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___________________________________________________________________________

Studiens syfte  är  att  ge ett  kunskapsbidrag för betydelsen  av det  pedagogiska ledarskapet 

inom  skolans  värld.  Denna  undersökning  genomfördes  i  ett  pedagogperspektiv. 

Frågeställningar  är:  Hur  beskriver  och  motiverar  några  pedagoger  det  egna  konkreta  och 

pedagogiska  ledarskapet?  Vilka  erfarenheter  har  pedagogerna  av  det  egna  pedagogiska 

ledarskapet? Metoden för studien är kvalitativa intervjuer där pedagoger från såväl förskolan 

och  grundskolan  samt  fritidshemmet  ger  sin  syn  på  det  egna  pedagogiska  ledarskapet. 

Samtliga pedagoger i studien anser att det är av yttersta vikt att utgångspunkt hela tiden ska 

tas  utifrån  barnet.  Det  är  det  unika  barnet  som ska  sättas  i  centrum för  det  pedagogiska 

arbetet. Resultatet visar även på vikten av att skapa goda relationer mellan skolans aktörer. 

För detta krävs en medvetenhet och tydlighet i det pedagogiska ledarskapet. Studien visar att 

goda relationer bygger på att det finns en god kommunikation mellan pedagogen och barnet. 

Denna kommunikation bidrar till att barnens trygghet stärks i den pedagogiska miljön. Vidare 

anser  de  intervjuade  pedagogerna  att  man  ska  se  till  sammanhanget  i  det  pedagogiska 

ledarskapet,  det  gäller  att  ställa  barnens  handlingar  i  relation  till  kontexten.  I  studien 

framkommer  det  även  att  reflektion  kring  det  pedagogiska  ledarskapet  är  att  föredra. 

Pedagogerna i studien menar att reflektion är oerhört viktigt för att utvecklas som ledare inom 

skolan, dock framkommer det att intervjupersonerna efterlyser mer tid till reflektion. 

Nyckelord: Barnet i centrum, Goda relationer, Pedagogiskt ledarskap, Reflektion
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1. Inledning
En utgångspunkt för denna studie är  några olika pedagogers tankar och funderingar kring 

ledarskap. Vi kommer att intervjua pedagoger som är verksamma inom såväl grundskolan 

som förskolan och på fritidshemmet.  När vi i  arbetet  använder oss av begreppet  skola  så 

innefattas både förskolan och fritidshemmet i detta uttryck. Likaså kommer vi att använda oss 

av  pedagog  för  lärare  i  alla  verksamheterna.  Vad  det  gäller  barnen  och  eleverna  i 

verksamheterna så kommer vi att använda oss av begreppet barn vilket i sin tur även syftar till 

elever. 

Vårt intresse för ledarskap grundar sig i det engagemang och den tid vi lagt ner i såväl skolan 

som i föreningslivet. Detta har medfört ett ökat intresse för ledarskap och hur en bra ledare 

bör agera. Ser vi till skolan så ligger ett stort ansvar på den enskilda pedagogen, ett ansvar 

som i mångt och mycket syftar till fostran och utveckling av det individuella barnet. Stensmo 

skriver om detta ansvar i boken Ledarskap i klassrummet (2008). Han menar, att många barn 

tillbringar en allt längre tid i skolan. Detta medför att pedagogen i skolan blir en allt viktigare 

vuxenkontakt  för  barnet.  En  av  grunderna  för  att  denna  kontakt  ska  bli  gynnsam  är  att 

pedagogen är medveten om sin egen ledarroll. 

De barn som vistas i skolan idag visar en stor mångfald både vad det gäller bakgrund som 

sättet att vara. Det är dessa olika förutsättningar som gör pedagogyrket så komplext. Varje 

barn som går i skolan är unik i sitt slag, vilket innebär att man inte kan möta alla barn efter en 

given mall. Det är här du som pedagog spelar en stor roll. Under de praktikperioder vi haft 

under utbildningens gång har vi stött på flera olika ledarstilar. Det har varit en lärorik tid där 

vi  fått  möjlighet  att  studera  hur  olika  personer  hanterat  liknande  problem.  Dock  handlar 

mycket  om det som Mats Dahlkwist  tar  upp i boken  Uppdrag lärarledarskap: ledarskap,  

relationer och grupprocesser (2012) där han understryker pedagogens roll som förebild. Han 

menar, att en trygg pedagog som är bekväm i sitt förhållningssätt skapar trygga barngrupper. I 

slutänden är det detta som allt handlar om: Trygga och positiva barngrupper. 

Vi anser att den främsta anledningen att vara pedagog i skolan handlar om mötet med barnen. 

Om detta möte påverkas till det positiva då, jag som pedagog visar på en medvetenhet kring 

min  ledarroll  så,  är  mycket  vunnet.  Som tidigare  nämnts  så  hoppas  vi  på  att  det  är  alla 

pedagogers mål att skapa ett positivt klimat i skolan och som bidrar till ett ökat lärande och 
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personlig  utveckling  hos  det  individuella  barnet.  För  oss  handlar  en  trygg  och  positiv 

barngrupp om att barnet ska veta vad som förväntas av barnet. Samtidigt ska det finnas plats 

för diskussion där barnet ska ges utrymme att själv bidra med tankar och funderingar. 

Vi ska i detta arbete sedermera göra intervjuer med några pedagoger för att höra deras syn på 

sitt eget ledarskap men även hur de anser en god ledare bör uppträda. Vi vill även ta reda på 

hur de själva uppfattar betydelsen av sitt eget pedagogiska ledarskap. Dessa data ska vi sedan 

diskutera  och  relatera  till  i  forskning  och  annan litteratur  inom hela  problemområdet  det  

pedagogiska ledarskapet.

Syfte och frågeställningar
Syftet  med denna studie  är  att,  utifrån  några  pedagogers  perspektiv,  analysera  och ge ett 

bidrag till kunskapen om ledarskapets betydelse i pedagogiska verksamheter. Detta syfte leder 

fram till följande frågeställningar:

→ Hur  beskriver  och  motiverar  några  pedagoger  det  egna  konkreta  och  pedagogiska 

ledarskapet?

→ Vilka erfarenheter har pedagogerna av det egna pedagogiska ledarskapet?
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Teoretiska utgångspunkter
Denna del av arbetet kommer att ta utgångspunkt från litteratur som är relevant för vår studie. 

Vi kommer att klargöra olika, för undersökningen, centrala begrepp och kommer då särskilt 

att fokusera på det sociokulturella perspektivet på lärande samt det pedagogiska ledarskapet. 

Eftersom det pedagogiska ledarskapet syftar  till  ett lärande så har vi valt att ta med dessa 

begrepp i det teoretiska ramverket. 

Teorier om lärande
Maltén (1995) tar upp den förändrade synen som skett kring barns lärande under de senaste 

decennierna.  Han menar att  vi gått  från en enkelspårig syn på barnets  lärande till  en mer 

nyanserad bild där barnet som individ står i fokus. Det gamla synsättet, menar Maltén, syftade 

på en ytinlärning där barnet intog en passiv roll i lärandet. Dagens syn på lärandet innefattar 

en  färgrikare  aura.  Barnet  ska  stå  i  centrum för  lärandet  och  lärandet  utgår  från  barnets 

erfarenheter. Detta ska leda till ett mer nyfiket barn som vill utforska världen runtomkring 

tillsammans med sina kamrater.

De  finns  många  teorier  kring  barns  lärande.  Två  teoretiker  som  forskat  om människans 

lärande  och  utveckling  har  kommit  att  få  stor  betydelse,  nämligen  Jean  Piaget  och  Lev 

Vygotskij. Vygotskij (1995) menade att allt lärande var socialt och att man lär sig av erfarna 

människor  och  detta  sker  då  barnet  härmar  andra  människor.  Lärande  sker  i  sociala 

sammanhang. Dessutom kan tidigare kunskaper spela en stor roll i lärandet hos barnen, men 

även kulturella och psykologiska redskap har en stor påverkan. Vidare menar Vygotskij att 

gruppen är viktig för barns lärande och utveckling. Han hävdar att man lär sig bäst när man är 

i  grupp då  man  kan ta  del  av  andra  människors  erfarenheter  och  föra  dessa erfarenheter 

vidare, både till sig själv samt till andra människor. 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) skriver, att barn lär sig som bäst när de 

samspelar och kommunicerar med andra. De tar även upp att imitationen av andra människor 

är ett tecken på en utvecklingsprocess hos barnet. Säljö (2010) menar, att Vygotskijs teori om 

sociokulturellt lärande har spelat en stor roll i den praktik som vi använder oss av idag. Det 

sociokulturella perspektivet har alltså en stor betydelse, enligt Vygotskij. Alla barn har inte 

samma förutsättningar och det är viktigt att pedagogerna är medvetna om detta så att man kan 

möta  alla  barn  efter  deras  egna  förutsättningar  utifrån  de  olika  sociala  och  kulturella 

erfarenheter barnen bär med sig. 

3



Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) berör Piagets teori om barnets lärande och 

utveckling i olika stadier. Lärandeutvecklingen sker med nödvändighet i olika stadier, delvis 

biologiskt betingande. Säljö (2010) påpekar att Piaget har inspirerat många utbildningssystem 

och många skolor har arbetat efter hans teorier. Piaget ansåg att det sociokulturella inte hade 

någon större  betydelse  för  utvecklingen  vilket  Vygotskij  gjorde.  Piaget  är,  som nämndes 

ovan, känd för sin stadieindelning som ser ut såhär: 0-2 år sensomotoriska perioden, 2-7 år 

preoperationella  stadiet,  7-11 år konkreta operationerna samt 11 år och uppåt de formella 

operationernas stadium. Både Piaget och Vygotskij menade, att den pedagogiska miljön och 

personer runt omkring barnen påverkar deras utveckling. 

Ledarskap

Att definiera ordet ledarskap är inte helt enkelt, inte heller att precisera hur ett bra ledarskap 

kan ta sig uttryck. Människan är unik i sitt slag vilket innebär att teorierna och synsätten kring 

vad  ett  gott  ledarskap är  visar  på  en stor  variation.  Lima  (2007)  ger  en  förklaring  kring 

ledarskap. Han menar, att ledarskap bygger på relationer mellan människor. Detta innebär att 

det krävs en interaktion mellan två eller flera personer för att ett ledarskap ska kunna uppstå. 

Utifrån denna bakgrund så hävdar Lima att ledarskap bygger på sociala relationer. 

Pedagogiskt ledarskap

Ser vi till skolans värld så handlar ledarskapet om hur pedagogen handlar i förhållande till 

barngruppen. Maltén (2000) bygger vidare på teorin att ledarskap bygger på sociala relationer. 

Han hävdar att ledarskap syftar till att få en grupp personer att arbeta efter ett gemensamt mål. 

För att lyckas med detta uppdrag understryker han det sociala samspelet som oerhört viktigt: 

”Ledaren  kan  uppnå resultat,  men endast  tillsammans  med  och genom andra människor” 

(2000:8). Detta betyder att ledaren måste ägna lika stor uppmärksamhet mot gruppen som mot 

det uppställda målet. 

Det  pedagogiska  ledarskapet  syftar  enligt  Maltén  till  ett  ledarskap i  en  lärande  situation. 

Författaren delar in det pedagogiska ledarskapet i olika enheter. Stensmo (2008) refererar till 

Cliff  Turney  (1992)  som  även  han  kategoriserar  in  det  pedagogiska  ledarskapet  i  olika 

kategorier.  Vi  ska nedan redogöra för  några av dessa enheter  eller  kategorier.  Den första 
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enheten handlar, enligt Maltén, om mål. Han förklarar att pedagogen måste ha en tydlig vision 

med sitt arbete vilket även kräver en kommunikation ut mot övriga medarbetare. Den andra 

punkten handlar om relationer. Författaren hävdar att pedagogen måste ha en helhetssyn till 

både verksamheten i stort men även till den individuella individen. Maltén menar att det gäller 

att  ha  kunskap  att  skapa  relationer  samt  att  kunna  förvalta  dessa  på  ett  riktigt  sätt  i 

verksamheten. Turney (1992) kallar denna punkt för kommunikation där han för ett liknande 

resonemang. Han beskriver dialogen som extra viktig för formandet av grupper och kontakten 

med den enskilda individen. 

Den tredje punkten handlar för Turney om motivation där pedagogen uppmuntrar och på ett 

positivt sätt manar på barnet. För Maltén (2000) handlar denna punkt om förnyelse. Även här 

är  de båda teorierna slående lika varandra.  Författaren menar  på att  pedagogen bör skapa 

visioner för gruppen för att på så vis skapa ett engagemang och inlevelse hos barnet. Malténs 

nästa kategori handlar om situationer. Han menar att rådande situation får bestämma vilket 

ledarskap pedagogen ska ha. Detta innebär  ett situationsbaserat ledarskap. Turneys (1992) 

fjärde punkt handlar däremot om organisering där pedagogen ska orientera barnen men även 

vårdnadshavarna för att en utveckling ska kunna ske. Malténs (2000) sista punkt handlar om 

etik vilket syftar till hur du är som människa och vilka värderingar och åsikter du står för. 

Goda relationer
Juul  &  Jensen  (2009)  understryker  vikten  av  att  pedagoger  uppvisar  ett  gott  ledarskap 

gentemot barnen i skolan. Författarna hävdar att ett barn utvecklas maximalt då barnet omges 

av människor som både vågar ta samt kan ge uttryck för ett gott ledarskap. Växer barnen upp i 

miljöer  där  detta  ansvar  missbrukas  försvinner  tilliten  till  de  vuxna.  Detta  kan,  enligt 

författarna,  bidra  till  att  barnet  blir  introvert  och stänger  ute  övrig hjälp vilket  skapar  ett 

socialt vakuum. 

Juul & Jensen listar sex punkter som de anser ska ligga som grund för arbetet med barn. Den 

första  punkten  syftar  till  den  vuxnes  tillförlitlighet  och  hur  äkta  dennes  förhållningssätt 

gentemot  barnet  är.  Andra punkten  berör  den  vuxnes  intresse  för  barnet  och  vem barnet 

egentligen är. Vidare tar författarna upp vikten av att bekräfta barnet på barnets nivå genom 

att  involvera  sig  i  barnets  synsätt,  drömmar  och  mål.  Författarna  menar,  att  detta 

förhållningssätt ska ligga till grund för det framtida arbetet med barnet. Den femte punkten 

berör beslutsfattande  där pedagogen utifrån sin egen erfarenhet  ska kunna ta kloka beslut 
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baserat på barnet eller barngruppens bästa. Till sist tar författarna upp konflikthantering och 

trycker på den vuxnes ansvar i dessa situationer. 

Även Dahlkwist (2012) tar upp vikten av att som pedagog kunna skapa goda relationer med 

barnen. Han menar, att pedagogens ledarskap och förhållningssätt är av yttersta vikt för att 

kunna möta det  enskilda barnet  varför den sociala  kompetensen  hos pedagogen blir  extra 

viktig. Vidare skriver Dahlkwist om betydelsen av det första mötet och pedagogens ansvar i 

dessa situationer. När nya gruppkonstellationer bildas menar han att det ofta infinner sig en 

osäkerhet  bland  deltagarna.  Denna  osäkerhet  kan  få  negativa  konsekvenser  för  gruppens 

handlande. Istället för att blunda för dessa situationer menar Dahlkwist att det är yttersta vikt 

att man som pedagog strävar efter att skapa en trygghet i gruppen. ”Många lärare anser dock 

att olika former av introduktion med trivselaktiviteter är slöseri med dyrbar undervisningstid, 

men då tänker man tämligen kortsiktigt” (2012:82). 

Löwenborg & Gisalson (2003)  tar  upp betydelsen  av att  reflektera  kring sitt  pedagogiska 

ledarskap vid skapandet av goda relationer. Författarna påpekar att reflektion kring det egna 

ledarskapet kan bidra till  att nya erfarenheter och tankesätt  utvinns kring den pedagogiska 

verksamheten. Löwenborg & Gislaon skriver vidare att man som pedagog bör vara trygg i sig 

själv då reflektion handlar om att granska sig själv kritiskt. Risken som författarna tar upp 

med att inte reflektera kring sitt eget pedagogiska ledarskap är att du inte blir medveten kring 

varför du gör på ett specifikt sätt. Detta kan leda till att pedagoger lägger över ansvaret på 

barnet då svårigheter i gruppen inträffar.  

Ledarskapsstilar
Svedberg  (2007)  påpekar  att  en  grupps  beteende  och  resultat  påverkas  av  ledarens 

förhållningssätt och sätt att leda gruppen. Maltén (2000) menar att, valet av ledarstil bygger 

på ett medvetet ställningstagande av ledaren. Detta är emellertid en lång process som kräver 

erfarenhet. Genom ett erfarenhetsbaserat lärande där goda prestationer varvats med ett mindre 

gott  handlande  så  utkristalliseras  ett  mer  personligt  ledarskap.  Dock  tar  det  personliga 

ledarskapet utgångspunkt utifrån någon mer känd ledarskapsstil. Vi ska här nedan presentera 

och redogöra för olika ledarskapsstilar samt hur de kan ta sig uttryck i praktiken. 
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Auktoritärt ledarskap
Stensmo (2008) beskriver den auktoritära ledaren som oerhört bestämmande. Han menar, att 

den auktoritära ledaren själv bestämmer vilket arbetssätt och innehåll som är bäst för gruppen. 

Även Svedberg (2007) ger en liknande förklaring kring den auktoritära ledaren. Han liknar 

denna  ledarstil  med  en  bestämmande  och  tydlig  fadersgestalt  som gärna  pekar  med  hela 

handen. Vad Svedberg dock tar upp som är viktigt att ha med sig är att ledare som tillämpar 

denna ledarstil inte automatiskt behöver vara otrevliga och osympatiska personer. Han skriver 

vidare att denna ledarstil många gånger efterfrågas på grund av den tydlighet som agerandet 

innebär. 

Svedberg (2007) skriver att deltagarna i grupper med auktoritära ledare ofta slutar tänka själva 

och  mer  eller  mindre  intar  ett  apatiskt  förhållningssätt.  Stensmo  (2008)  för  ett  liknande 

resonemang. Han menar, att så länge ledaren är närvarande så är gruppen flitig och produktiv. 

Skulle dock ledaren vara frånvarande hävdar författaren att gruppen blir passiv och likgiltig 

där konflikter lätt  kan uppstå. Maltén (2000) fortsätter  resonemanget kring den auktoritära 

ledaren och menar att  denna ledarstil  kan skapa en viss form av trygghet.  Han menar,  att 

trygghet skapas då deltagarna vet om vilka förutsättningar som gäller. Nackdelen med detta 

ledarskap  torde,  enligt  författaren,  vara  att  den  även  framkallar  rädsla  och  bidrar  till  en 

osjälvständighet bland deltagarna. Avslutningsvis påpekar Maltén att auktoritära ledare ofta 

bidrar  till  att  deltagarna  blir  beroende  av ledaren  då  ledarskapet  inte  stimulerar  det  egna 

tänkandet.  Han liknar gruppens deltagare med robotar som följer den programmering som 

skapats för ändamålet. 

Demokratiskt ledarskap
Svedberg (2007) beskriver att det demokratiska ledarskapet syftar till delaktighet. Ledarens 

roll blir att genom diskussion aktivera deltagarna och guida dem så de gemensamma målen 

och normerna  för gruppen uppfylls.  Likt  det  auktoritära  ledarskapet,  hävdar  Svedberg,  att 

även ett demokratiskt ledarskap leder till trygghet men istället för att skapa trygghet genom 

övertydliga direktiv som den auktoritära ledaren arbetar efter syftar denna ledarstil att skapa 

en  vi-känsla. Utifrån denna gemenskap menar författaren att tryggheten sedermera utvinns. 

Vidare finns en strävan att detta ledarskap ska bidra till ett större initiativ och ansvarstagande 

hos  deltagarna.  Maltén  (2000)  påpekar  dialogen som oerhört  viktig  kring denna ledarstil. 

Deltagarna ska ges möjlighet till  medbestämmande. I skolans värld påpekar författaren att 
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klass- och elevråd är två bra exempel på tillfällen där eleverna ges möjlighet till påverkan. 

Likt  Svedberg  (2007)  menar  Malten  (2000)  att  ett  positivt  förhållningssätt  där  ledaren  är 

öppen för diskussion leder till  en större delaktighet varpå det egna ansvarstagandet stärks. 

Deltagarens eget ansvarstagande är just vad det demokratiska ledarskapet handlar om. Denna 

ledarstil bygger på att göra deltagarna självständiga i arbetet där de lär sig att agera på ett 

moget och demokratiskt sätt. 

Låt-gå-ledarskap
Enligt Maltén (2000) har detta ledarskap blivit allt vanligare bland föräldrar och pedagoger 

som  ett  alternativ  till  det  auktoritära  ledarskapet  vilket  var  väldigt  vanligt  förr. 

Kännetecknande för ett  låt-gå-ledarskap är att  du som pedagog innehar ett  väldigt passivt 

förhållningssätt  där  du  är  mycket  mer  tillåtande  i  ditt  sätt  att  vara  jämfört  med 

ovanbehandlade  ledarstilar.  Svedberg  (2007)  påpekar  att  detta  ledarskap  uppstår  då 

pedagogen av  olika  anledningar  inte  vågar,  vill  eller  kan ta  det  ansvar  som krävs.  Detta 

resulterar i att barnen själva fyller ut den position som pedagogen skulle ha förfogat över. 

Svedberg  fortsätter  resonemanget  och  menar  på  att  pedagoger  som handlar  enligt  denna 

ledarstil inte gärna vill visa sig allt för duktig. På så vis riskerar man inte att trycka ner sina 

övriga kollegor, menar författaren på. Stensmo (2008) skriver att barn i ett låt-gå-ledarskap 

lätt blir desorienterade då det inte finns några klara besked på vad som ska göras. Detta i sin 

tur, menar författaren, leder till frustration där arbetet påverkas negativt. 

Situationsanpassat ledarskap
Dahlkwist (2012) ger sin syn på det situationsanpassade ledarskapet.  Han menar,  att detta 

ledarskap bygger på att du som ledare visar på en flexibilitet mot gruppen då du är öppen för 

förändring  beroende  på  gruppens  sinnestämning.  En  viktig  faktor  i  detta  ledarskap  är  att 

kunna läsa av gruppen för att på så vis anpassa innehållet efter gruppens dagsform. Dahlkwist 

menar,  att  ledaren  måste  vara  lyhörd  ut  mot  gruppen  för  att  på  så  vis  kunna  göra  den 

anpassning som är lämplig för stunden. Stensmo (2008) stödjer detta resonemang där han 

påpekar  vikten av ledarens  flexibilitet.  Han menar  att  ledaren bör välja ledarstrategi  efter 

karaktären på gruppen. I och med att människan står i fokus i det pedagogiska arbetet och 

även är föränderlig i sitt sätt att agera, gäller det för ledaren att läsa av dagsformen för att 

sedan välja ett lämpligt arbetssätt. Dahlkwist (2012) skriver även att det situationsanpassade 
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ledarskapet  ska  syfta  till  ett  ökat  deltagande  hos  barnen  där  även  det  individuella 

ansvarstagandet ska öka. 

Forskning om ledarskap och lärande
Här kommer vi att beröra vad tidigare forskningen har visat på kring ämnet. Genom dessa 

studier  vill  vi  skapa  oss  en  överblick  samt  en  större  förståelse  kring  ämnet  pedagogiskt 

ledarskap och lärande. 

Roache & Lewis (2011) undersökning baseras på runt 500 pedagoger som är verksamma i 

Australien.  Syftet  med studien var att  ta reda på pedagogernas syn på sitt  eget ledarskap. 

Författarna har sedermera delat in pedagogernas ledarskap i två huvudkategorier, nämligen en 

relationsbaserad  ledarstil  och  en  tvingande  ledarstil.  Resultatet  av  studien  visar  att  ett 

ledarskap som baseras på straff och ett aggressivt beteende kan påverka barnens beteende på 

ett negativt sätt där barnen får svårt att fokusera på rätt saker. Däremot visade studien på att 

barnens  ansvar,  engagemang  och  delaktighet  uppmuntrades  då  pedagogen  såg  till 

sammanhanget i sitt handlande. Pedagogen kan därmed använda sig av både belöningar och 

straff i sitt ledarskap så länge handlandet stämmer överrens med sammanhanget. 

Vidare  skriver  Roache  &  Lewis  att  denna  studies  utgångspunkt  ska  tas  från  Classroom 

discipline and student responsibility: The students’ view (2001) gjord av Ramon Lewis. 

Författaren  påpekar  att  den  sistnämnda  studien  syftade  till  att  betrakta  den  upplevda 

försämring som gjorde sig gällande kring barns ansvar och förhållningssätt i skolan. Lewis 

(2001)  utgick  från barnens  syn  på  pedagogernas  beteende  och  förhållningssätt.  Resultatet 

visade  på  positiva  reaktioner  då  barnen  inkluderades  under  skoldagen.  När  barnen  blev 

delaktiga i skolarbetet genom bland annat diskussion så visade undersökningen på att barnens 

personliga ansvar ökade, likaså ansvaret för sina kompisar.  

Roache & Lewis (2011) förklarar  att  tanken var  att  jämföra  dessa båda studier för att  se 

möjliga samband mellan pedagogernas ledarskap och barnens ansvarstagande. Det framkom 

att pedagogerna ofta blir hårdare i sitt ledarskap mot barn som missköter sig. Detta i sin tur 

leder  till  att  barnen  blir  mindre  delaktiga  i  skolarbetet  samtidigt  som det  egna  ansvaret 

minskas. Roache & Lewis trycker även på pedagogernas ansvar och förhållningssätt i dessa 

situationer. Författarna skriver att man som pedagog bör berömma barnet i de situationer där 
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de uppvisar ett gott beteende. Detta handlande kan sedermera leda till att barnet blir än mer 

ansvarsfullt. Vidare tar författarna upp vikten av ett konsekvent handlande av pedagogen när 

barnet uppvisar ett olämpligt beteende. Detta pedagogiska handlande utgör enligt Roache & 

Lewis en grogrund för att göra barnen än mer ansvarsfulla. Dock skriver författarna i studien 

att pedagogernas förhållningssätt inte alltid stämde överrens med detta beteende. De menar på 

att pedagogers handlande med barn som missköter sig ofta syftar till att ge barnen ett mindre 

ansvar som i sin tur bygger på det dåliga uppförandet, detta då pedagogerna ofta använder sig 

av aggressiva metoder som hot, verbala tillrättavisningar och tjat. 

Roache  &  Lewis  tar  även  upp  pedagogernas  inflytande  över  barnen.  De  menar  att 

pedagogerna  ofta  kan  vara  omedvetna  om  vilken  betydelse  deras  förhållningssätt  har 

gentemot barnen. Vidare påpekar författarna att det är vanligare att barnen hör tjat och verbala 

tillsägningar än beröm vilket kan leda till  ett destruktivt beteende.  Slutligen tar de upp att 

pedagogerna måste använda sig av metoder som skapar positiva relationer mellan aktörerna i 

skolan. 

Male & Palaiologou (2012) har undersökt ledarskapsmodeller för ett ökat lärande. Författarna 

tar upp det pedagogiska ledarskapet och det lärande-centrerade ledarskapet. De förklarar det 

pedagogiska ledarskapet som relationsbaserat som bygger på ett samspel mellan pedagoger, 

barn, föräldrar och samhället. Till skillnad från det lärande-centrerade ledarskapet menar Male 

&  Palaiologou  att  det  pedagogiska  ledarskapet  bör  ta  hänsyn  till  den  komplexitet  som 

undervisning och lärandet visar prov på. De fortsätter att beskriva det pedagogiska ledarskapet 

som föränderligt  där det många gånger gäller  att  hitta olika pedagogiska tillvägagångssätt 

istället  för  att  bara  titta  på  resultaten.  Vidare  så  förklarar  författarna  att  det  lärande-

centrerande ledarskapet mer fokuserar på kvalitén kring hur arbetet med läroplanerna uppnås. 

Detta  ledarskap  skriver  författarna  leder  till  att  pedagogerna  förlorar  mycket  av  sin 

pedagogiska  roll.  Istället  menar  Male  & Palaiologou  att  det  pedagogiska  ledarskapet  bör 

baseras på ett  målmedvetet  ledarskap baserat på känslor, etiska värderingar och personligt 

ansvar. Till sist tar författarna upp att skolan har blivit alltför byråkratisk där den personliga 

kontakten  mellan  aktörerna  har  blivit  lidande  vilket  försvårar  den  pedagogiska  vägen till 

lärande. 
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Sammanfattning

I  det  här  kapitlet  har  vi  redogjort  för hur det pedagogiska ledarskapet  kan ta  sig uttryck. 

Utgångspunkt  har  bland  annat  tagits  utifrån  Vygotskijs  tankar  om att  lärandet  är  socialt 

betingat. Det sociokulturella tankesättet syftar till att barn utvecklas och lär sig bäst då barnet 

får verka i ett samspel med andra individer. Detta ställer höga krav på den enskilda pedagogen 

då alla barn bär på olika förutsättningar och behöver mötas på olika sätt. Stora barngrupper 

som  samtidigt  innehåller  barn  med  olika  förutsättningar  utgör  den  komplexitet  som 

pedagogyrket  innebär.  Det  gäller  att  vara  medveten  i  sitt  sätt  att  handla  för  att  skapa en 

trygghet  i  barngruppen.  Juul  & Jensen (2009)  skriver,  att  om detta  ansvar  missbrukas  så 

tenderar barnet att tappa tilliten till de vuxna.
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Metod
I detta kapitel ska vi redovisa vår metod. Vi ska beskriva hur vi gått till väga för att få svar på 

våra frågeställningar och nå vårt syfte. Vi kommer även att beskriva vår metodansats samt 

beskriva varför vi valt att arbeta på detta vis. Dessutom kommer en motivering för urval att 

ges.

Forskningstraditioner
Patel  &  Davidson  (2003)  behandlar  bland  annat  den  forskningstradition  som  benämns 

hermeneutik. Hermeneutiken grundlades redan på 1600- 1700- talet då präster studerade och 

tolkade bibeltexter. Denna tradition har sedermera på 1900- talet inneburit en tolkning och 

förståelse av det mänskliga livet. Författarna skriver vidare att hermeneutiken handlar om en 

tolkningslära där det gäller att tolka handlingar och skapa sig en förståelse av människans 

uppfattningar. 

Patel & Davidson menar, att hermeneutiken är en motpol till positivismen som syftar till att 

analysera bit för bit för att slutligen nå en helhet. Positivismen riktar in sig på statistiska data 

vilka  inte  är  tolkningsbara  på  det  sätt  mänskliga  utsagor  är.  Författarna  tar  upp  att 

hermeneutiken  syftar  till  en  helhet  vilket  innebär  att  utgångspunkt  tas  ifrån  en  kvalitativ 

metod.  Denna tradition  inriktar  sig  på  ett  tolkningssystem där  vi  som subjekt  tolkar  och 

förstår objektets mening för att skapa oss en uppfattning kring problemet. Patel & Davidson 

fortsätter att beskriva språkets betydelse inom denna tradition. De menar, att språket ligger till 

grund för  att  förstå  och  tolka  andra  människors  handlingar  och  avsikter.  Vidare  påpekar 

författarna att man som subjekt bör ligga på en likvärdig kunskapsnivå som objektet. Genom 

att ha en likvärdig bas så menar författarna att det blir enklare att förstå varandra. 

Patel & Davidson tar även upp att forskarens förförståelse kan hjälpa till att förstå och tolka 

objektet. Vidare så ska denna förförståelse inte ses som ett hinder i arbetet utan snarare som 

en hjälp på vägen. I slutänden menar författarna dock att det är vi som subjekt som tolkar 

objektets språk och mening för att nå fram till det färdigställda materialet. Patel & Davidson 

skriver  även  att  man  som subjekt  bör  ha  empati  och  medkänsla  för  att  förstå  och  tolka 

objektets  yttringar.  Detta  för  att  skapa  så  goda förutsättningar  som möjligt  för  ett  lyckat 

resultat.  Det  är  i  den  här  beskrivna  traditionen,  den  hermeneutiska,  vi  genomförde  vår 
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undersökning. En kvalitativ metod, intervjuer, var den metod vi använde och nedan skall vi 

kort beskriva kvalitativ metod.

Kvalitativ metod
Syftet  med vår studie var att  undersöka hur några pedagoger ser på sitt  eget pedagogiska 

ledarskap.  För  att  få  en  djupare  inblick  kring  dessa  pedagogers  förhållningssätt  och 

ledarskapsarbete  valde  vi  att  använda  oss  av  intervjuer.  Denscombe  (2000)  menar,  att 

kvalitativa intervjuer syftar till att förstå och tolka personer utifrån deras egna synsätt och vi 

ansåg då denna metod som passande. Kvale & Brinkmann (2009) för ett liknande resonemang 

och skriver att grunden för förståelse bygger på kontakten människor emellan där samtalet ska 

stå i fokus. 

Denscombe (2000) förklarar att vissa kriterier bör ligga till grund för forskningsintervjun. För 

det första ska den som intervjuas vara medveten kring syftet  med intervjun samt gett  sitt 

godkännande till densamma. Rent forskningsetiskt gäller det att vara öppen och ärlig och inte 

dölja avsikten med samtalet samtidigt som intervjuobjektet har tillåtelse att kräva att dennes 

ord  inte  tas  med  i  den  vidare  forskningen.  Denscombe  menar  även  att  det  hela  tiden  är 

forskaren  som  ska  stå  för  strukturen  för  intervjun.  Dock  kan  forskarens  förhållningssätt 

variera beroende på vilken intervjustil denne förhåller sig till. Författaren framhåller vikten av 

att vara förberedd när intervjun görs för ett gott resultat. Ser vi till oss själva så gjorde vi en 

försöksintervju, som inte redovisas i undersökningen, för att bli bekväma i situationen. Detta 

medförde att vi fick en större förståelse kring vår intervjuguide. 

Denscombe (2000) tar upp att följande två frågeställningar ska ligga till grund för valet av 

metod: ”Behöver undersökningen verkligen den typ av detaljerad information som intervjuer 

ger?  Är  det  förnuftigt  att  förlita  sig  på  information  som  samlas  in  från  ett  litet  antal 

informanter?” (2000:132). Då vår studie tog utgångspunkt från några specifika pedagoger och 

deras åsikter så anser vi att en kvalitativ metod lämpade sig bäst. Genom intervjuer kunde vi, 

likt  Denscombe  tar  upp,  utforska  pedagogens  känslor  och  erfarenheter  på  ett  öppet  sätt. 

Vidare bygger  intervjuer på ett  informationsdjup vilket  skapar goda förutsättningar  till  en 

ökad och fördjupas förståelse för pedagogernas förhållningssätt. 

Kvale & Brinkmann (2009) ser intervjun som ett professionellt samtal. Författarna menar på 

att  det  finns  ett  särskilt  mål  med intervjun vilket  gör  att  den  bygger  på en förutbestämd 
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struktur. Det är denna struktur som författarna menar skiljer en intervju från ett vanligt samtal. 

Samtidigt  tar  de  upp  att  en  intervju  även  kan  påvisa  på  olika  maktförhållanden  mellan 

subjektet och objektet. Detta i sin tur skall, menar Kvale & Brinkmann, inte ligga som ett 

hinder för intervjun utan snarare ses som en av styrkorna med den kvalitativa intervjun. 

I vår kvalitativa undersökning har vi valt att arbeta efter semistrukturerande intervjuer. En 

semistrukturerad  intervju,  eller  halvstrukturerad,  innefattar  ett  antal  i  förväg  tematiserade 

frågor. Denna metod bygger på en flexibilitet där intervjuobjektet tillåts att utveckla sina svar 

och  funderingar  kring  ämnet.  Vidare  skriver  Denscombe  (2000),  att  frågorna  inom  de 

semistrukturerade intervjuerna är mer öppna där tonvikten läggs på den som intervjuas och 

dennes  möjligheter  att  utveckla  sina egna  synpunkter..  Precis  som vi  redogjort  för  syftar 

denna metod till att ge intervjuobjektet ett större utrymme. Genom att vi ställer öppna frågor 

tillåts  intervjuobjektet  prata  för  sin  sak  samtidigt  som  vi,  liksom  intervjuobjektet,  ges 

möjlighet till följdfrågor. 

Urval
Vid urvalet av pedagoger använde vi oss av bekvämlighetsprincipen. Bryman (2011) förklarar 

att  denna  metod  är  vanligt  förekommande  vid  kvalitativa  intervjuer.  Han  menar  att 

bekvämlighetsprincipen  är  en  fullgod  metod  då  intervjuobjektet  i  många  fall  visar  på  en 

medvetenhet till intervjusubjektet vilket kan underlätta intervjun. Vidare påpekar Bryman att 

denna urvalsmetod är positiv att använda sig av när man har en tidsram att förhålla sig till. 

Det  är  viktigt  att  snabbt  komma  igång med  intervjuerna  då  de  sedermera  ska  ligga  som 

underlag för det fortsatta  arbetet.  Nackdelen torde vara att  det  kan vara svårt  att  bedöma 

personer man har en relation till,  detta då man redan har en uppfattning om personen och 

dennes förhållningssätt. 

Vi  valde  att  intervjua  sex  olika  pedagoger.  Kännetecknande  för  dessa  pedagoger  var  att 

åtminstone en av oss var bekant med personen sedan tidigare. I de flesta fall handlade det om 

att  vi  gjort  praktik  på  den  berörda  skolan  eller  mött  pedagogen  i  ett  annat  pedagogiskt 

sammanhang. Detta bidrog till att vi möttes av en stor välvilja att delta i våra intervjuer vilket 

även medförde att vi snabbt kunde påbörja arbetet kring intervjuerna. 
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Vi använde oss av ett målinriktat urval. Bryman hävdar att denna metod är väldigt vanlig vid 

kvalitativa intervjuer. Han beskriver att det är en strategisk metod för att skapa ett samband 

mellan studiens frågeställningar och intervjupersonerna. Författaren skriver vidare att urvalet 

baseras  på  att  intervjupersonerna  förväntas  vara  till  viss  del  förtrogna  med  det  område 

forskningsfrågorna  berör.  Vi  valde,  som sagt,  att  intervjua  sex  olika  pedagoger  som var 

verksamma på skilda skolor.  De har i grunden olika pedagogiska utbildningar  och arbetar 

efter  utbildning alltifrån förskolan upp till  årskurs tre samt på fritidshemmet.  Vidare visar 

urvalet på en relativt stor ålderspridning - detta då erfarenheterna kring det egna pedagogiska 

ledarskapet  möjligen  kan skilja sig mellan  pedagogerna.  Att  pedagogerna är verksamma i 

olika verksamheter ser vi inte som något hinder då det är pedagogens eget ledarskap som ska 

stå i fokus. 

Procedur
Vi tog en relativt tidig kontakt med de pedagoger som var aktuella i studien för att om möjligt 

påbörja våra intervjuer i god tid. Vi fick idel positiva svar varpå vi gjorde en testintervju för 

att skapa oss en uppfattning om hur lång tid intervjuerna kunde tänka sig att ta samt för att få 

en  uppfattning  om  situationen.  Innan  vi  påbörjade  de  riktiga  intervjuerna  skrev  vi  ett 

missivbrev  där  vi  klargjorde  syftet  med  intervjun.  Detta  missivbrev  fick  sedermera  varje 

pedagog  läsa  igenom  och  ge  sitt  godkännande  inför  innan  intervjun  kunde  starta. 

Intervjuobjekten hade inte fått ta del av intervjuguiden innan intervjun vilket innebar att de 

inte haft någon möjligt att förbereda sina svar. Väl på plats satte vi oss i en lugn miljö där 

fokus enbart behövde läggas på samtalet.  Att intervjua i en lugn miljö är något som Trost 

(1993) trycker på. Han menar att det ska vara en trygg miljö för den som blir intervjuad och 

där risken för att bli distraherad är minimal. Vår frågeguide baserades på öppna frågor där 

intervjuobjektet gavs möjligheter att samtala utifrån sitt eget förhållningssätt och erfarenheter. 

I och med att vi använde oss av en semistrukturerande intervju så gav vi oss själva chansen att 

ställa  följdfrågor.  Bryman  (2011)  menar,  att  detta  är  ett  bra  sätt  att  skapa sig  en djupare 

förståelse av intervjuobjektets svar. 

Intervjuerna bandades vilket innebar att vi enbart behövde fokusera på samtalet. Genom att 

banda intervjuerna gav vi oss även chansen att i efterhand lyssna på intervjuerna och räta ut 

eventuella frågetecken. Detta var till en stor hjälp vid det efterarbete som följde då vi skulle 

transkribera varje intervju.  Genom att  spela  upp och pausa intervjuerna  försäkrade vi  oss 
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själva att inga svar gick till spillo. Efter sex gjorda intervjuer kände vi oss nöjda med vad som 

framkommit för att kunna gå vidare i arbetsprocessen. 

Forskningsetiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) har gett ut rapporten Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig  forskning  (2002)  där  de  behandlar  den  etik  som  forskningen  ska 

omfatta.  I  rapporten  nämner  de  två  huvudkrav,  nämligen  ett  forskarkrav  och  ett 

individskyddskrav.  Forskarkravet  går ut  på att  forskning behövs för samhällets  utveckling 

samtidigt  som den  ställer  krav  på  forskningens  innehåll  och  kvalité.  Individskyddskravet 

handlar om att se till individen och dennes integritet. Trost (1993) trycker även han på vikten 

av att bevara intervjuobjektets integritet. Han skriver vidare att det är av yttersta vikt att ingen 

ska kunna identifiera intervjuobjektet efter att ha läst studien. För att lyckas med det påpekar 

Trost att en avidentifiering är viktig. I många fall behövs till exempel inte ålder och bostadsort 

anges. 

Vetenskapsrådet (2002) delar in individskyddskravet i fyra olika kategorier, det handlar om 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet. 

Informationskravet  syftar  enligt  författarna  till  att  forskaren  ska  delge  intervjuobjektet  de 

villkor som ett deltagande innebär. Med andra ord att det är frivilligt och rätten till att avbryta 

sin medverkan.  Vidare påpekar  författarna att  samtyckeskravet  innebär att  intervjuobjektet 

ställer upp på dessa villkor. Konfidentialitetskravet handlar om att bevara intervjuobjektets 

integritet. Den sista punkten kallar Vetenskapsrådet för nyttjandekravet och förklarar att de 

uppgifter som samlats in i studien enbart ska användas till forskning och inget annat. 

Dessa etiska krav har vi tagit hänsyn till under våra intervjuer. Intervjuobjekten har fått ta del 

av ett missivbrev där villkoren och förutsättningarna för intervjuerna klargjorts. Vidare har vi 

inte använt några av intervjuobjektens personuppgifter vilket innebär att en avidentifiering har 

skett. Till sist kommer den data vi arbetat med endast användas för studiens ändamål. 

Tillförlitlighet 

Kvale & Brinkmann (2009) förklarar tillförlitligheten med att ett resultat ska kunna återges 

vid en annan tidpunkt eller av en annan forskare. Författarna skriver vidare att det handlar om 
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hur intervjuobjektet kan komma att ändra sina svar från intervju till  intervju. Trost (1993) 

påpekar att denna problematik förutsätter att vi agerar i statiska förhållanden snarare än i olika 

processer. Då vår studie handlar om ledarskap så ser vi det som troligt  att  resultaten från 

intervjuerna kan visa på en viss variation ifall en likadan intervju görs i framtiden - detta då 

pedagogen kan ha reflekterat  över  det  egna pedagogiska  ledarskapet  och  kommit  till  nya 

insikter. 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjusubjektets tillförlitlighet kan skifta när denne 

omedvetet använder sig av ledande frågor. Detta i sin tur kan få konsekvenser för de svar som 

ges vilket kan minska tillförlitligheten på intervjun. Patel & Davidson (2003) skriver att en 

redogörelse för forskningens mål och grundläggande premisser, hur forskningen genomfördes 

och en tydlighet vid urvalet kan öka tillförlitligheten. Författarna menar på att man genom 

denna information kan förhålla sig och förstå andra forskares handlande på ett tydligare sätt. 

En ökad tillförlitlighet sker även då tillvägagångssättet i studien är tydlig och synliggjord. 
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Resultat
I detta avsnitt ska vi presentera de resultat som framkommit vid våra intervjuer. Vi kommer 

att redovisa fråga för fråga och vår strävan är att upptäcka och identifiera särskilda kategorier 

och väsentliga termer som framkommer i intervjuerna kring det pedagogiska ledarskapet. Vi 

har även valt att namnge våra intervjupersoner för att underlätta läsningen. Dessa namn är 

fingerade. 

Fråga 1

Vad har du för mål med ditt pedagogiska ledarskap? 

Gemensamt  för  alla  intervjupersoner  är  att  de  sätter  barnet  i  centrum  i  det  pedagogiska 

arbetet. De trycker på vikten av att skapa goda relationer mellan barnet och pedagogen. En del 

i detta arbete grundar sig i pedagogens tydlighet. Emma säger så här:

Jag  vill  vara  tydlig  i  mitt  sätt  att  arbeta  så  att  barnen ska  veta  vad jag 
förväntar mig. När jag visar en tydlighet mot barnen så underlättar jag för  
dem i deras arbete kring uppgiften. Det gäller att barnen vet var de har mig  
som pedagog.

Då tryggheten i barngruppen stärks så hävdar flera av intervjupersonerna att även delaktigheten 

bland barnen ökar. Känner sig barnen trygga i gruppen så vågar barnet även komma med tips 

och idéer på vad man kan arbeta med. Här gäller det att som pedagog vara lyhörd mot barnen 

för att ta del av deras tankar och åsikter. Målet som en av intervjupersonerna nämner är att det 

pedagogiska ledarskapet ska syfta till att skapa ett engagemang i barngruppen där alla barn ska 

bli inkluderade och delaktiga. Genom att ge barnen dessa förutsättningar så skapar man som 

pedagog möjligheter att utveckla det individuella barnet. Det finns en samstämmighet bland 

intervjupersonerna som tyder på att barnen ska utvecklas efter de mål som finns i läroplanen. 

Även om denna utveckling skulle visa sig vara mindre hos vissa barn så är det  just att  en 

utveckling sker som är en viktig process i det pedagogiska ledarskapet. Återigen så handlar det 

om att kunna se och möta varje individ efter deras egna förutsättningar för att på så sätt skapa 

lämpliga utmaningar. Pernilla förklarar det så här:

Jag ger i regel barnen en likadan grunduppgift för att sedan utforma den på  
olika sätt beroende på vilken nivå barnet ligger. Det gäller hela tiden att  
försöka utmana barnet för att en utveckling ska ske.
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När barnen känner att  det  sker en inre utveckling så skapas en glädje till  det  pedagogiska 

arbetet vilket resulterar i en fortsatt jakt på den personliga utvecklingen. Det mål som en av 

intervjupersonerna  hade  med  det  egna  pedagogiska  arbetet  var  just  att  arbeta  med  humor, 

glädje och omtanke. Han menade på att en klapp på axeln ofta betyder mer än tusen ord. 

Vidare kom vi in på vad ett bra pedagogiskt ledarskap är för något. Precis, som vi redogjort för 

tidigare, så handlar ett bra pedagogiskt ledarskap om att sätta barnet i centrum. Flera av våra 

intervjupersoner  menar,  att  det  är  viktigt  att  skapa  positiva  relationer  till  barnen  då 

utgångspunkt hela tiden ska tas utifrån dem. Genom att vara lyhörd så skapas förutsättningar 

till att ta del av barnens tankar och idéer vilket är ett viktigt inslag i det pedagogiska arbetet. 

Denna  lyhördhet  bör  ständigt  vara  närvarande  i  pedagogens  vardag  och  då  inte  bara  vid 

samlingar och planerade lärande situationer. Ida menar på att: 

Jag är väldigt lyhörd även på raster och vid tillfällen då barnen inte har en  
planerad  aktivitet.  Barnen  tror  säkert  många  gånger  att  jag  inte  aktivt  
lyssnar vid dessa tillfällen men det är i dessa situationer jag verkligen kan  
ta del av barnens intresse och funderingar. 

Den samlade åsikten bland intervjupersonerna var att detta arbetssätt främjar barnens tankar 

och intressen på ett mycket bra sätt. Därefter är det viktigt att som pedagog förvalta denna 

information för att om möjligt kunna använda det i den pedagogiska verksamheten. Men det är 

även  viktigt  att  fråga  barnen  på  ett  konkret  sätt  vad  dem  är  intresserad  av  för  att  öka 

delaktigheten i och kring det pedagogiska arbetet. Det framkom under intervjuerna att det även 

är viktigt att kunna sätta gränser. Barnen ska givetvis få vara med och bestämma vilket ökar 

delaktigheten men det är pedagogen i verksamheten som har huvudansvaret för hur arbetet ska 

ta sig uttryck. Att sätta gränser handlar inte om att skrika och tillrättavisa barnen utan att på ett 

demokratiskt sätt visa vad som är ett godtyckligt förhållningssätt och ej. Silvia förklarar vikten 

av att barnen visar en medvetenhet till turtagning i verksamheten: 

Pratar jag som pedagog så vill jag att barnen ska lyssna på mig. Pratar  
däremot ett barn så ska samma regler gälla även där. Då gäller det att jag  
som pedagog visar hänsyn till barnet och lyssnar på vad denne har att säga.  

Alla våra intervjuade pedagoger har visat på en stor samstämmighet kring det pedagogiska 

ledarskapet. De mål som intervjuobjekten pratat om handlar om att sätta barnet i centrum där 

utgångspunkt hela tiden ska tas utifrån barnets  förutsättningar.  För att  lyckas i  detta arbete 
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betonar de vikten av att skapa goda relationer. Genom goda relationer kan pedagogen stärka 

barnens självbild vilket i sin tur ökar glädjen till skolarbetet. 

Fråga 2

Vad gör du för att nå målen rent konkret? 

Som vi redan redogjort för i tidigare fråga så handlar det pedagogiska ledarskapet för dessa 

pedagoger att se det unika barnet. För våra intervjupersoner är detta centralt även i denna fråga. 

De är överens om att en viktig aspekt är att skapa goda relationer. Max säger så här:

Jag  försöker  prata  mycket  med  barnen  för  att  på  så  vis  skapa  en  god 
relation till var och en. Skulle det uppstå ett missförstånd så vill jag veta  
hur barnet tänker och hur vi kan jobba vidare för att komma fram till en  
gemensam lösning.

Att  dialogen  är  viktig  mellan  pedagogen  och  barnet  tryckte  samtliga  intervjupersoner  på. 

Vidare tog många av intervjuobjekten upp att samtalet är grunden för att kunna skapa goda 

relationer bland verksamheternas deltagare. En god dialog hjälper till att skapa ett förtroende 

mellan skolans aktörer vilket är en grundförutsättning för en ökad trivsel. Som vi även var inne 

på under tidigare fråga så tryckte flera av intervjupersonerna på vikten av att samtala även 

utanför  den  planerade  undervisningen.  Ett  öppet  förhållningssätt  till  barnen  menar 

intervjupersonerna bidrar till en positivare atmosfär på skolan vilket även ökar möjligheterna 

för lärande. Detta då de anser att barnen blir bekväma i skolsituationen och bland pedagogerna 

i skolan. 

Det konkreta arbetet för att nå upp till målen för det pedagogiska ledarskapet visar på en viss 

variation bland intervjupersonerna. Dock betonar merparten vikten av att göra barnen delaktiga 

i det pedagogiska lärandet. För detta krävs som sagt att se varje individ och arbeta efter deras 

egna förutsättningar. Bo tar upp hur han arbetar med sitt pedagogiska ledarskap:

Det pedagogiska ledarskapet handlar om att  följa läroplanerna och dess  
innehåll. Men jag anser att ett gott pedagogiskt ledarskap handlar om att ge  
tid vill varje elev vilket inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. 

Att  tiden  inte  räcker  till  för  att  se  det  unika  barnet  i  verksamheten  var  något  som många 

intervjupersoner  påpekade.  De  menade  att  tiden  för  dokumentation  och  utvärdering  stjäl 

mycket av den tid som är avsedd för barnen. Bo fortsätter sitt resonemang:
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Ett  bra  pedagogiskt  ledarskap  handlar  om  barnet.  Jag  tror  att  många 
känner att de inte har tid till att se det unika barnet. Detta är något jag sett  
att många pedagoger gömmer sig bakom, ”Jag måste skriva det här först,  
jag har inte tid med detta nu”. Allt sådant finns det tid till senare. För ger  
man inte varje barn den tid som krävs när dem behöver det så är det ingen 
mening att fortsätta med det pedagogiska ledarskapet. Alla barn behöver 
tid, det handlar om att ge förtroende till barnet. 

Vad som framgick ur intervjuerna var även att det pedagogiska lärandet inte ska stressas fram. 

Det gäller att jag som pedagog är klar över att barnet förstått meningen med det vi gör i skolan. 

Skulle det visa sig att ett barn inte hänger med är det bättre att stanna upp och gå igenom 

förutsättningarna en gång till istället för att rusa vidare. Genom att agera på detta på vis skapar 

man  goda  förutsättningar  till  att  få  med  alla  barnen  i  det  pedagogiska  lärandet.  En  av 

intervjuperson gav förslag på att man hela tiden ska söka bekräftelse hos barnet. Vid samlingar 

gäller det att söka ögonkontakt med barnen för att om möjligt försäkra sig om att de är med på 

vad som gäller. Gemensamt för alla intervjuade pedagoger är att de tar upp vikten av att få med 

sig  hela  gruppen.  För  att  lyckas  med  detta  tar  de  upp  vikten  av  att  pedagogen  visar 

engagemang. Då pedagogen visar på ett positivt förhållningssätt till det pedagogiska arbetet så 

skapas  goda  förutsättningar  till  att  även  barnets  glädje  ökar.  Det  gäller  att  som  pedagog 

engagera sig i barnen så att deras arbete kan återspegla sig i verksamheten. 

En intervjuperson påpekade vikten av att sätta gränser i det pedagogiska arbetet. Det gäller att, 

framförallt  då nya grupper bildas, vara relativt fyrkantig i sitt pedagogiska ledarskap. Detta 

förhållningssätt tar även ett par andra intervjuobjekt upp. Genom att vara tydlig i sitt ledarskap 

så skapas en ram kring vad som är rätt och fel. Emma menar på:

När man börjar med en ny grupp så stramar man åt det hela väldigt mycket.  
Det är inte mycket som är tillåtet till en början men efter hand kan så kan 
man bli lite mer tillåtande. Men det är just att skapa en ram så barnen vet  
vad som är rätt och fel. 

Vad som även framgick ur intervjun var att detta förhållningssätt inte på något sätt strävar efter 

att hålla tillbaka eleven i jakten på nya utmaningar. Däremot så handlade det om att göra barnet 

mer  självständigt.  Genom att  som pedagog inneha ett  extra  tydligt  ledarskap så blir  barnet 

medveten om de regler och normer som gäller  för verksamheten vilket  i  sin tur skapar en 

trygghet  då alla  parter  vet  vad som förväntas.  Denna tydlighet  kan även ta  sig uttryck  då 

pedagogen i  förväg går igenom en lärandesituation.  Får  barnet  i  förväg reda på innehållet 
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skapas en trygghet till  situationen vilket allt  som oftast innebär ett bättre resultat.  Återigen 

krävs det att  se det unika barnet.  Många barn behöver denna hjälp för att  tillgodogöra sig 

uppgiften på ett mer tillfredsställande sätt. 

Fråga 3

Vad har du för erfarenheter av det pedagogiska ledarskapet? 

Gemensamt  för  alla  våra intervjupersoner  var att  de anpassar  sitt  ledarskap efter  gruppens 

förutsättningar.  Detta  var  något  som  alla  tog  upp  som  oerhört  viktigt  i  det  pedagogiska 

ledarskapet. Trots att våra intervjuobjekt visade på olika lång arbetslivserfarenhet så var detta 

tankesätt  centralt.  De pedagoger som hade längre erfarenhet betonade dock att det skett en 

förändring kring det pedagogiska ledarskapet de senaste tjugo åren. Det pedagogiska arbetet 

har  skiftat  fram och tillbaka  från att  ha  syftat  till  en  individcentrerad  undervisning  till  att 

fokusera på gruppen. Dessa förändringar anser de mer erfarna pedagogerna inneburit en stor 

skillnad i deras pedagogiska ledarskap. Det gäller att vara medveten kring sitt eget ledarskap 

för  att  kunna  möta  de  förändringar  som sker  i  skolan  på  ett  bra  sätt.  Trots  att  det  sker 

förändringar  inom  skolans  verksamheter  så  påpekade  ett  par  pedagoger  att  man  inte  får 

glömma bort sina egna grundvärderingar som pedagog. Det gäller att anpassa sitt ledarskap 

efter rådande klimat samtidigt som man måste behålla den stomme som karaktäriserar det egna 

pedagogiska ledarskapet. 

Flera av pedagogerna var även inne på att det krävs mer av dig som pedagog inom skolan idag 

jämfört mot förr. De menar på att barnens förhållningssätt gentemot de vuxna har förändrats 

samtidigt som det är svårare att få med sig hela gruppen då barnens olikheter visar sig allt 

tydligare idag jämfört mot förr. Dessa förutsättningar har medfört en större medvetenhet till det 

egna pedagogiska ledarskapet. Pernilla förklarar det så här:

Min  erfarenhet  inom  det  pedagogiska  arbetet  har  lärt  mig  att  grupper 
fungerar på olika sätt. Jag har genom åren lärt mig av mina misstag. Jag 
anser  att  jag  gör  mindre  misstag  idag  än  då  jag  var  ny  ute  i  
verksamheterna. 

Det är inte bara barngrupperna som har förändrats, arbetsmiljön och arbetsklimatet har också 

påverkat hur pedagogerna ser på sitt pedagogiska ledarskap. En av de intervjuade pedagogerna 

menade att förutsättningar i skolan har förändrats så mycket att det inte går att  arbeta som 
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önskat. Allt för stora klasser gör att många barn göms i den stora massan vilket innebär stora 

svårigheter att se och nå ut till samtliga barn. 

Även de pedagoger som bara hade ett par år av arbetslivserfarenhet ansåg sig märka skillnad 

kring den egna ledarrollen. De menade på att ju fler gånger jag utsätts för olika situationer 

desto säkrare blir jag i mitt eget agerande. Denna säkerhet yttrar sig i att de vågar tänja på 

gränserna i det egna ledarskapet på ett yvigare sätt. Flertalet av våra intervjuade pedagoger 

ansåg sig vara mer medvetna nu kring den egna ledarrollen än då de var nya ute på fältet. De 

menade på att erfarenheter av det pedagogiska arbetet hjälpt dem i utveckling kring den egna 

ledarrollen. Detta till  trots så var det en stor spridning på hur mycket de olika pedagogerna 

reflekterade  över  sitt  eget  ledarskap.  Gemensamt  var  dock  att  alla  pedagoger  tyckte  att 

reflektion var en viktig del i att utvecklas som ledare, däremot hävdade ett par intervjupersoner 

att tiden till detta inte räckte till. Ida förklarar det så här:

Flyter arbetet på som det ska så reflekterar jag inte så mycket. Man borde  
reflektera betydligt mer även när det går bra. Nu reflekterar jag mest när 
det  inte  går  så bra.  Dock  tror  jag  att  det  hade varit  till  min fördel  att  
reflektera mycket mer. Men jag känner att tiden inte räcker till. 

De som reflekterade mycket kring det egna pedagogiska ledarskapet ansåg att detta var ett bra 

sätt till  personlig utveckling.  Vidare fanns det en samstämmighet kring att  om reflektionen 

upphör så riskerar man att bli för bekväm i sitt pedagogiska ledarskap. Detta i sin tur kan leda 

till att glädjen för arbetet går förlorat då man mer arbetar på rutin. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visade samtliga intervjupersoner på en samstämmighet kring vikten av att 

det pedagogiska ledarskapet tar utgångspunkt från barnet. Det gäller att skapa goda relationer 

med barnen för att på så vis kunna öka tryggheten i barngruppen. För att lyckas med detta 

uppdrag krävs en lyhördhet ut mot barngruppen där barnens tankar och idéer tas till vara på. 

Genom att hela tiden ha en dialog med barnen så blir de även delaktiga i arbetet vilket är nog 

så viktigt för att skapa en glädje och engagemang för lärandesituationen. Vidare framkom det 

att  en  tydlighet  i  pedagogens  agerande  kan  vara  att  föredra  för  att  underlätta  barnens 

meningsskapande. En stor enighet bland intervjupersonerna infann sig då alla påpekade vikten 

av det inte går att möta samtliga barngrupper på ett och samma sätt. Barngrupperna ser olika ut 

vilket ställer höga krav på den enskilde pedagogen. Det gäller att visa på en medvetenhet till 
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sin egen ledarroll för att kunna möta dessa krav. Slutligen var intervjuobjekten överens om att 

reflektion är viktigt för att utvecklas i sitt pedagogiska ledarskap. 
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Analys
I detta kapitel kommer vi att koppla och diskutera våra empiriska resultat i förhållande till den 

teori vi tidigare tagit upp i studien. 

De pedagoger vi intervjuade gav ett entydigt svar på att det pedagogiska ledarskapet i mångt 

och mycket handlar om att  sätta barnet i centrum, där utgångspunkt ska tas utifrån  barnets  

erfarenheter. Detta tankesätt stämmer även överens med vad Maltén (1995) påpekade. Han 

menar att barnet stärks i sin personliga utveckling om barnet kan relatera egna erfarenheter till 

innehåll  i  skolans  undervisning.  Sammantaget  fanns  det  ett  gemensamt  mål  för  våra 

intervjupersoner i det pedagogiska arbetet vilket tydliggjordes i en strävan att kunna se och 

möta det unika barnet på barnets nivå. För att lyckas i detta arbete framkom det med tydlighet 

att samspelet mellan pedagogen och barnet bör vara väl fungerande. Med andra ord; det gäller 

att kunna skapa goda relationer tillsammans med barnen. Denna förmåga blir extra viktig då 

pedagogen  i  sitt  vardagsarbete  möter  olika  barn  och  barngrupper  som  alla  har  olika 

förutsättningar.  Juul  och  Jensen  (2009)  tar  upp det  faktum att  det  är  av  yttersta  vikt  att 

pedagogen i skolan är medveten i sitt pedagogiska ledarskap för att kunna möta den mångfald 

av elever som skolan erbjuder. 

Under våra intervjuer framkom även vikten av att vara tydlig i sitt pedagogiska ledarskap. 

Resultatet av våra intervjuer visade på att tydlighet i det pedagogiska ledarskapet underlättade 

för barnen då dessa blev medvetna om vilka förutsättningar som gällde. Den forskning som 

skett kring ämnet, vilken vi berört tidigare i arbetet, visade även att ett tydligt ledarskap i 

regel skapar mer ansvarsfulla barngrupper. Nämnas bör, att ett tydligt ledarskap per automatik 

inte  behöver  innebära  ett  auktoritärt  ledarskap.  Svedberg (2007)  beskriver  den auktoritära 

ledaren som oerhört bestämmande, vilken kan liknas vid en fadersgestalt. Vad Roache och 

Lewis  (2011)  däremot  tar  upp  är  att  så  länge  pedagogen  ser  till  sammanhanget i  det 

pedagogiska  ledarskapet  så  stimulerades  barnets  engagemang,  ansvar  och  delaktighet.  Att 

sammanhanget  spelar  roll  för  det  pedagogiska  ledarskapet  var  alla  våra  intervjupersoner 

tämligen överens om. I och med att barnen, för varandra,  bär på olika förutsättningar och 

bakgrunder så var detta något som framkom på ett tydligt sätt. Stensmo (2008) kallar detta för 

det situationsanpassade ledarskapet vilket syftar till en flexibilitet hos pedagogen. Vidare tar 

han upp att detta är ett bra ledarskap att förhålla sig till i arbetet kring människor, mycket på 

grund av att människan är föränderlig i sitt sätt att handla och agera. 
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Vad det gäller barnets  delaktighet så lyfte flera av våra intervjupersoner upp detta som ett 

viktigt mål i det pedagogiska ledarskapet. För att kunna skapa en delaktighet bland barnen så 

tryckte de även på vikten av att det finns en trygghet i barngruppen. Möjligheterna för att 

skapa en sådan trygghet grundades sedermera i relationen mellan barnet och pedagogen där 

utgångspunkt ska tas utifrån barnets världsbild. Det sociala utbyte som sker när barnen blir 

delaktiga  i  det  pedagogiska  lärandet  tryckte  även  Vygotskij  (1995)  på.  Likt  flera  av 

intervjupersonerna så framhävde han vikten av att ingå i ett socialt sammanhang. När barnet 

får möjlighet att vara och verka tillsammans med andra så sker ett utbyte varpå den personliga 

utvecklingen ökar. Ett steg i att öka delaktigheten och förbättra den sociala samvaron handlar, 

som våra resultat visat på, om att vara lyhörd i det pedagogiska arbetet. Genom att vara lyhörd 

och ta del av barnens tankar och funderingar så skapar man utrymme för att utgå från barnet i 

det pedagogiska lärandet. Detta stämmer överens med Juul och Jensens (2009) resonemang 

om att visa intresse och engagemang för barnet och dennes världsbild. 

Ur våra resultat kan vi även utläsa att pedagogerna har som mål att följa läroplanerna för att 

stimulera  barnets  utveckling.  Male  & Palaiologou  (2012)  tar  upp det  lärande-centrerande 

ledarskapet  som de  anser  syfta  till  att  hålla  en  hög  nivå  kring  arbetet  runt  läroplanerna. 

Nackdelen med ett sådant förhållningssätt, som författarna påpekar, torde vara att det tenderar 

till att bli alltför byråkratiskt där kontakten mellan skolans aktörer går förlorad. Dock finns 

det,  som våra  intervjuade  pedagoger  påpekade,  en  lag  på  att  arbetet  ska  utgå  från  dessa 

dokument.  Däremot,  vilket  även  framkommer  på  nästkommande  frågor,  så  är  tiden  en 

bristvara inom skolan. En pedagog tog upp att det pedagogiska ledarskapet blev lidande då 

tiden för att möta och skapa relationer med barnet inte fanns att tillgå, mycket på grund av den 

byråkrati som styrdokument och skollag leder till.  Vygotskij (1995) hävdar, att man lär sig 

bäst genom positiva grupper där man delar med sig av sina erfarenheter.  De pedagoger vi 

intervjuade var överrens om vikten av att skapa goda relationer med barnen, detta för att en 

utveckling ska kunna ske hos både pedagogerna och barnen. Vygotskij menar, att lärande sker 

i  sociala  sammanhang.  Intervjupersonerna  påpekade  även  att  man  ska  ha  ett  öppet  för-

hållningssätt  till  barnen då det  skapar  en positiv  atmosfär  på skolan då lärande utvecklas 

utifrån egna erfarenheter. Då intervjupersonerna tar upp att samtalet är grunden för att skapa 

goda relationer, kan vi se ett samband mellan intervjupersonerna och Vygotskijs tankar kring 

ett sociokulturellt lärande. Även Lima (2007) menar, att det pedagogiska ledarskapet handlar 

om att bygga sociala relationer. Ett sätt som flera av våra intervjupersoner tog upp för att 

skapa goda relationer handlar om dialog och kommunikation. Genom samtalet hävdar våra 
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intervjuade pedagoger att förtroendet mellan pedagogen och barnet stärks vilket i sin tur syftar 

till att öka trivseln och samarbetet på skolan. Detta är även något som Dahlkwist (2012) tar 

upp då han beskriver att pedagogens förhållningssätt är viktigt för att kunna möta det enskilda 

barnet. 

När man får en ny grupp människor menade några av intervjupersonerna att man ska vara 

extra tydlig i sitt pedagogiska ledarskap. Genom att strama åt gränserna för vad som är tillåtet 

och inte tillåtet kan man bidra till en trygghet i gruppen. Allt eftersom tryggheten i gruppen 

stärks kan man släppa på gränserna. Detta förhållningssätt kan liknas vid den Stensmo (2008) 

beskriver  som ett  förhållningssätt  hos  en auktoritär  ledare.  Den här ledarstilen  är  väldigt 

bestämmande och där man som ledare bestämmer vilket arbetssätt och innehåll som är bäst 

för gruppen. Svedberg (2007) menar samtidigt att den auktoritära ledaren inte behöver vara 

otrevlig  eller  osympatisk.  Vidare  menade  pedagogerna  att  man  inte  ville  hålla  tillbaka 

eleverna i jakten på nya utmaningar. I stället syftar nya utmaningar till att göra barnen mer 

självständiga. När man som pedagog har ett tydligt ledarskap så blir barnen mer medvetna om 

vilka regler och förhållningssätt som man ska utgå ifrån. Svedberg hävdar att likt det auk-

toritära ledarskapet så leder även det demokratiska ledarskapet till trygghet. Men istället för 

att skapa trygghet genom övertydliga direktiv som den auktoritära ledaren arbetar efter så 

syftar denna ledarstil till att skapa en vi-känsla. 

Återigen kommer intervjupersonerna in på att de vill skapa en vi-känsla och vikten vid att se 

det  unika  barnet.  Detta  är  något  som  pedagogerna  tillsammans  har  som  mål  med  sitt 

pedagogiska ledarskap.  Juul & Jensen (2009) menar  att  pedagoger  ska ta beslut  för barn-

gruppens bästa för att på så sätt skapa en grupp där alla är inkluderade. Vidare tar författarna 

upp vikten av att visa intresse för barnet och dennes världsbild. Detta är något som även våra 

intervjuade  pedagoger  tog  upp.  De  menade  att  det  är  viktigt  att  visa  engagemang  i  det 

pedagogiska arbetet. Genom att som pedagog visa intresse och engagemang för verksamheten 

och det arbete som sker däri skapas goda förutsättningar för att barnens utveckling och glädje 

till det pedagogiska arbetet ökar. 

Alla  våra intervjupersoner  menade,  att  det  är  viktigt  att  man anpassar sitt  ledarskap efter 

gruppens förutsättningar. De pedagoger som hade en längre arbetslivserfarenhet betonade att 

det  skett  en  förändring  inom  det  pedagogiska  ledarskapet  de  senaste  tjugo  åren.  Det 

pedagogiska arbetet har skiftat från att ha varit individcentrerat till en större fokusering på 

27



gruppen. Den här förändringen har påverkat de mer erfarna pedagogerna vilket inneburit en 

stor skillnad i deras pedagogiska ledarskap.  Maltén (1995) påpekar att det har uppstått en 

förändrad  syn  på  barns  lärande  de  senaste  decennierna.  Utveckling  har  gått  från  en 

enkelspårig  syn  på  barns  lärande  till  en  mer  nyanserad  bild  där  barnet  står  i  centrum. 

Williams,  Sheridan  &  Pramling  Samuelsson  (2000)  skriver  att  Piaget  utgick  från  en 

stadieindelning där fokus skulle tas utifrån det individuella barnet. Vygotskij (1995) hävdade 

däremot att allt lärande var sociokulturellt betingat där varje barn är unikt i sig vilket innebär 

att barnen utvecklas olika. Som våra intervjupersoner tog upp under intervjuerna så är det 

Vygotskijs  synsätt  som är  dominerande  inom skolan  idag.  Intervjupersonerna  var  rörande 

överens om att man ska vara medveten om sitt eget pedagogiska ledarskap för att kunna möta 

de förändringar som sker i skolans värld. 

Intervjupersonerna menade,  att  man som pedagog inte  får  glömma bort  sina egna grund-

värderingar. Det gäller därför, som sagt, att visa på en medvetenhet till sitt eget pedagogiska 

ledarskap.  I  och med  att  skolan  är  föränderlig  krävs  det  att  man  som pedagog även kan 

anpassa sitt ledarskap efter gruppens och individens förhållningssätt och förutsättningar. Detta 

ledarskap kallar Stensmo (2008) för ett situationsbaserat  ledarskap vilket innebär en flexi-

bilitet i pedagogens handlande som utgår från gruppens beteende. Våra intervjupersoner var 

överens om att detta förhållningssätt var av yttersta vikt för att nå upp till de mål de har med 

sitt  pedagogiska  ledarskap.  Vidare ansåg  flertalet  av våra intervjupersoner  att  de var  mer 

medvetna nu kring sitt pedagogiska ledarskap än då de var nyexaminerade. En intervjuperson 

påpekade att man får mer erfarenhet och man att man blir säkrare i sitt pedagogiska ledarskap 

med tiden. Maltén (2000) understryker detta resonemang då han skriver att valet av ledarstil 

bygger  på ett  medvetet  ställningstagande av ledaren.  Det  gäller  därför  att  vara  öppen för 

förändringar i sitt pedagogiska ledarskap. 

Samtliga  av våra  intervjupersoner  tryckte  på  att  det  var  viktigt  att  reflektera över  sitt 

pedagogiska ledarskap och att  man borde reflektera  oftare.  Trots  detta  så  var det  en stor 

spridning vad gäller  hur mycket  de valda pedagogerna reflekterade kring sitt  pedagogiska 

ledarskap.  Löwenborg  & Gisalons  (2003)  menar,  att  det  är  viktigt  med  reflektion  för  att 

utvecklas som ledare. När man reflekterar över sitt handlande så utvecklar man nya tankesätt 

kring hur man kan förhålla sig i olika situationer. Vidare tar författarna upp att det gäller att 

vara trygg i själv då man reflekterar kring sitt pedagogiska ledarskap eftersom granskar sig 

själv kritiskt. Många av våra intervjupersoner påpekade att tiden inte räckte till för reflektion. 
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Detta var något de såg som ett problem då de, likt Löwenborg & Gisalons, anser att utveck-

ling kring den egna ledarrollen  sker  vid  diskussion  och reflektion.  Juul  & Jensen (2009) 

trycker på vikten av att vara medveten i sin ledarroll och vad man har för ståndpunkt inom det 

pedagogiska ledarskapet, detta för att barnen inte ska tappa tilliten till de vuxna. 
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Diskussion

Vad  som  framkommit  som  oerhört  centralt  under  studiens  gång  är  att  det  pedagogiska 

ledarskapet bör ta avstamp utifrån det unika barnet och barnets erfarenheter. Det gäller att 

hela tiden sätta  barnet  i  centrum, där barnets  tankar  och idéer får  komma till  uttryck.  Ett 

sådant  handlade  ansåg  samtliga  av  våra  intervjupersoner  främjar  barnens  lärande  och 

utveckling.  Då  utgångspunkt  tas  utifrån  barnet  så  skapas  en  delaktighet  där  barnet  får 

möjlighet att associera innehållet tills sin egen världsbild. Detta anser vi, likt våra intervjuade 

pedagoger, främjar barnens intresse för skolans pedagogiska innehåll. Det gäller hela tiden att 

hitta utmaningar som barnen kan relatera till. Genom att anpassa undervisningen efter barnets 

intresse så underlättas inlärningen. 

När vi har varit ute på praktik så är detta ett arbetssätt som har varit vanligt förekommande. 

Ett exempel på detta är bland annat då pedagogerna vävt in lärandesituationer under barnens 

lek, på så sätt leker barnen in kunskap. För att lyckas i detta arbete gäller det, som vi redogjort 

för tidigare i  studien,  att  som pedagog vara lyhörd ut  mot  barnen.  Vi anser att  det  är  av 

yttersta vikt att lyssna på barnen och deras åsikter då verksamheternas utgångspunkt ska tas 

utifrån  deras  villkor  och  förutsättningar.  Vad som kan vara  svårt  med  detta  pedagogiska 

ledarskap är att barngrupperna ofta är väldigt stora, personalstyrkorna små och att tiden för att 

se  varje  barn  därmed  inte  räcker  till.  Dessa  förutsättningar  gör  pedagogyrket  och  det 

pedagogiska ledarskapet väldigt komplext. Samtidigt som barnet ska sättas i centrum och där 

utgångspunkt ska tas utifrån barnets förutsättningar krävs det att läroplanerna följs. Vi anser 

att arbetet med att följa läroplanerna och dess kriterier många stunder kan bli alltför teoretiskt. 

Istället för att se till barnet och dennes personliga utveckling så måste det pedagogiska arbetet 

gå via läroplanerna. 

Läroplanerna  är  pedagogens  verktyg  och  hjälpmedel  i  det  pedagogiska  arbetet  samt  dess 

ledarskap och vi är väl medvetna om dess status inom skolan. Som vi anser det ser ut idag, av 

erfarenhet från våra praktikperioder och denna studies resultat, så läggs alltför stor tonvikt på 

att  hitta  samband  mellan  läroplanernas  mål  och  det  pedagogiska  arbetet.  En  av  våra 

intervjupersoner  hävdade  att  man bör se  så  mycket  som möjligt  till  det  unika barnet  och 

dennes utveckling. Han menade på, likt övriga intervjuade pedagoger, att man ska arbeta efter 

läroplanernas  innehåll.  Däremot  får  det  unika  barnet  inte  glömmas  bort  i  arbetet  med att 

uppfylla de mål som finns uppsatta. Detta är något vi också håller med om. Glöms barnet bort 
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i det pedagogiska arbetet så anser vi att det är lätt att denne tappar motivationen till skolan 

varpå glädjen till densamma försvinner. 

Likt Vygotskijs teori om det sociokulturella lärandet, anser även vi, att det är nödvändigt att 

se  till  varje  individ  eftersom  vi  alla  är  olika  till  sättet  att  vara  och  lära.  Ett  sådant 

förhållningssätt kring det egna pedagogiska ledarskap anser vi är att föredra då det hela tiden 

handlar om att sätta barnet i centrum. Som pedagog gäller det därför att vara lyhörd och öppen 

mot barnen för att på så vis ta del av deras tankar och idéer. Ett sådant arbetssätt strävar efter 

att göra barnen mer involverade och inkluderade i skolarbetet, däremot krävs det att du som 

pedagog har en tydlig vision med ditt pedagogiska ledarskap. Barnen ska självklart få vara 

med och bestämma över verksamhetens innehåll  dock är det du som pedagog som bär på 

huvudansvaret.  Det gäller att hela tiden hitta en lagom nivå på barnens medbestämmande. 

Med detta menar vi att det gäller att hitta en medelväg där barnens tankar och funderingar ska 

ses som viktiga samt att alla idéer ska tas på allvar. Vad som kan vara svårt i denna process är 

att  omsätta  barnens  förslag  i  praktiken  så  att  samtliga  känner  att  de  blir  delaktiga  och 

uppmärksammade. Däremot, anser vi, att denna process kan underlättas genom att,  som vi 

varit inne på tidigare, skapa goda relationer till barnen. 

En  god  dialog  och  kommunikation  mellan  pedagogen  och  barnet  hjälper  till  att  stärka 

relationen  däremellan.  När  man  skapat  en  god  relation  till  barnen  så,  anser  vi,  att  det 

pedagogiska arbetet samt det pedagogiska ledarskapet underlättas då berörda parter vet om 

varandra. Vidare anser vi även att ett sådant förhållningssätt kan vara till fördel när problem 

uppstår. Vi anser det lättare att komma fram till gemensamma lösningar på problem när det 

finns en öppen och god dialog. Barnen vågar även öppna upp sig mer och berätta vad de 

tycker och tänker när relationen mellan skolans aktörer är stark. Genom dessa goda relationer 

kan även pedagogen bli mer medveten kring barnens funderingar. Samtidigt som strävan hela 

tiden  bör  vara  att  skapa  goda  relationer  till  barnen  så  krävs  det  ett  professionellt 

förhållningssätt av pedagogen. Det gäller att hela tiden sträva efter att hålla relationen på en 

bra nivå.  Vi anser att  pedagogerna ska försöka undvika att  bli  en alltför  bra kompis med 

barnet.  Det  gäller  att  hela  tiden  hålla  relationen  på  en  professionell  nivå.  Ett  oaktsamt 

förhållningssätt kan indirekt leda till en favorisering av barnen som i sin tur kan bidra till att 

du som pedagog inte ger barnen samma villkor. 
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Merparten av våra intervjupersoner tryckte på vikten av att vara tydlig i sitt ledarskap. Detta 

är även något som vi tycker är viktigt i det pedagogiska ledarskapet. Pedagogerna menade, att 

när de får en ny barngrupp så bör gränserna för vad som är tillåtet och ej stramas åt. I och med 

ett sådant förhållningssätt lär sig barnen hur verksamheten fungerar samt vad som är tillåtet. 

Denna tydlighet anser även vi vara viktig inom det pedagogiska ledarskapet. En tydlig ledare 

behöver per automatik inte  innebära en auktoritär  ledare.  Många av våra intervjupersoner 

påpekade vikten av att  vara medveten i  sitt  pedagogiska ledarskap.  Genom att  visa på en 

medvetenhet kring det egna pedagogiska ledarskapet så underlättar  man även för barnen i 

verksamheterna. Detta är något som även vi anser viktigt i det pedagogiska arbetet. När det 

finns en medvetenhet till sitt eget pedagogiska ledarskap så ökar tryggheten till sig själv men 

även  till  barnen.  Vi  anser  att  en  pedagog  som är  medveten  i  sitt  pedagogiska  ledarskap 

underlättar för barnen då de hela tiden vet vad som förväntas av dem i olika situationer. Ett 

exempel  som  vi  bär  med  oss  från  våra  praktikperioder  gällande  denna  tydlighet  är 

användandet av regler. Vi har stött på verksamheter där barnen har många olika regler att 

förhålla sig till. Dock så följs dem på olika nivå av verksamhetens pedagoger. Vi anser att det 

är bättre att ha ett fåtal regler som följs fullt ut än att ha flera olika regler som inte behöver 

följas fullt ut. För, som sagt, handlar det pedagogiska ledarskapet om att vara tydlig ut mot 

barnen. Vi anser att detta är ett bra arbetssätt som även underlättar för barnen. 

Det viktiga, som flera av våra pedagoger nämnde, är att se till sammanhanget. Genom att se 

till sammanhanget så arbetar pedagogerna efter ett tydligt pedagogiskt ledarskap vilket strävar 

efter att se situationen ur ett vidare fönster. Vad vi anser vara ett mindre bra pedagogsikt 

ledarskap är då man enbart ser till handlingen. Vad vi menar är att man ska se barnet ur ett 

helhetsperspektiv där handlingen ställs i relation till sammanhanget. Genom att enbart se till 

handlingen så kan bakomliggande faktorer till varför ett barn reagerat på ett speciellt sätt gå 

förlorat.  Ställs däremot handlingen i relation till  sammanhanget så kan många frågetecken 

rätas  ut  på  en  gång.  Detta  var  något  som  även  framkom  ur  den  tidigare  forskning  vi 

presenterade tidigare i studien. Vad vi anser kan vara svårt i dessa situationer är då pedagogen 

inte är medveten om hela händelseförloppet. Under våra praktikperioder har vi upplevt många 

konfliktsituationer  mellan  barnen.  Många  gånger  uppstår  dessa  situationer  då  inte  någon 

pedagog är i närheten varpå pedagogen får situationen återberättad i efterhand. Vid tillfällen 

likt detta är det väldigt viktigt att du som pedagog tar dig tid för barnen och lyssnar på vad 

båda sidor har att säga om situationen, svårigheten är att barnen ofta har olika uppfattningar 

om hur skeendet uppkom. En ytterligare svårighet med en sådan situation är att det finns ett 
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antal andra barn i klassen som kräver din uppmärksamhet. Den tid som behövs för att klara 

upp en konflikt finns oftast inte under skoldagen då det är mycket som ska hinnas med. Dock 

anser  vi  att  det  är  väldigt  viktigt  att  prata  igenom  och  ordna  upp  situationen  innan 

händelseförloppet  glöms  av.  Men  som sagt  är  tiden  en  bristvara  i  skolan  samtidigt  som 

barngrupperna är stora varpå sammanhanget många gånger kan glömmas bort.

Förmågan att läsa av barngrupperna, anser vi, vara en bidragande faktor för att skapa goda 

barngrupper. En av våra intervjupersoner var inne på samma linje då hon påpekade att det 

pedagogiska  arbetet  måste  anpassas  efter  gruppens  dagsform.  Hon  menade  att  hennes 

erfarenhet av det pedagogiska ledarskapet hjälpt henne att inse att det inte är någon större idé 

att fullfölja en tänkt lärandesituation om barnen uppvisar ett alltför oroligt beteende. Istället 

menade hon på att det är till  allas fördel, vid sådana tillfällen, att övergå till  en alternativ 

lektionsplanering. Detta resonemang håller även vi med om till stora delar. Att hela tiden bära 

med sig en reservplan är något vi ställer oss positiva till. Märker man att en lärandesituation 

inte fungerar som det var tänkt är det en bra idé att kunna byta spår och om möjligt göra något 

lite mer lättsammare. Dock gäller det att inte ge med sig alltför lätt. Märker man att barnen 

börjar uppvisa ett oroligt beteende, anser vi, att man inte omedelbart bör byta uppgift. Risken 

med  ett  sådant  arbetssätt  torde  vara  att  barnen sätter  det  i  system att  uppvisa  ett  oroligt 

beteende så fort det inte går som de vill. 

Vad det gäller resonemanget kring att som pedagog inte ge efter för mycket i sitt pedagogiska 

ledarskap  så  anser  vi,  likt  vi  diskuterade  tidigare,  att  en  medvetenhet  kring  det  egna 

pedagogiska  ledarskapet  är  av  yttersta  vikt.  En  medvetenhet  kring  det  egna  pedagogiska 

ledarskapet kan yttra sig på olika sätt, där ett visst förhållningssätt inte behöver vara bättre 

eller sämre än ett  annat. Det har däremot framgått  med önskvärd tydlighet under studiens 

gång att ett tydligt pedagogiskt ledarskap är att föredra. Denna tydlighet resonerade många av 

våra mer erfarna pedagoger mycket kring. Ingen av dem kunde, eller ville, definiera sin egen 

ledarstil.  Men  däremot  pratade  de  om  att  hela  tiden  vara  tydliga  i  sitt  agerande  för  att 

underlätta barnens utveckling och det pedagogiska arbetet. Vi anser, likt våra intervjuobjekt, 

att en medvetenhet kring det pedagogiska ledarskapet är jätteviktigt för att denna tydlighet ska 

kunna uppstå.  Det gäller  att  vara medveten om varför du handlar på ett  speciellt  sätt och 

varför du exempelvis inte tillåter ett specifikt handlade hos barnen. 
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Att  döma  av  vår  studie  så  sker  hela  tiden  en  utveckling  kring  det  egna  pedagogiska 

ledarskapet.  Resultatet  visade att  erfarenhet  är  en viktig  del  i  att  utvecklas  som pedagog. 

Denna erfarenhet har gjort att flera av våra intervjuade pedagoger blivit mer medvetna i sitt 

sätt att agera. Ser vi till oss själva så stämmer denna tes överens med vår verklighet, sett till 

våra praktikperioder. Många av de problem och utmaningar pedagogerna ställs inför i skolan 

är ofta av liknande karaktär. Vi anser att desto fler gånger vi ställts inför en sådan utmaning ju 

säkrare har vi blivit i vårt agerande. Det erfarenhetsbaserade lärandet har med andra ord haft 

en stor betydelse för oss. Våra intervjupersoner menade att man som nyexaminerad ofta är lite 

för snäll i sitt pedagogiska ledarskap varpå det är lätt att bli överkörd av barnen. Ser vi till oss 

själva så stämmer detta påstående relativt bra överens med verkligheten. Likt barn, behöver 

även pedagoger en inkörningsperiod varpå det egna agerandet ofta kan vara alltför menlöst till 

en början. Däremot så utvecklas det egna pedagogiska ledarskapet när tryggheten i gruppen 

stärks och ryggsäcken av erfarenheter börjar fyllas ut. 

Vidare så har vi under studiens gång tagit upp betydelsen av reflektion. Detta är något, som 

vi, likt många av de intervjuade pedagogerna tagit upp som oerhört viktigt. Resultatet visade 

på att samtliga intervjuobjekt ansåg reflektion som nödvändigt, däremot var det inte alla som 

tillämpade det i den grad de hade velat. En faktor som belystes var att tiden inte räckte till för 

detta. Vi har tidigare under studiens gång tagit upp att tid är en bristvara inom skolans värld, 

så också i detta fall. Dock så anser vi att man i största möjliga mån bör reflektera över sina 

handlingar.  Genom reflektion skapas en medveten kring det egna pedagogiska ledarskapet 

vilket  syftar  till  en  personlig  utmaning  genom att  sätta  ord  på  sina  handlingar.  Återigen 

kommer  vi  in  på  vikten  av  att  bli  medveten  kring  sitt  eget  pedagogiska  ledarskap.  Som 

nyexaminerad lärarstudent finns inte den erfarenhetsbank vilket hade varit önskvärt. I dessa 

fall,  men även i övrigt,  så är betydelsen av reflektion av största betydelse.  Vad som även 

framkom ur resultatet var att reflektionen ofta används vid tillfällen som inte lyckades fullt ut. 

Detta, anser vi, vara ett vanligt förförande. Det är lättare att reflekterar kring situationer som 

blev misslyckade snarare än de som lyckades. Vad detta kan bero på är svårt att säga. Men en 

teori torde vara att de nöjer sig med att lärandesituationen lyckades vilket resulterar i att de 

inte lägger ner någon större vikt på att ta reda på varför. 

Vi  anser  att  denna  studie  har  varit  väldigt  lärorik  och  nödvändig  för  oss  som  blivande 

pedagoger då vi fått en inblick i sex pedagogers vardag. Dock så har det under arbetets gång 

vuxit fram ett par frågor angående det pedagogiska ledarskapet. Vad som framkommit som 
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oerhört centralt under studiens gång är att barnet hela tiden ska sättas i centrum samtidigt som 

tiden visat sig vara en bristvara. Hur påverkas det pedagogiska ledarskapet av dessa faktorer? 

Blir  kontentan  av  det  pedagogiska  ledarskapet  att  barnet  åsidosätts  i  undervisningen  då 

resurserna för att möta den mångfald som skolan erbjuder inte är tillräcklig? Vi anser att detta 

är en väldigt svår fråga som vi inte har något bra svar på i nuläget. Dock hoppas vi finna ett 

svar när vi själva kommer ut i verksamheterna. En annan fråga som väckt vårt intresse under 

studiens gång är pedagogens medvetenhet till sitt eget pedagogiska ledarskap. Den diskussion 

vi  haft  kring  denna  fråga  är  huruvida  pedagogen  klarar  av  att  vara  konsekvent  i  sitt 

handlande? Vad som framkommit i studien är att ett tydligt ledarskap är att föredra men vad 

händer då du som pedagog börjar ge med dig i ditt förhållningssätt? Vi anser det oerhört svårt 

att dagligen bibehålla ett gott pedagogiskt ledarskap, alla kan ha en dålig dag. När de dagarna 

dyker upp gäller det att vara så pass professionell i sitt förhållningssätt att detta inte ska gå ut 

över  det  pedagogiska  ledarskapet.  Börjar  barnen  märka  att  du  inte  är  konsekvent  i  ditt 

handlande så är det lätt att de tappar förtroendet till ditt ledarskap. 

Sammanfattningsvis  så  har  denna  studie  behandlat  det  pedagogiska  ledarskapet  ur  några 

verksamma pedagogers synvinkel. Vad som framkommit som centralt under studiens gång är 

att utgångspunkt hela tiden ska tas utifrån barnet och barnets världsbild. Genom att arbeta 

efter barnens erfarenheter så stärks även deras intresse och engagemang för skolan och för det 

pedagogiska arbetet. För detta krävs en lyhördhet, en lyhördhet som tar sig uttryck genom att 

ta tillvara på barnens tankar och funderingar för att sedan användas i praktiken. 

Vidare har vi tagit  upp vikten av att vara medveten i sitt  pedagogiska ledarskap. En del i 

denna medvetenhet handlar just om att kunna anpassa lärandesituationen efter barngruppens 

förutsättningar där det unika barnet får utrymme till personlig utveckling. För att detta arbete 

ska  kunna  ske  krävs  det  goda  och  professionella  relationer  mellan  skolans  aktörer.  Som 

pedagog bör strävan vara att sätta barnet i fokus och utgå från barnets förutsättningar däremot 

måste  det  pedagogiska  ledarskapet  visa  på  en  tydlighet.  Denna  tydlighet  handlar  om att 

underlätta för barnet under skoldagen. Barnen ska vara medvetna om vilka regler som gäller 

för att på så vis göras än mer delaktiga i det pedagogiska arbetet. 

Vi har även berört det erfarenhetsbaserade ledarskapet. Merparten av våra intervjupersoner 

framhöll att det pedagogiska ledarskapet hela tiden utvecklas ju mer man tillämpar det. Denna 

erfarenhet  handlar  om en  större  medvetenhet  kring  sitt  eget  agerande  i  olika  situationer. 
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Vidare så framkom vikten av att reflektera över sitt pedagogiska ledarskap. Denna reflektion 

bör ständigt finnas närvarande i det pedagogiska arbetet. Dels vid tillfällen när det gått mindre 

bra men även vid tillfällen som fallit väl ut. Reflektionen tillsammans med en ökad erfarenhet 

bidrar till att det egna pedagogiska ledarskapet ständigt utvecklas. 

Metoddiskussion

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi ansåg att denna metod lämpade sig bäst 

med tanke på syftet med vår studie. En kvalitativ metod syftar till att tolka respondenternas 

svar.  Vår  tolkning  av  respondenternas  svar  kan  ha  inneburit  att  en  variation  gentemot 

intervjupersonernas egentliga mening skett. Det är denna balansgång som kan vara svår vid 

arbetet  med  kvalitativa  metoder.  Att  vi  även  var  bekanta  med  intervjupersonerna  sedan 

tidigare kan ha spelat roll i vårt sätt att tolka svaren. Vad vi menar är att vi sedan tidigare hade 

en uppfattning om personen och dennes värderingar kring det pedagogiska ledarskapet. Denna 

förkunskap om respondenterna kan ha medfört ett större utrymme för feltolkningar. 

Vidare anser vi att en större begränsning kring vårt urval kunde ha gett ett annorlunda resultat. 

I  studien  använde  vi  oss  av  pedagoger  inom  såväl  förskolan  och  grundskolan  samt 

fritidshemmet. Detta var ett medvetet val från vår sida då vår utbildning riktar sig mot dessa 

verksamheter. Skulle vi däremot enbart riktat in oss mot en specifik verksamhet så, anser vi, 

att  resultatet  kunde  ha  skiljt  sig  något  mot  vad  som  nu  har  framkommit.  Detta  då 

verksamheterna har olika mål och syften att arbeta efter. Trots denna spridning vad det gäller 

respondenternas  arbetsplatser  så  visade  pedagogerna  på  en  relativt  stor  samstämmighet  i 

svaren kring vår intervjuguide. Denna samstämmighet kan delvis bero på vår intervjuteknik. 

Vi försökte att inte påverka respondenternas svar under intervjuerna, men vårt sätt att ställa 

frågorna kan möjligtvis ha påverkat dem i deras svar. Detta till trots så är vi nöjda med vår 

studie.  Utgångspunkt  har  tagits  från några pedagogers  tankar  kring det  egna pedagogiska 

ledarskapet. 

Det pedagogiska ledarskapet är ett  väldigt brett ämne. Vi har i denna studie enbart  berört 

några  pedagogers  syn  och  erfarenheter  av  sitt  eget  pedagogiska  ledarskap.  Vad  vi  anser 

intressant  att  forska  vidare  inom  är  barnens  syn  på  det  pedagogiska  ledarskapet.  Vad 

kännetecknar en bra pedagog ur barnens synvinkel? Stämmer det resultatet överrens med vad 

som framkommit i denna studie? 

36



Referenslista 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber

Dahlkwist, Matts (2012). Uppdrag lärarledarskap: ledarskap, relationer och grupprocesser. 

Stockholm: Liber

Denscombe,  Martyn  (2000). Forskningshandboken:  för småskaliga forskningsprojekt  inom

 samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur

Juul, Jesper & Jensen, Helle (2009). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: 

Liber

Kvale,  Steinar  &  Brinkmann,  Svend  (2009). Den  kvalitativa  forskningsintervjun.  Lund:  

Studentlitteratur

Lewis, Ramon (2001). Classroom Discipline and student Responsibility: The Students´ View. 

Teaching And Teacher Education, 17(3), 307-19.

Lima, Cristian (2007). Kommunikation, organisation och ledarskap. Malmö: Liber

Löwenborg, Lars & Gislason, Björn (2003). Lärarens arbete. Stockholm: Liber

Male,  Trevor  & Palaiologou,  Ioanna  (2012).  Learning-Centred  Leadership  or  Pedagogical 

Leadership? An Alternative Approach to leadership in Education Contexts. International  

Journal Of Leadership in Education, 15(1), 107-11

Maltén,  Arne  (1995).  Lärarkompetens:  i  ett  mångdimensionellt  perspektiv.  Lund:  

Studentlitteratur

Maltén, Arne (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra

 och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur

37



Roache,  Joel  &  Lewis,  Ramon  (2011).  Teachers´  Views  on  the  impact  of  Classroom 

Management on Student Responsibility. Australian Journal Of Education, 55(2), 132-146.

Stensmo, Christer (2008). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur

Svedberg, Lars (2007). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap.  Lund:  

Studentlitteratur

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts

Trost, Jan (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Turney, Cliff (1992). The Classroom Manager. Sydney: Allen & Unwin

Vetenskapsrådet (2002).  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet
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Bilagor 
Bilaga 1

Missivbrev

Datum: 
Hej! 

Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö med inriktning 
mot  förskolan samt  fritidshemmet.  Vi  har  nu börjat  skriva på vårt  examensarbete  och då 
skulle vi skulle behöva din hjälp. Examensarbetet motsvarar 15 hp och ska lämnas in i sin 
slutliga form i mitten av januari.

Syftet  med vårt  arbete  är  att  undersöka hur några pedagoger ser på sitt  eget  pedagogiska 
ledarskap. Tanken är att intervjua sex olika pedagoger för att kartlägga olika uppfattningar om 
hur det pedagogiska ledarskapet kan ta sig uttryck.

Vi önskar att du som pedagog inom skolans verksamhet är villig att ställa upp på en intervju 
där du delger oss din syn på ditt eget pedagogiska ledarskap. Intervjuerna, som kommer att ta 
ca 20-30 minuter, kommer att vara anonyma vilket innebär att vi varken kommer att redovisa 
några av dina personliga uppgifter som uppgifter kring skolan. Du får när som helst avbryta 
intervjun om du inte längre vill vara med. 

Tack.

Vänliga hälsningar
Alexander Svensson & Olof Fransson

Underskrift pedagog Underskrift Olof Fransson & Alexander Svensson



Bilaga 2

Intervjuguide

1. Vad har du för mål med ditt pedagogiska ledarskap?

2. Vad gör du för att nå de målen rent konkret?

3. Vad ha du för erfarenhet av pedagogiskt ledarskap?
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