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Abstrakt
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och rektorer uppfattar sina förutsättningar
att inta det pedagogiska ledarskapet i samband med den reviderade läroplanen 2018 som trädde
i kraft 2019. Syftet besvaras genom forskningsfrågorna:
•

Hur uppfattar förskollärare sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet?

•

Hur uppfattar rektorer sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet?

Studien utgår från en fenomenografisk ansats där begreppet uppfattning är centralt. Insamlingen
av data har skett kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare och tre
rektorer. Resultatet visar att förskollärares uppfattningar om sina förutsättningar varierar och
grundar sig i stora barngrupper och bristen på tid och ork. Den reviderade läroplanen uttrycks
vara ett klargörande utifrån uppfattningarna genom det förändrade ordvalet från ”sträva efter”
till ”ska möjliggöra”. Resultatet visar även att rektorers förutsättningar påverkas beroende på
vad som beslutas av politiker och vilka situationer som uppstår samt att förtroende är av vikt i
ett pedagogiskt ledarskap. Rektorer uttrycker inte någon större förändring i utsagorna angående
den reviderade läroplanen.

Nyckelord: Förskola, pedagogiskt ledarskap, förutsättningar, reviderade läroplanen,
fenomenografi, uppfattningar.

Förord
Inledningsvis vill vi tacka våra handledare, Carina Stenberg och Ann-Charlotte Mårdsjö
Olsson, som har väglett oss i vår skrivprocess. Vi vill även rikta ett tack till de förskollärare och
rektorer som deltagit i vår studie genom att bidra med intressanta beskrivningar. Avslutningsvis
vill vi även rikta ett stort tack till varandra för ett välfungerat samarbete följt av flera
diskussioner. Genom hela skrivprocessen har vi stöttat och hjälpt varandra, vilket betyder att vi
tagit ett gemensamt ansvar för hela examensarbetet.
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1. Inledning
Forskning visar på att det finns en bred innebörd och ett stort tolkningsutrymme kring begreppet
pedagogiskt ledarskap (Ståhlkrantz, 2019). Ivarson Alm (2013) skriver att det stora
tolkningsutrymmet kan vara på grund av att läroplanen för förskolan som ett styrdokument är i
ständig förändring eftersom det är framskrivet av en statlig verksamhet. Eftersom läroplanen är
i ständig förändring kan det bli problematiskt att inta det pedagogiska ledarskapet som den
reviderade läroplanen föreskriver att både rektor och förskollärare ska göra. Enligt Forssten
Seiser (2017) kan en orsak till att rektorer utmanas i sitt pedagogiska ledarskap vara att det
förekommer politiska påtryckningar gällande rektorers riktlinjer. Enligt deltagande rektorer i
Forssten Seisers (2017) studie kan det också förekomma förväntningar av kommun och chefer
som upplevs vara en press och påverkar deras pedagogiska ledarskap, eftersom de själva vill
forma sitt sätt att leda. Rektorer och förskollärare utmanas i sin yrkesroll och sitt pedagogiska
ledarskap kopplat till den reviderade läroplanen för förskolan som trädde i kraft 2019.
Förskolechefer är numera rektorer, där skillnaden är att det är obligatoriskt att genomföra
befattningsutbildningen, det vill säga rektorsprogrammet. Trots förskollärares förstärkta
ledarskap och att den svenska förskolan numera ses som en del av utbildningssystemet är
definitionen av pedagogiskt ledarskap fortfarande tvetydig enligt Sheridan, Williams, Sandberg
och Vuorinen (2011). Tvetydigheten påverkar förutsättningarna för förskollärare att kunna leda
sitt arbetslag och undervisning framåt skriver Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen
(2011). Tvetydigheten kan bero på det stora tolkningsutrymmet utifrån läroplanen för
förskolans (Skolverket, 2010) formuleringar och hur den uppfattas i praktiken av förskollärare
och rektorer. Å ena sidan kan tolkningsutrymmet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010)
resultera i ett förtydligande i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Å
andra sidan kan det vara svårt att uppfatta ett möjligt förtydligande eftersom den reviderade
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) nyligen trädde i kraft. Därav blir det intressant att
undersöka hur förskollärare och rektorer uppfattar sina förutsättningar att inta det pedagogiska
ledarskapet i samband med den reviderade läroplanen som trädde i kraft 2019. En
fenomenografisk ansats utgör en möjlighet i föreliggande studie eftersom syftet är att undersöka
förskollärares och rektorers uppfattningar.

1.1 Syfte
Syftet är att undersöka hur förskollärare och rektorer uppfattar sina förutsättningar att inta det
pedagogiska ledarskapet i samband med den reviderade läroplanen som trädde i kraft 2019.

1.1 Frågeställningar
•

Hur uppfattar förskollärare sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet?

•

Hur uppfattar rektorer sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet?

2. Tidigare forskning
I följande avsnitt presenteras forskning som är relevant i föreliggande studie. Forskningen som
presenteras i detta kapitel belyser olika aspekter av pedagogiskt ledarskap i förskolan och vad
pedagogiskt ledarskap kan medföra för svårigheter och möjligheter hos förskollärare och
rektorer.
2.1 Ledarskap
Förskollärares ledarskap bör ses utifrån fyra perspektiv som är ledarskapskvaliteter,
ledarförmåga, professionellt förhållningssätt och personlig karaktär enligt Argyropoulou och
Hatira (2014). Att leda har däremot att göra med vision, uppdrag, motivation, uppbyggnad av
goda relationer och effektiva team, utvärdering och mentorskap (ibid). Deltagande förskollärare
i studien upplevde att de inte fått någon direkt utbildning i olika ledarroller som har tillkommit
när de blivit anställda som förskollärare (ibid). Det har, enligt Argyropoulou och Hatira (2014),
resulterat i att förskollärares negativa inställningar gentemot ledarskap är på grund av att
förskollärare upplever ledarskap som betungande. Enligt Grimsæth, Nordvik och Bergsvik
(2008) upplevde deltagande förskollärare och lärare i deras studie att det råder en oklarhet i
begreppet pedagogiskt ledarskap. Nyexaminerade förskollärare upplevde att identiteten som
ledare i förskolans verksamhet är skör. Vidare uppfattade deltagande förskollärare i studien att
de har en oklar syn kring förskollärarprofessionen och vad den ska innefatta kopplat till
pedagogiskt ledarskap i förskolans kontext. Överlag uppfattar även nyexaminerade lärare att
det inte är givet att ha en förståelse om skolorganisationens faktiska innebörd. Enligt Grimsæth,
Nordvik och Bergsvik (2008) kan bristande förståelse på pedagogiskt ledarskap leda till att
klassledarskapet hos lärare i skolan också är komplicerat och invecklat samtidigt som
personliga kvalifikationer behöver utvecklas likadant som för förskollärare i förskolans
kontext. Ledarskapet generellt är brett och innebär olika arbetsuppgifter skriver Brüde Sundin
(2007). Det innebär kontakt med olika människor, problematik på olika nivåer och hantering
av diverse frågor. Varje komponent av pedagogernas arbete och ledarskap kan utgöra
byggstenar i pedagogernas arbete och ledarskap (Brüde Sundin, 2007). Enligt Ståhlkrantz
(2019) har begreppet ledarskap ett stort tolkningsutrymme och kan studeras på olika nivåer.
Vidare skrivs det att det saknas en entydig definition och förklaring av begreppet av flera
forskare (ibid). Vilket kan bero på att olika aktörer inte vill ge begreppet samma innebörd.

Ståhlkrantz (2019) skriver även att man kan se det pedagogiska ledarskapet som en generell typ
av ledarskap och att det är överförbart på vilken organisation som helst. Pedagogiskt ledarskap
kan tolkas som allt det en pedagog gör till exempel organiserar, planerar, sätter ramar för det
pedagogiska arbetet och tar beslut. Ståhlkrantz (2019) belyser hur en vidgad förståelse av det
pedagogiska ledarskapet ofta kopplas samman med skolutveckling och att det viktigaste i ett
rektorsuppdrag är det pedagogiska ledarskapet. Även om det framkommer problem, som
exempelvis tidsbrist med det pedagogiska ledarskapet så varierar lösningarna (ibid). Larsson
(2010) belyser att det råder en större förvirring idag än vad det gjorde på 1990-talet. Begreppet
ledarskap definieras utifrån de aspekter av fenomenet som forskaren är mest intresserad av.
Larsson (2010) skriver dock att de flesta definitioner har en sak gemensamt. Det handlar om en
process där en pedagog påverkar en annan individ, anger riktning och arbetar för att underlätta
arbetet. Även att viktiga faktorer för en organisations framgång är just ledarskap och att det
kommer till uttryck när både ledare och ledda är överens om och accepterar att det finns.
Larsson (2010) skriver att ledarskapet är en process, inte en personlig stil och kan ses som ett
relationellt fenomen, eftersom det förekommer i en social kontext där ledare och ledda
samarbetar mot ett gemensamt mål. Det krävs tillit och inbegriper en ömsesidig process mellan
varandra (Larsson, 2010). Även Jarl (2013) lyfter begreppet pedagogiskt ledarskap. Jarl (2013)
fokuserar på begreppet pedagogiskt ledarskap och att det används som en samlingsbeteckning
för att beskriva de ansvar och de skyldigheter som åligger rektorn i skolan. I sin studie framhålls
en liknande definition av andra författares formulering, att organisera, följa upp pedagogisk
verksamhet och utveckla. Vidare skrivs det att utbildning inom pedagogiskt ledarskap skulle
kunna ge ledaren möjligheter att arbeta långsiktigt, reflekterande och systematiskt (Jarl, 2013).
2.2 Ledarskap i en pedagogisk organisation
Styf (2012) belyser att det inte finns någon enhetlig definition av pedagogiskt ledarskap. Vidare
påvisas ledarskapet vara en viktig faktor för verksamheter som strävar efter en god kvalitet och
utveckling. Det är således en viktig faktor för förskolans verksamhet. Författaren konstaterar i
samma studie att forskning belyser att ledarskap numera beskrivs som en del av interaktion
mellan människor och att ledarskapet på så vis uppstår i en kontext mellan individerna som
befinner sig i sammanhanget. Vidare skriver Styf (2012) att ledarskapet i förskolan är
kontextuellt men även kulturellt beroende på vilken förskola det gäller. Det pedagogiska
ledarskapet hos en förskollärare är varierande eftersom det pedagogiska ledarskapet uppstår
och formas utefter vilka människor som deltar i sammanhanget. Varje enskild förskola är unik
både i den sociala och kulturella kontexten. Som bland annat förskolechef och förskollärare

påverkas deras utövande av deras yrke när de möter olika individer där språk, handling och
kontext är avgörande (ibid). Avsaknaden av forskning om det pedagogiska ledarskapet beror
kanske på att det ännu inte finns en enhetlig definition av begreppet som forskning påvisar Ling
Li (2014); Wise och Wright (2012) och Harris, Jones, Adams och Cheah (2019). Wise och
Wright (2012) belyser en problematik gällande avsaknaden av forskning om ledarskap i
förskolan. Wise och Wright (2012) framför att det råder en kritisk frånvaro gällande
pedagogiskt ledarskap inom pedagogisk förvaltning. Vidare belyser Wise och Wright (2012)
att det finns ett stort behov av en utvidgad teori gällande ledarskap i förskolan eftersom
begreppet ledarskap är tvetydigt. Enligt författarna har ledarskap i förskolan därför lett till att
det inte blivit forskat kring. Trots att ledarskap är ett studieområde det inte finns mycket
forskning kring så finns det forskning som pekar entydigt mot ledarskap som en viktig faktor
för att uppnå kvalitet i utbildningsinstitutioner Wise och Wright (2012).

2.3 Ledarskap i förskolan
Gällande ledarskapsstilar som kan påträffas i forskning har resultat visat att det beror på vilka
erfarenheter, normer och värden som en förskollärare har som kan ha inverkan på vilken typ av
ledarstil som en förskollärare väljer att inta (Liljenberg, 2015). Liljenberg (2015) belyser
distribuerat ledarskap inom utbildningar i Sverige som innebär att rektor och lärare delar
ansvaret samt att det är fördelaktigt med ett distribuerat ledarskap. Det som avgör för hur
distribuerat ledarskap ska tolkas och förstås är normer och värden (ibid). I förskolans
verksamhet kan distribuerat ledarskap identifieras eftersom läroplanen för förskolan stadgar att
både rektorer och förskollärare ansvarar för organisationen. Däremot har rektorer och
förskollärare olika uppdrag men det är uppdragen och dess resultat som bildar helheten i
verksamheten (ibid). Forssten-Seiser (2017) uppmärksammar i sin avhandling att skolor i
Sverige har en politisk styrning som i sin tur kan ha en inverkan på rektorers möjlighet att inta
ett pedagogiskt ledarskap. Forssten-Seiser (2017) undersöker rektorers pedagogiska ledarskap
och rektorernas egen granskning av sin egen praktik. Rektorer som deltog i Forssten Seiser
(2017) undersökning uttryckte att de upplever press från kommun och chefer och att de hade
det svårt att inta ett pedagogiskt ledarskap som gagnar verksamheten på grund av det. Även
Styf (2012) styrker att kommunen har en avgörande del kring hur det pedagogiska ledarskapet
utformar sig i förskolans verksamhet vilket bekräftar rektorernas upplevelser i Forssten Seisers
(2017) studie. Forskning visar på att pedagogiskt ledarskap definieras olika beroende på vilka
erfarenheter en har som förskollärare (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011).
Författarna belyser att det finns olika faktorer som leder till en inverkan hos förskollärare och

deras förutsättningar att kunna leda och utföra ett pedagogiskt arbete. Bland annat att
förskollärares kompetenser förändras i takt med samhällsförändringarna som sker i nuläget.
Därmed har en ny förskollärarutbildning inletts hösten 2011 och den svenska förskolan ses
numera som en del av utbildningssystemet (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011).
I Stamopoulous (2012) studie går det att finna resultat som tyder på att det finns olika faktorer
som kan ha en inverkan på förskollärares ledarskap. Utifrån Stamopoulus (2012) konklusioner
går det att tyda att författarens tankegångar är i linje med Sheridan, Williams, Sandberg och
Vuorinen (2011) tankar angående att förskollärare bör forma sitt ledarskap och göra det till sitt
trots att det finns påtryckningar att göra annorlunda under förskolans nuvarande förändringar i
professionen.
2.4 Sammanfattning
Tidigare forskning visar att begreppet ledarskap kan definieras på olika sätt, det finns ingen
entydig definition. Forskning visar på att det finns en bred innebörd och ett stort
tolkningsutrymme kring begreppet pedagogiskt ledarskap. För flera forskare innebär
pedagogiskt ledarskap handlingar som en pedagog gör såsom planera, organisera, ta beslut och
att varje komponent kan utgöra byggstenar i ens arbete och ledarskap. Pedagogiskt ledarskap
ses som aspekter av process där det krävs tillit och ömsesidighet. Utbildning i pedagogiskt
ledarskap kan skapa möjligheter till vidare stärkt ledarskap och stärkt självkänsla. Forskning
visar också att rektorer i Sverige upplever det problematiskt att inta ett pedagogiskt ledarskap i
sin profession på grund av politiska påtryckningar. En annan faktor som kan påverka rektorer
och förskollärare är samhällsförändringar. Förskolan ses numera som ett första steg i Sveriges
utbildningssystem och därför behöver det pedagogiska ledarskapet definieras tydligare, för en
ökad kvalité för barnen i förskolan. Olika erfarenheter hos verksamma i förskolan gör att
begreppet pedagogiskt ledarskap är svårt att definiera. Forskning belyser att det finns olika
faktorer som påverkar förskollärare och rektorer att kunna leda och utföra ett pedagogiskt
arbete. Tidigare forskning som presenterats ovan är genomförda med varierande
utgångspunkter och metoder, vilket inte är det primära intresset i föreliggande studie. Den
tidigare forskningen är av vikt eftersom den belyser olika sätt att skapa en förståelse för
begreppet pedagogiskt ledarskap. Därav har vi medvetet bortsett den tidigare forskningens val
av utgångspunkt och metod. För att kunna ta reda på förskollärares och rektorers uppfattningar
enligt föreliggande studies syfte är fenomenografin som ansats lämpligt eftersom variationen
av

uppfattningar

är

centralt.

Därav

valet

av

semistrukturerade

intervjuer

som

undersökningsmetod. Fokus är inte att ta reda på en korrekt definition med hjälp av tidigare

forskning, utan istället undersöka hur pedagogiskt ledarskap beskrivs för att skapa en förståelse
för föreliggande studies fenomen.

3. Fenomenografi
Nedan

följer

studiens
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lyfts

och

definieras. Marton och Booth (2000) skriver att fenomenografiska studier är inriktade på att
beskriva variationen i de olika människornas sätt att erfara ett fenomen, dvs ett föremål eller ett
ting. Föreliggande studie redogör för hur förskollärare och rektorer uppfattar fenomenet
pedagogiskt ledarskap utifrån deras individuella sätt att erfara i sin omvärld. Därav har den
fenomenografiska ansatsen valts eftersom vi fokuserar på hur uppfattningar kommer till uttryck
i relation till föreliggande studies syfte. Uppfattningen är relationen mellan omvärlden och
människan enligt Starrin och Svensson (1994). Variationen av uppfattningar i föreliggande
studies resultat kan ses som att medverkande förskollärare och rektorer uttryckt sig baserat på
hur de erfarit fenomenet pedagogiskt ledarskap utifrån sin individuella omvärld och tidigare
erfarenheter. Marton och Booth (2000) skriver att variation är ett av de centrala begreppen inom
fenomenografin eftersom det är variationen i människors sätt att erfara fenomen i deras
verklighet som är av intresse för studier med fenomenografisk ansats. När medverkande
förskollärare och rektorer ger uttryck för sina uppfattningar analyserar vi deras uppfattningar
av fenomenet pedagogiskt ledarskap, vilket betyder att vi tolkar den underliggande förståelsen
av det som kommer till uttryck i utsagorna.
Det som är grundläggande för den fenomenografiska ansatsen är distinktionen mellan något
som är och hur något uppfattas vara (Marton & Booth, 2000). Marton (1981) kallar det för
första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens
perspektiv innebär vad som kan observeras utifrån och den andra ordningens perspektiv handlar
om hur någon upplever något samt hur något ter sig till någon (ibid). I föreliggande kvalitativa
studie är andra ordningens perspektiv utgångspunkten eftersom vi undersöker förskollärares
och rektorers variationer av uppfattningar av att erfara ett ting utifrån sin omvärld. En
fenomenografisk ansats bidrar till en djupare förståelse för förskollärares och rektorers variation
av uppfattningar i relation till syftet.

4. Metod
I detta kapitel beskrivs studiens kvalitativa undersökningsmetod, urval samt intervjuernas
genomförande. Därefter redovisas studiens dataproduktion och analysprocess. Slutligen
presenteras studiens tillförlitlighet samt de forskningsetiska principerna som tagits hänsyn till.

4.1 Urval
Medverkande förskollärare och rektorer var kvinnor och har arbetat mellan 2 och 26 år. I studien
genomfördes sju semistrukturerade intervjuer på sex olika förskolor, i två olika kommuner i
södra Sverige. Medverkande valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att
urvalet består av de medverkare som visade intresse och för tillfället fanns tillgängliga för
forskaren (Bryman, 2018; Patel & Davidson, 2019). Via e-post tillfrågades förskollärare och
rektorer som arbetar på förskolor och som vi tidigare varit i kontakt med. Av sju tillfrågade
förskollärare och rektorer gav alla sju samtycke till att delta i undersökningen. I föreliggande
studie deltog fyra förskollärare och tre rektorer.

4.3 Intervju
Studiens kvalitativa undersökningsmetod bestod av semistrukturerade intervjuer. De
semistrukturerade intervjuerna genomfördes med förskollärare och rektorer. Intervju som
undersökning lämpade sig väl i förhållande till att studera förskollärare och rektorers
uppfattningar inom fenomenografin (Patel & Davidson, 2019). Det är en metod där medverkare
beskriver sin uppfattning av fenomenet med egna ord (ibid). Semistrukturerade intervjuer
innebär att intervjuaren har formulerat en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett
frågeschema (Bryman, 2018). Frågornas ordningsföljd kan variera och intervjuaren har en viss
möjlighet att ställa ytterligare frågor, följdfrågor i samband med det som uppfattas av vikt (Patel
& Davidson, 2019). Intervjuaren har även möjlighet att ställa frågor som inte ingår i
frågeschemat. Under semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från neutrala
bakgrundsfrågor (ibid). Därefter följer de huvudsakliga frågor som behandlar studiens syfte.
Likaså avslutas intervjun neutralt med utrymme för kommentarer eller tillägg kring frågornas
innehåll som upplevs betydelsefullt för medverkande skriver Patel och Davidson (2019).

4.4 Intervjuernas genomförande
I detta avsnitt presenteras genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna.
Den första kontakten med rektorerna och förskollärarna var via e-post. I utskicket informerades
rektorerna och förskollärarna om studiens ämne, upplägg och tillfrågades om att delta i studien.
Tillsammans med de rektorer och förskollärare som gav sitt samtycke till att delta bokades
datum, tid och plats för att kunna utföra intervjun. På plats inför intervjun informerades om
samtyckesblanketten (se bilaga 1) och om Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer. De

semistrukturerade

intervjuerna

utfördes

på

medverkandes

förskolor.

Förskollärare intervjuades i ett personalrum och rektorer intervjuades i ett kontorsrum. De
semistrukturerade intervjuerna utfördes klockan, 11, 13 och 14. Vid varje intervju deltog en
medverkande och en intervjuare för att skapa förutsättningar för att situationen skulle upplevas
bekvämt för medverkarna. Intervjuaren informerade återigen om studiens syfte och upplägg
samtidigt som medverkare undertecknade samtyckesblanketten, samt att ljudinspelningen
påbörjade. Ljudupptagningen skedde med hjälp av en smartphone, med appen röstmemo. Under
intervjun utgick intervjuaren ifrån intervjufrågorna (se bilaga 2). Intervjuerna inleddes med
bakgrundsfrågor och därefter de frågor som berörde studiens syfte och frågeställning. Frågorna
ställdes utefter samtalets innehåll och ibland förekom följdfrågor utefter samtalets innehåll och
behov. intervjun avslutades med att medverkaren fick möjlighet att tillägga något om så
önskades. Intervjuerna tog i snitt 25 minuter per tillfälle.

4.5 Databearbetning
I studien görs intervjuer och intervjusvaren transkriberas och utgör ett empiriskt datamaterial
som analyseras. Eftersom intresset är att ta reda på förskollärares och rektorers uppfattningar
om sina förutsättningar att inta ett pedagogiskt ledarskap med egna ord är ljudinspelning via en
smartphone och appen röstmemo en relevant metod. Den var inte uppkopplad till något moln
eller internet eftersom vi ville vara säkra på att inspelningarna inte sparades på andra ställen,
men också hantera intervjusituationen i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
principer. Enligt Patel och Davidson (2019) finns det både för- och nackdelar med
ljudinspelning. Fördelarna är att medverkarnas svar registreras exakt och att det återkommande
kan lyssnas på medverkarnas beskrivningar och resonemang. Nackdelar med ljudinspelning
kan vara att det blir kostsamt då materialet måste skrivas ut eller att medverkarna kan upplevas
vara angelägna att framstå som logiska och förnuftiga (ibid).

4.6 Transkribering
Det ljudinspelade materialet från de semistrukturerade intervjuerna med rektorer och
förskollärare transkriberades i sin helhet samt i nära anslutning till intervjuns genomförande.
Fördelen med ljudinspelat material är att det underlättar en noggrann analys av vad rektorerna
och förskollärarna har sagt. Det är fördelaktigt eftersom vi som forskare kan gå igenom
materialet flera gånger (Bryman, 2018). Vi har utfört korrigeringar i transkriptionen för att öka
förståelsen för läsaren. De justeringar som har genomförts är att ofullständiga meningar har
kompletterats till fullständiga genom att sätta ut en punkt och börja nästa mening med stor

bokstav. Justeringarna vid transkriberingen har inte förändrat innebörden i utsagan, eftersom
ord inte tagits bort. När medverkande betonade ord mer än andra och eller upprepade dem så
har ett förtydligande gjorts genom att fetmarkera ordet i transkriberingen.

4.7 Analysprocess
Ljudinspelningarna från intervjuerna och intervjusvaren transkriberades till text. Texterna blev
underlag för analysen. Efter transkriptionen diskuterade vi det som sades i ljudinspelningarna.
Transkriptionerna lästes igenom flertalet gånger i relation till vår valda vetenskapsteoretiska
ansats, syfte och forskningsfrågorna. Därefter skrevs transkriptionerna ut i pappersformat för
att underlätta kartläggningen av det insamlade materialet. För att underlätta analysprocessen av
intervjumaterialet i föreliggande studie har intervjumaterialet fördelats i fyra faser. De fyra
faserna är följande: att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck, att uppmärksamma
likheter och skillnader i utsagorna, att kategorisera uppfattningar i beskrivningsteorier och att
studera den underliggande strukturen i kategorisystemet enligt Alexandersson (1994) och Patel
och Davidson (2019).
I den första fasen fördjupar sig forskaren i intervjumaterialet genom upprepad läsning av
transkriptionen enligt Alexandersson (1994) och Patel och Davidson, (2019). Därmed har
intervjumaterialet i föreliggande studie upprepade gånger blivit genomläst för att
helhetsintrycket ska infinna sig hos oss som forskare. Vidare skriver Alexandersson (1994) att
det är först när forskaren har en öppenhet i förhållande till innehållet i intervjusvaren som det
ofta framträder företeelser och eller situationer som av någon anledning framträtt frekvent och
därmed synliggörs företeelser i utsagorna. Som forskare har vi strävat efter en öppenhet till
innehållet i intervjusvaren för att få syn på de framträdande företeelserna i utsagorna. Efter
analysering av vårt insamlade intervjumaterial kunde vi uttyda mönster av likheter och
skillnader, vilket leder oss till den andra fasen i analysprocessen. Den andra fasen innebär enligt
Alexandersson (1994) och Patel och Davidson (2019) att forskare på ett systematiskt och
konkret sätt ser och uppmärksammar skillnader och likheter i intervjumaterialet. Forskaren kan
ställa intervjumaterialet mot varandra och på så sätt urskilja kontrasterna enligt Alexandersson
(1994). I föreliggande studie var färgkodning ett hjälpmedel i bearbetningen av
transkriptionerna, för

att kunna synliggöra framträdande beskrivningskategorier till

resultatdelen. När kategoriernas konturer formas är forskare i den tredje fasen (ibid). Den tredje
fasen innebär att de uppfattningar som identifierats och kategoriserats i analysprocessen bör
vara av intresse för studiens ämne åsyftar Alexandersson (1994) och Patel och Davidson (2019).
I föreliggande studie identifierades uppfattningarna i utsagorna som därefter resulterade i

studiens nuvarande kategorier. Genom den tredje fasen kunde mönster framträda i helheten och
därför kunde utsagornas kontraster börja bilda kategoriernas konturer (ibid). På ett kvalitativt
och tydligt sätt bör beskrivningskategorierna, enligt Alexandersson (1994), skilja sig från
varandra och får således inte överlappa varandra. Därför hamnade vi i kategorierna påverkande
faktorer, eget ansvar att skapa förutsättningar, ett klargörande i den reviderade läroplanen,
oförutsebara händelser och tillit och kommunikation. Enligt Alexandersson (1994) och Patel
och Davidson (2019) benämns den fjärde och sista som utfallsrummet. Utfallsrummet är
huvudresultatet utifrån föreliggande studies beskrivningskategorier som beskriver variationer
av förskollärares och rektorers uppfattningar om ett fenomen, i detta fall pedagogiskt ledarskap.

4.8 Studiens tillförlitlighet
Tillförlitligheten består av fyra delkriterier som är följande: trovärdighet, överförbarhet,
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera enligt Bryman (2018).
Trovärdighet innebär att som forskare skapa trovärdighet i studiens resultat vilket betyder att
forskningen bör ha utförts i enlighet med de steg som en kvalitativ undersökning innefattar
(Bryman, 2018). Överförbarhet innebär att andra forskare ska kunna tillämpa och upprepa
denna studie enligt (Bryman, 2018). Därför har vi som forskare varit detaljrika i vår metoddel
för att andra forskare ska kunna tillämpa och upprepa föreliggande studie. Pålitlighet innebär
att det skrivits fram en fullständig och tillgänglig redogörelse för samtliga faser i studiens
process för att på så sätt säkerhetsställa tillförlitligheten och trovärdigheten (ibid). En
fullständig och tillgänglig redogörelse går att finna i föreliggande studies metodavsnitt.
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att det ska finnas en tydlighet gällande forskarens
ställningstagande, det vill säga att det tydligt framgår i studien att forskaren inte medvetet låtit
personliga värderingar påverka undersökningen enligt Bryman (2018). Som forskare har vi
gjort ett ställningstagande i den bemärkelsen att vi genomgående i studiens process påmint
varandra om att personliga värderingar inte ska påverka någon del i föreliggande studie. För att
styrka studiens tillförlitlighet ytterligare utfördes det två pilotintervjuer med två olika
förskollärare som inte deltog i studien. Pilotintervjuerna utfördes endast för att testa frågornas
relevans, och för att testa om det gick att förstå frågornas innebörd som Bryman (2018) skriver
kan vara fördelaktigt att göra.

4.9 Etik
I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer för att
skydda medverkandes integritet. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet,

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Medverkande informerades om att det var
frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtliga medverkare
fick både muntligt och skriftligt genom samtyckesblanketten, information om forskningens
syfte innan intervjun start. Medverkandes samtycke till att delta skedde via mail, genom
samtyckesblanketten och muntligt innan intervjuns start. Vilket är i enlighet med
samtyckeskravet. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer att de
uppgifter som kommer fram enbart används i forskningssammanhang och inte lämnas ut till
tredje part. Även att uppgifterna ska hanteras med maximal konfidentialitet, vilket är att
uppgifterna inte ska kunna härledas till någon av medverkarna. I resultatredovisningen kommer
inga fingerade namn på medverkarna att användas, utan nämns endast med respektive yrkesroll
av etiska riktlinjer. All inspelad data kommer att raderas efter transkribering.

4.10 Metodkritik
Den kvalitativa metoden gav medverkarna större frihet i att beskriva och utveckla sina svar på
frågorna i intervjuerna. Intervju som undersökningsmetod bidrog till att uppnå syftet eftersom
vi ville ta reda på förskollärares och rektorers uppfattningar. Om vi valt enkäter som
undersökningsmetod hade vi inte kunnat ställa följdfrågor och heller inte kunnat anpassa
frågorna efter medverkarnas svar. Intervjufrågorna är konstruerade innan valet av ansats i
föreliggande studie. Därav har det i efterhand upptäckts att en intervjufråga är formulerad med
ordet upplever, istället för uppfattar. Uppfattar hade varit ett bättre ordval eftersom vi vill
undersöka variationen av uppfattningar.
En pilotintervju i föreliggande studie genomfördes för att undersöka intervjufrågornas
formulering, innehåll och svar kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Pilotintervjun
gjorde att vi kunde ändra intervjufrågornas formuleringar inför de semistrukturerade
intervjuerna för att få så utförliga svar som möjligt. Vi valde likväl semistrukturerade intervjuer
med förskollärare och rektorer, eftersom det möjliggjorde att vi kunde få syn på deras
uppfattningar om deras förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet. Medverkande
förskollärare och rektorer arbetar på olika förskolor och i olika kommuner vilket kan bidra till
en ökad variation av uppfattningar som har betydelse för vårt resultat. Vi anser att resultatet har
berikats genom att vi har uppmärksammat både förskollärares och rektorers uppfattningar om
sina förutsättningar att inta ett pedagogiskt ledarskap eftersom det ger oss ett helhetsperspektiv
att se på fenomenet. En problematik kan vara att forskarna sedan tidigare var bekanta med
medverkarna från de semistrukturerade intervjuerna. Då menar vi att bekantskapen kan ha

inverkat på intervjuernas resultat. Däremot kan bekantskapen mellan forskarna och
medverkarna ha möjliggjort ett förtroende till att intervjuerna mer liknade ett okonstlat
samtal. En svaghet i föreliggande studie kan vara analysarbetet eftersom vi inte arbetat med en
fenomenografisk ansats tidigare. Det krävde engagemang och tid för att förstå ansatsen och
komma fram till beskrivningskategorierna.

5. Resultat
Nedan redovisas och analyseras intervjuundersökningarnas resultat utifrån syftet som är att
undersöka hur förskollärare och rektorer uppfattar sina förutsättningar att inta det pedagogiska
ledarskapet i samband med den reviderade läroplanen som trädde i kraft 2019.
Frågeställningar är: Hur uppfattar förskollärare sina förutsättningar att inta det pedagogiska
ledarskapet? Hur uppfattar rektorer sina förutsättningar att inta det pedagogiska ledarskapet?
Följande kategorier skapades utifrån fenomenografins fyra faser i analysprocessen:
Hinder i vardagen, uppfattningar om eget ansvar, ett klargörande i den reviderade läroplanen,
oförutsebara händelser och tillit och kommunikation. Under varje kategori presenteras valda
utdrag från intervjuundersökningarna. Resultatet av förskollärares uppfattningar redovisas i del
1, rektorers uppfattningar redovisas i del 2. Det finns inte en inbördes hierarki mellan
kategorierna eftersom ingen uppfattning är mer betydelsefull än någon annan. Det innebär att
uppfattningarna inte rangordnas i föreliggande studie. I samband med att intervjusvaren
presenteras benämns medverkande som rektor eller förskollärare och är numrerade.

5.1 Del 1 Uppfattningar uttryckta av förskollärare
I detta avsnitt analyseras förskollärares uppfattningar om sitt förstärkta ansvar att leda i relation
till den reviderade läroplanen. De kategorier som framträtt är påverkande faktorer, om eget
ansvar att skapa förutsättningar och ett klargörande i den reviderade läroplanen som presenteras
nedan.

5.1.1 Påverkande faktorer
På frågan om hur förskollärare upplever eventuella hinder finns som begränsar de i sin ledarroll
betonar medverkande förskollärare att de upplever att det förekommer hinder. Att stöta på
hinder kan tolkas leda till att förskollärare 1 hamnar i en ond cirkel där negativa formuleringar
tar överhand och påverkar förskollärares tankesätt och deras pedagogiska ledarskap.
Förskollärare 1 beskriver upplevda hinder på följande sätt:

Förskollärare 1: Vill inte fastna i gnällträsket. Vi får tänka att det inte går att göra allt. Se till vad som är
viktigast. En god kommunikation i arbetslaget.

Uppfattningen kommer till uttryck i utsagan genom att det tolkas som att förskollärare 1
behöver se till vad barngruppen behöver och utifrån det prioritera, planera och strukturera. En
möjlig tolkning är att de överlag tänker att de behöver och måste göra allt. Det uppfattas som
att rak kommunikation i arbetslaget är en förutsättning. Det tolkas vara en förutsättning för en
god arbetsmiljö eftersom den uppfattningen kommer till uttryck när förskollärare 1 beskriver
att de behöver se till vad som är viktigast, en möjlig tolkning är att en god kommunikation i
arbetslaget är av vikt. När hinder uppstår uppfattas kommunikationen bli lidande i arbetslaget,
där gnällträsket blir till, vilket kan bidra till att de fastnar i en ond cirkel. Det tolkas som att
förskolläraren önskar en god kommunikation i arbetslaget för att det är en brist och en
problematik. En annan variation av uppfattning om hinder i vardagen formuleras i följande
utsaga:
Förskollärare 2: Ja det är den klassiska tidsaspekten, man har inte tid att göra allt man vill göra utan man
får prioritera. Kommer i ett läge där jag enbart släcker bränder, blir mer en ordningsperson. Stress och
bristen på ork och energi blir ett hinder.

Uppfattningen kommer till uttryck i ovanstående utsaga genom att tiden uppfattas vara ett
dilemma. Bristen på tid tolkas påverka den planerade verksamheten. Vilket kan uppfattas som
att förskollärare 2 endast gör det som situationen kräver. Det läget som förskollärare 2 beskriver
att hon hamnar i tolkar vi bidra till en ökad stress som hon uttrycker i utsagan. Förskollärare 2
uttrycker att hon inte har tid att göra allt hon vill göra, det skulle kunna uppfattas som att det
begränsar henne i hennes pedagogiskt ledarskap eftersom stressen tar över. Förskollärare 3
beskriver ytterligare en variation av en uppfattning i följande utsaga:
Förskollärare 3: När vardagen blir att jag uppfattar mig som otillräcklig. Att inte kunna gå ifrån, utan
det går bara när barn är på semester eller sjuka. Förutsättningarna är ju ändå att barnen är i förskolan,
allihopa varje dag. Stor barngrupp och maxar antalet barn. Att vara pedagogisk ledare blir i längden inte
hållbart.

I ovanstående utsaga ger förskollärare 3 uttryck för att hon inte kan vara den pedagogiska
ledaren som hon önskar att vara, och enligt sitt uppdrag ska vara. Detta tolkar vi som att den
stora barngruppen påverkar förskolläraren i sitt pedagogiska ledarskap, eftersom barnen
förutsätts vara i förskolan varje dag enligt utsagan. Ytterligare ett sätt att förstå innebörden i det
som förskolläraren ger uttryck för skulle kunna vara stor barngrupp och max antal barn,

eftersom hon uttrycker en problematik i vardagen som påverkar hennes sätt att inta ett
pedagogiskt ledarskap och hennes roll att vara en pedagogisk ledare. Detta kan tolkas som att
innebörden i uppfattningen skulle kunna vara att den stora barngruppen påverkar henne i att
vara den pedagogiska ledaren som hon vill enligt utsagan.

5.1.2 Eget ansvar att skapa förutsättningar
Uppfattningen som kännetecknas av ett eget ansvar i att skapa förutsättningar i sitt uppdrag
kommer till uttryck i följande utsaga:
På frågan om vilka förutsättningar förskollärare får för att kunna vara en pedagogisk ledare i
förskolan samt vilka förutsättningar de vill ha och behöver understryker förskollärare 4 att det
är hennes eget ansvar att skapa de förutsättningar hon behöver.

Förskollärare 4: Ingen som har gett mig förutsättningar, det är någonting jag tycker man ska göra själv. I
min yrkesroll som förskollärare och uppdrag.

I ovanstående utsaga kommer uppfattningen om det egna ansvaret om att skapa förutsättningar
till uttryck genom att förskollärare 4 säger att ingen har gett henne förutsättningar eftersom hon
tycker att det är något förskollärare bör göra själva. Det kan tolkas som att förskollärare 4
upplever att hon ska skapa egna förutsättningar för att vara en pedagogisk ledare. Därmed kan
ytterligare en tolkning vara att förutsättningar inte behöver ges till förskollärare 4. Utifrån
utsagan kan en problematik vara att förutsättningar kan tolkas på flertalet olika sätt vilket också
kan bero på vilken personlighet en förskollärare har. Ytterligare en variation av en uppfattning
om förutsättningar att vara en pedagogisk ledare kommer till uttryck genom utsagan nedan:

Förskollärare 3: Jag vill jobba i enlighet med vad läroplanen föreskriver att förskollärare ska ansvara för.
För att jag ska lyckas med det behöver arbetsmiljön och förutsättningarna förändras.

Uppfattningen kommer till uttryck i ovanstående utsaga genom att förskollärare 3 ger en
indikation på att hennes förutsättningar i dagsläget inte är optimala för att kunna vara en
pedagogisk ledare. Vi tolkar det som att förskollärare 3 ger uttryck för uppfattningen av att
arbetsmiljön är ett hinder eftersom hon uttrycker att det behöver förändras för att hon ska kunna
lyckas i sitt uppdrag att vara en pedagogisk ledare. Ett sätt att förstå innebörden i uppfattningen
är att hon arbetar i enlighet med läroplanen i den utsträckning som hon uppfattar är möjligt
utifrån hennes nuvarande förutsättningar.

5.1.3 Ett klargörande i den reviderade läroplanen
På frågan om hur förskollärare uppfattar den reviderade läroplanen 2018 kring förskollärarens
förstärkta ansvar att leda och om de uppfattar en skillnad från läroplanen 2016 uppfattar
medverkande förskollärare att det är ett klargörande i den reviderade läroplanen samt att det
finns en skillnad. Förskollärare 4 beskriver en variation av en uppfattning om den reviderade
läroplanen i följande utsaga:
Förskollärare 4: Jag gillar skärpningen i den nya läroplanen. Det är stor skillnad. Nu ska vi möjliggöra,
innan var det sträva efter.

Uppfattningen kommer till uttryck i ovanstående utsaga genom att förskollärare 4 uttrycker den
reviderade läroplanen som ett förtydligande. Den stora skillnaden mellan den reviderade
läroplanen 2018 och läroplanen 2016 tolkar vi vara det förändrade ordvalet, som hon betonar
är orden ska möjliggöra istället för orden sträva efter. Utifrån utsagan kan en möjlig tolkning
vara att hon upplever en tydlighet i hennes uppdrag som pedagogisk ledare. Tydligheten kan
möjligtvis tolkas leda till en förbättrad kvalité i förskolan för förskollärare 4 eftersom hon
uttrycker att hon gillar skärpningen och eftersom vi tolkar att hon genom de förändrade
ordvalen, ska möjliggöra, upplever en klarhet i hur hon ska arbeta. Orden sträva efter tolkar vi
att hon upplevde som mer diffust än orden ska möjliggöra eftersom hon numera tolkas uppleva
en tydlighet. Ytterligare en variation av en uppfattning om den reviderade läroplanen som en
bra förändring, till och med väldigt bra kommer till uttryck i följande utsaga:
Förskollärare 1: Vi diskuterar mycket att tidigare hade vi strävansmål, vi ska sträva efter att barnen
utvecklar dessa förmågor och nu står det att vi ska möjliggöra att barnen får möjlighet att utöva
förmågorna. Sen är det inte säkert att barnen löser eller klarar av det men vi måste ge dem möjlighet att
göra det. Jag tycker det är en bra förändring. Att jobba mer aktivt, det har gjort det tydligare. Väldigt bra.

I ovanstående utsaga ger förskollärare 1 uttryck för uppfattningen genom att hon upplever att
förtydligandet leder till att det krävs mer aktivt och målstyrt arbete i hennes roll som pedagogisk
ledare. Vi tolkar det som att förskolläraren upplever begreppet strävansmål som otydligt
eftersom hon säger att det blivit tydligare med begreppet möjliggöra. En möjlig tolkning är att
förskolläraren ger uttryck för att hon måste ge barnen möjlighet att utveckla sina förmågor även
om det inte är säkert att barnen förstår eller kan lösa uppgiften. Vilket skulle kunna tolkas som
att barnen ges fler utmaningar då de ges möjlighet att prova och därefter kunna vidareutveckla
sina förmågor. Vidare beskrivs en annan uppfattning om tydlighet i följande utsaga:

Förskollärare 2: Tydligare, nu ska vi ska möjliggöra, innan var det sträva efter.
Större ansvar på förskolläraren i den reviderade läroplanen. Mycket prat om undervisning, samtidigt är
det vi gjort hela tiden. Mycket sitter i huvudet. Att undervisningen är något annat än det vi gjort hela
tiden.

En tolkning av vad som sägs skulle kunna vara att förskollärare 2 upplever att den reviderade
läroplanen är ett förtydligande eftersom hon beskriver att förskolläraren har fått utökat ansvar i
sin roll som pedagogisk ledare. En möjlig tolkning är att förskolläraren ser förtydligandet i
läroplanen gällande undervisning som något hon upplever alltid ha gjort. I samband med
förtydligandet om att förskollärare nu ska möjliggöra istället för att sträva efter i undervisningen
uppfattas det som ett tvekande och att funderingar uppstår hos förskolläraren. En möjlig
tolkning är att förskolläraren upplever att det är undervisning som hon alltid ha bedrivit, men
vi tolkar att hon uppfattas bli tveksam av att begreppet undervisning skrivs fram tydligare i den
reviderade läroplanen.

5.2 Del 2 Uppfattningar uttryckta av rektorer
I detta avsnitt analyseras rektorers uppfattningar om deras förutsättningar att inta det
pedagogiska ledarskapet. De kategorier som framträtt och som presenteras nedan är
oförutsebara händelser och tillit och kommunikation.

5.2.1 Oförutsebara händelser
På frågan om hur rektorer upplever eventuella hinder finns som begränsar de i sin ledarroll
betonar rektor 1 och rektor 2 att politiska beslut påverkar deras pedagogiska ledarskap. I
nedanstående utsaga ger rektor 1 uttryck för hur hon uppfattar ekonomin:

Rektor 1: Ekonomiska förutsättningar är strama, framför allt nu när vi går in i en besparingstid, då kan
jag säga att, nej, utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan jag inte uppleva att jag har de förutsättningar som
jag skulle önska. Ekonomin saknar jag.

I ovanstående utsaga blir det tydligt att politiken påverkar rektor 1’s förutsättning att utföra sitt
uppdrag i att leda den inre organisationen och att skapa förutsättningar för förskollärare att inta
ett pedagogiskt ledarskap. Det blir tydligt när rektor 1 säger att hennes ekonomiska
förutsättningar är strama. En möjlig tolkning av uppfattningen i utsagan är att ekonomin är ett
hinder för att kunna boka vikarier vid sjukdom eller bortfall av personal. Ett annat sätt att förstå
innebörden i uppfattningen skulle kunna vara att besparingstiden gör den ekonomiska

förutsättningar ännu stramare än tidigare. Ytterligare ett sätt att förstå innebörden i
uppfattningen är att den ekonomiska aspekten har en betydande del i rektorns uppdrag eftersom
vi tolkar ekonomin som avgörande gällande verksamheten i stort. Att politiken är avgörande
kommer till uttryck i en annan variation av uppfattning nedan:
Rektor 2: Vi jobbar i en politisk styrd organisation som är i ständig förändring, vilket påverkar mig i min
ledarroll som rektor. När politiska beslut tas kan jag bli låst i mitt uppdrag att skapa förutsättningar för
mina medarbetare att utföra det pedagogiska ansvaret. Jag blir låst eftersom politiska beslut inte går att
påverka eller välja bort, och på så sätt kan det skapa oordning i arbetslag och barngrupp.

I ovanstående utsaga ger rektor 2 uttryck för uppfattningen om att politiska beslut sker
återkommande och påverkar rektorns uppdrag i att skapa förutsättningar för förskollärare att
inta ett pedagogiskt ledarskap. Vi tolkar det som att rektor 2 upplever sig begränsad i sitt
uppdrag eftersom hon måste följa politiska beslut som tas gällande verksamheten.
Ytterligare ett sätt att förstå innebörden i det som rektor 2 ger uttryck för skulle kunna vara att
de politiska beslut som tas uppfattas, beroende på vad beslutet gäller, som positiva eller
negativa i och för verksamheten. En annan tolkning är att om politiska beslut uppfattas som
negativa kan det i sin tur skapa oordning i verksamheten. Rektor 2 beskriver sin uppfattning
om oförutsebara händelser som upptar tid i hennes planerade schema och uppdrag. I
nedanstående utsaga kommer uppfattningen till uttryck:

Rektor 2: Jag kommer till jobbet, jag har fyra inplanerade möten, på morgonen möts jag av att det varit
ett inbrott, vaktmästaren kanske inte kan sopa upp glaset, media ringer, det drar igång. Samtidigt kanske
står det en arg vårdnadshavare utanför som är missnöjd över sina tider, det händer mycket. Kanske en
orosanmälan, men jag trivs med detta och jag har en gåva av att inte stressa upp mig.

Genom utsagan tolkar vi rektor 2’s yrke som händelserikt där hinder uppstår frekvent. Ett sätt
att förstå innebörden i uppfattningen är att vi tolkar att rektor 2 inte upplever händelserna som
ett hinder, eftersom vi tolkar genom utsagan att hon uppfattas ha kunskap kring hur hon ska
hantera situationer. Vilket hon ger uttryck för i utsagan när hon säger att hon har en gåva av att
inte stressa upp sig. Ytterligare en tolkning av rektorns utsaga är att vi uppfattar rektor 2 som
strategisk i sitt sätt att leda och utföra sitt arbete samt att hon trivs i sitt yrke och är medveten
om vad yrket kan innebära. Därför tolkar vi att hon genom sin uppfattning inte ser situationerna
i utsagan som hinder eller problem.

5.2.2 Tillit och kommunikation
På frågan om vilka förutsättningar rektorer får för att kunna vara en pedagogisk ledare i
förskolan samt vilka förutsättningar de vill och behöver understryker rektor 1 och 2 att
förtroende är av vikt. Rektor 1 och 2 relaterar sina arbetslag till idrotten. Nedan följer en
variation av uppfattning koppling till idrotten:
Rektor 1: Jag kan förstå tankesättet i idrotten, att tro på varje spelares individuella styrkor och svagheter
och sammansätta det. Alla kan inte vara Zlatan, vi behöver andra spelare och hur kompletterar de
varandra för att vi ska kunna göra mål. Vi behöver även en målvakt, som backar upp på något sätt. Vara
lyhörd och lyssna in spelare, och ta vidare det. Min roll är som en tränare, i vissa sammanhang, och
ibland måste jag vara chef. Jag måste också ta beslut ibland.

I ovanstående utsaga ger rektor 1 uttryck för att alla inte kan vara Zlatan, istället behöver rektorn
se till varje individs styrkor. Ett sätt att förstå innebörden i uppfattningen skulle kunna vara att
hon ser ett fungerande arbetslag som en förutsättning. Utifrån utsagan kommer uppfattningen
till uttryck när hon definierar sig själv som tränare i vissa sammanhang, som ibland behöver ta
beslut. Rektor 1 nämner att hon behöver andra spelare och att de kompletterar varandra. Hennes
uppfattning ger en indikation på att alla i arbetslaget behövs utifrån ens olika förmågor. I
nedanstående utsaga kommer rektor 1’s variation av uppfattning om lyhördhet till uttryck:
Förskollärare behöver ha tillit till att rektorn vet vad som ska göras, och att som rektor ska ha tillit till
förskollärare att de kan leva upp till ansvaret som står i läroplanen. Men jag som rektor måste ge dom
förutsättningar till det, och ser jag att den här förskolläraren behöver jobba med en viss del, en
kompetensdel, då är det min skyldighet att skapa det. Till exempel när en spelare behöver coaching.
Det går att göra i kollegiala sammanhang och individuellt i kompetensutveckling. Jag behöver skapa
förutsättningar till förskollärare för att de ska kunna uppnå sitt ansvar.

Vi tolkar det som att rektor 1 ger uttryck i sin uppfattning om att förtroende är fördelaktigt i
relationen mellan förskollärare och rektorer för att respektive yrkesroll ska kunna utföra sitt
uppdrag enligt riktlinjer i förskolans läroplan. En möjlig tolkning är att rektorn tar sitt ansvar i
att se till vad som behövs för verksamheten, såsom att ge de rätta förutsättningarna utifrån vad
förskolläraren uppfattas sakna. Ytterligare en tolkning av innebörden i uppfattningen skulle
kunna vara att rektorn ser sig själv som ansvarig till att skapa de förutsättningar som behövs för
att kompetensutveckla medarbetarna. Även här tolkar vi att rektorn relaterar sina medarbetare
som spelare och sig själv som tränare för att kunna ge passande förutsättningar både enskilt och

arbetslagsvis. Ytterligare en variation av uppfattning med koppling till idrotten kommer till
uttryck i följande utsaga:

Rektor 2: Jag relaterar mitt pedagogiska ledarskap mycket till idrotten. Pratas mycket om skillnaden
mellan barnskötare och förskollärare, det har varit lite av en kultur i kommunen senaste tiden. Men jag
tänker, i mina team behöver jag en målvakt, en back och en forward. Vi har olika positioner och det är
det som gör att vi är ett team. Där är min roll att stötta och heja.

I ovanstående utsaga ger rektor 2 uttryck för att hon behöver både förskollärare och barnskötare
för att komplettera varandra och bilda ett lag. Därmed är en möjlig tolkning att hon värderar
sina medarbetare likvärdigt oberoende av vilken utbildning och yrkesroll personalen har.
Ytterligare ett sätt förstå innebörden av uppfattningen skulle kunna vara att hon relaterar sin
yrkesroll och sitt pedagogiska ledarskap till idrotten där hennes roll är att vägleda som en
tränare i ett lag. Utifrån utsagan tolkar vi att de olika positionerna uppfattas vara av betydelse
för ett fungerande arbetslag. Rektor 2 beskriver även sin uppfattning om sammansättningen av
ett arbetslag. I nedanstående utsaga kommer uppfattningen till uttryck:

Rektor 2: Det handlar om hur jag sätter ihop arbetslag. Där får jag våga vara chef i mitt pedagogiska
ledarskap. Därför tycker jag det är bra när jag bygger arbetslag, att sätta ihop en inre organisation, någon
nyexad, relativt nyexad, och någon med beprövad erfarenhet så de kompletterar varandra.

Att vara chef och våga ta beslut i sitt pedagogiska ledarskap kommer till uttryck i ovanstående
utsaga. En möjlig tolkning är att våga ta beslut och att våga vara chef är av betydelse. Ytterligare
en tolkning av innebörden i uppfattningen skulle kunna vara att rektorn sätter samman arbetslag
utefter pedagogers kompetenser. Detta tolkar vi som att det i sin tur skapar förutsättningar för
ett fungerande arbetslag eftersom pedagogernas erfarenheter kompletterar varandra. Vi tolkar
även genom utsagan att rektorn menar att det är en fördelaktig sammansättning av pedagoger
med olika erfarenheter. Om rektor 2 inte hade vågat att vara chef i sitt pedagogiska ledarskap
skulle det kunna leda till att förtroendet till henne brister vilket i längden kan skapa en
problematik i verksamheten. Rektor 3 beskriver sin uppfattning om hennes ansvar som chef i
följande utsaga:
Rektor 3: Jag som rektor är ju chef, det är mitt ansvar att arbetslaget får rätt verktyg för att göra det bästa
för barnen i verksamheten.

I ovanstående utsaga ger rektor 3 uttryck för hennes betydelse att ge arbetslaget rätt
förutsättningar för barngruppens bästa. Ett sätt förstå innebörden i uppfattningen skulle kunna
vara att hon vill ge anpassade förutsättningar som gynnar den särskilda barngruppen. Ett annat
sätt att förstå innebörden av uppfattningen skulle kunna vara att rektorns lyhördhet gentemot
arbetslaget är av betydelse för en fungerande verksamhet.

5.3 Sammanfattning av del 1 och del 2
Det framkommer varierande uppfattningar om fenomenet i föreliggande studies resultat i del 1
gällande faktorer som påverkar förskollärares pedagogiska ledarskap. De kommer till uttryck
genom bland annat upplevd stress, stora barngrupper och bristen på energi. En variation av
uppfattning kommer till uttryck när en förskollärare beskriver att det är hennes eget ansvar att
skapa förutsättningar att kunna inta ett pedagogiskt ledarskap. Ytterligare en variation av
uppfattning kring förutsättningar är att arbetsmiljön och förutsättningarna behöver förändras.
Förskollärare i föreliggande studie uttrycker en tydlighet gällande den reviderade läroplanen
2018. Den stora skillnaden mellan den reviderade läroplanen 2018 och läroplanen reviderad
2016 tolkar vi vara det förändrade ordvalet utifrån förskollärarnas utsagor, som betonas vara
”ska möjliggöra”, istället för orden ”sträva efter”.
I del 2 uttrycker rektorer att politiken styr dem i sin yrkesroll där det pedagogiska ledarskapet
kan påverkas, beroende på vad beslutet gäller. Politiska beslut och oväntade situationer som
uppstår tolkar vi som hinder i rektorers planerade arbetstid. En variation av uppfattning är att
tillit och kommunikation uttrycks vara till en fördel där en ömsesidig lyhördhet och förståelse
genomsyras i relationen mellan förskollärare och rektor. Ytterligare en variation av uppfattning
som uttrycks är rektorers sätt att se på arbetslag som en liknelse till idrotten. Beskrivningen av
uppfattningarna kopplade till idrotten tolkar vi vara fördelaktigt för att kunna skapa
gemensamma förutsättningar i kollegialet, där individers olika kompetenser kompletterar
varandra.

6. Diskussion
I detta avsnitt presenteras en diskussion av studiens resultat och resultatsammanfattning i
förhållande till tidigare forskning. Diskussionen syftar till att förtydliga resultatets betydelse
utifrån studiens två forskningsfrågor. Den tidigare forskningen belyser hur begreppet
pedagogiskt ledarskap kan innebära och bidra med. Med denna studie vill vi istället belysa
variationen av uppfattningar om fenomenet pedagogiskt ledarskap uttryckta av förskollärare
och rektorer.

6.1 Hur uppfattar förskollärare sina förutsättningar i sitt förstärkta uppdrag i det
pedagogiska ledarskapet?
I föreliggande studie visar resultatet att medverkande förskollärare uttrycker stress och bristen
på tid som ett hinder i deras yrke. Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) belyser
att det finns olika faktorer som leder till en inverkan hos förskollärare och deras förutsättningar
att kunna utföra sitt uppdrag. De faktorer som framträder i variationen av uppfattningar av
förskollärare i föreliggande studie uttrycks vara tiden, stor barngrupp och stress. Dessa faktorer
tolkar vi påverka deras roll att inta ett pedagogiskt ledarskap i den utsträckningen som de
förväntas göra i deras profession i enlighet med den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018).
De uttrycker även att den reviderade läroplanen ses som ett förtydligande. Det innebär ett
förtydligande och skillnaden uttrycks vara det förändrade ordvalet, som förskollärare i
föreliggande studie betonar, “nu ska vi möjliggöra, innan var det sträva efter”. Trots att
Ståhlkrantz (2019); Wise och Wright (2012); Styf (2012); Ling Li (2014) och Harris, Jones,
Adams och Cheah (2019) lyfter avsaknaden av forskning kring ämnet pedagogiskt ledarskap
kan föreliggande studie bidra till att belysa förskollärares och rektorers varierande uppfattningar
om deras förutsättningar till att inta ett pedagogiskt ledarskap i relation till den reviderade
läroplanen. Ståhlkrantz (2019) skriver att det saknas en entydig definition och förklaring på
begreppet pedagogiskt ledarskap. Med tanke på vårt resultat i föreliggande studie om
förskollärares variation av uppfattningar om fenomenet pedagogiskt ledarskap kommer vi inte
ifrån faktumet att det alltid kommer att finnas variation av uppfattningar om begreppet, vilket
är intresset i föreliggande studie. Eftersom uppfattningarna baseras på vad den individuella
personen har erfarit utifrån sin omvärld.

6.2 Hur uppfattar rektorer sina förutsättningar i sitt förstärkta uppdrag i det
pedagogiska ledarskapet?
Medverkande rektorer uttrycker att politiska påtryckningar påverkar de att skapa förutsättningar
för förskollärare att inta det pedagogiska ledarskapet och att tillit och kommunikation är av
betydelse. Forssten-Seiser (2017) belyser att skolor i Sverige har en politisk styrning som kan
ha en inverkan på rektorers möjlighet att inta ett pedagogiskt ledarskap. Rektorerna i studien
uttryckte en upplevd press i relation till den politiska styrningen eftersom rektorerna ville forma
sitt eget pedagogiska ledarskap vilket kunde bli problematiskt när kommun och chefer har
specifika förväntningar på rektorers uppdrag (ibid). Variationen av uppfattningar som kommer
till uttryck i rektorers utsagor i föreliggande studie angående politiska beslut är den ekonomiska
aspekten och beslut som inte går att påverka eller välja bort som rektor. Vårt resultat visar att

politiska beslut påverkar rektorers förutsättningar i det pedagogiska ledarskapet. Eftersom de
uttrycker en variation av uppfattningar i att politiska beslut skapar oordning i arbetslag och
barngrupp samt att de ekonomiska förutsättningarna blir strama. Eftersom kommunen också är
politiskt styrd, precis som ekonomiaspekten som uttrycks i föreliggande studie, kan kommunen
antingen bli ett hinder eller ett stöd till rektorers förutsättningar i deras pedagogiska ledarskap.
Det kommunala självstyret har ansvaret att utforma en ledningsstruktur och möjliggöra ett
pedagogiskt ledarskap för den pedagogiska verksamheten i förskolan enligt Styf (2012).
Larsson (2010) skriver att det krävs tillit och en ömsesidig relation mellan varandra. I
föreliggande studie kommer tillit och kommunikation till uttryck i utsagorna. Vi tolkar det som
att rektorer uppfattar det som fördel om det finns en ömsesidig lyhördhet och förståelse i
relationen mellan förskollärare och rektor. Vilket kommer till uttryck i föreliggande studie när
rektorerna beskriver hur de sätter samman arbetslag där rektorerna ser till medarbetarnas
förmågor för att på så sätt kunna skapa förutsättningar som gynnar arbetslag och därmed
barngruppen. Ivarson Alm (2019) beskriver att förtroendet mellan förskollärare och rektor är
idag grunden för den tillit som eftersträvas i dagens arbetsliv. Det är möjligt att det är det som
rektorer i föreliggande studie menar när de beskriver och relaterar sina arbetslag till idrotten
där ömsesidighet, lyhördhet och förtroende är av betydelse för ett fungerande lag.

7. Slutsats
Utifrån föreliggande studies resultat är slutsatsen att förskollärares uppfattningar om sina
förutsättningar varierar och grundar sig i stora barngrupper och bristen på tid och ork. Detta
uttrycks vara en påverkande faktor i förskollärares pedagogiska ledarskap. Den reviderade
läroplanen uttrycks vara ett klargörande utifrån uppfattningarna genom det förändrade ordvalet
från ”sträva efter” till ”ska möjliggöra”. Uppfattningarna beskrivs ur det andra ordningens
perspektiv vilket endast är förskollärares och rektorers sanning utifrån deras omvärld och
tidigare erfarenheter som är studiens bidrag. Därav kvarstår tvetydigheten som beskrivs av
Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) eftersom vi undersökt varierande
uppfattningar om fenomenet pedagogiskt ledarskap. Det möjliggör därför vidare forskning
vilket ges förslag på i rubrik 9. Ytterligare en slutsats är att rektorer uttrycker en variation av
uppfattningar om sina förutsättningar. Förutsättningarna påverkas beroende på vad som
beslutas av politiker och vilka situationer som uppstår samt att förtroende är av vikt i ett
pedagogiskt ledarskap. Föreliggande studies resultat tyder på att rektorer inte uttrycker någon
större förändring i deras förhållningssätt och uppdrag angående den reviderade läroplanen.

8. Didaktiska implikationer
Resultat visar endast förskollärares och rektorers uppfattningar om sina förutsättningar att inta
ett pedagogiskt ledarskap i samband med den reviderade läroplanen som trädde i kraft 2019.
Resultatet visar därför ingen faktisk sanning, utan endast medverkarnas uppfattningar utifrån
deras omvärld och tidigare erfarenheter. Trots det ser vi vår studie som ett intressant
diskussionsunderlag för verksamma inom det förskolepedagogiska verksamhetsområdet vilket
kan medföra en förståelse kring vad som kan påverka både förskollärares och rektorers
pedagogiska ledarskap. Därmed önskar vi bidra med en ökad medvetenhet kring ämnet och
dess komplexitet.

9. Vidare forskning
Det vore intressant att forska vidare om tvetydigheten i begreppet pedagogiskt ledarskap. Den
reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är relativt ny, vilket gör det intressant
efter en tid att undersöka hur förskollärare och rektorer uppfattar sina förutsättningar i det
pedagogiska ledarskapet när den implementerats. Det skulle kunna genomföras med en större
kvalitativ undersökning där fler förskollärare och rektorer ges chansen att delta i grupp och
diskutera förskollärares och rektorer varierande uppfattningar om pedagogiskt ledarskap.
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Bilagor
Bilaga 1

Samtyckesblankett
Hej!
Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i
Halmstad. Vi läser kursen examensarbete för förskollärare och skriver om pedagogiskt
ledarskap i förskolans kontext. Med anledning av ovanstående vore vi tacksamma om Ni har
möjlighet att delta i en intervju gällande pedagogiskt ledarskap i förskolans kontext. Det är helt
frivilligt att delta i undersökningen och det är när som helst möjligt att avbryta sitt deltagande.
Intervjuerna kommer att dokumenteras med hjälp av ljudinspelning och kommer därefter att
transkriberas. I transkriberingen kommer fiktiva namn att användas för att värna om deltagarnas
integritet. Det insamlade materialet kommer således att användas på ett sådant sätt att
deltagarna inte kan identifieras. Efter att undersökningen har slutförts kommer ljudinspelningen
att raderas.
I examensarbetet följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.
Examensarbetet kommer att publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, som är ett
öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser som är producerade vid 40
lärosäten och forskningsinstitutioner.
Har Ni frågor gällande examensarbetet är Ni varmt välkomna att höra av Er till oss:
Annika – annika16@student.hh.se & Jennifer – jenala16@student.hh.se
Tack för Din medverkan! Med vänliga hälsningar, Annika & Jennifer

Vänligen kryssa i ett svarsalternativ nedan och signera.

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
◻ Jag samtycker till att delta i undersökningen
◻ Jag samtycker inte till att delta i undersökningen

Datum och ort:
Namnteckning:

Bilaga 2
Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor:
•

När gick du din rektorsutbildning/förskollärarutbildning?

•

Hur länge har du arbetat som rektor/förskollärare?

•

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?

Semistrukturerade frågor:
•

Vad innebär uppdraget att vara en pedagogiska ledare för dig? Beskriv.

•

Vilka förutsättningar får du för att kunna vara en pedagogisk ledare i förskolan?
- Vilka förutsättningar vill och behöver du?

•

Upplever du att eventuella hinder finns som begränsar dig i din ledarroll? Beskriv med
exempel.

•

Hur uppfattar du den reviderade läroplanen kring förskollärares förstärkta ansvar att
leda? Uppfattar du en skillnad? Hur isåfall? (Leda arbetslaget eftersom förskollärare
ansvarar för att undervisningen bedrivs). (Ställs enbart i intervju med förskollärare).

•

Uppfattar du en skillnad att vara en pedagogisk ledare som rektor kontra förskolechef?
(Ställs enbart i intervju med rektorer)

•

Ges du möjlighet att fortbildas som pedagogisk ledare?

•

Är det något mer du vill tillägga?

Jennifer Alamer

Annika Karlsson

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

