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Syftet med min uppsats är att undersöka vilka förändringar som har skett i rollen som 
ledare  i  förskolan  och  se  betydelsen  för  den  egna  personens  sätt  att  agera  i  ett 
ledarskapsperspektiv Detta syfte ligger till grund för följande frågeställningar:

• Hur hanterar rektorerna sitt ledarskap och dess förändringar?
• Hur är synen på det egna pedagogiska ledarskapet, samt bemötande och 

            attityder?

Den här studien har kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod och i tolkningsarbetet 
är det hermeneutisk och narrativ analys som har använts. 
Att leda utveckling av pedagogiskt arbete med målet att möta behoven hos alla barn och 
elever  och medarbetare,  kräver en ledare som förstår  betydelsen för hur en förskola 
fungerar. Det är rektorn som skapar förutsättningarna för både elever och pedagoger. 
Rektorerna  som  blev  intervjuade  var  mycket  medvetna  om  sin  ledarroll  och  dess 
förändring. De kände att ledarskap är att ta ansvar och de har tagit till sig förändringarna 
på ett positivt sätt och blivit inspirerade av dem. En ledarskapsförändring som inneburit 
från  att  vara  fixare  till  en  ledare  som  har  hand  om  ekonomin,  planering, 
kvalitetsredovisning, att skriva likabehandlingsplan, olika möten och personalsamtal. En 
förändring som även inneburit mindre tid att vara i verksamheten och driva pedagogiska 
utvecklingssamtal.  Ett  ledarskap  som blir  mer  administratör  istället  för  pedagogisk 
ledare.   Rektorerna var ense om att  kunna göra förändringar i  sin egen organisation 
kräver ett  stort engagemang men även ett  stort tålamod då det gäller  att  få med sig 
personalen. Rektorerna konstaterade också att det har blivit en större medvetenhet bland 
rektorer och pedagoger.  



Förord
Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att göra genomförandet av denna studie 
möjligt. Det gäller framför allt rektorer och min handledare Lars Holmstrand för mycket bra 
samtal och professionell handledning. 

Växjö i Maj 2010 
Ewa-Lena Eliasson
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Pedagogiskt  ledarskap utövas i  alla  organisationer,  såväl kommunalt  som privat  och 
ledarskapet  spelar stor roll  och främjar värdefulla  aspekter men därifrån till  att  leda 
utveckling  av  pedagogiskt  arbete  med  målet  att  möta  behoven  hos  alla  barn  och 
pedagoger, kräver en ledare som förstår betydelsen för hur en förskola fungerar. 
1970  var  benämningen  Daghem  med  utbildade  Förskollärare  och  Barnskötare  och 
verksamheten  hade  fokus  på  tillsyn  för  yrkesarbetande  föräldrar.  Barnskötarna  hade 
hand om den vårdande tillsynen och Förskolläraren den pedagogiska. Föreståndare var 
benämningen på dåtidens ledare och uppdraget var mer en ”fixare” samtidigt som man 
var  i  barngruppen  (Holmlund  &  Rönnerman  1995).  Författarna  skriver  om 
Barnstugeutredningen som genomfördes,  som innebar att  samverkan mellan de olika 
yrkesgrupperna skulle genomföras. Det så kallade det goda arbetslaget där alla utför 
välbehövliga och för helheten viktiga arbetsuppgifter.  Ledarens uppgift var att aktivt 
arbeta för att utveckla arbetsorganisationen. 1998 fick Förskolan en läroplan (Lpf 98) 
vilket innebar att Skolverket är tillsynsmyndighet. Läroplanen gjorde att förskolan fick 
en högre status och blev en bekräftad verksamhet. Detta i sin tur förändrade ledarskapet 
och  uppdraget  blev  större  med  mer  fokus  på  ekonomi  men  även  pedagogisk 
handledning för pedagogerna. Under 2000-talet har rektorsrollen förändrats ytterligare 
och idag handlar uppdraget mycket om kvalitetsredovisning, likabehandlingsplan, buget 
medmera och många rektorer har fler förskolor och personal som de har ansvar för det 
gör att de inte är i verksamheten på samma sätt som på 1970-talet. En annan förändring 
är att det har blivit mindre tid för pedagogisk handledning och samtal med personalen.
    Trots detta är det rektorn som skapar förutsättningarna för både barn och pedagoger. 
Pedagoger har ett gemensamt ansvar att skapa arbetsglädje och tillsammans fokusera på 
möjligheter,  styrkor  och framgångar  och få ett  positiv  arbetsklimat  på arbetsplatsen. 
Detta är en bra grundförutsättning att ha med sig vid de förändringar som sker inom 
förskolans organisation. Att ha arbetsglädje och arbetsgrupper som hjälper och stöttar är 
en bra förutsättning för att lyckas nå framgång i de förändringar som sker i uppdraget 
som pedagog och rektor. 
    Hilmarsson (2003) framhåller att vi ska prata mycket mer med varandra och det är 
grunden till en bra relation mellan människor, har vi den grunden i förändringsprocesser 
kan  det  bidra  till  att  förändringsarbeten  blir  enklare.  Alla  barn ska ha möjlighet  att 
utvecklas i gynnsam riktning därför att samverkan har stor betydelse. Arbetslivet och 
samhället  har  präglats  av  förändringar  och  att  bemöta  de  konsekvenser  detta  kan 
medföra ställer bl.a. ledarskapet inför nya utmaningar. Kommunikation i organisationen 
banar  vägar  till  kunskap,  förståelse  och  insikt  och  är  limmet  som  knyter  samman 
kompetenser och erfarenheter. 
    Mötet stärker och stimulerar de sociala banden och den mellanmänskliga kontakten, 
varvid  innehållet  i  kommunikationen  inte  alltid  behöver  ha  direkt  anknytning  till 
arbetet. Att kunna skapa förutsättningar för bra kommunikation och givande relationer 
så att det som sker, sker för den andres bästa men även att ha en pedagogisk grundsyn i 
relation  till  pedagogisk  kunskap  är  en  bra  förutsättning  till  goda  relationer.  Även 
betydelsen för den egna personens sätt att agera i ett ledarskapsperspektiv.  Sättet att 
vara, personlighet och ha ett professionellt bemötande har stor betydelse när vi arbetar 
med  människor  stora  som små.  Croona  (2003)  framhåller  hur  viktigt  det  är  att  ha 
bemötandeetik  och  det  handlar  om  ömsesidighet  i  relationer  och  är  en  social 



 

nödvändighet som utgör en väsentlighet i ett professionellt yrkesutövande. Men även 
studera planering, genomförande och ledning av förändringsarbete på organisationsnivå 
och även reflektera kring möjligheter och svårigheter. 
      Efter att ha lyssnat till Magnus Söderström (2005) om att pedagogen hela tiden ska 
tänka utveckling, att vi ska ha pedagogiska glasögon mot arbetslivet, ville jag fördjupa 
mig i ämnet ”att vara pedagogisk ledare” i förskolan dvs. vara rektor i en organisation 
inom  förskolan. Att förstå betydelsen av egenkontroll, stimulans och socialt stöd är en 
förutsättning till ”pedagogiska glasögon”. 
  Både  Maltén  (2000)  och  Wolvén  (2000)  påpekar  att  arbetsuppgifter  som  är 
stimulerande och utvecklande men som ändå inte leder till att kraven blir större än vad 
individen klarar av är de allra bästa förutsättningarna för ett bra arbetsliv. Men det är 
ledaren som ser till att det blir så. Jag ställer mig frågan om vi har ett gemensamt ansvar 
att åstadkomma en utveckling mot ett bra arbetsliv? Har bemötande och attityder någon 
betydelse i min pedagogiska roll när det blir förändringar? Kan stress vara ett hinder för 
att jag ska bli en bra pedagogisk ledare vid förändringar? Dessa funderingar tar jag med 
mig i min uppsats som kommer att handla om pedagogiska förändringar i ledarskapet.

1.2 Avgränsningar 
Jag valde att göra min studie utifrån förskolans organisation, där jag själv arbetar. Det 
har skett  en stor förändring inom förskolan,  från att  ha varit  en plats  där man hade 
”tillsyn”  av barn till  att  få en läroplan och en respekterad verksamhet.  Även rektors 
yrkesutövning har förändrats.  Min studie vänder sig till  pedagoger som arbetar med 
barn och ungdomar. Jag har valt att inte skriva utifrån något genusperspektiv och inte 
heller någon särskild organisation. Jag studerar det pedagogiska ledarskapet utifrån två 
olika rektorers berättelser.

1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel med underrubriker. Det första kapitlet innehåller en 
genomgång  av  en  bakgrund  till  uppsatsen,  där  presenteras  frågeställningar  och 
avgränsningar.  I  det  andra  kapitlet  formuleras  en  större  teoridel,  det  handlar  om 
samverkan, kommunikation och ledarskapets betydelse för en organisation. Här finns 
även  ett  stycke  om tidigare  forskning.   Tredje  kapitlet  innehåller  syfte  och  metod, 
kvalitativ  intervju,  hermeneutik  och  narrativ  teori.  I  det  fjärde  kapitlet  redovisas 
resultatet av informanternas berättelser och tolkning av dessa. Femte kapitlet består av 
diskussion och egna reflektioner i kapitel sex. Därefter kommer referenslista.

1.4 Litteraturstudier, forskning, inventering   
Jag har strävat efter att använda litteratur om ledarskap, kommunikation och samverkan 
mestadels hämtad från kurslitteraturen. Men även litteratur som Våga leda i skolan av 
Monroe (1997). I sin bok berättar hon om sin yrkeserfarenhet som rektor under trettio 
år, och hur hon var den drivande kraften i ett stort förändringsarbete i skolan hon var 
ledare för. En annan bok är Nilsson & Waldemarson (2005) Kommunikation för ledare, 
där författarna skriver om mellanmänskligt samspel och samarbete i arbetslivet. Att ha 
en god kommunikation bidrar till ett öppet och kreativt arbetsklimat menar författarna. 
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    Forskningsrapporter som jag har läst är Samproducerat ledarskap av Ann Ludvigsson 
(2009).  Ludvigsson  ville  i  sin  avhandling  studera  hur  skolledarna  och  lärarna 
tillsammans ser på, influerar och förstår varandra i vardagsarbetet. Ludvigsson skriver 
hur ledarskapet formas i samspel mellan skolledaren och lärarna. Avhandlingen visar 
också att ledarskapet är något som skolledarna och lärarna formar tillsammans och hur 
rektorers ledarskap påverkar arbetslaget.
    Monika Törnsén (2009) skriver i sin avhandling om att rektorer i framgångsrika 
skolor tar ett större ansvar för sitt uppdrag än andra rektorer. Med det menar Törnsén att 
en rektor som engagerar sig i skolans kärnprocesser gynnar skolans resultat. Hon har 
studerat vad framgångsrika rektorer gör och hur ledarskapet påverkar hur väl skolor når 
de olika mål som står i läroplanen. Vidare menar Törnsén att en framgångsrik rektor 
leder processer och är engagerad i lärarnas arbete med eleverna. 
    Ytterligare en avhandling som jag har läst är Gill Croona (2203) Etik och utmaning,  
om lärande av bemötande i professionsutbildning. I sin avhandling skriver Croona om 
att ha professionellt bemötande och hur viktigt det är, för det får konsekvenser i både 
positiv och i negativ mening. När det gäller insamling av empirin, har jag intervjuat två 
rektorer med lång erfarenhet inom förskolan.   
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2. TEORI

2.1 Ledarskapets grundsyn  
Uppfattningen om vad ledarskap är och vilka roller som tillkommer ledaren har varierat 
och  förändrats  under  tidens  gång.  I  bondesamhället  var  det  till  stor  del  årstidernas 
växlingar  och  solen  som  avgjorde  arbetsintensitet  och  arbetstid.  Industrisamhällets 
framväxt innebar också att det sociala livet omvandlades. Industrisamhället ställde nya 
krav på människorna. Tiden blev en handelsvara. Ledarens roll under industrialismen 
var att planera, organisera, kommendera och kontrollera. 
   Ledarskap är svårare idag än förr. Förr räckte det med att inge respekt och att kalla sig 
chef, men idag måste en ledare visa att man har kompetens och gärna karisma också, 
skriver Wolvén (2000). Att leda utveckling av pedagogiskt arbete med målet att möta 
behoven hos alla barn, elever och medarbetare kräver en ledare. Enligt Hargreavs & 
Fink (2009) har ledaren en stor betydelse för hur väl en förskola och skola fungerar. 
Och det som också har inflytande är de sociala nätverken, människorna på förskolan, 
skolan och hur organisationsklimatet är. Vidare menar författarna att det är rektorn som 
skapar förutsättningarna för både elever och lärare. 
    Om man framgångsrikt ska leda arbetet med en grupp människor bör ledaren främst 
kunna planera,  organisera och det behövs någon som leder  och ger order men även 
samordning av alla arbetsmoment är viktiga för att få arbetet åt samma håll. Därefter 
behövs det kontrolleras för att se om arbetet har utförts som planerat (Svedberg 2007).

”en god ledning visar sig genom att dessa funktioner slår igenom på  
alla nivåer och på samtliga avdelningar inom företaget”

                                                                                (Svedberg 2007 s.309)

Enligt Lindelöf (2005) att vara chef innebär att ha en uttalad uppgift att gripa in i andras 
verklighet.  Granberg  (2004)  skriver  att  arbetslivets  personalutbildningar  vilar  på 
förmedlingspedagogik  som  ska  förstärkas  med  aktivitetspedagogik  det  vill  säga  att 
deltagarna är aktiva. All pedagogik bygger på att hitta samarbete, jobba med erfarenhet 
och stimulering av ett  pedagogiskt  tänkande.  Att  lära är  att  ändra sitt  sätt  att  tänka, 
ledaren ska vara inspiratör och bollplank, vidga personalens vyer och hjälpa dem att gå 
vidare i sin kreativitet. Detta ställer krav på ledaren att vara mångsidig och ankare och 
att ha fokus på det gemensamma lärandet. 
    Enligt Wolven (2000) är ett tydligt ledarskap oerhört viktigt, att kunna samordna och 
styra  verksamheten,  kunna  fatta  snabba  beslut  och  motivera  och  entusiasmera 
personalen. Idag har ledarauktoriteterna stort sett spelat ur sin roll. Vad är det då som 
bestämmer ledarens beteende? För att lyckas som ledare idag så ställer det stora krav på 
den  egna  självkännedomen  och  förmågan  att  skapa  goda  relationer  samt  en 
välfungerande kommunikation. Och även insikten att arbeta genom andra personer.

”Ledarskap är  det  beteendet  som en  eller  annan individ  i  en grupp, 
organisatorisk  enhet  eller  organisation  uppvisar  och  som  gäller  
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systematisk  påverkan  på  de  andra  med  avsikt  att  gruppen  eller  
organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå mål”

                                                                                 (Wolvén 2000 s.253)

Författarna Hargreaves & Fink (2009 s.27-28) skriver om de sju principerna för hållbart 
ledarskap  i  skolan.  De  menar  att  hållbart  ledarskap  spelar  en  stor  roll  och  främjar 
värdefulla aspekter. Hållbart ledarskap är beroende av andras ledarskap, det innebär att 
ledaren inte kan ha kontroll över allting utan ska fördela ledarskapet.  Vidare skriver 
författarna att det är viktigt med hållbart ledarskap därför det förbättrar den omgivande 
miljön  och  främjar  mångfald.  Det  utvecklar  materiella  och  mänskliga  resurser  det 
bygger på att skapa en bättre framtid. Normell (2002) skriver om hur viktigt det är att 
ledaren tydligt visar och stödjer pedagogernas arbete. Vidare menar författaren att en 
förutsättning  för  att  arbetslaget  ska kunna ägna  sig  åt  sina  arbetsuppgifter  är  att  de 
känner sig trygga i situationen. De behöver veta vilka spelregler som gäller och känna 
tillit till ledaren. 
     Hargreavs & Fink (2009) påpekar  att  rektorn har stor betydelse  för hur väl en 
förskola eller skola fungerar och har inflytande på målen för förskolan och skolan, de 
sociala  nätverken,  människorna  på  förskolan  eller  skolan  och  organisationsklimatet. 
Rökenes  &  Hansen  (2006)  påpekar  att  alla  kan  lära  sig  något  av  att  rikta 
uppmärksamheten mot sin egen bakgrund, sitt eget sätt att tänka och agera samt genom 
att utforska kommunikationsprocesser och sätta ord på det som händer i mötet med en 
människa. Vidare framhåller författarna att de personliga egenskaperna kommer att ha 
stor  betydelse  för  samverkan.  Den som arbetar  med  människor  bör  känna  sig  själv 
fundera över betydelsen av sina egna erfarenheter, sin kulturella bakgrund, förförståelse, 
människosyn, värdesyn och personlighet. Som ledare vara närvarande i sin yrkesroll på 
ett  sätt som är bra för den andre och värnar om både brukarens och yrkesutövarens 
bästa.
     Det har skett snabba samhällsförändringar som inneburit ökade krav på ledarskap 
och  organisationer  både  när  det  gäller  att  samordna  gemensamma  resurser  och  att 
anpassa  sig  till  omgivningen  (Wolvén  2000).  Samma  författare  skriver  om 
HumanResource-perspektivet,  där  han  nämner  att  organisationerna  är  till  för 
människorna och att det bör anpassas och samspela med de mänskliga behoven för att 
därigenom  tillvarata,  och  mobilisera  mänskliga  resurser.  Maltén  (2000)  skriver  om 
organisationskultur  och  klimat  och  med  det  menar  han  att  varje  arbetsplats  har  en 
personlighet, en inre själ, som anger atmosfären mellan människorna. 
    Ledarskap handlar om att vara lagledare, kunna motivera, coacha medarbetarna i 
deras arbete. Även ha förmågan att se möjligheter istället för problem, vara lyhörd och 
närvarande. Ledarskap är att ta ansvar för en situation.
     

”Först  och  främst  måste  det  till  en  ledare  som är  orädd nog att  ta  
välberäknande risker, kasta sig ut i det okända, som inte är rädd att få  
sparken,  sök  också  efter  en  ledare  som  strävar  mot  ett  ädelt  
utbildningsideal, ädelt därför att arbetet är nödvändigt i egenskap av att  
det är ett uppdrag, något som man blivit sänd att göra för andra. Sök  
efter någon som är villig att pröva varje beslut mot denna, den högsta  
normen för ledarskap som syftar till förändring. Och när du funnit den  
ledaren som ska gå i spetsen för din nya skapelse, så förse honom eller  
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henne  med  en  grupp  vansinnigt  hängivna  anhängare,  ett  litet  fåtal  
människor som kan smitta resten av personalen med de värderingar och 
ideal som gör arbetet spännande, fruktbart och givande”

                                                                         (Monroe 1997 s.21-22)
  

Vad är det då som bestämmer ledarens beteende? Wolvén (2000) påpekar att det finns 
tre faktorer som kan förklara olika ledaraktiviteter, det är krav, begränsningar och val. 
Krav är de rollförväntningar som människor med makt kan ställa på ledaren. Krav kan 
vara vissa kunskaper som ledaren bör ha. Med begränsningar är det externa och interna 
restriktioner för ledarens handlingsfrihet och hur ledaren fördelar sin kompetens mellan 
olika aktiviteter och roller. 
    Ludvigsson  (2009)  skriver  i  sin  avhandling  att  det  är  lärarna  och  ledaren  som 
tillsammans skapar ett bra ledarskap det är ledaren som skapar förutsättningarna till ett 
bra  samspel.  Enligt  Törnsén  (2009) är  det  nödvändigt  att  samspelet  mellan  lärarna 
fungerar,  och  att  ledarna  tar  sitt  ansvar.  I  en  del  organisationer  låter  personalen 
kompetensutveckla  sig  på  arbetstid,  en  del  får  studera  på  fritiden.  Ledarskapet  i 
organisationen  har  förändrat  sin  syn  på  kompetensutveckling,  nu  vill  man  ha  en 
helhetssyn,  organisationen vill  ha en teamutveckling,  en gemensam och delad vision 
(Wolvén 2000).
    Enligt Maltén (2000) ska en ledare se som sin uppgift att skapa bra utvecklingsklimat 
och  goda  utvecklingsmöjligheter  för  sin  personal.  Vidare  säger  författaren  att 
kompetenta företag eller organisationer drar till sig kompetent personal. Wolvén (2000) 
anser  att  själva  lärandet  utgör  en  viktig  sida  av  företaget  eller  organisationens 
kompetensutveckling. Den viktigaste uppgiften för en ledare blir därför inte att som i 
den traditionella chefsrollen mana på och leda, utan att skapa en miljö där kompetens 
kan komma till uttryck. 

2.2 Samverkan och kommunikation
Hilmarsson (2003) påpekar att  samtalet  är grunden för all  mänsklig kommunikation. 
Rätt  använt  kan  det  skapa  samförstånd,  utveckla  relationer,  leda  till  positiva 
förändringar  och  förbättrat  samarbete  i  både  privatliv  och  arbetsliv.  Även  Berg  & 
Scherp (2009)  skriver  att  kommunikationssystemet  på skolorna är  avgörande för  att 
samtalet om mål och visioner ska genomsyra hela organisationen och kommunikationen 
kan förbättras betydligt.  Det är också viktigt att vi ger varandra beröm och bidrar till 
andra personers välmående och utveckling, menar Hilmarsson (2003). Beröm bidrar till 
att  andra människor  känner  sig respekterade  och sedda av den som ger  beröm.  Det 
skapar dessutom gemenskap och mening. Vidare menar författaren att samtal är viktiga 
för att kunna lösa ett problem och att man ska betrakta problemlösningssamtalet som en 
process där alla steg är viktiga. Även förmågan att föra samtal och hitta lösningar på 
svårigheter är avgörande för både trivsel och produktion. 
    Rökenes & Hansen (2006) skriver, att ha en etiks grundsyn kan betraktas som en teori 
om  moral.  Det  är  reflektioner  över  moraliska  regler  och  handlingar.  Att  ha  en 
professionell relation ställer krav på pedagogen att inte utnyttja övertaget på ett oetiskt 
sätt skriver Jenner (2004). Thornberg (2007) menar att det är lärarens förhållningssätt 
som är  av  betydelse  när  det  gäller  bemötandet  vid  samtal  som påverkar  elevernas 
värden,  normer och attityder.  Enligt  Rökenes & Hansen (2006) är  det  de personliga 
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egenskaperna  som  kommer  att  ha  stor  betydelse  för  samverkan.  Einarsson  (2008) 
skriver att samtal är ett samarbete på så sätt att vi måste respektera varandra för vad vi 
vill framstå som. Både som talare och lyssnare vill vi ha ett visst sammanhang. Vidare 
skriver författaren att attityder till språket har en viktig del i samtalet och attityden kan 
bero på vilken inställning man har till samtalspartnern. 
     Som professionell behövs det ett språk och att kunna samtala, då får pedagogen ett 
bra läge och att ha ett yrkesspråk som är variationsrikt och tydligt kan vara till hjälp att 
se samspel och sammanhang. Att få balans i samtalet och ett bra bemötande är en viktig 
del i relationerna som avgör hur kommunikationen blir. Kvalité uppstår i mötet mellan 
människor och i ett medarbetarsamtal blir mötet ett forum där ledaren och medarbetare 
får möjlighet att uttrycka sig och bli lyssnande på för att på så sätt se hur det kan bidra 
till fortsatt utveckling. Rökenes & Hanssen (2008) skriver att de professionella som är 
till  störst hjälp är de som har en positiv syn på människor samt visar på den andres 
förmåga och möjligheter, de bemöter människor som subjekt. 
     Lärandet berikas huvudsakligen av att människan får använda språket i möten med 
olika människor i en mängd olika sammanhang enligt Nordin-Hultman (2006). Ut-och 
inlärning ses som ett ömsesidigt givande och tagande. Jenner (2004) skriver, att grunden 
för det pedagogiska mötet är den relation som finns mellan människor.
     Enligt Carlsson & Linnér (2008) behövs det i en profession, ett språk och ett samtal 
som kan bidra till att strukturera den samlade kunskapen, det kan ge en hjälp till att se 
samband, orsaksrelationer och förklaringar till det som dyker upp i vardagen. Att kunna 
skapa förutsättningar för bra kommunikation och givande relationer så att det som sker, 
sker för den andres bästa. Enligt Croona (2003) handlar bemötandeetik om förmågan till 
kommunikation men även att ha en bemötandekompetens. Vidare skriver författaren att 
bemötandeetik handlar om ömsesidighet i relationer och är en social nödvändighet som 
utgör en väsentlighet i ett professionellt yrkesutövande.
    Som professionell behövs det ett språk, skriver Fritzell (2003) och att kunna samtala, 
då får ledaren ett bra läge och att ha ett yrkesspråk som är variationsrikt och tydligt kan 
vara  till  hjälp  att  se  samspel  och  sammanhang.  I  ett  kommunikativt  sammanhang 
framstår  vikten av att  synkronisera  språk och handlande.  I detta ligger en insikt  om 
relationen mellan förståelse av ord och uttryck i sina rätta kontexter på den ena sidan 
och samordningen av handlandet på basis av samförstånd på den andra sidan. För att ett 
kommunikativt  handlande ska kunna uppstå  krävs både förståelse  av vad den andra 
menar  med  ett  yttrande  och  en  samordning  av  ömsesidiga  förväntningar  på  det 
handlande som knyts till dessa yttranden. Viktiga aspekter är också att skilja mellan sak 
och person,  mellan  fakta  och norm,  mellan  norm och privata  begär,  så  långt  det  är 
möjligt. 
    Enligt Goodson (2005) är livserfarenheter och bakgrund nyckelkomponenter i vår 
personlighet. Självbilden blir den att vi inte kan låta bli att bjuda på oss själva när vi 
undervisar, på så sätt formar erfarenheterna och bakgrunden vårt praktiska arbete. En 
viktig del som pedagog är att känna av sig själv och att kunna känna av dagsformen hos 
barnen och eleverna. Att vara engagerad och ha roligt med barnen och eleverna skapar 
samvaro  och trygghet  i  deras  lärande.  När  humorn blir  ett  inslag i  det  pedagogiska 
arbetet gör det att barn mår bra och när de få uppleva glädje blir de motiverade till att 
göra bättre ifrån sig.  Motivation är inte bara en fråga om vilja utan en chans till att 
uppleva framgångar och slippa misslyckande. Att få chansen att visa att man kan och 
gör det bra, stärker både barn och elevers självkänsla och skapar trygghet. Men för att 
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pedagogerna ska kunna skapa detta mot barnen i sina grupper bör även de få samma sak 
från sin ledare.

  

3. SYFTE och METOD 
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3.1 Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka vilka förändringar som har skett i rollen som 
ledare  i  förskolan  och  se  betydelsen  för  den  egna  personens  sätt  att  agera  i  ett 
ledarskapsperspektiv.

3.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar vill jag arbeta med och försöka besvara i min uppsats.
1. Hur hanterar rektorerna sitt ledarskap och dess förändringar?
2. Hur är synen på det egna pedagogiska ledarskapet, samt bemötande och attityder?

3.3 Kvalitativ intervju 
Jag har genomfört en deskriptiv studie med en kvalitativ inriktning (Patel & Davidsson 
2003).  Det  jag  inriktade  mig  på  var  förändringen  i  ett  ledarskap  under  en  längre 
tidsperiod. I intervjusamtalet ryms människors uppfattningar, tankar och funderingar om 
olika  ämnen.  Det  rör  sig  inte  om  att kvantifiera  objektiva  data  utan  om  att  tolka 
meningsfulla  relationer.  Enligt  Kvale  (1997)  är  den  kvalitativa  intervjun  en  unik, 
känslig  och  kraftfull  metod  för  att  fånga  erfarenheter  och  innebörder  ur 
intervjupersonens  vardagsvärld.  Genom  intervjun  kan  de  förmedla  sin  situation  till 
andra ur ett eget perspektiv med egna ord. Min förhoppning är att om jag får tillgång till 
personers vardagsvärld i deras yrkeskarriär och få ta del av deras erfarenheter, får jag en 
fördjupad förståelse av de förändringar som har skett och av människors uppfattningar 
och  tankar  om  det  pedagogiska  och  hållbara  ledarskapet. Kvale  (1997)  skriver  att 
forskningsintervjun är ett samtal där den muntliga diskursen förvandlas till texter som 
ska tolkas. Vidare menar författaren att forskaren bara behöver göra så många intervjuer 
som  krävs  för  att  få  svar  på  de  frågor  som  finns.  Jag  har  i  denna  uppsats  valt 
hermeneutisk  inriktning,  eftersom  jag  vill  försöka  tolka  mina  intervjupersoners 
berättelse.

3.4 Hermeneutisk ansats
Hermeneutik är teorin om tolkningen av en text och syftet  är att  få en förståelse av 
textens  mening.  Begreppen  samtal  och  text  är  väsentliga  och  har  jag  som  tolkare 
förkunskap om textens ämne så får det stor betydelse (Ödman, 2007). Hermeneutiken 
strävar  efter  motsägelsefria  tolkningar.  Vidare  skriver  författaren  att  i  den 
hermeneutiska  tolkningen  söker  jag  efter  mening  och  innebörder  i  t.ex. 
intervjuutskrifterna för att få förklaringar på frågan varför.  Hermenuetik är läran om 
tolkning som kretsar kring forskarens förståelse av ett fenomen. Den studerar tolkning 
av texter och syftet är att få fram förståelse av en texts mening.  Kontexten är mycket 
viktig för att förstå de enskilda delarna. Förförståelsen är viktigare än förklaringen inom 
hermeneutik  och  ett  nödvändigt  villkor  för  att  förståelse  överhuvudtaget  ska  vara 
möjligt (Gilje & Grimen 2007). 
    Detta blir  "den hermeneutiska spiralen", där min tolkning växer fram i en cirkulär 
rörelse mellan min förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer, vilket leder 
till en ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande tolkningsansatser. Den 
hermeneutiska  spiralen  visar  att  min  förståelse  ständigt  förändras  och  antingen  bli 
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djupare (spiralen går nedåt) eller nya förståelse (spiralen går uppåt). Den här processen 
kan ge mig ett  inre reflekterande och även en ny utveckling i  mitt  lärande (Ödman 
2007). Enligt Bryman (2002) finns det inget absolut rätt svar. 

3.4.1 Att tolka 
Att tolka är att tyda tecken och vi tolkar när vår förståelse inte räcker till, när vi inte 
förstår menar Ödman (2007). Vi tolkar när vi vill förstå och kunna orientera oss. Vidare 
säger författaren att det inte är insikten i den andres psykologi som är målet för vår 
tolkning utan vår förståelse. Det är insikten om det mänskliga spårets historikalitet som 
står  i  fokus.  Tolkningsprocessen  kan  liknas  vid  ett  pusselläggande  där  man  måste 
fundera över hur de olika bitarna kan passa in i varandra för att utgöra en meningsfull 
helhet.  Tolkningarna  som presenteras  måste  ha  en  bärkraft  i  verkligheten.  Den  här 
processen kan liknas vid en spiral där jag så småningom når en allt djupare förståelse av 
meningen (Ödman 2007). I min tolkning har jag sökt efter svar på mina frågeställningar 
som  jag  har  kunnat  jämföra  med  min  teori.  Jag  söker  efter  en  förståelse  hur 
informanterna  ser  på  förändringarna  i  sin  ledarroll  inom  förskolan  under  sin 
yrkesverksamma tid. Hermeneutiken är intresserad av att förstå andra människor och 
livssituationen genom att  tolka hur mänskligt  liv, existens, kommer till  uttryck i det 
talande och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. 
Att ha en förförståelse som forskare är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och 
förstå forskningsobjektet menar Patel & Davidsson (2003). 

3.5 Narrativ teori  
3.5.1 Vad är en berättelse? 

Berättelser har i alla tider förmedlat kunskap och erfarenheter, människa till människa, 
generation  till  generation.  En  livsberättelse  eller  självbiografi  är  en  berättelse  som 
bygger  på  personens  eget  liv,  där  den  person  som  berättar  är  representerad  som 
berättelsens subjekt och där han eller  hon själv definierar vad som ska och inte ska 
inkluderas i berättelsen (Ödman 2007). Begreppet narrativ-berättelse, är en talare som 
binder samman händelser till en händelsesekvens, som är viktiga för att förstå, för en 
senare händelse (Larsson m.fl.2008). Vidare skriver författarna att den som genomför 
den  narrativa  analysen  är  intresserad  av  hur  en  talare  eller  skribent  via  sitt  språk 
sammanför och ordnar händelser för att kommunicera mening. Det vill säga framhålla 
vissa betydelser till en publik. Jag utformade mina frågor mot ett berättarsvar. Efter min 
transkribering återskapade jag berättelsen till min berättelse. (Se även mitt stycke om 
forskaren som medberättare). 

3.5.2 Att studera berättelser 
En berättelse är en viktig form för att både nå kunskap om och för att formulera och 
förmedla denna kunskap. Kanske är det därför användandet av berättelser blir allt mer 
vanligt  inom forskningen (Larsson m.fl.  2008).  Att  studera berättelser  är  ett  sätt  att 
studera hur vi gestaltar och upplever vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra. 
Berättelsen i mellanmänsklig kommunikation säger alltså något om både berättaren och 
dennes värld. Berättelser kan studeras ur olika perspektiv. Jag kan välja mellan två olika 
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inriktningar. Metodologiskt perspektiv där berättelsen är intressant ur ett metodlogiskt 
perspektiv  eller  källor  om  den  sociala  verkligheten.  Den  andra  inriktningen  är  det 
teoretiska perspektivet som innebär berättandets form och hur berättelsen är uppbyggd 
och  formad.  I  min  uppsats  har  jag  valt  att  fokusera  mig  på  det  metodologiska 
perspektivet vilket betyder att jag är intresserad av vad berättelserna innehåller och vilka 
verkligheter  de  visar  på.  Jag  vill  se  vad  berättelserna  förmedlar  för  kunskap  och 
erfarenheter (Gilje & Grimen 2007).

3.5.3 Forskaren som medberättare 
Att  hitta  och  skapa  berättelser  är  kanske  inte  det  jag  som  forskare  gör  utan  mer 
återskapar dem. Då blir forskaren (jag) en historieberättare. Genom de urval, metoder, 
avgränsningar, analyser och tolkningar skapar forskaren en berättelse. Och på så vis blir 
även min berättelse en produkt av flera författare. Efter att jag gjort transkriberingen, 
som är mitt råmaterial inför en narrativ analys, tog jag ut de delar från intervjun som 
besvarade mina frågeställningar och fick på så sätt en kortare berättelse. Jag återskapade 
en ny berättelse. Detta gjorde jag för att det inte skulle bli alltför långa berättelser i mitt 
resultat men även att det enbart skulle vara med de delar som var relevanta utifrån min 
studies frågor. 

3.5.4 Förförståelse 
Enligt Karlsudd (2010) är all pedagogisk forskning normativ i den mening att de bygger 
på forskarens förförståelse. Förförståelsen handlar om den mänskliga existensens villkor 
och  möjligheter,  begripandet  och  enskilda  pusselbitar  som  kan  användas  som 
delförklaringar av den mer omfattande bild som vi försöker förstå. Min förförståelse kan 
ha betydelse i min tolkning (Ödman 2007). I min studie kan jag se att jag har haft nytta 
av min förförståelse, eftersom jag själv har arbetat under det här tidsperspektivet som 
jag har i min studie. Bl.a. av vad rektorerna berättade om, men även vad uppdraget som 
förskollärare och rektor innebär och även förskolans verksamhetsutveckling. Men även 
att vi hade samma yrkesspråk och jag förstod vad de menade med vissa uttryck som sas. 
Nackdelen att ha för mycket förförståelse är att jag kan lägga in egna värderingar i mina 
tolkningar  av berättelserna men som Gilje & Grimen (2007) skriver att grundtanken 
inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. 
Och att förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara 
möjligt.

3.6 Urval av informanterna och genomförandet av intervju
Innan jag bestämde mig för vilken yrkeskategori inom förskolan, jag skulle intervjua 
funderade jag på vad som var viktigt med mitt urval. Jag ville ha ett långt tidsperspektiv 
om trettio år.  Jag kom fram till att personen skulle vara förskollärare och arbetat som 
det under lång tid men även varit verksam som föreståndare, chef och rektor.
       Under de senaste trettio åren har det skett stora förändringar i uppdraget som 
förskollärare  och  även  i  en  rektorsutövning.  Det  är  anledningen  till  att  jag  valde 
förskolan  som  studie.  Jag  fann  då  två  personer  som  uppfyllde  mina  kriterier  i  en 
mellanstor stad, som jag valde att göra intervju med. Jag har gjort två intervjuer men i 
min  narrativa ansats  gör att  jag går djupare än vid en vanlig  intervju.  Jag valde att 
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använda mig av en intervju där jag träffade intervjupersonen personligt. Jag kontaktade 
intervjupersonerna per telefon och berättade om min undersökning samt att  det  hela 
skulle ske konfidentiellt och att jag ville spela in intervjun. Jag meddelade också att det 
var bara jag som skulle ha tillgång till det inspelade materialet. Vi bokade tid och plats 
och därefter sände jag ett mejl till dem där jag bekräftade vad vi hade kommit överens 
om och en kort beskrivning på vad jag ville ställa frågor om. 
     Jag planerade för att intervjun skulle kunna ta lång tid, vilket var bra då det visade 
sig att varje intervju tog tre timmar. Jag använde mig av bandspelare dels för att kunna 
vara  närvarande  i  mötet  dels  för  att  bevara  intervjumaterial.  Intervjun ägde  rum på 
informanternas arbetsplats. För att skydda mina informanters identitet avpersonifierade 
jag  personerna  och  i  min  uppsats  använder  jag  istället  rektor  A och rektor  B eller 
intervjupersonen. 
        Vid intervjun spelade jag in hela samtalet och efteråt gjorde jag en transkribering 
av  hela  samtalet.  Därefter  gjorde  jag en sammanfattning  av texten  som jag sen har 
använt i mitt resultat där jag har tolkat och analyserat vad informanterna har sagt. Som 
komplement till tekniken tog jag även anteckningar. En nackdel med intervjuer är att de 
ibland kan ta lång tid att analysera mina frågor och formuleringarna i de svar man får 
enligt Nilsson (2006). Det är också tids och arbetskrävande skriver Patel & Davidsson 
(2003) och det hade jag i beaktande när jag valde metod, men jag kände att det var den 
metoden som skulle  ge mig  bäst  resultat  av intervjuerna,  eftersom jag därmed hade 
material att återgå till vid behov. 

3.6.1 Utformning av intervjufrågor
Före  genomförandet  bestämde  jag  mig  för  att  använda  en  öppen,  halvstrukturerad 
intervju som skulle kunna bädda för berättelser. Därefter utgick jag från kurslitteraturen 
och  min  egen erfarenhet,  till  att  utforma frågorna med hjälp  av  Patel  & Davidsson 
(2003). När det gäller att ställa frågor kunde jag välja att i förväg göra i ordning frågor 
som  skulle  besvaras  eller  ha  en  uppställning  av  teman  eller  frågeområden  som  är 
intressanta  (Patel  &  Davidsson  2003).  Jag  valde  att  göra  en  blandning  av  dessa. 
Frågorna  som  användes  ställdes  då  som  öppna  berättarfrågor,  vilket  medförde  att 
intervjupersonerna, själva kunde välja hur de ville besvara frågan. Främst för att göra 
intervjupersonerna  bekväma och för  att  jag skulle  undvika att  ställa  ledande frågor. 
Fördelen med öppna frågor är bl.a. att respondenterna kan svara med egna ord. Det som 
jag  ändå  ville,  var  att  intervjupersonen  skulle  vara  villig  till,  var  just  att  svara  på 
frågorna i berättarform. Vilket visade sig att båda informanterna var mycket positiva till 
och berättade mer än gärna om sitt yrkesliv inom förskolan i olika sammanhang.  

3.6.2 Transkribering och analys 
Jag skrev ut,  transkriberade,  hela intervjuerna. Det blev två mycket  långa berättelser 
som  jag  omarbetade  och  fick  då  två  kortare  berättelser.  Jag  tog  ut  de  delar  från 
intervjuerna som var mest intressanta utifrån min frågeställning det gjorde att jag fick 
nya berättelser. De nya berättelserna har jag sen tolkat utifrån min teori. Jag försökte 
även att finna likheter och olikheter mellan svaren med syftet att besvara mina frågor 
som jag hade i min studie. Genom att spela in intervjuerna fick jag chans att återigen 
uppleva  intervjun,  vilket  man  går  miste  om  vid  bara  antecknande.  Genom  den 
transkriberade texten kunde jag sen sammanfatta vissa kommentarer som kom fram i 
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intervjuerna och som kan vara av speciell betydelse, när jag skulle börja tolka materialet 
detta enligt Nilsson (2006). Jag var medveten om att ju längre tid som förflöt innan jag 
påbörjade min transkribering av texten, desto svårare skulle det vara att komma ihåg 
vad  jag  som  intervjuare  upplevde.  För  att  undvika  detta  så  transkriberade  jag 
intervjuerna direkt efter att intervjun var klar.

3.7 Validitet
Validitet  är  en  bekräftelse,  en  process  genom  vilka  jag  försöker  utveckla  mer 
välgrundande tolkningar och observationer. Att validera är att ifrågasätta, att teoretisera 
och ställa frågor om vad det är  för sanningskriterier  jag har.  Intervjuerna ska ge en 
djupare bild av de förändringar som har uppstått i det pedagogiska ledarskapet under en 
längre tidsperiod. Även genom i samtalet belysa nyanser i ett uttalande och göra det 
lättare att förmedla meningen i intervjupersonens berättelse till läsaren. Jag ställde flera 
följdfrågor under intervjun och hade en öppen anda, detta gjorde att jag upplevde att 
mina samtal är äkta och trovärdiga. Jag såg det av stor vikt att jag använde mig av ett 
kritiskt förhållningssätt i min kontakt med intervjupersonen då frågorna ställdes, men 
även under min tolkning. Jag såg inte det som ett problem för mig, snarare var det en 
självklarhet att vara kritisk i mitt förhållningssätt. Jag anser att jag fick en helhetsbild av 
intervjuerna,  mycket  på  grund  av  att  jag  bestämde  mig  för  att  vara  kritisk  i  mitt 
tankesätt under intervjuerna, ställa följdfrågor bland annat. 
     En risk fanns att göra egna tolkningar då man kan lägga mycket egen erfarenhet i 
det. En balansgång som jag kände mig relativt säker på. Jag ansåg att om jag intervjuade 
två personer med liknande bakgrund inom förskolan skulle jag få tillräcklig bredd för att 
kunna genomföra undersökningen utan att den skulle vara bristfällig och ge en allt för 
sned bild av verksamheten.

3.7.1 Etiska överväganden 
När det gäller etiska riktlinjer följer jag en så kallad god forskningssed som jag läst i 
Gustafsson  m.fl.  (2004).  Även  om  min  empiriska  undersökning  var  av  enkel 
forskarkaraktär ansåg jag det var viktigt  att  agera professionellt  efter  dessa riktlinjer 
som Gustafsson m.fl. (2004) skriver om. Detta minimerar att göra omedvetna fel. Mitt 
syfte var inte att utsätta människor eller någon organisation för risk eller skada. I en 
undersökning  är  det  viktigt  att  ta  hänsyn  till  följande  etiska  aspekter  utformade  av 
Vetenskapsrådet  (2010). Det första gäller informationskravet som innebär att jag ska 
informera de berörda om syftet med undersökningen vilket jag gjorde via telefon då jag 
kontaktade mina informanter. Kravet om samtycke betyder att deltagarna själva har rätt 
att bestämma om de vill vara med. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att 
jag måste behandla den insamlade informationen på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av den och att ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet. Ett steg 
för att undvika detta var att hålla materialet konfidentiellt, vilket medförde att varken 
namn, nummer eller annan chans till identifiering fanns med i redovisat material. Jag 
har även rensat bort vissa ord som kan identifiera intervjupersonerna.  Slutligen finns 
nyttjandekravet som betyder att alla insamlade uppgifter om enskilda personer endast 
kommer  att  användas  för  forskningsändamål.  Detta  för  att  stärka  reliabiliteten, 
tillförlitligheten och även kvaliteten i min studie.
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    Patel & Davidsson (2003) skriver för att ytterligare säkerställa att inte göra något 
övertramp,  kan man utelämna några bilagor angående de transkriberade intervjuerna 
och det rådet följde jag. Istället har jag valt att presentera de delar av intervjun som jag 
fann intressanta för läsaren att ta del av. Delar som har ett intresse för läsaren eller som 
jag använder i arbetet. 

4. RESULTAT
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4.1 Intervjuberättelse
Berättelserna från intervjuerna har nu återskapats av mig till en ny berättelse. Det jag 
har studerat i berättelserna är hur rektorerna har hanterat förändringar i sitt ledarskap 
genom sin yrkeskarriär. I min tolkning söker jag svar på mina frågeställningar.

1. Hur hanterar rektorerna sitt ledarskap och dess förändringar?
2. Hur är synen på det egna pedagogiska ledarskapet, samt bemötande och attityder?

4.1.1 Rektor A, s berättelse
Jag har arbetat inom förskolan i 30 år och rektor ca 20 år det har gått från att vara chef 
som bestämde allt till att bli en ledare som lotsar de anställda framåt istället. Tidigare 
bestämde jag över deras huvuden och de verkställde,  nu har jag mer ett  samtal  och 
försöker att få med dem åt det håll jag vill att de ska gå, att följa med mig på tåget så att 
säga.  Jag  leder  personalen  på  ett  annat  sätt,  får  dem  att  bli  intresserade  av  vissa 
frågeställningar. Jag lägger inte på, för mig är det en jättestor skillnad. Innan var jag 
chef och fixare nu ska jag varken vara chef eller fixare utan en ledare, det är jättestor 
skillnad. 
     Den stora skillnaden blev när förskolan fick en läroplan, det var som en bekräftelse 
på att verksamheten var godkänd och då blev det ett annat uppdrag både för personalen 
och för mig som ledare. Det upphörde att vara förvaring, pedagogiken förändrades på 
något  vis.  Innan hade man bara sett  att  vi  var  en service  åt  föräldrar  som behövde 
omsorg, helt plötsligt blev detta en verksamhet som föräldrarna behövde även när de 
inte arbetade eller studerade. När jag började som föreståndare hade jag inte hand om 
ekonomin, inga löner, allt  sådant skickades ner till  centrala förvaltningen.  Man hade 
ingen aning om vad det kostade. Nu är jag ansvarig för varenda krona utom hyran, alla 
inköp oavsett vad det är även vikariekostnaderna är jag ansvarig för. Jag får inte gå med 
minus då kan jag mista jobbet, jag är inte lämpad för mitt jobb då, det har högste chefen 
varit mycket tydlig med, då får man se sig om efter ett annat arbete. Detta är en stor 
förändring och en stor skillnad från tidigare helt  klart,  men det  finns en annan stor 
förändring också och det är pedagogiken.  Man är mer medveten vad man gör, säger och 
handlar än tidigare, både personalen och jag. 
     Det vi gjorde för trettio år sedan finns inte på kartan idag det är milslångt emellan. 
Jag tror också att man har blivit mycket mer upplyst om att barn kan mycket mer än vad 
man trott  tidigare.  Vi  studerar  de olika  pedagogikerna  som t.ex.  Reggio Emilia  och 
Montessori. Det har blivit mycket mer medveten pedagogik i dag än för trettio år sedan. 
Då var vi här för att ta hand om barnen idag är vi här för att utföra ett helt annat arbete, 
även om det är omsorg också. Som person har jag i mitt ledarskap utvecklats till att 
delegera  mer  för  jag  kan  inte  utföra  allt  själv,  tidigare  var  jag  nog  lite  mer  en 
kontrollfreak, jag ville göra allt själv för då visste jag att det blev så som jag ville ha det. 
Nu vågar jag lita på att andra gör det lika bra och ibland till och med bättre och nu kan 
jag söka upp den personen som jag vet är intresserad av vissa frågeställningar och ge 
personen tid till att utföra det. Personalen känner sig mer delaktiga och genomför det på 
ett annat sätt och så har jag insett att jag sitter absolut inte inne med all kunskap, får jag 
med mig tjugo personer till som hjälper till att tänka så blir det tjugo gånger bättre och 
då kör vi tåget åt samma håll, ibland vill någon styra åt ett annat håll, då får jag rätta in 
mig i ledet. Det kan hända att jag också ibland får fel fokus och då är det bra om någon 
säger till mig att rätta in dig lite, om inte annat så min chef som jag har över mig. 
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    När jag började som föreståndare hette det socialförvaltningen och daghem, och det 
var en chef över hela förvaltningen, den chefen såg man kanske en gång om året. Då 
träffades vi föreståndare en gång varje månad och lyfte olika frågor, det var ett bra stöd 
då  men  kanske  det  var  för  lite  träffar.  Nu heter  det  skola  -  barnomsorg  och  vi  är 
indelade i flera rektorsområden. Nu har jag en chef som jag träffar varje vecka och vi 
pratar i telefonen nästan varje dag. Vi har en nära relation, vilket gör att jag tycker att 
jag blir lyssnad på, jag får mer feedback både positivt och negativ kritik.
     Jag  märker  att  vi  ger  och  tar  mycket  av  varandra  till  exempel  hur  många 
kvällsföreläsningar ska vi erbjuda personalen och så vidare. Det här samarbetet mellan 
någon chef och mig fanns inte alls tidigare. Samarbetet är mycket bättre trots att min 
chef har skolan och jag har förskolan så har vi mycket hjälp av varandra därför att vi har 
liknande frågeställningar, bara olika åldrar på barnen.  Det har blivit mer personalfrågor 
idag än för trettio år sedan och mycket mer av svåra samtal, alla axlar inte att jobba på 
ett annat sätt. Vi har idag personal som har gamla utbildningar och personal som har de 
nya utbildningarna och det kan vara svårt att göra förändring man vill gärna jobba som 
man alltid har gjort, det känns tryggt. Det kan vara svårt att ta till sig det nya om man är 
60år och började vid tjugofem års ålder, men det är viktigt att någon leder dem in på rätt 
spår så att säga, på ett pedagogiskt bra sätt. 
     För trettio år sedan tror inte jag att jag var någon pedagogisk ledare även om jag 
hade  mer  tid,  jag  var  på  ett  ställe  det  var  en  klar  fördel  för  jag  kunde vara  mer  i 
verksamheten, det hann jag med men det hinner jag inte idag. Jag är mer medveten hur 
jag vill att personalen ska arbeta, vilken pedagogisk verksamhet och metoder vi ska ha 
och vad vi kan. Om jag skulle vara helt nöjd skulle jag vilja ha en sekreterare på halvtid 
som kunde sköta mycket av det pappersarbete som jag gör och lägger ner mycket tid på, 
då skulle jag kunna vara ute mer i verksamheten, men jag prioriterar ett veckomöte på 
varje förskola, jag delar veckans dagar mellan förskolorna och den första dagen på varje 
ställe går jag ut till alla avdelningar. Jag tycker det är viktigt att all personal har sett sin 
chef och vet att jag kommer och då kan de fråga mig om något, om de behöver. För mig 
är det viktigt att jag söker upp dem och kan stanna en stund på varje avdelning. Förr 
kunde  jag  gå  in  på  en  avdelning  och  stanna  där  en  förmiddag  när  till  exempel 
personalen planerade, då var det jag och en pooltjänst som gick in men det går inte nu. 
Då  var  jag  ute  i  verksamheten,  bland  barnen  nu  går  jag  mer  in  och  studerar 
verksamheten,  det  är  bra  för  jag  märker  väldigt  mycket,  jag  kanske  inte  tänker  så 
mycket på det just i situationen men när jag kommer tillbaka till mitt rum så gör jag 
reflektioner  som  jag  sedan  har  till  nytta  vid  medarbetarsamtalen.  Man  ser  faktiskt 
väldigt mycket som man kanske inte tror, bemötande, beteende osv. både positiva och 
negativa saker naturligtvis Att gå ut på avdelningarna varje vecka gör att jag får ett bra 
underlag till mina samtal med personalen. Medarbetarsamtalet är också något som har 
förändrats, inte bara namnet. I början tyckte jag det var en belastning, jag skulle boka in 
femtio olika tider. Faktum är att jag tror att medarbetarsamtalen betyder mer för mig än 
för personalen. Samtalen är värdefulla för mig och jag lägger ner mycket förberedelsetid 
på  detta.  Jag  vinner  väldigt  mycket  på  att  vara  förberedd  på  samtalen  och 
genomförandet  för  det  blir  lättare  att  sätta  löner  och  jag  vet  vad  de  önskar  för 
fortbildning  och  vilka  förväntningar  jag  har  och  även  vad  de  själva  har.  Genom 
samtalen får jag en helhetsbild på varje person .Tidigare, på föreståndartiden fanns inte 
medarbetarsamtal  och  inte  heller  lönesamtal  det  är  också  en  stor  förändring  i  mitt 
ledarskap. Samtal hade jag när någon personal gick förbi min dörr och de ville komma 
in och prata. Genom kurser och rektorsutbildningen har jag själv fått träna och lära att 
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ha samtal i olika former och även genom att läsa litteratur. Idag tycker jag inte det är 
svårt att ha medarbetarsamtal eller lönesamtal jag vana och struktur och jag förbereder 
mig  bra.  De  största  arbetena  idag  i  mitt  uppdrag  som  rektor  är  lönesättning  och 
kvalitetsredovisning och de förbereder jag mig mycket noga inför.

4.1.2 Rektor B, s berättelse  
Inom förskolan har jag arbetat sen 1973, då började jag som medhjälpare som det hette 
då. Efter det gick jag på en förskollärarutbildning 1976 och började jobba direkt efter. 
Min första tjänst var på en förskola där jag blev kvar i tio år. Under den tiden föddes 
mina  barn  och  jag  var  föräldraledig  vissa  perioder.  1987  fick  jag  min  första 
föreståndartjänst  på  tjugofem procent  och  sjuttiofem procent  var  i  barngrupp men  i 
praktiken  var  det  hundra  procent  i  barngrupp.  Jag  hade  precis  som  de  andra 
medarbetarna schema på heltid och sen fick jag sköta administrationen på kvällarna. Jag 
blev splittrad och jobbade både dag och natt. Jag var då på en förskola på landet med 
lite barn och mycket personal med dagens mått men det tyckte man inte då.
     Ledarskapets skillnad var att som föreståndare var jag deras fixare, jag var den som 
jobbade i köket när kocken var sjuk, jag städade, ordnade med vikarier och fixade allt 
möjligt. Jag hade hört talas om den där fixarfällan. Jag höll på att slita ihjäl mig för att 
vara  personalen  till  viljes  och  ville  så  klart  ställa  upp.  Jag  fick  mig  faktiskt  en 
tankeställare  när  jag  som jag  brukade,  ringde  till  förskolan  på  min  lediga  dag  och 
frågade om det var okej att jag var ledig.  När personalen då svarade att det inte gick för 
en personal är ensam med tio barn. Då cyklade jag iväg och lämnade mina egna barn på 
dagis och sa att jag måste arbeta. När jag sen kom till förskolan så säger personalen att 
det var fel, en personal var och fikade så vi har personal. Då blev jag så arg på dem men 
sen började jag tänka, det är naturligtvis inte deras fel, om jag inte värderar mina sysslor 
eller min ledighet högre än att jag ringer och frågar om det är okej att jag är ledig på 
min lediga dag, då får jag ta det. Så det var en vändpunkt för mig i mitt ledarskap. Jag 
ville låtsas att jag inte hade något annat jag ville känna mig behövd.
   1992 organiserade man om i förvaltningen och då blev jag platschef, då skulle man 
likna  förskolan som ett  företag.  Jag var  inte  platschef  över  en plats  utan  över flera 
platser. Jag hade förskolan som jag en gång hade startat upp, mina egna barns förskola 
och sen dagbarnvårdarna och den gruppen hade jag inte varit chef över tidigare. Det 
blev även en del ansvar på en skola. Det blev en bra start för mig nu kunde jag ”klippa 
av navelsträngen” till min tidigare förskola eftersom jag nu hade flera ställen och mer 
personal som jag skulle ge lika mycket till.  Jag var placerad på skolan och hade två 
förskolor och tio dagbarnvårdare, skolans rektor och jag arbetade bra tillsammans. 
     Idag är rektorsrollen annorlunda men ibland skulle jag nog vilja vara lite fixare och 
jag är nog det också för jag har alltid en lång lista som jag ska göra efter varje möte på 
förskolorna. Så det är klart  fixarrollen finns ju kvar, men den stora skillnaden är all 
administration som inte fanns tidigare. Trots att vi inte skriver så mycket papper utan 
allt ska skötas via datorn det har bara blivit mer och mer administration och en hel del 
ekonomi.  Ekonomin hade jag hand om tidigare men då hade vi mycket  backup från 
förvaltningen.  Jag hade inte någon större känsla av hur mycket  pengar vi hade eller 
gjorde av med. Det var områdeschefen i socialtjänstförvaltningen, som det då hette, som 
hade huvudansvaret över ekonomin. Idag är ekonomidelen en stor och viktig del i mitt 
arbete jag ska sköta planeringen av ekonomin och följa upp den och det är bra tycker 
jag. 
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   Som person har jag utvecklats mycket i mitt ledarskap. Jag tycker jag har mycket av 
mina gamla värderingar kvar jag kan hitta anteckningar från föreståndartiden och märka 
att mycket är kvar men tiden av värderingarna har ändrats väldigt mycket. Mitt uppdrag 
är jätteroligt och om det är roligare idag än tidigare är en svår fråga men på sätt och vis 
är det roligare idag, för jag har ett större ansvar för verksamheten men förr var roligare 
därför att då kunde jag vara mer i verksamheten. Det saknar jag idag. Den pedagogiska 
ledarrollen är nog den starkaste negativa delen i mitt uppdrag därför att jag inte får tiden 
att räcka till för det. Administrationen tar överhand mer och mer. Ibland tänker jag, att 
ha en pedagogisk vision är mer en belastning. Jag skulle vilja att en administratör gjorde 
all administration och det som de är duktiga på. Istället för att jag ska sitta och göra min 
budget  och  följa  upp  den  Nu  ska  detta  ordnas  av  mig  själv.  Väldigt  mycket  som 
kommer från förvaltningen är att vi ska producera prognossiffror och visa hur vi jobbar 
med olika uppgifter. Ibland handlar det om pedagogiska saker men rätt ofta sådant som 
skulle kunnas plockas fram av någon annan på ett bättre sätt. Jag tycker det är viktigt att 
ha större fokus på den pedagogiska ledningen, jag skulle inte vilja att vem som helst blir 
ledare  och  leder  en  förskola  som  ett  företag.  Det  är  viktigt  att  ha  förståelse  för 
verksamheten och ska man ha en pedagogisk ledare ska man ha både kunskap och hjärta 
för verksamheten. Jag har haft tre olika ledarroller under mina verksamma år och jag 
kan utan tvekan säga att jag har förändrat min egen ledarroll under den här tiden.
    Samtalen med föräldrar och personal har förändrats under den här tiden, men om det 
har med min egen mognad eller tidsandan att göra vet jag inte. Det är väldigt tydligt nu, 
mer fokus på verksamheten. Det har både med tidsandan och med mig själv att göra. 
Det  är  mera  nu  som  stimulerar  oss  både  rektorer  och  pedagoger  fokuserar  på 
verksamheten och det märks på alla möjliga sätt. En annan stor förändring som skett 
inom förskolan är att vi är så regelstyrda t.ex. av barnens vistelsetider. På sjuttiotalet 
skrevs det inte upp vilka barn som kom, det var alltid samma barn som kom hela dagen 
varje dag. Sedan skulle vi skriva scheman. Nu är det så regelstyrt och kontrollerat de 
människor som inte passar in i dessa regler blir slarviga och lite luddiga, ibland undrar 
jag om vi har skapat ett system som är trångt. 
   Vi ska alltid tänka på barens bästa men vi har ett märkligt system när det är beroende 
av föräldrarnas arbetstider och subventionerat av samhället. Jämför vi sjuttiotalet så är 
det enormt stor skillnad, men åren 90-95 var det nog störst antal barn i grupperna och 
minst personal. 
     Det är också intressant att se hur förskolan har benämnts under åren, tycker jag. Från 
början var det barnkrubba och man kan se att det antyder ”de stackars barnen” som hade 
föräldrar  som arbetade,  bara  det  var  ju  konstigt.  Eller  om det  var  någon  som  var 
ensamstående,  de stackars barnen skulle man ta hand om. Sedan kom sjuttiotalet  då 
daghem var lika bra som hemmet, nu förskola, då man fokuserar på lärandet. 
   Nästa förändring kom när förskolan fick en egen läroplan. Då fick vi ett berättigande 
och en statushöjning, det var bra tycker jag. Den talar om varför vi gör det vi gör, men 
ibland kanske det är lite överdrivet att vi måste ha mål på allting vi gör. Ibland kan man 
väl göra saker bara för att det är härligt och kul och i efterhand fundera över, varför blev 
detta så bra. Men nu är man hela tiden före, hur ska vi nå målen? Samtalen har blivit av 
godo när det är mera målstyrt och även medarbetarsamtalen har blivit bättre och mer 
strukturerade, det var det inte förr. Det togs mycket för givet att föreståndaren alltid 
skulle vara på plats, pedagogerna idag har större berättigande i sin kritik att rektorn inte 
är på plats så ofta, men det var lika mycket kritik om det på sjuttiotalet.
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   Jag har haft lite ledstjärnor som har följt mig hela ledarskapstiden, jag tycker att en 
ledare  ska vara inspiratör  och en utmanare  och respektera  och tycka  om sin grupp. 
Ibland ligger det i tiden att tycka så, men för mig personligen har jag oftast tittat kritiskt 
uppåt, är det ett ledarskap som jag får åtnyttja,  genomsyrar min inspiration,  att vara 
omtyckt och respekterad för den jag är.
    En annan förändring med mitt ledarskap idag är att jag inte har någon att ”bolla” 
idéer  och tankar  med.  Det är upp till  mig själv att  söka kollegor att  prata med,  det 
forumet för oss rektorer finns inte här. Medarbetarsamtal med min chef fanns inte alls 
på sjuttiotalet och knappt nu heller och det är lite märkligt ska jag nu ha mina visioner 
gäller det ju att även jag får input.
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5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion
Mitt  val  av  metod  blev  narrativ  och  hermeneutisk.  Jag  valde  att  använda  mig  av 
kvalitativ  intervju  i  intervjusituationen  och  hermeneutisk  samt  narrativ  analys  i 
transkriberings och tolkningsarbetet. Resultatet av intervjuerna har jag presenterat som 
en berättelse där jag har tolkat och analyserat. Jag ville använda mig av kvalitativ metod 
och hermeneutisk och narrativ teori för de berikade varandra och gjorde perspektivet 
bredare och gav mig ramar som jag kunde hålla mig till men samtidigt friheten att vara 
kreativ inom intervjusituationen och i analysarbetet. Med kreativ i den här situationen 
menar jag att jag får skapa en ny berättelse och tolka utifrån den. Syftet med att använda 
hermeneutiken var att jag vill söka förståelse av mitt textmaterials mening. Jag sökte 
inga absoluta sanningar utan det intressanta var vad informanterna berättade om. I min 
kvalitativa  intervjumetod  fick  jag  möjligheten  att  ta  del  av  informanternas 
uppfattningar,  tankar  och  funderingar  kring  mina  frågeställningar.  Jag  valde  öppna, 
halvstrukturerade  frågor  som  bäddade  för  öppna  berättelser  där  just  uppfattningar, 
tankar och funderingar kunde komma till uttryck.     
    Att välja den narrativa metoden i transkriberings och tolkningsarbetet var för mig ett 
svårare tolkningsarbete än om jag hade valt enbart intervjufrågor med konkreta svar. 
Det var ett större transkriberingsarbete som tog lång tid och jag ställer mig frågan om 
jag hade kunnat få samma svar om jag hade använt mig av en enkät istället.

5.2 Resultat diskussion   

Hur hanterar rektorerna sitt ledarskap och dess förändringar?
I berättelserna kan jag läsa att båda rektorerna ser tydligt skillnader vilken utveckling 
det har varit  under åren. Det första som båda rektorerna påpekade var att  de inte är 
några fixare längre och att de nu delegerar mer till sin personal. Båda rektorerna har sett 
samhällsförändringarna som inneburit ökade krav på deras ledarskap men även sett det 
positiva med dessa förändringar. En positiv del är ansvaret över den ekonomiska delen i 
sin organisation det såg båda rektorerna som en större möjlighet att leda organisationen 
framåt och framgångsrikt. Men andra arbetsuppgifter har de fått lägga åt sidan för att 
hinna med ekonomidelen. 
  En uppgift som båda ansåg var mycket  viktig men som de inte hann med var det 
pedagogiska ledarskapet, att kunna ha pedagogiska samtal med sin personal och att vara 
ute i verksamheten mer. 
   En  av  rektorerna  gör  en  egen  analys  över  sitt  ledarskap  och  den  stora 
organisationsförändringen  som  rådde  i  kommunen.  Det  var  en  nystart  till  ett  nytt 
ledarskapsperspektiv. Det blev sammanslagning över fler områden till en rektorsenhet 
och på så sätt kunde fler rektorer samarbetade med varandra.
   Båda rektorerna är mycket  drivande i sin pedagogik och utveckling de vill  få sin 
personalgrupp med ”på tåget” och för att de ska få det gäller det att vara, som de båda 
säger, lyhörda och lyssna av sin personal. Med hjälp av egen utveckling som kurser, 
rektorsutbildning och litteratur har rektorerna skapat en ledarstil som passar förskolans 
läroplan. Båda rektorerna var mycket medvetna om sin ledarroll och dess utveckling. 
De kände att ledarskap är att ta ansvar, och de har tagit till sig förändringarna på ett 
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positivt sätt och blivit inspirerade av den. För att kunna göra förändringar i sin egen 
organisation krävs ett stort engagemang men även ett stort tålamod då det gäller att få 
med sig personalen i förändringen. 
   Lindelöf (2005) menar att människor arbetar och lär i en och samma handling, att vara 
chef innebär  att  ha en uttalad uppgift  att  gripa in i  andras verklighet..  Både Maltén 
(2002) och Granberg (2004) påpekar hur viktigt det är att pedagogik bygger på att hitta 
samarbete och att finna utvecklingsmöjligheter för sig själv som ledare, men även till 
sin personal.
     Granberg (2004) nämner att ska en ledare bli framgångsrik och leda arbetet med en 
grupp människor då måste ledaren främst kunna planera och organisera. Wolvén (2000) 
och  Granberg  (2004)  påpekar  hur  viktigt  det  är  att  skapa  en  miljö  för 
kompetensutveckling  genom  egen  utbildning  och  att  ge  personalen  möjligheter  till 
kompetens och till eget lärande. Granberg (2004) skriver att lära är att ändra sitt sätt att 
tänka, ledaren ska vara inspiratör och bollplank, vidga personalens vyer och hjälpa dem 
att gå vidare i sin kreativitet. Detta ställer krav på ledaren att vara mångsidig och ankare 
samt att ha fokus på det gemensamma lärandet. 
    Att leda utveckling av pedagogiskt arbete med målet att möta behoven hos alla barn 
och elever och medarbetare, kräver en ledare. Enligt Hargreavs & Fink (2009) har det 
stor  betydelse  för  hur  väl  en  förskola  fungerar.  Vidare  menar  författarna  att  det  är 
rektorn som skapar förutsättningarna för både elever och pedagoger.

Hur är synen på det egna pedagogiska ledarskapet, samt bemötande och attityder?
Båda rektorerna gjorde ofta reflektioner under intervjun över hur deras ledarskap har 
utvecklats  och att  det  har  blivit  mycket  mer  av kommunikation av olika slag.  Båda 
rektorerna är medvetna om att det är rektorn som skapar förutsättningarna för ett bra 
arbetsklimat  på  arbetsplatsen  men  de inser  också att  även  de kan behöva feedback, 
vilket den ena rektorn saknade idag. En av rektorerna insåg att man skapar arbetsglädje 
tillsammans genom att vara positiv och mer medveten mot varandra. Den andre rektorn 
ville vara mer i verksamheten och närvarande mot sin personal och gjorde besök på 
varje  avdelning  varje  vecka,  då  blev  det  spontana  samtal  och  frågor.  På  det  viset 
skapades det en gemenskap mellan ledaren och personalen.    
    Rektorerna visar tydligt hur viktigt det är med ett professionellt språk och att kunna 
samtala, men även att få en balans i samtalet och ett bra bemötande till personalen som i 
sin  tur  kan  bidra  till  fortsatt  utveckling.  De  pedagogiska  samtalen  var  något  som 
rektorerna oftast fick lägga åt sidan trots att det var det som båda ville arbeta mer med. 
Wolvén (2000) påpekar att ett tydligt ledarskap är viktigt, att kunna samordna och styra 
verksamheten men även kunna fatta beslut, motivera och skapa arbetsglädje för sig själv 
och sin personal är viktiga delar i ett ledarskap. För att lyckas som ledare idag så ställer 
det höga krav på den egna självkännedomen och förmågan att skapa goda relationer 
samt  en välfungerande  kommunikation,  även  på insikten  av att  arbeta  genom andra 
personer. Wolvén (2000) påpekar att ledarskap sker på andra villkor idag mot förr, den 
moderna ledaren ifrågasätter och reflekterar själv, har en självkännedom och förmåga 
att skapa relationer. Ska ledaren få de bästa förutsättningarna till en bra kommunikation 
måste  han eller  hon börja med att  skapa en god relation tillsammans med barn och 
personal  i  de  pedagogiska  mötena.  Att  bidra  till  andra  personers  välmående  och 
utveckling menar Hilmarsson (2003) är en bra förutsättning för att skapa en gemenskap 
i  arbetsgruppen.  Einarsson  (2008)  skriver  att  samtal  är  ett  samarbete  där  man 
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respekterar varandra både som talare och lyssnare. Det krävs att båda har förståelse av 
vad den andre menar med ett yttrande. Det handlar om mänsklig kommunikation och att 
möta förväntningar och krav. (Croona 2003).

5.3 Avslutande reflektioner      
Båda rektorerna var engagerade under intervjuerna och ville berätta om sitt ledarskap. 
Mina informanter tog mig med på en resa under deras långa yrkesliv och berättade om 
de förändringar som hade hänt i det pedagogiska ledarskapet under åren. Det som är helt 
klart  är  att  det  är  mer  medvetenhet  bland  rektorerna  och  pedagoger  men  även 
människosynen har förändrats. Rökenes & Hansen (2006) skriver att den som arbetar 
med människor bör lära sig att känna sig själv, fundera över betydelsen av sina egna 
erfarenheter,  sin  kulturella  bakgrund,  förförståelse,  människosyn,  värdesyn  och 
personlighet.  I  mina intervjuer gjorde informanterna omedvetet  reflektioner  över hur 
viktiga de själva var som personer och vad deras bemötande betydde i olika möten och 
samtal som de har i sitt yrkesutövande. 
    Det handlar om att vara närvarande i sin yrkesroll på ett sätt som är bra för den andre 
och värnar om både brukarens och yrkesutövarens bästa. Att vara pedagog är att sätta 
spår  i  framtiden.  Det  människor  lär,  påverkar  deras  möjligheter  i  livet  liksom hela 
samhällsutvecklingen.  Förändringen i deras ledarskap gick från att vara fixare till  en 
ledare  som  har  hand  om  ekonomin,  planering,  kvalitetsredovisning,  att  skriva 
likabehandlingsplan,  olika möten  och personalsamtal.  Det  blev mindre  tid  att  vara  i 
verksamheten och driva pedagogiska utvecklingssamtal. Ett ledarskap som blir mer en 
administratör istället för pedagogisk ledare. 
    Är det dags för ett nytt sätt att tänka som rektor? Att ha långsiktiga mål istället för 
dagens kortsiktiga?  Eliasson (1995) skriver att perspektivvalet är viktigt att ta fram när 
man ska arbeta med utveckling. Berg & Scherp (2009) menar att skolutveckling är en 
process och förändringar tar tid men de är nödvändiga och det behövs kunskap både på 
djupet och på bredden. 
     Samhället förändras över tid och det är en naturlig process som gör att förskolan 
ständigt ställs inför nya utmaningar. Familjeförhållandena skiljer sig idag mot igår och 
detta påverkar förskolan. Dagens barn går längre i förskolan och skolan och nästan alla 
fortsätter  genom  gymnasiet.  Dessa  faktorer  gör  att  den  personliga  och  sociala 
utvecklingen i hög grad äger rum på dessa platser. Förskolan och skolan har en allt 
större socialiserande uppgift. Det ökar inte bara kraven på vilka kunskaper som barn 
och  elever  ska  lära  sig  utan  också  på  hur  värderingar  och  normer  integreras  i 
undervisningen. Vi har ett uppdrag att tillsammans med föräldrarna, ge barn och elever 
förutsättningar  att  klara  sig  i  samhället.  Varje  barn  och  elev  ska  få  goda 
kamratrelationer, visa hänsyn och respekt för andra, få självförtroende, känna trygghet 
och ha en god arbetsmiljö.
      Att vara ledare i en organisation är att sätta spår i framtiden. Det människor lär 
påverkar deras möjligheter i livet liksom i hela samhällsutvecklingen. Det handlar om 
respekt för barnen och elevens integritet och om demokratisk fostran. Att som pedagog 
ha ett förhållningssätt  som lyfter  fram de tillfällena som fungerar och behandla men 
även bemöta människor för den hon eller han är. 
       Att ledaren har kunskap om barn, elevers och personals villkor, kan ta hänsyn och 
ha förståelse, kan lyssna och även ha tålamod tror jag är viktiga redskap att ha med sig. 
Att  ha ett  positivt  bemötande  kan stimulera  till  en  bra  dag för  alla  människor  i  en 
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organisation. När jag har roligt och tycker om det jag gör så inspireras även barnen och 
eleverna  och  visst  påverkar  min  egen  livsstil   vad  vi  gör  på  samlingarna  eller 
lektionerna.
     Den största förändringen i ledarskapet inom förskolans organisation var att det hade 
blivit  mycket administration och budgetansvar samt fler möten.  Större organisationer 
som gjorde att det ingick fler förskolor och personal i uppdraget och det i sin tur ledde 
till att rektorn inte befann sig i verksamheten lika mycket som tidigare. 
   En  intressant  fråga  är:  Vad är  då  betydelsefulla  faktorer  för  ett  bra  pedagogiskt 
ledarskap  i  en  föränderlig  tid?  En  ledare  kartlägger  och  uppmuntrar  barn  och  de 
pedagogerna som är runt dem. Det har blivit ett krav på ledaren att vara mångsidig vara 
inspiratör,  ett  bollplank,  men även att  ha fokus på det gemensamma lärandet  för all 
pedagogik  bygger  på  att  hitta  samarbete.  Att  bli  medveten  och kunna fatta  de rätta 
pedagogiska besluten i en valsituation är en konst. Det finns oftast inga givna svar och 
enkla lösningar i de svåra situationer som kan uppkomma i barngrupperna.
    Att vara chef idag, enligt min mening, är inte att bara delegera arbete och ta beslut. 
En chef bör också kunna motivera de anställda, vara lyhörd, kunna vara en bra pedagog 
och ha djupa kunskaper om mänskliga relationer samt att vara engagerad i personalen 
och bjuda på sig själv. Att driva en pedagogik som arbetar utifrån att  alla barn och 
personal  har  utvecklingsmöjligheter  inom  olika  områden  där  språk  och 
uttrycksmöjligheter får utrymme, alla blir sedda, bekräftade och även får utmaningar.
     Men  hur  ska  ledaren  få  sin  arbetstid  att  räcka  till?  När  det  blir  mer 
administrationsuppgifter  som tar överhand. Ledaren ska vara närvarande,  lyhörd och 
vara en bra samtalsledare. Ledaren bör också ha ett coachande förhållningssätt och vara 
den som kan ge motivation. Att vara pedagog eller ledare innebär en balansgång. Ibland 
kräver rollen ett engagemang och en aptit på de uppgifter som ryms inom ämnet och 
ibland innebär den också en vördnad och respekt inför de krav och utmaningar arbetet 
rymmer. 
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INTERVJUGUIDE
– Okej att banda? 
– Syftet med min studie är att se hur ledarskapet har förändrats över tid
– Hanteringen av intervjusvaren kommer att hanteras konfidentiellt.
– Min övergripande problemfråga: Hur är synen på det egna pedagogiska ledarskapet.
- Begrepp som används är Pedagogiskt ledarskap, kommunikation, samverkan

Inledande  fråga:  Berätta  gärna  om  organisationen  du  arbetar  i  nu.  Vilka  är  dina 
arbetsuppgifter 

1.Hur länge har du varit yrkesverksam inom förskolan?
   Berätta hur det var när du började som förskollärare och hur det gick till när du blev  
   rektor.

 2. Berätta om ditt ledarskap?
     Har något förändrats? Vad?

3. Hur länge har du arbetat som rektor?
    Berätta hur det var när du började som rektor. 
    Vad var din arbetssyssla då? 
    Vad är din arbetssyssla nu?
    Berätta hur det är nu att vara rektor?
    Har något förändrats? Vad? 
    Kan du utveckla det mer?

4. Vad kan du se, vad det ”stora” i ditt uppdrag som har förändrats? 

5. Vad hände när förskolan fick en läroplan?

6. Blev det skillnad i din yrkesroll som rektor när läroplanen kom?

7. Hur har du som person utvecklats i ditt ledarskap? 
    Varför, tror du att det har blivit så? 
    Berätta vad det är som gör att du utvecklas?

8. Vilken typ av samtal hade du när du började som rektor?
     Vad har du för samtalsmetoder idag?
     Vilka olika samtal tycker du är viktiga? Varför?

9. Berätta vad du tycker att det pedagogiska ledarskapet innebär.
    Vad i ditt pedagogiska ledarskap skulle du vilja utveckla mer idag?
     Vad är det viktigaste i ditt pedagogiska ledarskap?
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10. Vad innebär ett hållbart ledarskap för dig?
       Har du det?
       Berätta hur du får ett hållbart ledarskap till att vara levande i din verksamhet.
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