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Abstract 

The pedagogista is a new professional role in Swedish preschools. Some people 

question the role, which originates from Italy, since it is believed to carry out a 

pedagogical leadership that belongs to the head of the preschool according to the 

curriculum and the Education Act. Consequently, there is cause for examining what 

pedagogical leadership means in an organization with a pedagogista. However, re-

search has shown the success of distributed leadership within schools. Hence, it´s 

interesting to find out whether the pedagogical leadership of the pedagogista could be 

understood as distributed leadership and what that would implicate.    

The purpose of this thesis is to explain and understand the pedagogical leadership of 

the pedagogista. The purpose has been examined from three perspectives: Where in 

the organization does the pedagogista belong? How is the pedagogista´s mission 

defined?  How is the pedagogical leadership distributed between the pedagogista and 

the head of the preschool?  

The methods used for gathering empirical data have been three. First of all, seven 

pedagogistas and their respective heads have been interviewed. Secondly, the teach-

ers at the schools in question have answered an inquiry. Finally, the written mission 

statements of the pedagogistas have been analysed.  

The results show that the pedagogista has a middle role between the head and the 

teachers. This middle role requires professional flexibility as well as loyalty towards 

all parties. Furthermore, the pedagogista´s mission is, in short, to support and lead 

the teachers´ learning, as well as to support both the teachers´ and the head´s 

systematic work on quality. The leadership of the heads resembles a transformational 

leadership, while the pedagogista clearly has an instructional leadership, which could 

very well be defined as distributed pedagogical leadership. The conclusion is, 

however, that the mission of the pedagogista is indistinct. It would probably gain 

from being more distinctly expressed by the head, as well as systematically followed 

up. The acknowledgement of the pedagogista´s leadership could be a key to 

increasing the legitimacy of the pedagogista.  
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1 Introduktion  

Ett flertal svenska förskolor har Reggio Emilia-inspiration som uttalad profilering. 

Utifrån denna profilering, och med inspiration från de kommunala förskolorna i 

italienska staden Reggio Emilia, håller en ny yrkesgrupp på att växa fram, nämligen 

pedagogistan. Yrkeskategorin ska stödja pedagogerna i deras arbete med barnen, 

tillika vara länk mellan förskolechefen och pedagogerna (Alnervik & Kennedy 2010). 

Uppdraget ser olika ut på förskolorna, men innefattar ofta att i vardagen handleda 

eller leda pedagogerna i deras reflektion om projekt, förhållningssätt, uppdraget och 

barns lärprocesser samt att leda och samordna det systematiska kvalitetsarbetet 

tillsammans med såväl pedagoger som förskolechef. Därmed blir pedagogistan en 

viktig faktor för pedagogernas lärande och verksamhetens utveckling. Pedagogistans 

expertis ligger inom den pedagogiska dokumentationen som är ett reflekterande 

verktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten (Palmer, 2012).  

Pedagogistarollen är emellertid inte okontroversiell. Dels är rollen tämligen ny i 

Sverige, dels kan det uppfattas som att pedagogistan har ett pedagogiskt ledarskap 

som åligger förskolechefen. Forskningsstudier har dock visat att ett distribuerat 

ledarskap och delat ansvarstagande är en viktig faktor för att stärka organisationen 

(Berg, 2012; Elmore, 2008; Harris, 2008; OECD, 2009; Riddersporre, 2010; 

Spillane, 2006) och frågan är om detta kan innefatta pedagogistarollen. Vad som då 

krävs för att det ska fungera väl är betydelsefullt att klargöra. Det väcker också tankar 

om förskolechefens pedagogiska ledarskap i relation till pedagogistans; om det 

påverkas och i så fall på vilket sätt. Även Alnervik (2013) pekar på att det föreligger 

behov av att studera vad pedagogiskt ledarskap betyder i en organisation med såväl 

förskolechef som pedagogista och var den reella makten då ligger. Utifrån 

ovanstående resonemang är det intressant att försöka förklara och förstå peda-

gogistans pedagogiska ledarskap.  

Uppsatsen är skriven för dem som är allmänt nyfikna på förskolans ledarskap, 

pedagogiskt ledarskap och distribuerat ledarskap. Mer specifikt är uppsatsen riktad 

till förskolechefer som funderar på vilka implikationer pedagogistarollen kan med-

föra.   
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2 Syfte  

Studiens syfte är att förklara och förstå pedagogistans pedagogiska ledarskap.   

Frågeställningarna för studien är: 

• Var i organisationen finns pedagogistan?  

• Hur ser pedagogistans uppdrag ut avseende pedagogiskt ledarskap?  

• Hur är det pedagogiska ledarskapet distribuerat mellan pedagogista och för-

skolechef?  

2.1 Avgränsning 

Studien har genomförts på pedagogistor som arbetar med att leda eller handleda 

pedagogers reflektionsarbete på en förskola, under en förskolechef. En förutsättning 

för att ingå i studien har varit att pedagogistorna till största del har sin tjänst utanför 

barngrupp. Varken pedagogistautbildade förskolechefer eller pedagogistor som t.ex. 

har en central tjänst och arbetar gentemot många förskolechefer och förskolor har 

ingått.  

2.2 Disposition 

Efter inledning och syftesförklaring följer ett kapitel vilket avser att ge en teoretisk 

bakgrund. I metodkapitlet beskrivs bl.a. metodval, urval, genomförande och etiska 

aspekter. Därefter redovisas en analys av undersökningens resultat innan en 

diskussion följer. I uppsatsens avslutande kapitel finns slutsatser och tankar om 

framtida forskningsfrågor.   

3 Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden ges först en bild av pedagogistan och dennes uppdrag. 

Därefter följer ett avsnitt om ledarskap, pedagogiskt ledarskap, samledarskap och 

distribuerat ledarskap. Slutligen finns ett resonemang om huruvida pedagogiskt le-

darskap kan delegeras innan en sammanfattning avslutar kapitlet.  
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Forskning om utbildningsledarskap handlar vanligtvis om rektor och inte om för-

skolechefen. Det är tydligt att ledarskap inom förskolan är dåligt beforskat (Leo, 

2013). I denna uppsats har därför använts litteratur och forskning som utgår från 

rektorer, lärare och förhållanden som gäller skolan, såvida det inte finns något som 

direkt berör förskolan.  

En enda svensk avhandling kan göra anspråk på att behandla pedagogistarollen i 

någon form, nämligen Häikiös ”Barns estetiska läroprocesser. Atelierista i förskola 

och skola” (2007). Rollen figurerar också i avhandlingar av t.ex. Alnervik (2013) och 

Elfström (2013). Dessutom beskriver Alnervik & Kennedy (2010) och Vecchi (2014) 

yrkesrollen. Ingen av dessa berör pedagogistans ledarskap.  

3.1 Pedagogista  

Pedagogista är en yrkesroll som kommer från den kommunala förskoleverksamheten 

i den italienska staden Reggio Emilia, där man skulle kunna definiera rollen som en 

pedagogisk ledare eller handledare, menar Alnervik (2013) och Elfström (2013). 

Alnervik & Kennedy (2010) skiljer dock mellan en pedagogisk handledare som 

kommer utifrån och en pedagogista som verkar inifrån, där den senare är en större 

del av ett sammanhang. Vecchi (2014) definierar den italienska pedagogistan som en 

pedagogisk samordnare.  

I Stockholm finns Reggio Emilia-institutet vars pedagogistautbildning är tongivande i 

Sverige. Utbildningen ges över tre terminer, med 20 utbildningsdagar. På institutets 

hemsida finns ingen definition av pedagogistan men pedagogistan beskrivs som ”en 

viktig del i det pedagogiska ledarskapet” (Reggio Emilia-institutet, 2014-04-12). Vid 

Göteborgs universitet finns också en pedagogistautbildning, med två kurser omfatt-

ande vardera sju och en halv högskolepoäng på grundnivå samt en fördjupningskurs 

om femton högskolepoäng på avancerad nivå. I kursplanerna beskrivs pedagogistan 

som pedagogisk och kulturpedagogisk handledare som fungerar som verksamhets-

utvecklare, mentor, handledare och representant för den pedagogiska verksamheten 

och har en roll som motsvarar delar av en verksamhetsledares pedagogiska ansvars-

områden (Göteborgs universitet, 2014-04-12a, 2014-04-12c).  
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3.1.1  Pedagogistans uppdrag 

I Reggio Emilia är pedagogistan en pedagogisk samordnare som ägnar sig åt reflek-

tionsarbete där praktik och teori sammankopplas till en helhet. I reflektionen ska 

denne stimulera till kvalitetshöjande diskussion. Vidare samordnar pedagogistan 

strategin för och utvärderingen av det vardagliga arbetet, dvs. det systematiska 

kvalitetsarbetet (Vecchi, 2014). Elfström (2013) skriver att det i Italien handlar om 

att förskolan behöver olika kompetenser, inte bara förskollärare utan även t.ex. atel-

jeristor och pedagogistor som kompletterar och berikar varandra; där man öppnar 

upp för dialog, olika perspektiv och även konfrontation. Just den utvecklande 

dialogen mellan människor, en stark reflektionskultur, delaktighet, barns inflytande 

och demokrati, solidaritet, meningsskapande, mm är grundläggande värden inom 

Reggio Emilia-filosofin (Häikiö, 2007).  

Den svenska tolkningen av pedagogistan är att denna ska vara ständigt närvarande i 

och tillföra nya dimensioner till pedagogernas reflektionsarbete, där samtalen leder 

till förändring av den dagliga praktiken. Pedagogistan ger stöd i det vardagsnära 

reflektionsarbetet kring projekt, pedagogisk dokumentation och det systematiska 

kvalitetsarbetet genom t.ex. ”pedagogiska år” (Alnervik & Kennedy, 2010). I Alner-

viks avhandling (2013) beskriver en pedagogista sig själv som ”en som lägger sig i”, 

dvs. en samarbetspartner som diskuterar hur arbetslagen utför sitt arbete, så att 

planeringstiden utvecklas till att vara reflektionstid där man fokuserar på analys och 

reflektion utifrån dokumentationer. Pedagogistans expertis ligger alltså inom peda-

gogisk dokumentation som utgör underlag för att synliggöra pedagogernas förhåll-

ningssätt (Alnervik & Kennedy, 2010). Med hjälp av penna, papper, dator, ljudinspel-

are, kamera, mm dokumenterar pedagogerna vad som händer och vad barnen kom-

municerar och därefter analyserar de, reflekterar över, debatterar, osv.  gemensamt 

om detta (Wehner-Godée 2011). Pedagogisk dokumentation blir ett sätt att läsa, 

lyssna och känna av vad barn gör och intresserar sig för samt en del av det syste-

matiska kvalitetsarbetet. Alnervik (2007) menar att arbetslag som använt sig av 

pedagogisk dokumentation för att utveckla sitt arbete också har ett gemensamt yrkes-

språk som är tydligare än på andra förskolor. Pedagogerna har blivit kännare av sin 

egen praktik. Därmed kan de också utveckla den. 
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Hur man väljer att definiera och förklara pedagogistans uppdrag har betydelse för 

dennes plats i organisationen och ledarskapet. Kanske kan man betrakta pedagog-

istan som sk. lärgruppsledare, vilket Scherp (2011, 2013)  beskriver som en motpol 

till arbetslagsledare. Lärgruppsledarnas uppgift är att leda lärande samtal och 

säkerställa ett fördjupat lärande i arbetsgruppen samt att leda och strukturera den 

systematiska kunskapsbildningen. Detta blir ett viktigt inslag i det organisatoriska 

lärandet, vilket bl.a. innebär att enskilda medarbetares kompetensutveckling 

utvecklas och sprids inom kollegiet (Larsson & Löwstedt, 2011). Detta organisatoriska 

lärande har förskolechefen ansvar för att leda på ett övergripande plan, men i själva 

lärandeprocessen bör det finnas en sk. lärgruppsledare, menar Scherp (2011, 2013). I 

min tolkning skulle detta kunna vara t.ex. en pedagogista. Begreppet ”lär-

gruppsledare” skulle möjligen också kunna jämställas med ”handledare”. Den magra 

svenska litteratur som finns om pedagogistan liknar rollen vid en sorts handledare, 

om än inte renodlat (Alnervik, 2013; Alnervik & Kennedy, 2010; Elfström, 2013). 

Åberg (2007) menar att handledning i grupp kan användas för att gemensamt skapa 

kunskap i en process som är integrerad i det dagliga arbetet, dvs. för att gynna 

pedagogernas lärande och utveckling. Grupphandledning kan också användas som en 

reflekterande praktik med anpassning till verksamhetens mål och riktlinjer, dvs. för 

att samla pedagogerna kring uppdraget enligt de nationella styrdokumenten. Ett syfte 

med handledning i lärargrupp skulle då vara för att effektivisera och utveckla den 

pedagogiska utvecklingen, dvs. för att öka den pedagogiska kompetensen/skicklig-

heten, ge tillfälle för reflektion över val och ställningstaganden samt för att utveckla 

yrkesspråket. Om den svenska pedagogistan ses som en sorts handledare eller 

lärgruppsledare innebär detta att pedagogistan har ett ledarskap då denne genom 

handledning påverkar andras tänkande och handlande. 

3.2 Ledarskap  

Forskares definition av ledarskap är tämligen likalydande. Enligt Yukl (2012) innebär 

de flesta definitioner av ledarskap ”en påverkansprocess som syftar till att underlätta 

utförandet av en gemensam uppgift”. Hughes m.fl. (2002)  anser att ledarskap är en 

social process där någon medvetet påverkar andra i syfte att strukturera aktiviteter 

och förhållanden i en grupp eller organisation i syfte att uppnå de mål man har. Även 

Maltén (2000) menar att ledarskap är ”den process genom vilken en person influerar 
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andra att nå uppställda mål” liksom Hoy & Miskel (2007) som slår fast att ”those who 

have power influence the behavior of others”.  

Hughes m.fl. (2002) lyfter tanken om att ledarskap blir till i relationen mellan ledare, 

följare och situation. Begreppet följare ska här tolkas som pedagoger, medarbetare 

eller kollegor, dvs. de som ledaren leder. De tre faktorerna påverkar och påverkas av 

varandra. De blir till i förhållande till varandra och anpassar sig till varandra.  

 

Figur 1. Ledare, följare, situation. Efter Hughes, m.fl. (2002) 

Även Ludvigsson (2009) ser ledarskap som något kontextuellt och relationellt; dvs. 

en socialkonstruktionistisk syn på ledarskapet. I sin avhandling introducerar hon 

begreppet samproducerat ledarskap. Med detta menas ett ledarskap som formas i 

och av samspelet mellan skolledare och lärare i vardagsarbetet. Skolledarskap ses 

alltså som ett socialt fenomen där ledarens och lärarnas berättelser om hur de förstår 

varandra är det som formar ledarskapet. Ludvigsson ifrågasätter därmed den gängse 

bilden av den starke rektorn som ensam leder skolans utveckling. Sociala, kulturella 

och politiska dimensioner i samspelet influerar skolledarnas och lärarnas agerande 

och ledarskapet. Ludvigsson efterlyser emellertid mer forskning om samspelet mellan 

ledare och följare.  

I relation till förskolechefen är pedagogistan visserligen följare och därmed jämställd 

övriga medarbetare, men i relation till övriga kollegor är pedagogistan ledare då 

denne påverkar deras tänkande och handlande. Dock skulle pedagogistan i någon 

situation kunna vara följare inom något område där någon kollega är experten/ledar-

Ledare	  

	  
	  

	  
	  

Följare	  

	  
	  
Situation	  

LEDARSKAP 
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en. Detta sätter pedagogistan i en komplex roll, som kräver balansakt mellan de olika 

perspektiven. Situationen ställer också krav på pedagogistans flexibilitet.  Situationen 

definieras av t.ex. styrdokument, verksamhetens egna mål, organisationskulturen, 

budgeten, de fysiska förutsättningarna, osv. I samarbete med olika arbetslag krävs 

förmåga att läsa av situationen och därmed att kunna anpassa ledarskapet. Förskole-

chefens och pedagogistans respektive ledarskap formas alltså av varandra liksom av 

pedagogerna och situationen, varför det säkerligen kan se olika ut i olika kontexter.  

3.2.1 Pedagogiskt ledarskap 

Pedagogiskt ledarskap uppmärksammas ofta i den aktuella skoldebatten, där det lyfts 

som en av nyckelfaktorerna för framgångsrik skolutveckling (Skolverket 2013). Enligt 

Skolinspektionen (2012:1) innebär pedagogiskt ledarskap att ledaren kommunicerar 

om utbildningen och dess måluppfyllelse i relation till de nationella målen så att 

verksamheten utvecklas, i syfte att varje elev ska nå sin fulla potential. 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva 

aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och 

för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt 

lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och 

kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra 

lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats 

och resultat.  (Skolinspektionen, 2012:1, sid 6) 

Vidare menar Skolinspektionen (2012:1) att en förskolas organisationsstruktur och 

förskolechefens kommunikation med medarbetarna bör skapa möjligheter för, samt 

främja och stärka, verksamhetens gemensamma diskussion om och förståelse för 

barns kunskap och lärande samt uppdraget. Detta förutsätter att en pedagogisk 

ledare kan leda lärares lärande. Skolverket (2013) hänvisar till forskaren Gunnar 

Berg som menar att pedagogiskt ledarskap handlar om att leda processer som dels är 

kopplade till barn och elevers lärande och utveckling, dels fokuserar på lärares 

kompetensutveckling och skolutveckling. Filstad (2012) kopplar också pedagogiskt 

ledarskap till ledning av lärande. Det handlar om att organisera för, bana väg för och 

stimulera lärares lärande. Det är alltså tydligt att ett pedagogiskt ledarskap handlar 
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om att leda lärares lärande. Huvudansvaret ska ligga på förskolechefen, men pedago-

gistans uppdrag kan vara ett led i strategin för att stärka effekten.   

Törnsén (2009) har introducerat två definitioner på pedagogiskt ledarskap. Den ena 

benämns som ett ledarskap där ”rektor skapar förutsättningar för undervisning och 

lärande”, dvs. ett indirekt ledarskap där man fokuserar på struktur. Den andra defi-

nitionen uttrycks som att ”rektor leder skolans kärnprocesser – undervisning och 

lärande”, dvs. ett direkt ledarskap där rektor ger lärare återkoppling utifrån verk-

samhetsbesök samt analyserar skolans resultat i relation till undervisningen. Rektor 

leder här lärares lärande genom att diskutera skolans kärnprocesser. Törnsén visar i 

sin avhandling att rektorer på skolor med hög måluppfyllelse, både vad gäller kun-

skapsmål och sociala mål, är framgångsrika i båda definitionerna av pedagogiskt 

ledarskap. Definitionerna kompletterar varandra och båda behövs. En förskolechef 

bör inte avstå från någon av delarna, varför förskolechefer kan behöva analysera det 

egna och pedagogistans pedagogiska ledarskap i relation till dessa definitioner: vem 

som gör vad och i vilken grad. 

Leo (2013) menar att någon direkt internationell motsvarighet till begreppet peda-

gogiskt ledarskap inte finns. Istället hänvisas ofta till begreppen transformational 

leadership och instructional leadership när man talar om framgångsrika skolledare. 

Fortsättningsvis används här den svenska översättningen transformativt ledarskap 

och instruerande ledarskap. Båda formerna innebär höga förväntningar och koppling 

till visioner och mål, att man arbetar med att leda lärares lärande, förändrar och 

utvecklar struktur och kultur i skolans inre organisation samt stimulerar till kritisk 

granskning av pedagogiska metoder, osv. Skillnaden ligger i att transformativt ledar-

skap är ett uppgiftsorienterat, visionsskapande och motivationshöjande förändrings-

ledarskap som stödjer delaktighet och inflytande medan instruerande ledarskap 

fokuserar mer på vad som händer i undervisningen (Leo, 2013; Maltén, 2000; 

Törnsén, 2009). I det instruerande ledarskapet gör ledaren klassrumsbesök, disku-

terar och utvärderar undervisningen i nära samarbete med lärare och elever och 

värnar ett gynnsamt lärandeklimat, dvs. ett mer direkt och vardagsnära ledarskap 

(Hattie, 2012; Leo 2013; Törnsén, 2009). Hattie (2012) hävdar att ett instruerande 

ledarskap är mer effektivt än ett transformativt, då det i högre grad fokuserar på 

undervisningskvaliteten och öppnar upp för ett klimat där lärare kan reflektera över 

lyckande och misslyckande på ett sätt så att det blir lärotillfällen. Det är värt att dis-
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kutera vilka konsekvenserna blir för förskolechefen om pedagogistans ledarskap är 

instruerande men inte förskolechefens.  

I denna uppsats är utgångspunkten för det pedagogiska ledarskapet att det innefattar 

aktiviteter som att tolka och diskutera läroplanens mål och verksamhetens vision i 

relation till undervisningen. I detta ingår även att staka ut riktlinjerna för verksam-

hetens övergripande utveckling och att följa upp denna, varför det systematiska kvali-

tetsarbetet är viktigt. Det pedagogiska ledarskapet innefattar också att leda och skapa 

möjligheter för pedagogers lärande vilket ska medföra att verksamheten utvecklas i 

enlighet med de nationella målen. Kort sagt, det pedagogiska ledarskapet handlar om 

att leda lärares lärande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med målen. 

Därmed är det intressant att ta reda på om och hur pedagogistan gör detta.  

3.2.2 Samledarskap  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) och propositionen som föregick skollagen (prop. 

2009/10:165) är det tydligt att delat ledarskap, ett s.k. samledarskap där två rektorer 

delar på uppgifter och ansvar på jämlika villkor, inte får förekomma i förskolan. Det 

ska vara tydligt för alla vem som har ansvaret. Wilhelmson & Döös (2013) riktar 

bitande skarp kritik mot lagstiftarna som därmed har eliminerat möjligheten till 

samledarskap. De lyfter det paradoxala i att skolors komplexitet ska lösas genom att 

man förlägger ett allt större ansvar på en enda person. Vidare menar Wilhelmson & 

Döös att samledarskap har visat sig vara fruktbart, till och med föredömligt, i de fall 

det har fungerat väl. Chefer bidrar med gott exempel på demokratiskt samarbete och 

de utvecklar både verksamheten och sig själva i ett kollektivt lärande ledarskap. Duon 

konstaterar att det visserligen fortfarande behövs utveckling och prövning av 

samledarskapets för- och nackdelar men trots det förordas samledarskap av många 

skol- och ledarskapsforskare såväl som aktiva skolledare. En pedagogista kan dock 

aldrig vara föremål för samledarskap då denne är underordnad förskolechefen, men 

kan möjligen få vissa ledningsuppgifter på delegation. Även om möjligheten att utöva 

renodlat samledarskap i skola och förskola inte finns enligt svensk lagstiftning så kan 

man organisera för andra former av delat ledarskap. Wilhelmson & Döös konstaterar 

att det i forskningslitteraturen finns en mängd olika benämningar och varianter. 

Distribuerat ledarskap, också kallat fördelat ledarskap, är en sådan variant som 
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skollagstiftningen stödjer då skollagen (SFS 2010:800) ger möjligheter för 

förskolechefer att delegera vissa ledningsuppgifter.  

3.2.3 Distribuerat ledarskap 

Det finns en skillnad mellan samledarskap och distribuerat ledarskap, då det senare 

inte innebär att man leder på jämlika villkor. Anhängare av ett s.k. distributed 

leadership, eller på svenska distribuerat eller fördelat ledarskap, anser att den 

ensamma ledaren inte är svaret på gott ledarskap och framgångsrika skolor/för-

skolor. Tvärtom är ledarskap i grupp eller lag att föredra om framgång ska nås. Vad 

som kan distribueras beror på situationen (Berg, 2012; Elmore, 2008; Harris, 2008; 

Riddersporre, 2010; Spillane, 2006). Tanken om distribuerat ledarskap styrks också 

av OECD-rapporten ”Förbättrat ledarskap” (2009) som bygger på jämförande 

analyser och fallstudier från 19 olika länder. Dels konstateras att ett bra och 

kvalificerat ledarskap för skolan är bland det viktigaste för att barn ska få en bra 

utbildning, dels identifieras fyra huvudsakliga åtgärder för att skolans ledarskap ska 

förbättras. En åtgärd handlar om vikten av att skolans ledarskap distribueras i syfte 

att uppnå en ökad effektivitet och hållbarhet över tid.  

Bruce & Riddersporre (2012) menar att distribuerat ledarskap är vanligt i förskolan 

och berikar verksamheten då mångas erfarenheter och idéer tas tillvara. Detta leder 

till att chef och medarbetare får ett gemensamt engagemang i pågående utvecklings-

processer. Berg (2012) hävdar att effektivt ledarskap förutsätter ett fördelat ansvar 

mellan chefer och medarbetare. Det är inte något som enbart rör ledaren. Att en 

ledare ska distribuera uppgifter är en framgångsfaktor också enligt Hughes, m.fl. 

(2002) som menar att essensen i ledarskap är att uppnå mål genom andra, inte 

genom att göra själv. För ledare är utvecklingen av hela organisationens förmågor 

viktig. Att distribuera/fördela eller delegera innebär dock inte att man kan släppa 

kontrollen. Ledaren har ansvar för att uttrycka förväntningar, säkerställa att upp-

giften är korrekt förstådd och accepterad, bidra med fortbildning och regelbundet 

följa upp. Detta är helt i linje med Maltén (2000) som anser att ”det pedagogiska 

ledarskapet måste kunna stödja, stimulera, ge medinflytande, men också kräva 

medansvar”.  
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Harris (2008) kopplar det distribuerade ledarskapet till skolan som lärande organi-

sation. Hon menar att distribuerat ledarskap, samarbete inom och mellan skolor, 

fokus på lärande och undervisning samt evidens skapar engagemang och resultat. 

Harris slår fast att även om det empiriska materialet som kan stödja teorin om det 

distribuerade ledarskapets kraft är relativt litet, om än ökande, så tyder allt på att det 

ger positiv effekt på organisationens utveckling. Harris menar vidare att distribuerat 

ledarskap i sig är dock inte en framgångsfaktor. Det är hur det utövas och vilken 

effekt det ger på barns lärande som spelar roll för dess framgång. Även Spillane 

(2006) lyfter praktiken, dvs. hur det distribuerade ledarskapet utövas, som väsentligt 

i en analys av det distribuerade ledarskapet. Eftersom ledarskap enligt Hughes, m.fl. 

(2002) definieras utifrån interaktionen mellan ledare, följare och situation blir det 

viktigt att undersöka detta för att förstå hur ett eventuellt distribuerat ledarskap 

fungerar då det finns en pedagogista. 

3.2.4 Pedagogiskt ledarskap på delegation 

Frågan är om, och i så fall hur, förskolechefens pedagogiska ledarskap påverkas av en 

pedagogista i organisationen. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012:7) visar 

att alltför många förskolechefer leder via ett indirekt och delegerat ledarskap som 

saknar tydlighet i vem som ansvarar för vad samt att förskolechefer skulle behöva 

engagera sig mer i diskussionen om utbildningens kärnprocesser. Skolinspektionen 

menar att det därmed finns tydliga brister i förskolechefernas pedagogiska ledarskap. 

Skolinspektionen betonar också vikten av ett transparant ledarskap och ansvars-

tagande så att det skapas legitimitet för den som ska utföra ett uppdrag. Det är 

vanligt med distribuerade ledningsuppgifter inom förskolan, men det är ofta alltför 

otydligt vad som förväntas av uppdragstagarna. Pedagogistans uppdragsbeskrivning i 

den aktuella verksamheten kan då bli väsentlig samt hur förskolechefen följer upp de 

delar som har distribuerats till pedagogistan och hur de kommunicerar med varand-

ra. Ett abdikerat pedagogiskt ledarskap är oacceptabelt. Med eller utan distribuerat 

ledarskap i organisationen måste förskolechefen alltid behålla sitt pedagogiska ledar-

skap.  

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har förskolechefen möjlighet att delegera enskilda 

ledningsuppgifter, vilket syftar till att ge förskolechefen tillfälle att organisera verk-

samheten efter lokala behov och förutsättningar. Förskolechefen kan då utöva ett 
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ledarskap som är mer inriktat på övergripande och strategiska frågor därför att denna 

har delegerat de mer vardagsnära ledningsuppgifterna till en underordnad som har 

högre kompetens inom området. Vaksamhet bör dock finnas kring vissa faktorer som 

rör delegationen.  

I sin redogörelse av samledarskap ser Wilhelmson & Döös (2013) gemensamma vär-

deringar, prestigelöshet och förtroende som viktiga förutsättningar. Elmore (2008) 

anser att om distribuerat ledarskap som modell ska fungera måste man slå fast vissa 

grundregler som ska följas av ledarna. Dessa grundregler är väsentliga att ta hänsyn 

till om vi ser pedagogistan som en del av ett distribuerat ledarskap. Grundreglerna 

ska vara baserade på fem principer: att syftet är att förbättra utbildningen, att 

ledarna föregår med gott exempel, att det är den expertis som ledarna innehar som är 

grunden för deras ledarskap, att det finns en växelverkan i ansvarsskyldigheten och 

att skolan fungerar som en lärande organisation.  

Yukl (2012) menar att de underordnade som delegerats uppgifter ska ha möjlighet till 

självbestämmande men samtidigt att det ska finnas ett återrapporteringskrav på 

resultatet. Detta kräver att förskolechefen är tydlig med vad som ska återrapporteras, 

med vilken frekvens och hur. Det kräver också att tydliga ansvarsområden, inklusive 

begränsningar, har definierats och accepterats av den underordnade. Övriga följare 

ska ha kännedom om delegeringen och förskolechefen bör säkerställa att den under-

ordnade använder sig av arbetssätt som är förenliga med lagar, etiska principer, för-

skolechefens intentioner, mm. Vidare anser Yukl att uppgifter som är centrala och 

symboliskt viktiga för chefsrollen inte bör delegeras. Med detta menas uppgifter som 

att formulera mål och prioriteringar, distribuera resurser, utvärdera resultat, besluta 

om löneförhöjningar, leda arbetsgruppen i krissituationer och dylika uppgifter. Detta 

bör förskolechefer tänka på när de delegerar uppgifter till pedagogistan. Uppdrags-

beskrivningen och formerna för återrapportering blir således centrala för analysen av 

pedagogistans roll och ledarskap eftersom de sätter ramarna för det distribuerade 

ledarskapet.  

Pedagogistans återrapportering blir även en viktig del av det systematiska kvalitets-

arbetet. Enligt Håkansson (2013) måste olika kvaliteter i ledarskapet vara en del av 

analysen av förskolans resultat då det pedagogiska ledarskapet är en processfaktor 

som påverkar utvecklingsarbetet. Även Hoy & Miskel (2008) samt Sheridan & Pram-
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ling Samuelsson (2009) menar att en organisations förutsättningar, struktur och 

ledarskap påverkar resultaten och är viktiga delar att analysera. För förskolechefer är 

det alltså viktigt att analysera om organisationen verkligen ger de tänkta effekterna. 

Om man systematiskt följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans inre orga-

nisation och det pedagogiska ledarskapet, kan man använda denna dokumentation 

för att visa om pedagogistan gör skillnad för verksamhetens utveckling och målupp-

fyllelse.  

3.3 Sammanfattning  

I en sammanfattning av den teoretiska bakgrunden träder följande bild fram.  

 

Figur 2. Teoretisk analysmodell, inspirerad av Hughes, m.fl. (2002). Marina Karlsson, 2014 

I centrum finns det pedagogiska ledarskapet som innebär att man leder pedagogers 

lärande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med de nationella målen. Detta 

innebär bl.a. att tolka och diskutera undervisningen i relation till målen, att ha en 

övergripande roll i det systematiska kvalitetsarbetet samt att leda och skapa 

möjligheter för pedagogernas lärande. 

Ledarskap skapas utifrån relationella och kontextuella faktorer, dvs. ett samprodu-

cerat ledarskap som blir till i samspel mellan ledare, följare och situation. I denna 
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uppsats är fokus på pedagogistan, varför ledarskapet ska ses som en produkt av sam-

spelet mellan kontexten, förskolechefen, pedagogistan och följarna, dvs. pedagoger-

na. Det ses också som en viktig del i förskolans organisatoriska lärande.  

Det pedagogiska ledarskapet hos såväl förskolechef som pedagogista kan tolkas 

gentemot begrepp som distribuerat ledarskap, där fler än förskolechefen engagerar 

sig och tar ansvar för verksamhetsutvecklingen, eller möjligen som samledarskap, 

dvs. att pedagogista och förskolechef leder på jämlika villkor. Om pedagogistan kan 

kännetecknas som distribuerat ledarskap där vissa ledningsuppgifter har delegerats 

till pedagogistan krävs vaksamhet kring hur ledarskapet utövas, uppdragsbeskriv-

ningen samt återkoppling/uppföljning. Uppdragets karaktär spelar således roll för 

dennes ledarskap, liksom hur dennes roll kan definieras och var i organisationen 

pedagogistan finns. En pedagogista som är följare till förskolechefen men ledare till 

kollegorna befinner sig i en komplex mellanroll som ställer höga krav på flexibilitet 

och lojalitet. Ledarskapet kan också tolkas mot de två ledarstilar som ofta kopplas till 

pedagogiskt ledarskap, nämligen instruerande och transformativt ledarskap. Detta 

blir också en viktig del av förskolans systematiska kvalitetsarbete, där såväl verksam-

hetens förutsättningar som effekter och ledarskap bör analyseras.  

4 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som har valts samt urval och genomförande. 

Därefter följer en redovisning av forskningsetiska aspekter. 

4.1 Metodval  

Den kvalitativa forskningsintervjun valdes som primär datainsamlingsmetod då en så 

komplett och omfattande bild som möjligt av pedagogistornas pedagogiska ledarskap 

eftersträvades. Intervjun valdes då den ger möjlighet att tränga in på djupet och ger 

förståelse för en företeelse. Holme & Solvang (1997) samt Bell (2009) menar att 

fördelen med intervjun är dess stora flexibilitet. Man kan ställa följdfrågor, gå in på 

känslor och följa upp och fördjupa tankar och idéer på ett annat sätt än genom t.ex. 

enkäter. Den största nackdelen är dock tidsaspekten. Såväl själva intervjun som 

efterarbetet med att transkribera och tolka tar lång tid (Bryman, 2011).  
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Studiens syfte är att förklara och förstå pedagogistans pedagogiska ledarskap varför 

enkät till pedagogerna valdes som en andra datainsamlingsmetod, då Fejes & Thorn-

berg (2009) menar att kvantitativa ansatser syftar till att förklara något och kvalita-

tiva till att förstå. Kvantitativa data kan komplettera resultatet från intervjuerna samt 

även fånga ett stort antal pedagogers åsikter.  

För att undersöka hur pedagogistans uppdrag är formulerat i teorin valdes dessutom 

dokumentstudie som tredje datainsamlingsmetod. Validiteten för studien ökar om en 

primärkälla används (Holme & Solvang, 1997), varför pedagogistans eventuella upp-

dragsbeskrivning står i fokus. 

Studiens datainsamlingsmetoder har alltså varit tre: intervju, enkät och dokument-

studie. De två förstnämnda användes för att belysa samtliga frågeställningar. Doku-

mentstudien användes för att belysa pedagogistans uppdrag samt fördelningen av det 

pedagogiska ledarskapet. Med många metoder var förhoppningen att så många 

aspekter som möjligt skulle framkomma. Graden av validitet och reliabilitet kan öka 

om det man får fram med hjälp av en metod bekräftas av det man får fram med hjälp 

av en annan metod (Eliasson, 2006; Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

Sju pedagogistor med respektive förskolechefer valdes ut att delta i studien, vilket 

innebar fjorton intervjuer. Urvalet gjordes främst utifrån pedagogistorna. De 

deltagande pedagogerna och förskolecheferna blev naturligt utvalda då de tjänstgör i 

de verksamheter som pedagogistorna arbetar i. Pedagogistorna valdes för att de 

skulle passa in i den avgränsning som gjorts för studien, dvs. dels att de främst 

arbetar utanför barngrupp, dels leder eller handleder pedagogers reflektionsarbete på 

en förskola, under en förskolechef. Variationsbredd i urvalet (Holme & Solvang, 

1997) eftersträvades då olikheter gör att man upplever saker på olika vis. Variationen 

ligger i att pedagogistor i olika åldrar, med olika lång erfarenhet och olika kommuner 

valdes ut. Pedagogistorna har tjänstgjort mellan ett halvår och fem år i nuvarande 

roll. Två pedagogistor har erfarenhet av att arbeta i förskolan sedan 70-talet, resten 

har varit verksamma inom förskola mellan åtta och arton år. Alla är förskollärare i 

botten utom en. Samtliga pedagogistor har gått Reggio Emilia-instituets pedagogista-

utbildning. Flera av dem har ytterligare högskoleutbildningar, företrädesvis med 
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inriktning mot ateljerista, Reggio Emilia och handledning. På tre av förskolorna finns 

även andra kollegor som har en särställning, t.ex. ateljeristor, arbetslagsledare, eller 

dylikt.  

Samtliga förskolor ligger i samma geografiska del av Sverige, i tre olika kommuner, 

varav en förskola i en kommun, två i en kommun och fyra i en annan. I kommunen 

med flest deltagare kommer representanterna från olika områden som inte haft så 

mycket samarbete. Varje förskolechef är chef för två till tre förskolor, utom en som är 

chef på en förskola tillika rektor på en skola. Pedagogistorna tjänstgör i samtliga 

verksamheter som förskolechefen leder. För enkelhetens skull skrivs fortsättningsvis 

förskola då samtliga verksamheter avses som en förskolechef eller pedagogista 

arbetar på.  

Samtliga deltagare och förskolor har här fått fingerade namn. Förskolorna benämns 

med bokstäver A–G. Förskolecheferna har namngetts: F1, F2, F3, F4, F5, F6 och F7. 

Pedagogistorna benämns som: P1, P2, P3, P4, P5, P6 och P7. 

4.3 Genomförande  

Efter inledande arbete med studiens syfte inklusive frågeställningar följde en inläs-

ningsperiod på den teoretiska bakgrunden. Förberedelse krävs för att undvika 

fallgropar (Bell, 2009) varför intervjufrågorna utformades i en intervjuguide där fråg-

orna ställdes i en ordning som var kopplad till studiens samtliga frågeställningar. För 

att underlätta analysen följer frågorna till förskolechefer och pedagogistor samma 

mönster och är i stora delar likadana, men har anpassats för respektive kategori. 

Merparten av frågorna har formulerats som indirekta, öppna frågor (Ekholm & 

Fransson, 2002), vilket tvingar de intervjuade att formulera sina egna svar. 

Intervjuguide för förskolechefer återfinns i bilaga två och tre. Kontakt med förskole-

chefer och pedagogistor etablerades över telefon och mail och intervjutider bokades i 

god tid.  

För att det skulle vara möjligt att ställa frågor om pedagogistornas uppdrags-

beskrivning under intervjun ombads deltagarna skicka denna innan. I de fall denna 

saknades efterfrågades istället andra dokument som kan innehålla en teoretisk be-

skrivning av pedagogistans uppdrag, vilket inte fanns. I de fall uppdragsbeskriv-
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ningarna skickades innan intervjuerna lästes de och analyserades enligt en guide för 

dokumentstudie, vilken återfinns i bilaga 1. Under intervjuerna skedde sedan en 

sammanfattning och tolkning av uppdragsbeskrivningarna för att eliminera risken 

för feltolkning. En uppdragsbeskrivning lämnades under intervjun varför genom-

läsning och analys skedde under och efter intervjun. Uppdragsbeskrivningarna är 

olika formulerade varför tolkning och kategorisering var nödvändig innan en 

jämförande sammanställning skulle kunna skapas. Denna återfinns i tabell 1. 

Fem förskolechefer och sex pedagogistor intervjuades under december 2013 och en 

förskolechef under januari 2014. En av de intervjuade pedagogistorna rekommen-

derade en annan pedagogista med chef, vilka kontaktades för intervju i februari 2014. 

Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser, utom en som genom-

fördes i en avskild hörna på en restaurang. Under intervjuerna, som spelades in, 

gjordes även skriftliga noteringar av det som sades. I anslutning till intervjuns 

genomförande skrevs svaren ner efter genomlyssning. Eftersom intervjuerna var 

långa och omfattande skedde ingen exakt transkribering utan svaren skrevs in under 

respektive fråga istället för i den följd de hade uttalats. Detta underlättade resultat-

sammanställningen och analysarbetet. Under arbetets gång omarbetades syfte och 

frågeställningar för att bli mer distinkta. 

För att eliminera risken för att pedagogistor och förskolechefer skulle påverkas av 

enkäternas innehåll genomfördes enkäterna efter intervjuerna. Enkäten fylldes i för 

hand och samlades in under förskolornas arbetsplatsträffar dels för att möjliggöra en 

hög svarsfrekvens, dels för att möjliggöra en muntlig förklaring till hur enkäten skulle 

fyllas i. I enkäten ombads pedagogerna ta ställning till ett antal påståenden som 

belyser vem av pedagogistan och förskolechefen som gör olika saker som kan kopplas 

till definitionen av pedagogiskt ledarskap. Även en fråga om var i organisationen 

pedagogistan befinner sig, dvs. närheten till förskolechefen respektive pedagogerna, 

finns med i enkäten som återfinns i bilaga fyra. Av 233 möjliga respondenter har 184 

svarat, vilket utgör en svarsfrekvens om 79 procent. Bortfallet berodde på frånvaro 

samt att elva personer inte arbetat tillräckligt länge för att anse sig ha en ärlig 

uppfattning. På en liten förskola där många var sjuka skickades fyra enkäter in i 

efterhand per post, en uppgift som en av de närvarande pedagogerna ombesörjde. 

Efter att alla enkätsvar lämnats in gjordes en sammanställning av svaren i Excel. 
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Eftersom inga markanta skillnader mellan de olika förskolornas resultat fanns redo-

visas det samlade resultatet i figur 3 och tabell 2.  

4.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2004) etiska principer har följts. Informations- och samtyckes-

kravet uppfylldes genom att samtliga deltagare informerades om studiens syfte, att 

deltagandet var frivilligt och rätten att avbryta. Konfidentialitets- och nyttjandekravet 

uppfylls genom att deltagarna lovats anonymitet samt att materialet endast används 

för denna studie. Samtliga personer och förskolor har fått fingerade namn. Inte heller 

har kommunerna namngetts. Allt material sparas konfidentiellt fram till dess att 

uppsatsen är godkänd, varefter det förstörs. Samtliga deltagare kommer att få den 

färdiga uppsatsen.  

5 Resultat 

Det som framkommit i undersökningen har sammanställts och analyserats utifrån 

studiens frågeställningar. I detta kapitel redovisas först var i organisationen pedagog-

istorna finns, därefter hur deras uppdrag ser ut. Avslutningsvis finns ett avsnitt om 

pedagogistans ledarskap och hur det pedagogiska ledarskapet är fördelat mellan för-

skolechef och pedagogista.  

5.1 Plats i organisationen: ledare eller samarbetspartner? 

På frågan var i organisationen som pedagogistan finns svarade samtliga pedagogistor 

mycket spontant och omedelbart att de är närmast pedagogerna, dvs. följarna. Samt-

liga förskolechefer svarade precis lika spontant och omedelbart att pedagogistan är 

närmast ledaren! Under intervjuerna utvecklades sedan ett resonemang om huruvida 

pedagogistan har ett ledarskap eller inte. 

Förskolecheferna pratar om pedagogistan som chefens förlängda arm, den högra 

handen, chefens ögon och öron. De ser pedagogistan som en person de kan reflektera 

ärligt och förtroendefullt med om allt som händer i verksamheten; om såväl med-

arbetares individuella utveckling, som om arbetslagens och verksamhetens utveck-
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ling.  Det som sägs i dessa samtal förväntas stanna mellan fyra ögon men ska påverka 

pedagogistan i dennes arbete med att handleda och reflektera med pedagogerna. I 

handledningen förväntas pedagogistorna leda och påverka sina kollegor i den rikt-

ning förskolechefen pekat ut. Förskolecheferna definierar pedagogistan som en hand-

ledare; en pedagogisk, styrande och ledande handledare. Denna definition strider 

mot pedagogistornas uppfattning.  

NN vill gärna att vi ska säga att hon är en samarbetspartner. Det vill inte jag säga. 

Alltså jag säger det när hon är i närheten. Men inte annars. Hon kanske har fått 

det från utbildningen? Till viss del är hon samarbetspartner, men inte alltid. Jag 

vill mer säga att hon är en styrande handledare. Hon ska påverka folk i deras 

tänkande, … få dem att tänka själva. Och så gör hon det med ett visst fokus, 

nämligen barnens inflytande. (F4) 

Av alla pedagogistor är endast en tydligt medveten om sitt ledarskap och att det hon 

säger och gör noga iakttas av alla. 

Det är en förmån att få ha så mycket inflytande. Mina tankar tas seriöst och jag 

måste tänka noga över vad jag säger och gör. Jag ska vara en förebild. Chefen ger 

mig stort förtroende och därmed mycket makt och det måste jag förvalta väl. (P1) 

Generellt sett ser pedagogistorna visserligen att de balanserar i ett mellanrum mellan 

förskolechef och pedagoger, dvs. mellan ledare och följare, men samtidigt uttrycker 

de alla en mycket stark vilja av att se sig som en del av ett sammanhang och en 

samarbetspartner till arbetslagen. En av pedagogistorna pratar om att hon anpassar 

sig efter situationen; ibland är hon samarbetspartner till arbetslagen och ibland 

ledare, men bestämma vill hon absolut inte. ”Det är de som ska tänka, jag ska inte 

bestämma. Aldrig bestämma! De ska tänka själva!” säger P3. Fem pedagogistor 

uttrycker sig som att de anser att ledarskap är synonymt med att bestämma. En 

pedagogista säger att hon visst påverkar arbetslagen mycket. Å andra sidan har hon 

en bestämd uppfattning om att hon inte har ett ledarskap för hon vill inte peka med 

hela handen utan lyssna.  
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Att peka med hela handen är chefens styrka men jag är mer lyssnande /…/ Att 

kalla sig för pedagogista är ett ställningstagande. Jag är lyssnare, som ska dra 

saker ur andra som de redan tänker. /…/ Jag vill vara en del av pedagogerna men 

jag förstår att jag inte är det ändå. Jag vill känna att jag är mer en del av 

praktiken, en del av arbetslagen, för jag känner mig mer hemma där. Om jag 

skulle välja mellan mina lojaliteter så skulle jag välja praktiken. (P3) 

Det finns en stark vilja hos sex pedagogistor att vara en del av kollegiet samtidigt som 

de är medvetna om att de har en särställning knuten till förskolechefen som i sin tur 

betraktar dem som ett verktyg i det pedagogiska ledarskapet. Just denna särställning 

visade sig vara svår att erövra i början för nästan alla. De tre pedagogistor som inte 

upplevde några svårigheter i att träda in i rollen hade redan en särställning eller var 

nya i verksamheten.  Övriga upplever att det har varit svårt att gå från rollen att vara 

en av alla kollegor till att ha ett ”helikopterperspektiv”. De har blivit misstänk-

liggjorda av sina kollegor och har fått kämpa för att få deras förtroende och mandat. 

”Det har varit viktigt att bevisa att min roll har ett värde”, säger P1. P4 berättar att 

”man måste hela tiden rättfärdiga rollens existens”. Tre pedagogistor beskriver hur 

pedagogistarollen har formats i samspelet mellan ledare, följare och situation. De 

uttrycker det som att kollegorna har varit med och format pedagogistarollen då det 

funnits en intention att pedagogistan ska ses som en samarbetspartner till 

arbetslagen. Idag efterfrågas pedagogistorna av arbetslagen eftersom pedagogerna 

själva har insett nyttan. Pedagogistorna inser att de har påverkat pedagogernas 

arbete och verksamhetens kvalitet: ”Det är så härligt för jag får arbeta med alla 

arbetslag. Jag är med överallt! Och jag får så mycket bekräftelse – jag kan se 

förändringen som sker och jag kan ta på mig förändringen”, säger P5.   

Under en av förskolechefsintervjuerna framkom det att pedagogistan i början be-

traktades som väldigt nära förskolechefen men att rollen har utvecklats till att vara 

mycket närmare arbetslagen. Anledningen är att pedagogernas kompetens successivt 

har vuxit så mycket att pedagogistan mer eller mindre har gjort sig själv överflödig. 

Pedagogistans kompetens har inte höjts i paritet med pedagogernas. Hon har inte 

längre samma ledarskap i arbetsgruppen och förskolechefen inser något bekymrat att 

detta påverkar pedagogistans möjligheter att verka. 
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Att förskolechefer ser pedagogistan som en del av ledningen samtidigt som pedagog-

istan först och främst anser sig vara samarbetspartner till pedagogerna är kanske ett 

tecken på var pedagogistan rent faktiskt befinner sig, nämligen i mitten. Detta be-

kräftas i den enkät som pedagogerna har besvarat, där 51 procent av respondenterna 

menar att pedagogistan befinner sig precis i mitten av organisationen. Av resterande 

svar finns det en svag övervikt mot att pedagogistan är närmare ledningen än arbets-

lagen. 

 

Figur 3. Var i organisationen befinner sig pedagogistan? Enkät till pedagoger. 

 

5.2 Pedagogistans uppdrag 

Av sju pedagogistor har fem en skriftlig uppdragsbeskrivning. I ett fall har uppdrags-

beskrivningen författats av förskolechefens närmsta chef men i övrigt är det för-

skolecheferna som skrivit uppdraget. Av de fem förskolecheferna har tre som rutin att 

inför varje nytt verksamhetsår revidera uppdragsbeskrivningen utifrån de aktuella 

utvecklingsbehoven. I samband därmed får alla pedagoger antingen den nya version-

en i skrift eller en muntlig redogörelse. Trots det uppger fyra förskolechefer och tre 
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pedagogistor att pedagogerna inte riktigt förstår och kan redogöra för pedagogistans 

uppdrag men att det är godtagbart för i praktiken ser alla vilken nytta det finns med 

pedagogistan. Den fjärde förskolechefen har inte reviderat uppdraget på länge och 

den femte är på gång med att revidera uppdraget. Denna förskolechef har också tank-

ar på att revidera uppdraget två gånger om året och att professionalisera uppdrags-

beskrivningen med syfte och mål. 

Två pedagogistor är mycket väl förtrogna med sina uppdragsbeskrivningar och kunde 

presentera dem snabbt och lätt. Deras muntliga redogörelse av uppdraget stämde väl 

överens med den skriftliga beskrivningen. Hos de andra tre pedagogistorna var det 

dock inte lika lätt: ”Oj, var har jag den?” utbrast de. P3 menar att uppdraget lever, 

trots att den skriftliga är lite bortglömd: 

Vi har aldrig diskuterat uppdragsbeskrivningen. Vi har aldrig följt upp den. Det 

var så att den skrevs, jag skrev under och sen tror jag inte att jag ens fick en 

kopia. Konstigt för den är ju egentligen grunden för allt. Egentligen är det sjukt. 

Det är ju vansinnigt.  Men det är väl ett symptom på förskolans verksamhet. Vi 

glömmer att gå tillbaka. Ja, uppdraget lever i våra huvuden men inte det som är 

skrivet på pappret.  

5.2.1 Beskrivning av uppdraget 

Hur pedagogistans uppdrag beskrivs är liknande oavsett förskola men under 

intervjuerna lade samtliga förskolechefer och fyra pedagogistor in mer i pedagogist-

ornas uppdrag än vad som stod i uppdragsbeskrivningen. Många uppdragsbeskriv-

ningar har formulerats på ett öppet sätt som möjliggör tolkningar, vilket förskole-

cheferna anser är positivt för det möjliggör flexibilitet. Uppdragsbeskrivningarna och 

de muntliga redogörelserna för pedagogistans uppdrag är olika formulerade och har 

därför kategoriserats enligt tabell 1. 
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Tabell 1 Pedagogistans uppdrag. Sammanställning utifrån intervjuer med förskolechefer och 
pedagogistor samt pedagogistornas skriftliga uppdragsbeskrivningar.  
 Förskolor 

 A B C D E F G 

Reflektionspartner/samarbetspartner � X X X � X X 

Dokumentationsverktyg/ped. dokumentation � X X X � X X 

Stöd i arbetslagens arbete med projekt � X � X � X X 

Litteratur, teori, forskning � X � X � X X 

Systematiskt kvalitetsarbete/måluppföljning � X X � � X X 

Barns inflytande & barnperspektivet � � � � � X X 

Länk mellan pedagoger och chef � � X � � X � 
Avlasta chefen/kompensera chefens brister � � � � � � � 
Samarbeta med andra förskolor/nätverka � X X  � X X 

Hålla i fortbildning/kompetensinventering � X X  � X X 

Miljöns och/eller materialets betydelse � X  X �  X 

Värdegrundsarbete  � �  � X X 

Likvärdig förskola/vara bro mellan arbetslag � X X �  � � 
Fokus på uppdraget och läroplanen  X  X  X � 
Individuell handledning  X    � � 
Skapa kalendarium/gemensam planering    �  � � 
Hundra språk/helhetssyn på lärande  X     X 

Ge feedback efter verksamhetsbesök  X    �  

Delta i forum för samråd med föräldrar       X 

Introduktion för nyanställda  X      

Inköp �       

Anm. X = står i skriftliga uppdragsbeskrivningen samt bekräftades under intervjuerna, �= har 
berättats under intervjuerna men finns inte i skriftliga beskrivningen. 

Reflektionen kring arbetslagens projekt eller tema lyfter alla som det viktigaste 

uppdraget en pedagogista har. Det beskrivs som att pedagogistan, till skillnad från 

förskolechefen, kan delta i en diskussion utan att pedagogerna behöver känna att de 

måste prestera. ”Det är tillåtet att tänka fel tillsammans med mig”, berättar P6. 

Vidare säger pedagogistorna att de hjälper till med att synliggöra praktiken, genom 

att sätta ord på det som händer och koppla det till teoretiska resonemang och 

forskning:  

Jag är i reflektionen med arbetslagen en samtalspartner och jag utmanar dem i 

deras lärande, jag lägger till teori och litteratur. Effekten blir att de ser barns 

lärande och att de ser kopplingen teori – praktik. (P2) 
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Jag jobbar med att skapa en reflektionskultur. Pedagogerna äger svaren men 

tänker inte alltid på att ställa sig själva frågorna. Vad är det barnen egentligen gör 

när de rullar en boll, jo de undersöker och lär sig något. Man måste synliggöra 

och beskriva och analysera lärandet, inte fastna i görandet. /…/ Det är bra med 

en pedagogista som kommer utifrån och hittar det som är fantastiskt och börjar 

reflektera kring det. Ok det är bra, men varför är det bra? Vad hände? Kan vi göra 

det igen? Även medvetna pedagoger kan komma in i en virvelvind och då måste 

man ha någon som stoppar upp och hjälper en reflektera. /…/ Pedagogistan ska 

vara smågruset i kugghjulet så det knakar lite grand emellanåt. (P1) 

I reflektionen används pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg, varför peda-

gogistorna ska ge fortbildning och handledning inom detta. Reflektionen är också ett 

värdegrundsarbete, där barnens perspektiv, miljöns och materialets betydelse står i 

fokus. På alla förskolor ska pedagogistan stå för en vetenskaplig eller teoretisk för-

ankring men bara på fyra förskolor pekas läroplanen ut som central. Pedagogistan 

förväntas också verka för likvärdighet genom att bl.a. bygga broar mellan arbetslagen 

och genom att nätverka med utomstående aktörer. Pedagogistorna har dessutom 

uppdraget att vara samarbetspartners till såväl pedagoger som till förskolechefen i 

det systematiska kvalitetsarbetet, både i deras reflektion och genom att skapa 

reflektionsverktyg. Fem förskolechefer samarbetar intimt med pedagogistorna vid 

målformulering, uppföljning, utvärdering och analys av verksamhetens övergripande 

utveckling. 

I intervjuerna framträder en bild av att kärnan i pedagogistans uppdrag är att leda 

den kollegiala reflektionen utifrån ett barnperspektiv. Syftet är att effektivisera den 

pedagogiska verksamhetsutvecklingen, med ökat barnfokus. Sex förskolechefer be-

tonar här vikten av pedagogistans personliga egenskaper, snarare än en formell 

utbildning. Det viktiga är att pedagogistan vågar diskutera samt har drivkraft och 

”den rätta barnsynen”, dvs. att pedagogistan ser barn som kompetenta, demokratiska 

medborgare med rätt till inflytande. Önskvärt är också att pedagogistan är lojal, för-

troendeingivande, utvecklingsdriven, lösningsfokuserad och positiv. Kopplingen till 

Reggio Emilia tycks inte vara särskilt betydelsefull. Fyra förskolechefer och tre 

pedagogistor säger att Reggio Emilia inte alls är viktigt, utan läroplanen är det 

centrala. P4 ifrågasätter titeln pedagogista: ”Kanske hade det varit bättre att kallas 

något annat när vi nu inte har någon koppling till Reggio Emilia?” Någon 
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vetenskaplig eller teoretisk grund för pedagogistauppdraget tycks sex förskolechefer 

heller inte vara insatta i. F5 säger: ”Nej, det finns inga vetenskapliga belägg eller 

någon litteratur, … eller? …. Men … jag tror på det!” F1 menar dock att pedagogistan 

kan liknas vid en handledare och det är så hon ser uppdraget.  

5.2.2 Uppföljning av pedagogistans uppdrag  

I intervjuerna betonar samtliga förskolechefer återkommande hur nöjda de är med 

pedagogistans arbete och hur mycket som hänt i verksamheten tack vare pedagog-

istan. Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats på alla organisationsnivåer, 

dokumentationsverktyg används flitigare, barnens miljö och pedagogernas förhåll-

ningssätt och förmåga att reflektera har utvecklats, osv. Några förskolechefer har 

tidigare provat att ha andra organisationer, med flera arbetslagsledare, utvecklings-

ledare, processtödjare och dylikt, men har inte känt att det har gett samma effekt för 

verksamhetens utveckling som vad pedagogistan gör. Ingen förskolechef kan dock 

berätta att de har gjort någon systematisk och dokumenterad uppföljning och analys, 

utan hänvisar till att de tycker, tänker och känner att pedagogistan gör skillnad. 

De pedagogistor som inte har en skriftlig uppdragsbeskrivning önskar få en så det 

hade blivit lättare att följa upp sitt arbete. Två förskolechefer har pedagogistans roll 

som en punkt på samtliga medarbetarsamtal för att höra vad pedagogerna tycker att 

det ger. Två pedagogistor har själva skrivit en text om vad de har gjort och hur de har 

upplevt det. Ingen av dem upplever att förskolecheferna har gett respons på texten. 

En pedagogista har själv lämnat ut en enkät till pedagogerna två år i rad, där peda-

gogerna har fått värdera i vilken grad pedagogistan utför de punkter som står i 

dennes uppdragsbeskrivning. Utvärderingen ger dock inget svar på vilken effekt 

dessa insatser har. På de fem förskolor som har en skriftlig uppdragsbeskrivning 

revideras denna ibland. Pedagogistor som har skriftlig uppdragsbeskrivning relaterar 

till den under sitt eget medarbetarsamtal och anser själva att de gör det som står där. 

Om det de gör har haft en effekt kan de dock inte påvisa med konkreta exempel och 

det finns ingen systematisk uppföljning av arbetsinsatsernas effekt. ”Det blir ju kons-

tigt att vi inte följer upp eftersom vi följer upp allt som arbetslagen gör”, säger P7. 
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5.2.3 Det dolda uppdraget 

Under intervjuerna, såväl med förskolecheferna som med pedagogistorna, framkom 

att ett av syftena med pedagogistarollen är att den ska avlasta den stressade chefen 

och kompensera för att chefen inte hinner diskutera undervisningen med medarbet-

arna. Samtliga förskolechefer utom två uttrycker att de gärna hade haft ett 

vardagsnära pedagogiskt ledarskap själva om de inte hade haft ett så stort, krävande 

och komplext uppdrag. Tre förskolechefer berättar spontant att även om de är 

oerhört glada för samarbetet med pedagogistan så hade de kanske valt att inte ha en 

pedagogista om de själva hade hunnit föra vardagsnära diskussioner med medarbet-

arna. Två chefer menar dock att de inte har någon sådan ambition. De anser att det 

vardagsnära inte ligger i förskolechefens pedagogiska ledarskap eftersom det är för-

skollärarnas och arbetslagens uppdrag. Dessutom har de inte den kunskap som 

pedagogistan har.  

Samtliga intervjuade är oerhört nöjda med pedagogistarollen och det var svårt att få 

någon att nämna nackdelar. Det framkom dock att det är ett svårdefinierat uppdrag 

där pedagogistan riskerar att göra för mycket, särskilt som ny. Då riskerar man att få 

många praktiska småuppdrag som inte tillhör pedagogistarollen. ”Det är mycket som 

kan gå in under paraplyet”, säger P7. P1, som inte har en skriftlig uppdragsbeskriv-

ning, säger: ”Det hade varit lättare om jag hade fått en konkret uppdragsbeskrivning 

så att jag kunde visa alla att jag inte kan göra allt, att jag måste prioritera och det 

skulle också vara lättare att följa upp arbetet”. Förskolecheferna tenderar också att 

beskriva pedagogistan som övermänsklig; en person som kan allt: 

Pedagogistan är en samarbetspartner till mig som chef, men hon handleder 

arbetslagen utifrån vad vi pratat om. Hon är mina ögon och öron. Hon är 

fortbildare, föreläsare, idéspruta, fixare, … hon hjälper mig med redskapen. Hon 

är ALLT! (F4) 

5.3 Fördelning av det pedagogiska ledarskapet 

Generellt sett beskriver de intervjuade förskolecheferna och pedagogistorna struk-

turen kring det systematiska kvalitetsarbetet och fördelningen av det pedagogiska 

ledarskapet på samma sätt, om än med några små, men inte avgörande, avvikelser: 

Varje arbetslag har reflektion/planering antingen varje eller varannan vecka. 
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Varannan gång (någon förskola: var fjärde gång) de har reflektion/planering träffar 

arbetslaget pedagogistan för gemensam reflektion kring pågående projekt. Samtalen 

är då grundade i pedagogernas praktik. Undervisningen kopplas ihop med teori och 

läroplanens mål och pedagogisk dokumentation fungerar som arbetsredskap. Med 

jämna mellanrum samtalar pedagogistan med förskolechefen om arbetslagens arbete 

och utveckling. I genomsnitt en eller två gånger per termin har förskolechefen och 

pedagogistan gemensam uppföljning med arbetslaget för att följa upp arbetet och 

blicka framåt. Förskolechefens kommunikation med pedagogerna handlar i allmän-

het mer om de stora riktlinjerna, de övergripande målen och visionen, medan peda-

gogistans är mer kopplat till den dagliga undervisningen, om än med ett visst utan-

förperspektiv. De intervjuades bild stärks genom enkätresultaten som är baserade på 

denna uppsats definition av pedagogiskt ledarskap. Några markanta skillnader mell-

an de olika förskolorna finns inte.  

Tabell 2. Pedagogernas uppfattning om vad pedagogistan respektive förskolechefen gör   

 Chef Ped. Ingen 

Befinner sig regelbundet i verksamheten och ser med egna ögon 
vad barnen och pedagogerna gör 

30 % 68 % 29 % 

Diskuterar med oss pedagoger vad hon/han själv har sett att 
barnen och vi pedagoger har gjort 

28 % 82 % 14 % 

Deltar i och/eller leder pedagogers reflektion om och granskning 
av det dagliga arbetet med barns lärande 

18 % 90 % 9 % 

Tolkar och diskuterar läroplanens mål och intentioner 
 

64 % 84 % 8 % 

Diskuterar kopplingen mellan min/vår arbetsinsats i det dagliga 
arbetet och dess effekter/resultat i relation till läroplanens mål 

56 % 78 % 10 % 

Tolkar och diskuterar verksamhetens vision och/eller 
övergripande mål 

82 % 70 % 2 % 

Beskriver och diskuterar aktiviteter som leder till verksamhetens 
utveckling i relation till visionen eller läroplanens mål 

49 % 85 % 7 % 

Ger feedback på mitt arbete med barns lärande, på ett sätt som 
utmanar mitt tänk 

46 % 82 % 11 % 

Arbetar med att skapa förutsättningar/tid/möjligheter för 
pedagogers lärande och reflektion 

67 % 68 % 10 % 

 

Genomgående anser majoriteten av de tillfrågade pedagogerna att pedagogistan utför 

samtliga aktiviteter som är beskrivna i enkäten. Störst skillnad mellan pedagogistan 

och förskolechefen finns på frågan om de deltar i och leder pedagogernas reflektion 

om och granskning av det dagliga arbetet med barns lärande. 90 procent av de 

tillfrågade anser att pedagogistan gör det, men endast 18 procent anser att för-
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skolechefen gör det. Näststörst skillnad är det på frågan om de diskuterar med peda-

gogerna vad dessa gjort tillsammans med barnen. Här anger 82 procent av de till-

frågade att pedagogistan gör det, men endast 28 procent att förskolechefen gör det. 

Kanske beror detta på att förskolecheferna sällan gör verksamhetsbesök. Samtliga 

förskolechefer säger mycket spontant att de inte är ute i verksamheten alls lika ofta 

som de önskar. Fyra säger att de aldrig gör verksamhetsbesök. Samtliga pedagogistor 

beskriver att de själva konstant är ute i verksamheten och ser med egna ögon vad som 

händer i barngruppen. Bilden bekräftas av att 68 procent av pedagogerna menar att 

pedagogistan befinner sig regelbundet i verksamheten men endast 30 procent av 

förskolecheferna. Värt att notera är att 29 procent anger att varken pedagogistan eller 

förskolechefen befinner sig regelbundet i verksamheten. En av pedagogistorna är 

tydlig med att vilja uppmuntra chefen att vara ute i verksamheten: ”Hur jag är ute 

inspirerar chefen att själv gå ut i verksamheten. Hon vill se det själv som jag pratar 

om” (P5). 

Samtliga intervjuade sätter stort värde på de gemensamma samtal där pedagogistan 

kan ge sin bild av vad som händer i arbetslagen. Det upplevs som att pedagogistan 

ger chefen glimtar och guldkorn så att denne har koll. Dels kan det handla om saker 

som båda rollerna behöver angripa och arbeta med pedagogerna om för att gynna ut-

veckling, men det kan lika gärna handla om att pedagogistan vill lyfta arbetslags och 

individers framsteg. De menar att pedagogistan stärker det pedagogiska ledarskapet 

eftersom man är två personer som är överens om vad som behöver göras och därefter 

pratar man med pedagogerna utifrån sina respektive roller. De talar som att det 

pedagogiska ledarskapet består av två personer som jobbar med följarna utifrån den 

givna situationen. ”Det blir ett starkare ”vi” när man har två ben att stå på och inte 

bara ett”, säger F3. ”Om man ska förflytta pedagogerna måste man vara mer än en”, 

anser F2. Att två leder pedagogernas lärande tillsammans visas också i frågan om de 

skapar möjligheter, tid och förutsättningar för pedagogers lärande. Av pedagogerna 

anser 67 procent att förskolecheferna gör det och 68 procent pedagogistorna, trots att 

det inte finns med i pedagogistornas uppdragsbeskrivningar.  

Förskolechefens högsta resultat handlar genomgående om att kommunicera kring 

läroplanens mål och intentioner och effekterna av pedagogernas arbete i förhållande 

till dessa mål. Allra högst resultat, får förskolechefernas kommunikation om över-

gripande visioner och mål. Här anser 82 procent av de tillfrågade att förskolechefen 
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gör det, vilket är bättre än pedagogistan som ligger på 70 procent. Värt att notera är 

att förskolecheferna, enligt pedagogerna, tolkar och diskuterar verksamhetens vision 

och övergripande mål i högre utsträckning än läroplanens mål och intentioner. För 

pedagogistan är det tvärtom. 

Sammanfattningsvis kan man säga att förskolechefen tycks ha ett pedagogiskt ledar-

skap som är baserat på att vara övergripande och visionärt samtidigt som de följer 

upp de stora dragen i arbetslagens arbete och pekar ut de stora riktningarna i deras 

fortsatta arbete. Kommunikationen om den dagliga undervisningen tar däremot 

pedagogistan hand om, men undervisningen följs upp i regelbundna samtal, formella 

och informella. Även pedagogistan har ett övergripande fokus i sin kommunikation 

med pedagogerna. Pedagogistorna säger att de hela tiden relaterar till teori, läro-

planens mål och verksamhetens utvecklingsområden/-mål, vilket även pedagogerna 

bekräftar i enkäten. ”Jag drar ihop så att vi strävar mot samma mål. Det är ju som det 

var med den gamla föreståndaren, som var ute mycket och var närvarande”, säger P2.  

5.3.1 Påverkas förskolechefens pedagogiska ledarskap? 

Fem förskolechefer har funderat på hur deras eget ledarskap påverkas av 

pedagogistans roll. De menar dock att de är säkra i sina egna roller och det är de som 

fattar besluten, så det fungerar väl. En av förskolecheferna medger emellertid att 

hennes eget ledarskap försvagades när pedagogistan började eftersom denne var så 

duktig och populär, men att det kommer att reda ut sig med tiden. Generellt sett har 

pedagogistorna inte alls funderat på hur deras ledarskap kan påverka chefens men 

under intervjun blir de något osäkra. ”Jag tycker inte att jag är något hot, jag vill ju 

inte vara chef, … men chefen kanske upplever mig som ett hot?” funderar P5. En 

annan är mycket medveten om att hon skulle kunna stjälpa förskolechefen men aktar 

sig noga för detta eftersom alla gynnas av att de samarbetar. Fyra pedagogistor ger 

uttryck för en stark lojalitet som går ut på att skydda chefen mot kollegors illasinnade 

kommentarer. 

Det pedagogiska ledarskapet blir starkare för att vi är överens. Vi är två som är 

överens och tar diskussionen. Jag skulle så klart kunna välta chefen men det 

skulle inte falla mig in. Hon har det tufft, det är inte alltid så vänliga ord som sägs 

om vår chef. Men jag ger folk perspektiv av hur mycket hon har att göra. (P1) 
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6 Diskussion 

Diskussionen är indelad i tre avsnitt: resultat-, metod- och etisk diskussion.  

6.1 Resultatdiskussion  

Vid tolkning av empirin i relation till bakgrunden, syftet och den teoretiska 

översikten har fem områden utkristalliserats som särskilt intressanta att diskutera. 

Dessa områden är distribuerat pedagogiskt ledarskap, pedagogistornas obenägenhet 

att acceptera och bejaka sitt ledarskap, mellanrollens komplexa balansakt mellan 

lojaliteter, problematiken kring det otydliga uppdraget samt makten över det 

pedagogiska ledarskapet. 

6.1.1 Distribuerat pedagogiskt ledarskap 

De uppdrag som studiens pedagogistor har stämmer väl överens med de beskriv-

ningar som finns i litteraturen (Alnervik, 2013; Alnervik & Kennedy 2010; Elfström, 

2013; Vecchi, 2014). Pedagogistan ska handleda/leda pedagogernas reflektionsarbete 

samt ha en ledande/samordnande roll i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Likaså ska pedagogistorna stå för fortbildning i pedagogisk dokumentation, vilket 

anses ligga inom pedagogistans expertisområde. Det är tydligt att intentionerna med 

pedagogistarollen är att den ska gynna pedagogernas lärande och verksamhetens 

utveckling; såväl pedagogistor som förskolechefer talar om detta. Förskolecheferna 

tycks se pedagogistans uppdrag som en funktion. Att definiera pedagogistan som en 

lärgruppsledare (Scherp, 2011) eller handledare (Alnervik, 2013) är därmed inte fel. 

Eftersom pedagogistan förutsätts påverka pedagogerna i den reflektion de handleder 

har de ett visst ledarskap. Reflektionen går ut på att tolka och diskutera 

undervisningen i relation till målen, vilket tar karaktären av ett direkt och 

instruerande ledarskap (Leo, 2013; Maltén, 2000; Törnsén, 2009). De deltar också 

som samarbetspartners till såväl pedagoger som förskolechefer i det systematiska 

kvalitetsarbetet och de skapar förutsättningar för pedagogernas lärande. De uppfyller 

därmed båda definitionerna av pedagogiskt ledarskap som Törnsén (2009) har 

introducerat, nämligen att skapa förutsättningar för lärande och leda diskussionen 

om undervisningens kärnprocesser. Kort sagt, pedagogistan leder lärares lärande i 

syfte att utveckla verksamheten enligt målen!  
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Även om förskolecheferna tycks ha distribuerat det instruerande ledarskapet uppfylls 

inte alla delar av begreppet distribuerat ledarskap. Ett ledarskap som delas av många, 

inte enbart pedagogista och förskolechef, saknas i fyra fall, där pedagogistans ledar-

skap mer påminner om traditionell delegering. Vad gäller samtliga pedagogistors 

pedagogiska ledarskap har empirin visat att det är inriktat just på den vardagsnära 

reflektionen kring undervisningen, dvs. ett instruerande och direkt ledarskap, medan 

förskolechefens är inriktat på den övergripande och visionära kommunikationen som 

mer liknar ett transformativt ledarskap. Följaktligen utgörs det pedagogiska ledar-

skapet i de studerade förskolorna av såväl förskolechef som pedagogista, vilka på 

olika vis leder följarna utifrån situationen. Således innehar inte förskolechefen 

ensamrätt på det pedagogiska ledarskapet utan har distribuerat det instruerande 

ledarskapet, vilket empirin har visat att förskolechefen knappt ägnar sig åt. Kanske 

ska man se det som en förutsättning att förskolechefen har ett transformativt ledar-

skap då detta innebär att lyfta medarbetarna och skapa former för delaktighet och 

gemensamt ansvarstagande? Förskolechefer kan emellertid behöva vara vaksamma 

på detta då Hattie (2012) menar att det instruerande ledarskapet är mer effektivt än 

det transformativa samt att Törnsén (2009) påvisar att en framgångsrik rektor har 

såväl ett direkt som ett indirekt ledarskap. 

6.1.2 Att acceptera och bejaka ledarskapet 

Pedagogistornas olust att acceptera sitt ledarskap tycks vara förknippat med en syn 

på att ledare bestämmer och pekar med hela handen, ett sorts chefskap. Pedagogist-

orna ställer bestämmandet mot lyssnandet. Att ledarskap skulle kunna gälla dem 

själva verkar de generellt sett inte ha reflekterat över, trots att de organisatoriskt sett 

har en mellanroll och att de är medvetna om att de påverkar andra. Pedagogistornas 

stolta beskrivning av hur de påverkar pedagoger genom reflektion där undervis-

ningen kopplas till målen stämmer dock med definitionen av ledarskap som är just 

att man påverkar andra i syfte att uppnå gemensamma mål (Hughes, m.fl. 2002; 

Maltén, 2000; Yukl, 2012). Vad obenägenheten att acceptera ledarskapet beror på är 

oklart då pedagogistautbildningarna beskriver pedagogistan som en del av förskolans 

ledarskap (Reggio Emilia-institutet, 2014-04-12; Göteborgs universitet, 2014-04-12a, 

2014-04-12c) och förskolecheferna uttrycker att pedagogistan är närmare ledningen 

än pedagogerna.  



36 

Frågan är om pedagogistorna gynnas av att man medvetandegör dem om det 

ledarskap de har eller inte. Studien har gett exempel på en pedagogista vars kompe-

tens inte höjts i paritet med kollegors, vilket minskat dennes ledarskap och nu för-

svårar möjligheterna att fullfölja uppdraget. Möjligen hade detta kunnat undvikas om 

förskolechefen hade varit mer vaksam, erbjudit särskild utbildning och om pedagog-

istan själv hade haft insikt om sitt ledarskap. Alnervik (2007) menar att om man blir 

kännare av sin egen praktik kan man utveckla den. Det föranleder tanken att peda-

gogistornas ledarskap kan utvecklas om de accepterar och bejakar det. Hughes, m.fl. 

(2002) pekar på nödvändigheten av att man erbjuder fortbildning för dem man har 

distribuerat ledarskap till. Pedagogistornas ledarskap såväl som verksamhetsutveck-

lingen kan alltså främjas av att pedagogistornas fortbildningsbehov särskilt bevakas.   

6.1.3 Rollens komplexa balansakt mellan lojaliteter 

Pedagogistans mellanroll är inte oproblematisk för någon, särskilt inte då förskole-

cheferna uttrycker sig som att pedagogistorna är deras förtrogna. Ett delat ledarskap 

är inte tillåtet enligt skollagen (SFS 2010:800; Wilhelmson & Döös, 2013) men en 

pedagogista är kanske så nära delat ledarskap som man kan komma på eget initiativ.  

Att detta förstärker den komplexitet som pedagogistan tvingas hantera är dock något 

som alla behöver förhålla sig till. Wilhelmson & Döös (2013) menar att samledarskap 

måste bygga på bl.a. prestigelöshet och förtroende. Å ena sidan kan förtroendefulla 

samtal om verksamhetens utveckling tyckas nödvändiga, men gränsen behöver dras 

någonstans så att pedagogistarollen inte går från distribuerat ledarskap till samledar-

skap. Att pedagogistan riskerar att bli ett substitut i avsaknaden av nära förskole-

chefskollegor kan försätta pedagogistan i en ännu märkligare position än det är att ha 

en mellanroll där denne varken är en fullvärdig medlem av pedagogerna eller för-

skolans ledning. Ett sätt att råda bot på detta skulle kunna vara att skolchefer tog ett 

större ansvar för att leda förskolechefers lärande om ledarskap, så att de bättre för-

står såväl sitt eget ledarskap som förskolans inre organisation.  

Att samsyn kring pedagogistans plats i organisationen saknas och pedagogistorna 

inte erkänner sitt ledarskap kan medföra vissa svårigheter. Att en pedagogista därtill 

tydligt säger att hon skulle välja praktiken om hon tvingades välja mellan lojaliteter 

är något förskolechefen kan behöva förhålla sig till. Mellanrollen kräver en medveten 

balansakt mellan lojaliteter. Hughes, m.fl. (2002) och Ludvigsson (2009) hävdar att 
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ledarskap är relationellt och kontextuellt vilket förutsätter förmåga att kunna avläsa 

situationer och anpassa sitt ledarskap. Att pedagogistor uttrycker att pedagogerna 

varit med och format rollen är ett exempel på att ledarskapet samproduceras 

(Ludvigsson, 2009). Pedagogistan är följare till förskolechefen men ledare till övriga 

följare, dvs. pedagogerna. Visserligen har ingen pedagogista i studien uttryckt att de 

är följare till en kollega med större expertis inom något annat område, men det kan 

säkerligen förekomma. Balansakten mellan lojaliteter är en del av pedagogistarollen, 

vilket ställer krav på pedagogistans förmåga att förhålla sig till och hantera detta. 

Följaktligen kan noggrannhet i rekryteringsprocessen anses vara nödvändig. Likaså 

skulle en öppen diskussion om pedagogistans ledarskap och den komplexa mellan-

rollen mellan ledare och följare säkerligen kunna gynna medvetenheten och därmed 

utvecklingen av rollen.  

6.1.4 Otydlighetens problematik 

Att förskolecheferna, pedagogistorna och pedagogerna har olika föreställningar om 

pedagogistans plats i organisationen är ett tecken på den otydlighet kring pedago-

gistans uppdrag som råder. Därtill kommer att flera pedagogistor upplevde svårig-

heter att träda in i rollen och att de måste rättfärdiga dess existens. Otydligheten 

avspeglas också i pedagogistornas och förskolechefernas olika uppfattningar om 

huruvida pedagogistan är en handledare, ledare eller samarbetspartner samt att 

några pedagogistor själva har svårt att presentera sina uppdragsbeskrivningar. Flera 

uppdragsbeskrivningar har formulerats på ett öppet sätt för att möjliggöra flexibilitet, 

vilket tilltalar förskolecheferna. Tyvärr medverkar detta till uppdragets och rollens 

otydlighet vilket bl.a. leder till att uppdraget tenderar att växa med ovidkommande 

saker. Skolinspektionen (2012:7) har identifierat förskolechefers otydlighet vid för-

delning av arbetsuppgifter och ansvar som ett vanligt problem i förskolan. Om för-

skolechefer distribuerar ledningsuppgifter ska de vara tydliga med vad som förväntas 

och vem som ansvarar för vad, annars finns det brister i det pedagogiska ledarskapet 

och uppdragstagarens legitimitet kan vara svag. Yukl (2012) menar att en framgångs-

faktor för distribuerat ledarskap är att uppdraget är tydligt definierat. Det bör finnas 

en tydlighet i fördelningen av ledarskapet och uppdragsbeskrivningen bör vara väl-

känd av alla. Likaså kan en tydlig och välkänd uppdragsbeskrivning underlätta i den 

återrapportering och uppföljning som även det är en förutsättning för att distribuerat 
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ledarskap ska fungera väl (Hughes, m.fl, 2002; Yukl, 2012). Om inte förskolecheferna 

tydliggör hur de ser på pedagogistans plats i organisationen, uppdraget och ledar-

skapet blir pedagogistan en sorts primus inter pares som i det fördolda leder sina 

kollegor på förskolechefens uppdrag, utan att själv vara medveten om sitt ledarskap. 

Det blir problematiskt om det i förskolan finns yrkesroller med otydligt uppdrag, 

allra helst om dessa innehar ett pedagogiskt ledarskap som varken erkänns eller följs 

upp.  

Om förskolechefer börjar använda begreppet distribuerat ledarskap kan det bidra till 

att tydliggöra för alla inblandade hur man ska tolka pedagogistans relation till för-

skolechefen respektive kollegorna. Distribuerat ledarskap innebär inte att förskole-

chefen har delegerat bort sitt ansvar, utan att pedagogistan har ett uppdrag att leda 

den vardagsnära pedagogiska diskussionen och därmed ett uttalat pedagogiskt ledar-

skap. Likaså skulle användandet av begreppet distribuerat ledarskap kunna hjälpa 

förskolechefer att förklara och argumentera för pedagogistans roll och uppdrag på ett 

sätt som är förankrat i vetenskap. Forskning (Berg, 2012; Elmore, 2008; Harris, 

2008; OECD, 2009; Riddersporre, 2010; Spillane, 2006) visar nämligen att distri-

buerat ledarskap med fördel kan användas för att effektivisera det pedagogiska ledar-

skapet. Distribuerat ledarskap är också förenligt med skollagen (SFS 2010:800) som 

ger möjlighet för förskolechefer att delegera ledningsuppgifter.  

Det är hur det distribuerade ledarskapet utövas och vilken effekt det ger som är 

väsentligt för om det är bra eller inte, menar såväl Harris (2008) som Spillane 

(2006). Återrapportering eller uppföljning är en av förutsättningarna för ett väl-

fungerande distribuerat ledarskap (Elmore, 2008; Hughes, m.fl. 2002; Yukl 2012).  

Studien har dock identifierat brister i detta. Förskolechefer lägger stor vikt vid det 

systematiska kvalitetsarbete som utgår från arbetslagens arbete med barnen 

samtidigt som uppföljningen av pedagogistans arbete är otillräcklig. Samtliga chefer 

är oerhört nöjda med pedagogistan och det arbete denna utför. Intervjusvaren och 

enkätresultaten tyder på att pedagogistans insatser leder till en förändring i verk-

samheten, men någon dokumenterad och systematisk uppföljning finns inte. Så länge 

pedagogistarollen i motsats till specialpedagoger, lärare och förskollärare varken är 

väletablerad eller har en skyddad yrkestitel kommer det säkerligen att finnas en 

mångfald av tolkningar av deras roll, uppdrag och ledarskap. Pedagogistarollen är 

inte okontroversiell, varför förskolechefer och pedagogistor som vill hävda pedagog-
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istans fördelar kan behöva skapa en systematisk och dokumenterad beprövad 

erfarenhet där effekter följs upp. Pedagogistor behöver äga sin egen yrkesroll! Det 

systematiska kvalitetsarbetet kan också vinna på om man följer upp och analyserar 

struktur, processer och ledarskap (Hoy & Miskel, 2008; Håkansson, 2013; Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2009) då en viss organisation kan ge bättre förutsättningar 

än en annan för högre måluppfyllelse.  

6.1.5 Makten över det pedagogiska ledarskapet 

Studien har visat att pedagogistorna är samarbetspartners till såväl pedagoger som 

förskolechefer i det systematiska kvalitetsarbetet; i målformulering, uppföljning, ut-

värdering och analys av verksamheten. Att pedagogistans mellanroll därmed påverk-

ar såväl pedagoger som förskolechefen, genom att pedagogistan ger båda parter sin 

syn på skeenden och tänkande i verksamheten är något som förskolecheferna bör 

vara medvetna om. Likaså konsekvenserna av att förskolecheferna sällan eller aldrig 

gör verksamhetsbesök. Var makten i det pedagogiska ledarskapet egentligen ligger, 

när pedagogistan i sin mellanroll påverkar såväl pedagoger som förskolechefen har 

även Alnervik (2013) funderat kring. Problematiken med vem som egentligen leder 

vem lyfts även av Ludvigsson (2009) som liksom Hughes, m.fl. (2002) konstaterar att 

ledarskap konstrueras i en social process där ledare, följare och situation påverkar 

och påverkas av varandra. Det empiriska materialet har visat att det pedagogiska 

ledarskapet på de aktuella förskolorna konstrueras utifrån relationen mellan för-

skolechef, pedagogista, följare och situation. 

Förskolechefer som sällan eller aldrig gör verksamhetsbesök får svårigheter att utöva 

delar av det pedagogiska ledarskapet. De saknar då viss förstahandsinformation om 

undervisningen vilket försvårar för dem att utöva ett instruerande ledarskap där för-

skolans kärnprocesser diskuteras (Leo, 2013; Maltén, 2000; Törnsén, 2009). Peda-

gogistornas dolda uppdrag, att avlasta den stressade och överbelastade chefen, kan 

inte uppväga detta. Att tolka undervisningen i relation till målen ingår i det peda-

gogiska ledarskapet, vilket förskolechefen inte kan avsäga sig. Trots det har studien 

visat att få förskolechefer ägnar sig åt detta. Samtliga förskolechefer som har ingått i 

studien har under intervjuerna gett intryck av att vara mycket kompetenta och driv-

ande i sina uppdrag. Likväl finns det risker med att förskolechefer mer eller mindre 

överlåter det instruerande ledarskapet åt pedagogistan. Det är anmärkningsvärt att 
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pedagogistan liknas vid den gamla föreståndaren som var närvarande i verksamheten 

och därmed kunde samla medarbetarna kring de gemensamma målen. Likaså är det 

problematiskt att några förskolechefer inte anser sig ha kunskap nog att leda dis-

kussionen om undervisningen samt att det inte ligger i förskolechefens uppdrag, när 

det idag finns större krav på rektorer och förskolechefer att utöva ett tydligt peda-

gogiskt ledarskap. Det har också framkommit att pedagoger tillåts tänka fel, dvs. 

träna sin förmåga att analysera undervisningen, tillsammans med pedagogistan men 

inte med förskolechefen. Det finns en paradox i att man måste tänka rätt tillsammans 

med den som har ansvar för att leda ens lärande. Pedagogistorna kan visserligen för-

stärka och fördjupa effekten av pedagogernas lärande genom den vardagsnära reflek-

tionen, men om förskolecheferna anser att det egna pedagogiska ledarskapet är vikt-

igt kanske de ska se över vad de ägnar tid åt. Utan balans mellan administrativa ar-

betsuppgifter och förskolechefens pedagogiska ledarskapsutövning finns risk att för-

skolechefen varken kan ge pedagogista eller pedagoger kvalitativt stöd och ledning i 

deras professionella utveckling. 

Enligt Maltén (2000) innebär det pedagogiska ledarskapet bl.a. att ledaren ska ge 

medinflytande, men också kräva medansvar. Det krävs mod att delegera men kan 

tyckas nödvändigt om ledarskapet ska gynna utvecklingen av medarbetarnas för-

mågor. Vilka konsekvenser för det egna pedagogiska ledarskapet pedagogistarollen 

medför bör förskolechefen dock ha kunskap och insikt om. Eftersom varje peda-

gogista är en pedagogista i sitt eget sammanhang borde varje pedagogistas ledarskap 

analyseras för sig, då uppdragen och situationerna skiljer sig åt beroende på situa-

tion. Om inte återrapportering, uppföljning och analys av pedagogistans uppdrag och 

ledarskap fungerar tillfredsställande finns risk för att förskolechefen förlorar makten. 

Det systematiska kvalitetsarbetet bör innehålla analys av förskolans struktur, pro-

cesser och ledarskap (Hoy & Miskel, 2008; Håkansson, 2013; Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2009). Skolchefer som har kunskap om ledarskaps- och organisations-

teori kan ge förskolecheferna stöd i att analysera och utveckla detta. 

6.2 Metoddiskussion 

Intervju utgjorde studiens primära datainsamlingsmetod. Förståelsen för pedagog-

istans uppdrag och ledarskap uppstod främst genom det som framkom i intervjuerna 
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då respondenterna fick möjlighet att uttrycka sig fritt och deras svar kunde följas upp 

med hjälp av följdfrågor, så att de kvalitativa aspekterna kom fram. Antalet intervju-

frågor hade dock kunnat minskas om frågeställningarna hade utgjort en avgränsning 

och min egen iver och nyfikenhet inte hade tillåtits styra. I efterhand kan det därför 

konstateras att det hade varit lättare om syfte och frågeställningar hade varit klara, 

tydliga och distinkta innan insamlingen av det empiriska materialet inleddes. Under 

analysen av empirin konstaterades dock att intervjumaterialet var tillräckligt.  

Flera av intervjuerna utvecklades till att bli mer samtalsliknande, där jag lättare 

växlade mellan frågornas turordning och kunde ställa följdfrågor. Detta gällde 

särskilt de sista intervjuerna då jag dels blivit van vid att intervjua, dels hade börjat se 

mönster i de svar som framkommit under de tidigare intervjuerna. En oundviklig 

fråga blir vilka svar som har missats pga. att följdfrågor under de senare intervjuerna 

inte ställdes under de första samt om jag påverkat de sista intervjuerna i en riktning 

som annars inte skulle skett. Risken för detta är dock försumbar då samtliga 

intervjuer har följt intervjuguiderna. Det var dock märkbart att de intervjuade släppte 

på garden och blev mer förtroliga ju längre intervjun varade, vilket var värdefullt. 

Exakt transkribering av intervjuerna valdes dock bort då materialet var omfattande 

och tidsåtgången skulle bli alldeles för stor. Istället skrevs svaren ner under 

respektive fråga istället för den ordning de hade uttalats. Här var det värdefullt att ha 

både ljudinspelning samt anteckningar att utgå från. Analysen underlättades av 

denna tidiga sortering av materialet. 

Att läsa och analysera pedagogistornas uppdragsbeskrivningar var nödvändigt och 

värdefullt för att förstå hur uppdraget är formulerat i teorin. Dokumentstudiens 

frågor var få och hade en tydlig koppling till studiens frågeställningar vilket var bra 

för att sätta fokus på det väsentliga. Uppdragsbeskrivningarna var dock olika formu-

lerade varför tolkning och generalisering var nödvändig för att kunna se mönster. 

Tolkningen gjordes under intervjuerna för att få bekräftat att uppdragsbeskrivningen 

uppfattats korrekt. Därmed minskade också risken för att glömma bort delar av 

uppdraget. Det är inte lätt för de intervjuade att under en intervju komma ihåg allt 

som görs och förväntas. Den markanta skillnaden mellan den teoretiska formu-

leringen och hur uppdraget ter sig i praktiken framkom genom att studien innefatt-

ade såväl dokumentstudie som intervjuer. Att uppdragsbeskrivning efterfrågades 

samt även saknades i två fall tydliggjorde den otydlighet som finns.  
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Enkätresultaten förstärkte och gav kvantitativa belägg för det som framkommit i 

intervjuerna. Särskilt pedagogistornas och förskolechefernas olika uppfattningar om 

var i organisationen pedagogistan finns samt fördelningen av det pedagogiska ledar-

skapet blev tydliggjord genom enkätresultatet. Det var fördelaktigt att genomföra 

enkäten under förskolornas arbetsplatsträffar. Dels blev det en hög svarsfrekvens, 

dels kunde jag förklara syftet med undersökningen för pedagogerna samt ge muntlig 

förklaring till hur enkäten skulle fyllas i vilket. Dessutom ökade säkerligen chansen 

för att få ärliga svar då det var jag, och inte pedagogistan eller förskolechefen, som 

delade ut och samlade in enkäten. Trots att formuleringarna i enkäten var svåra att 

förstå för enstaka pedagoger på två förskolor, kan svaren anses vara tillförlitliga då de 

bekräftar den bild som framkommit i intervjuerna. I efterhand kan dock konstateras 

att frågorna borde ha prövats på olika pedagoger innan genomförandet, för eventuell 

justering. På tre förskolor har pedagoger självmant uttryckt att frågorna var mycket 

intressanta och att de gärna skulle vilja diskutera dem. Kanske tyder detta på ett 

allmänt behov av att förstå pedagogistans uppdrag? 

Från början fanns en ambition att använda även observation som datainsamlings-

metod, då det skulle ge förstahandsinformation av det pedagogiska ledarskapet i 

praktiken. Observation genomfördes under möten där pedagogistor och förskole-

chefer gemensamt samtalade med pedagoger. Det visade sig dock vara svårt att 

använda materialet då mötesforumen hade varit av markant olika karaktär samt att 

det var tydligt att flera deltagare hade påverkats av min närvaro. Risken för 

försökskanin- och rolleffekten är något som också Bryman (2011) menar att man ska 

vara vaksam på. Eftersom de andra tre datainsamlingsmetoderna bedömdes vara 

tillräckliga för analys av det empiriska materialet fullföljdes inte ambitionen att 

genomföra observationer. De genomförda observationerna har heller inte redovisats 

och använts i denna studie. Observation hade säkerligen fungerat bra som metod om 

färre pedagogistor och förskolechefer hade följts under en längre tid. Då hade risken 

för intervjuareffekter kunnat minskas och observationstillfällena hade kunnat vara av 

liknande karaktär, vilket hade underlättat för generalisering och analys.  

Urvalet var stort. Fjorton intervjuer ger ett stort underlag för analys. Pedagogistans 

pedagogiska ledarskap har kunnat belysas från flera olika perspektiv i och med att 

inte bara pedagogistor har ingått i studien utan även deras chefer samt de pedagoger 

de arbetar med. Även variationsbredden var stor vilket ökar möjligheten att 
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generalisera. Sammanfattningsvis kan konstateras att frågeställningarna har be-

svarats med hjälp av flera metoder. Det har gått att generalisera och dra slutsatser av 

resultatet. Eftersom det funnits variationsbredd i urvalet samt att problematiken 

belysts med hjälp av flera metoder och ur flera perspektiv är reliabiliteten således 

hög. Vad som hade framkommit om variationen i urvalet varit än större går dock inte 

att säga. Studien har emellertid bekräftat redan kända fakta som t.ex. den otydlighet 

vilken Skolinspektionen (2012:7) konstaterat finns kring uppdrags- och ansvars-

fördelning i förskolan, varför tillförlitligheten är stor.  

6.3 Etisk diskussion 

Att jag själv arbetar som förskolechef på en förskola där det finns en pedagogista och 

en ateljerista med pedagogistaliknande uppdrag, kan naturligtvis ha påverkat min 

syn på problematiken. Till exempel visade sig det svåraste med hela uppsatsarbetet 

vara att formulera ett distinkt och avgränsat syfte med frågeställningar. Min stora 

nyfikenhet och iver behövde tämjas under arbetets gång. Uppsatsen har dock inte 

skrivits med utgångspunkt i den egna vardagen. Istället har jag försökt ställa mig 

utanför mitt eget sammanhang för att betrakta ett fenomen som bör belysas ur ett 

teoretiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag har försökt förhålla mig till problematik-

en utifrån den aspekten att jag är en nyfiken student som vill ta reda på mer om ett 

angeläget ämne och tillföra kunskap till den aktuella debatten. Mina egna styrkor och 

tillkortakommanden i det praktiska utövandet av min yrkesroll har jag därtill ut-

vecklat en större medvetenhet om.   

7 Slutsatser 

Studiens syfte är att förklara och förstå pedagogistans pedagogiska ledarskap. Syftet 

preciserades i tre frågeställningar, vilka samtliga har besvarats.  

För det första har studien visat att pedagogistans plats i organisationen finns mellan 

förskolechef och pedagoger. Pedagogistan är samarbetspartner till såväl förskolechef 

som pedagoger, vilket innebär ett visst ledarskap gentemot pedagogerna. För det 

andra kan man utifrån empirin sluta sig till att pedagogistans uppdrag innebär att 

leda och stödja pedagogernas reflektionsarbete och lärande i syfte att verksamheten 
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ska utvecklas enligt målen. Vidare ska pedagogistan stödja både pedagoger och 

förskolechef i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket innebär makt att påverka båda 

parter och verksamhetsutvecklingen. För det tredje har studien belyst fördelningen 

av det pedagogiska ledarskapet mellan förskolechef och pedagogista. Empirin har 

visat att förskolechefernas pedagogiska ledarskap ligger på ett övergripande och 

visionärt plan medan pedagogistans är på en vardags- och verksamhetsnära nivå. 

Pedagogistans pedagogiska ledarskap kan förstås som en sorts distribuerat ledarskap, 

där pedagogistan har ett direkt och instruerande pedagogiskt ledarskap som innebär 

att denne utifrån arbetet med pedagogisk dokumentation påverkar sina kollegors 

tänkande och görande genom den reflektion som denne leder/deltar i samt den 

särställning som pedagogistan har i relation till såväl förskolechef som kollegor. 

Pedagogistornas pedagogiska ledarskap formas alltså i relationen mellan fyra 

komponenter: ledare, följare, pedagogista och situation. 

Pedagogistornas pedagogiska ledarskap har de själva generellt sett inte reflekterat 

över och de uttrycker olust mot att bli sedda som ledare, samtidigt som förskole-

cheferna tydligt ser pedagogistan som en ledningsfunktion. Därtill kommer att det 

finns brister i tydligheten kring pedagogistornas uppdrag samt i uppföljningen av 

detsamma. Att bejaka pedagogistans pedagogiska ledarskap skulle kunna vara en 

framgångsfaktor för dennes legitimitet. Om förskolechefer t.ex. hade använt sig av 

begreppet distribuerat ledarskap hade de haft stöd i aktuell skolforskning. Förutsätt-

ningar för ett välfungerande distribuerat ledarskap som t.ex. Elmore (2008) Hughes, 

m.fl. (2002), Wilhelmson & Döös (2013) samt Yukl (2012) har identifierat, hade 

kunnat användas som faktorer att analysera i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket 

bör innefatta förutsättningar, struktur, processer för utveckling och ledarskap (Hoy & 

Miskel, 2008; Håkansson, 2013; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Peda-

gogistarollen skulle förmodligen gynnas av att förskolechefer fick stöd i tydligare 

formulering av pedagogistans uppdrag samt systematisk uppföljning och analys av 

effekterna av pedagogistans arbete, det pedagogiska ledarskapet och förskolans inre 

organisation.  
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7.1 Framtida forskningsfrågor 

När förskolans ledarskap är dåligt beforskat (Leo, 2013) är det viktigt att belysa och 

analysera de olika roller och former för ledarskap som finns i svensk förskola. Denna 

studie har fokuserat på pedagogistans pedagogiska ledarskap och de implikationer 

detta medför. Studien har väckt många intressanta frågor. Hur förskolechefers 

pedagogiska ledarskap ter sig på förskolor med respektive utan pedagogista vore 

spännande att jämföra. Likaså vore det intressant att göra en följestudie vid 

införandet av pedagogistarollen på en förskola: Hur motiveras valet att införa 

pedagogista och vad händer i organisationen, med ledarskapet samt förskolans kvali-

tet? Hur påverkar pedagogistan det organisatoriska lärandet?  

En viktig forskningsfråga som kvarstår är var den reella makten över det pedagogiska 

ledarskapet egentligen finns i en verksamhet med en pedagogista, vilket även Alner-

vik (2013) lyft och i viss mån även Ludvigsson (2009). Jacobsen & Thorsvik (2008) 

definierar den som har makt som den som har störst möjlighet att påverka en 

situation/grupp och får något att hända som har betydelse för personen/gruppen, 

dvs. en aktörs förmåga att övervinna motstånd för att uppnå ett önskat mål eller 

resultat. Alnervik (2007) menar att en handledare har makt och påverkar arbetslag-

ets lärande genom sitt sätt att handleda. Pedagogerna styrs in en bestämd riktning 

genom handledarens föreställningar, ideologi och ställningstaganden. Här är det 

viktigt att vara medveten om att pedagogistans mellanroll, som aktiv tolkare och 

förmedlare av såväl förskolechefens som pedagogernas tankar, ger makt att påverka 

båda parter. Detta maktförhållande är värt att undersöka noggrannare och över tid.   
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Bilaga 1: Dokumentstudie 

Bakgrund/kontext 

1. Vem har författat uppdragsbeskrivningen? 

2. När tillkom dokumentet?  

3. Hur lätt var det att få tag på dokumentet? 

 

Saker att leta efter i dokumentet: 

4. Pedagogistans plats i organisationen, dvs. var denna befinner sig i relation till 

övriga medarbetare och i relation till förskolechefen?  

5. Hur beskrivs pedagogistans uppdrag? 

6. Hur är det pedagogiska ledarskapet distribuerat mellan förskolechef och 

pedagogista? 

 

Vid behov 

7. Finns det något som saknas i dokumentet eller som är extra intressant och 

som ska lyftas vid en intervju med förskolechefen eller pedagogistan? 
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Bilaga 2: Intervjuguide förskolechef 
Inledning: Ett förberedande samtal som ger bakgrunden till intervjun, hur underlaget 
kommer att användas samt information om konfidentialitet, anonymitet, mm. 

 
Kontexten och plats i organisationen 

1. Vilken utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet har du? 

2. Vad var anledningen till att NN blev pedagogista (kunskap, erfarenhet, 

egenskaper) på den här förskolan? 

3. Hur länge har det funnits pedagogista i verksamheten och vems beslut var det? 

4. Hur har pedagogistarollen utvecklats på den här förskolan?  

5. Var i organisationen finns pedagogistan? 

a. Hur nära ledningen respektive pedagogerna finns pedagogistan?  

b. Hur definieras rollen: som en ledare, handledare eller något annat? 

c. Finns det något annat processfrämjande stöd i organisationen utöver 

pedagogistan (arbetslagsledare, processtödjare, eller liknande) och vad 

är då deras uppdrag och hur samarbetar pedagogistan med dem? 

d. Hur ser du på samarbetet mellan pedagogistan och dig? 

6. Hur är den här förskolans egen vision formulerad? 

7. Vilken koppling till Reggio Emilia-filosofin har den här förskolan? 

8. Hur väl används pedagogisk dokumentation på förskolan? 

 

Uppdraget och motiveringsgrunder 

9. Hur motiverar du att det ska finnas en pedagogista i organisationen?  

 (Vid behov: Finns det stöd för rollen i forskning eller teoretiska modeller? 

Vilka fördelar finns?) 

10. Uppdragsbeskrivning: 

a. Har uppdraget formulerats skriftligt eller muntligt? 

b. Är uppdragsbeskrivningen tydliggjord inför pedagogerna? 

c. Vilka uppgifter har pedagogistan? 

d. Vilka uppgifter har pedagogistan som inte finns med i 

uppdragsbeskrivningen? 

e. Hur ofta revideras uppdragsbeskrivningen? 

f. Finns det något du skulle vilja ändra i uppdragsbeskrivningen?  
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11. Vilka nackdelar eller svårigheter ser du med att det finns pedagogista i 

verksamheten?  

 

Pedagogiskt ledarskap & distribuerat ledarskap 

12. Hur ofta och i vilken utsträckning befinner du dig i verksamheten och ser vad 

barnen och pedagogerna rent faktiskt gör?  

13. Hur och i vilken utsträckning leder du pedagogernas reflektion om/granskning 

av det dagliga arbetet med barns lärande och utveckling? 

14. Hur och i vilken utsträckning diskuterar du med pedagogerna kopplingen 

mellan deras arbetsinsats och dess resultat/effekter i förhållande till 

läroplanens mål och verksamhetens vision/mål? 

15. Hur och i vilken utsträckning arbetar du med att skapa möjligheter/förut-

sättningar/strukturer för pedagogernas lärande?  

16. Beskriv din insats i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i jämförelse 

med pedagogistans och pedagogernas. 

17. Angående dina egna diskussioner med pedagogistan: 

a. Hur skiljer sig era diskussioner om verksamhetens övergripande 

utveckling från dem som du har med övriga medarbetare? 

b. Hur följer du upp effekterna av pedagogistans roll för verksamhetens 

måluppfyllelse? 

c. Vilka effekter av pedagogistans arbete ser du? Hur vet du det? 

18. Hur påverkas ditt pedagogiska ledarskap av att pedagogistan finns? Beskriv 

maktförhållandet mellan pedagogistan och förskolechefen. 

19. Anser du att du har distribuerat/delegerat/fördelat en del av ditt pedagogiska 

ledarskap till pedagogistan och vad innebär i så fall det? 

 

Uppföljande frågor vid behov 

20. Är det något i pedagogistans eventuella skriftliga uppdragsbeskrivning som 

behöver klargöras? 

21. Något annat som behöver tilläggas behöver tilläggas eller förtydligas?  



53 

Bilaga 3: Intervjuguide pedagogista 

Inledning: Ett förberedande samtal som ger bakgrunden till intervjun, hur underlaget 
kommer att användas samt information om konfidentialitet, anonymitet, mm. 

 
Kontexten och plats i organisationen 

1. Vilken utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet har du? 

2. Vad var anledningen till att du blev pedagogista (kunskap, erfarenhet, 

egenskaper)? 

3. Hur länge har det funnits pedagogista i verksamheten och vems beslut var det? 

4. Hur har pedagogistarollen utvecklats på den här förskolan?  

5. Var i organisationen finns du som pedagogista? 

a. Hur nära ledningen respektive pedagogerna finns du?  

b. Hur definieras rollen: som en ledare, handledare eller något annat? 

c. Finns det något annat processfrämjande stöd i organisationen utöver 

dig (arbetslagsledare, processtödjare, eller liknande) och vad är då 

deras uppdrag och hur samarbetar du med dem? 

d. Hur ser du på samarbetet mellan förskolechefen och dig? 

6. Hur är den här förskolans egen vision formulerad? 

7. Hur stark koppling till Reggio Emilia-filosofin har den här förskolan? 

8. Hur väl används pedagogisk dokumentation på förskolan? 

 

Uppdraget och motiveringsgrunder 

9. Hur motiverar du att det ska finnas en pedagogista i organisationen?  

 (Vid behov: Finns det stöd för rollen i forskning eller teoretiska modeller? 

Vilka fördelar finns?) 

10. Uppdragsbeskrivning: 

a. Har uppdraget formulerats skriftligt eller muntligt? 

b. Är uppdragsbeskrivningen tydliggjord inför pedagogerna? 

c. Vilka uppgifter har du?  

d. Vilka uppgifter har du som inte finns med i uppdragsbeskrivningen? 

e. Hur ofta revideras uppdragsbeskrivningen? 

f. Finns det något du skulle vilja ändra i uppdragsbeskrivningen?  
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11. Vilka nackdelar eller svårigheter ser du med att det finns pedagogista i 

verksamheten?  

 

Pedagogiskt ledarskap & distribuerat ledarskap 

12. Hur ofta och i vilken utsträckning befinner du dig i verksamheten och ser vad 

barnen och pedagogerna rent faktiskt gör?  

13. Hur och i vilken utsträckning leder du pedagogernas reflektion om/granskning 

av det dagliga arbetet med barns lärande och utveckling? 

14. Hur och i vilken utsträckning diskuterar du med pedagogerna kopplingen 

mellan deras arbetsinsats och dess resultat/effekter i förhållande till 

läroplanens mål och verksamhetens vision/mål? 

15. Hur och i vilken utsträckning arbetar du med att skapa möjligheter/förut-

sättningar/strukturer för pedagogernas lärande?  

16. Beskriv din insats i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i jämförelse 

med förskolechefens och pedagogernas. 

17. Angående dina egna diskussioner med förskolechefen: 

a. Hur skiljer sig era diskussioner om verksamhetens övergripande 

utveckling från dem som förskolechefen har med övriga medarbetare? 

b. Hur följer förskolechefen upp effekterna av pedagogistans roll för 

verksamhetens måluppfyllelse? 

c. Vilka effekter av ditt arbete som pedagogista ser du? Hur vet du det? 

18. Hur påverkas förskolechefens pedagogiska ledarskap av att din roll finns? 

Beskriv maktförhållandet mellan dig och förskolechefen. 

19. Anser du att förskolechefen har distribuerat/delegerat/fördelat en del av sitt 

pedagogiska ledarskap till dig och vad innebär i så fall det? 

 

Uppföljande frågor vid behov 

20. Är det något i pedagogistans eventuella skriftliga uppdragsbeskrivning som 

behöver klargöras? 

21. Något annat som behöver tilläggas eller förtydligas?  
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Bilaga 4: Enkät till alla pedagoger 

 
Markera med ett kryss i någon av rutorna (inte på något streck) var på skalan i 
organisationen du anser att pedagogistan finns: 
Närmast  
arbetslagen 

 Precis i mitten  Närmast 
ledningen 

     
 
 

 
 
 
Markera med kryss vem av förskolechefen respektive pedagogistan gör följande. Det 
är ok att skriva att både förskolechef och pedagogista gör samma sak.  

 Förskolechef Pedagogista  Ingen 
Befinner sig regelbundet i verksam-
heten och ser med egna ögon vad 
barnen och pedagogerna gör 
 

    

Diskuterar med oss pedagoger vad 
hon/han själv har sett att barnen och vi 
pedagoger har gjort 
 

    

Deltar i och/eller leder pedagogers 
reflektion om och granskning av det 
dagliga arbetet med barns lärande  
 

    

Tolkar och diskuterar läroplanens mål 
och intentioner 
 
 

    

Diskuterar kopplingen mellan min/vår 
arbetsinsats i det dagliga arbetet och 
dess effekter/resultat i relation till 
läroplanens mål 

    

Tolkar och diskuterar verksamhetens 
vision och/eller övergripande mål  
 
 

    

Beskriver och diskuterar aktiviteter som 
leder till verksamhetens utveckling i 
relation till visionen eller läroplanens 
mål 

    

Ger feedback på mitt arbete med barns 
lärande, på ett sätt som utmanar mitt 
tänk 
 

    

Arbetar med att skapa förutsättning-
ar/tid/möjligheter för pedagogers 
lärande och reflektion 
 

    

 


