i hallen och det gör barnen trygga. Att kunna anpassa alla situationer efter vad 
barnen har för kunskap och erfarenheter sedan tidigare är viktigt enligt den proxima-
la utvecklingszonen som är stor del i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2015). 
Det innebär att kunskap inte är evig utan att alla utvecklas på nytt hela tiden. Därför 
kan ingen situation vara någon annan lik. Jämför vi denna observation med de inter-
vjusvar vi fått tycker vi de stämmer väl överens med varandra. Förskolläraren som vi 
observerade  har kommit fram till en struktur och strategi som fungerar både för 
henne och för barngruppen.  

Att dela upp en stor barngrupp i mindre grupper för att skapa bättre lärmöjligheter 
och få en högre kvalitet menar förskollärarna som vi intervjuat är viktigt. Detta tar 
även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) upp som en viktig del i förskolans vardag. 
Mindre grupper gör det lättare för både barn och förskollärare att koncentrera sig och 
ger bättre förutsättningar för att kunna se varandra. Att dela upp barngruppen i 
mindre grupper har vi observerat vid flera tillfällen under vår studie. I de flesta ob-
servationer är det mindre grupper barn tillsammans med en förskollärare. I en obser-
vationen syns det att det finns en tydlig struktur på hur förskolläraren valt att arbeta 
med en mindre grupp, medan vid en annan observation  kan man se att förskollära-
ren skulle vilja dela upp gruppen men att det inte var möjligt vid det tillfället.  I den 
observation där det fanns en tydlig struktur så hade förskolläraren ansvar för tre 
barn, varav två av dem inte riktigt ville lyssna. Förskolläraren har dock lärt sig hur 
hon ska hantera dessa två på bästa sätt för att det ska bli både lugnt för dem båda 
men också för att det ska bli en situation där lärande kan ske. Förskolläraren koncen-
trerar sig på ett barn i taget och låter det andra barnet vandra runt tills barn nummer 
ett är färdig, sedan hjälper hon nästa. 
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I det sociokulturella perspektivet menar man också att samspelet mellan barn-barn 
och barn-vuxen främjar lärandet och att man hela tiden ska försöka få så bra förut-
sättningar som möjligt för att kunna arbeta på detta samspel (Williams, 2006 & Säljö, 
2015). Små barn lär sig av varandra och av vuxna redan innan de själva kan uttrycka 
sig, menar Vygotskij, och det är en stor del i utvecklingen av lärandet. Säljö betonar 
att lärandet i det sociokulturella perspektivet beror på hur mottaglig man som grupp 
och individ är för det lärande som uppstår i olika situationer. Ett barn som har lätt för 
att lära sig skriva kanske har betydligt svårare för något helt annat. Vissa barn lär sig 
genom att till exempel observera medan andra barn lär sig genom att prova sig fram. 
Det är viktigt att man som pedagogisk ledare är lyhörd för vilket lärande som funge-
rar för vilket barn. Att det finns olika sätt för hur man tar till sig lärande kallas för 
appropriering (Säljö, 2015). 

6.1.3 Tron på det kompetenta barnet 

Många av förskollärarna tar upp att man måste vara medvetna förskollärare som är 
lyhörda och nyfikna på vad som sker runtomkring dem hela dagarna. Det är att vara 
en pedagogisk ledare anser de vi intervjuat. Att vara lyhörd innebär att man tar tillva-
ra på de situationer som kommer upp och utmanar barnen i sitt lärande. Under bak-
grund kan vi även se där att Frelin (2014) menar att dessa egenskaper är viktiga hos 
en pedagogisk ledare. Som förskollärare måste man våga prova på nya saker och man 
måste vilja lära sig nya saker hela tiden. 

6.1.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis utifrån vårt resultat så anser vi att pedagogiskt ledarskap hand-
lar om att vara nyfikna och lyhörda förskollärare som är intresserade av att göra varje 
situation till ett lärande.  

Vårt syfte var att se vilket inflytande det pedagogiska ledarskapet hade på en hel 
barngrupp i en vardagssituation med av- och påklädning i hallen. Vi har sett att förs-
kollärarens förhållningssätt har stor påverkan på barnen. Som pedagogisk ledare bör 
man vara intresserad av det som händer just nu och vilja lära sig nya saker tillsam-
mans med barnen vilket vi kan tolka från både våra intervjuer och observationer. Det 
får barnen att vilja utvecklas menar förskollärarna vi intervjuat. Man måste också 
vara intresserad av att lära sig nya saker kring sitt eget ledarskap. Att hela tiden ut-
veckla sitt pedagogiska ledarskap, enskilt och i grupp, är något som är viktigt. Det är 
ett pussel att arbeta i förskolans verksamhet och tänka på hur man är som ledare hela 
tiden, då man måste anpassa varje situation efter vad den är och vilken dagsform 
man själv samt barngruppen är i. Stier (2016) tar även upp, under kapitlet tidigare 
forskning, hur viktigt det är att dagligen kunna anpassa sitt ledarskap efter olika fak-
torer när man arbetar i förskolan. Stier menar då inte endast dagsformen på sig själv 
och barnen utan även olika etniciteter och kulturer, språk och familjekonstellationer. 
Samtidigt är rutiner en viktig del i små barns vardag och bör därför vara en prioritet i 
verksamheten. Barngruppens storlek påverkar barnens pedagogiska vardag mycket 
och är tyvärr inte något förskollärarna själva kan styra över. Att organisera upp da-
garna i mindre grupper för att få ut det bästa av alla situationer kan vara avgörande 
för att få verksamheten att bli så bra som möjligt för barnen. Man kan inte heller bara 
tänka på sitt eget ledarskap. Att arbetslaget fungerar ihop och är samspelt är också 
det en stor faktor för att verksamheten och det pedagogiska syftet ska fungera så bra 
som möjligt.  
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De flesta förskollärare har valt att nämna ungefär samma metoder och förhållnings-
sätt som de viktigaste gällande pedagogiskt ledarskap. I observationerna har vi sett 
en större variation av tillvägagångssätt. Vi har sett situationer som har fungerat bra 
med fokus på det pedagogiska ledarskapet. Vi har också sett situationer som haft en 
god tanke bakom sig men som inte blev som planerat av olika faktorer, till exempel 
placeringen av toaletten i hallen eller att flera barn kommit till hallen trots att planen 
inte var så. Det vi har sett vid dessa situationer är dock att förskollärarna aldrig ger 
upp utan helt enkelt använder sig av sin kompetens att anpassa situationerna utefter 
hur de blir och gör det bästa av läget. Genom att jämföra intervjusvaren och observa-
tionerna med varandra samt med litteratur har vi gemensamt kommit fram till att ett 
pedagogiskt ledarskap kräver flexibilitet ut i fingerspetsarna och att det är något som 
förskollärare tar på stort allvar. Vi har fått syn på hur pedagogiskt ledarskap utspelar 
sig samt hur det pedagogiska ledarskapet har stort inflytande i alla situationer.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att ta reda på vilket inflytande det pedagogiska ledarskapet har på 
en barngrupp i hallen. Vi ville få en bredare syn på hur stor påverkan förskollärares 
förhållningssätt och ledarskap har på en hel barngrupp vid en situation som sker dag-
ligen. Vi anser att de valda metoderna, semistrukturerade intervjuer samt observa-
tioner, gav oss en bred inblick i denna situation. Vi anser att intervjuerna gav oss en 
syn på hur förskollärarna själva tänker att de vill utöva sitt pedagogiska ledarskap 
samt hur ett pedagogiskt ledarskap kan ta form på olika sätt hos olika människor. 
Genom observationer fick vi möjligheten att se hur det pedagogiska ledarskapet även 
uttrycker sig praktiskt.  
 
Svårigheter vi såg under våra intervjuer var att själva ordet pedagogiskt ledarskap 
kändes stort för några av våra respondenter. De märkte vi genom att de fick lite svårt 
att först svara på vad pedagogiskt ledarskap innebar i deras roll som förskollärare. 
Genom att prata och diskutera tillsammans så kunde vi nå varandra och responden-
terna kände sig trygga med att svara på våra frågor. Vi upptäckte även att våra frågor 
gick in i varandra så därför blev det spontana följdfrågor under tiden vi intervjuade 
för att komma lite längre i vår studie med djupare svar från respondenterna. Till näs-
ta gång skulle vi kunna  utveckla frågorna lite så att de inte blir så lika varandra. 

7. Framtida forskning 

Under studien så har vi upptäckt att forskning kring barnens lärande och utveckling 
är något som ständigt uppdateras. Frelin (2014) betonar att en pedagogisk ledare be-
höver bygga olika slags relationer för att på det sättet förstå var barnen har för förut-
sättningar och behov. Därför ser vi gärna en vidare forskning inom det pedagogiska 
ledarskapet i förhållande till barns lärande och utveckling i förskolan. 

8. Studiens relevans för förskollärarprofessionen 

Vi har i vår studie fått fram ett resultat som visar på vikten av ett gott pedagogiskt le-
darskap i förskolan. Hur man som pedagogisk ledare kan fånga barnens nyfikenhet 
för utveckling och lärande genom att vara öppen för barnens intressen och behov. Ett 
arbetslag som arbetar tillsammans gör att barnen i förskolan känner sig trygga och 
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får ett lustfyllt lärande (Skolverket, 2016). Barnen i förskolan påverkas av hur vuxna 
rör sig i den miljön barnen befinner sig i och hur miljön är utformad visar på vad man 
i verksamheten vill uppnå. Studien är viktig då vi anser att vi vuxna måste tänka på 
hur vi är goda förebilder för barnen som är vår nästa generation, och då behöver man 
som förskollärare ha förståelse för hur ett pedagogiskt ledarskap påverkar en hel 
barngrupp i till exempel enkla vardagssituationer som av- och påklädning i hallen. 
Både när det gäller lärande och utveckling men även det sociala samspelet. Utifrån 
det sociokulturella perspektivet, som har blivit en stor del i dagens förskola, är det av 
stor vikt att vi strävar efter att skapa så bra grupper och situationer som möjligt då 
det enligt Säljö (2015) är i de olika sammanhangen vi befinner oss i som vi lär oss all-
ra mest. Flera av de förskollärare som deltog i vår intervju betonar att en pedagogisk 
ledare bör vara lyhörd och nyfiken på vad som sker dagligen på förskolan samt att 
barnen behöver en närvarande förskollärare hela dagen för att utvecklas och utma-
nas. En viktig del i vår profession är att man har rätt inställning till sitt yrke och är 
öppen för vad verksamheten och vad en förskollärare kan ge våra barn. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev  

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som nu går vår sista termin via Mälardalens Högskola. 
Vi skriver nu vårt examensarbete som har temat pedagogiskt ledarskap. 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilket inflytande ett pedagogiskt ledarskap kan 
ha på en hel barngrupp vid en särskild situation som sker dagligen, nämligen vid av- 
och påklädning i hallen.  

Vi har använt oss av litteratur och forskning som tar upp ämnet men skulle även vilja 
genomföra intervjuer som en fördjupning i arbetet. Ni har kunskap och erfarenheter 
som är värdefulla för oss och därför tillfrågas Ni härmed om deltagande i denna un-
dersökning. Intervjun kommer ske enskilt mellan Er och en av oss studenter och be-
räknas ta ca 30 minuter. Vid godkännande av Er kommer intervjuerna att spelas in 
för största möjlighet att kunna ha ett mer aktivt samtal vid intervjun. Resultat kom-
mer endast användas i detta studiesammanhang och inspelningen kommer inte att 
delas med någon utöver examinatorn vid Mälardalens Högskola.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Hög-
skola. Undersökningen kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
och därmed kommer ingen förskollärare eller barn att nämnas vid namn eller på nå-
got annat sätt kunna identifieras. Förskolans namn, i vilken kommun eller område 
förskolan ligger i kommer också att förbli konfidentiellt. Deltagandet i studien är fri-
villigt och Ni kan närsomhelst välja att inte längre delta trots ett tidigare beslut. 

Om Ni har några frågor eller funderingar så får Ni gärna kontakta oss!    

   

Cecilia Fogelström  cfm15001@student.mdh.se 

Ebba Ståhl esl15004@student.mdh.se 

Ansvarig lärare: 

Anne Lillvist anne.lillvist@mdh.se  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 

Vad är ett pedagogiskt ledarskap för dig?  

Vad tror du att det pedagogiska ledarskapet har för påverkan på barngruppen i den 
dagliga verksamheten? 

Hur påverkar det pedagogiska ledarskapet barnens lärande och utveckling?  

På vilket sätt tror du att det pedagogiska ledarskapet kan påverka barngruppen i en 
situation vid av- och påklädning i hallen?
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