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Abstrakt 
 

Denna studie ville bidra till att öka förståelsen för hur man inom en förskoleorganisation ser 
på och genomför ett möte mellan förskolechef och förskollärare. Syftet mynnade ut i följande 
frågeställning: 

 
• Vad i mötet mellan förskolechef och förskollärare upplevs bidra till att skapa en 

verksamhet med hög kvalitet? 
 

I denna studie har en etnografiinspirerad metod använts, där data har samlat in med hjälp av 

samtal, observationer och intervjuer. Studien har genomförts i en kommunal förskola i 

Stockholms län. Förskolechefen samt 3 förskollärare har intervjuats före och efter ett möte 

med verksamhetsutveckling som mål. Under genomförandet av mötet gjordes även en 

observation. 

 
Studien visade att både förskolechef och förskollärare behöver ha både en intrapersonell samt 

en interpersonell förmåga och därmed ha en god förmåga till kommunikation och 

perspektivtagning. När dessa förmågor var goda visade resultatet i studien att det fanns en 

förutsättning för att få till stånd gott pedagogiskt möte med hög kvalitet, ett möte där 

självdisciplin och ansvarskännande var hög hos samtliga deltagare. Att förskolechef och 

förskollärare turades om att ta rollen som vägledande subjekt och ledarskapet därmed blev 

samproducerat var centralt, då detta av samtliga respondenter upplevdes leda till 

verksamhetens utveckling. Resultatet pekade även mot att det finns en stor 

utvecklingspotential när det gäller att identifiera vilka ledarskapsförmågor hos förskolechef 

och medarbetare som är viktig för den moderna förskolans framgång.  

 
Nyckelord: Kommunikation; Intrapersonell förmåga; Interpersonell förmåga; 

Perspektivtagning; Vägledande subjekt. 
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FÖRORD 
Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta som chef inom förskola och skola. Utifrån det 

perspektivet har jag med åren utvecklat ett genuint intresse för ledarskap inom 

utbildningsväsendet och framförallt inom förskolan. Kvaliteten på förskolorna i landet ser 

olika ut och skolinspektionen (2012) radar i sin rapport upp en mängd brister i 

förskolechefens ledarskap som en bidragande anledning till detta. I min kandidatuppsats 

Förskollärarens ledarroll (2014) fann jag bland annat att rädsla för konflikter kunde leda till 

att erfarna förskollärare abdikerade från sitt ledarskap. Utifrån detta har mitt intresse växt 

fram för att se vad i det pedagogiska mötet mellan förskolechef och förskollärare som upplevs 

bidra till att skapa en verksamhet med hög kvalitet. Detta har väckt min nyfikenhet kring att 

undersöka vad vi kan lära av en förskoleverksamhet där man i tillgänglig data visar på goda 

resultat.  

 

INLEDNING 
En ny skollag (SFS 2010:800) och en reviderad läroplan för förskolan Kunskap, valfrihet och 

trygghet (2010) trädde i kraft den 1 juni 2011. Nytt för förskolan, är att den nu blir en egen 

skolform. Det ställs därmed högre krav på utbildning för både förskolechef och förskollärare. 

Enligt Ivarsson Alm (2013) har hela ledarskapets karaktär förändrats sedan den reviderade 

läroplanen för förskolan (2010) antogs, inte minst genom att förskolechefen, genom 

förskollärarnas försorg systematiskt ska följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Den 

genomsnittliga kvaliteten på förskolorna ökade enligt Skolinspektionen (2012)  efter 

läroplanens införande. Variationen på kvaliteten mellan olika förskolor är dock stor och har 

enligt Pramling Samuelsson (2014) ökat. Distansen mellan den pedagogiska ledningen och 

personalen anges enligt Ekström (2007) som en orsak till att lärandeinslaget i förskolan är 

lågt.  Enligt den reviderade läroplanen (2010) så har såväl förskolechef som förskollärare ett 

förtydligat ansvar för att utveckla verksamhetens kvalitet. De har ett gemensamt uppdrag som 

därmed gör kvaliteten på pedagogiska mötet mellan dessa båda yrkesroller till en central 

faktor för förskolans verksamhetsutveckling.  

 

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I såväl nationell som internationell forskning om skolledare beskrivs ledarskapet enligt Jorde-

Bloom (2004), Johansson (2004) samt Harris (2002) som en betydelsefull faktor för kvalitet 
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och utveckling i verksamheten. Skolverket (2013) betonar särskilt vikten av att medarbetarna 

ska känna sig delaktig, för att arbetet ska utvecklas. Det krävs en tydlighet kring vilka insatser 

som behöver göras samt en tydlig ansvarsfördelning. En förutsättning för att lyckas med detta 

är enligt rapporten en ständigt pågående kommunikation.  

I läroplanen för förskolan (2010) framgår det att förutsättningarna för ett sådant 

kvalitetsarbete är att det sker genom ett nära samarbete mellan medarbetarna och 

förskolechefen. Brady och Hammett (1999) som utgår från ett feministiskt postmodernt 

perspektiv har granskat tre empiriska studier av ledarskap inom utbildningsområdet. Ett nytt 

sätt att se på ledarskap i skolan presenteras, enligt författarna, som ett ledarskap präglat av 

demokratiska relationer där de involverade delar på ledarskapet. Professionell utveckling 

kännetecknas enligt dem av bland annat ett transparent, coachande och självledande 

förhållningsätt. Samledning ska enligt dem ersätta auktoritär makt och en stödjande struktur 

ska ersätta en hierarkisk.  

Enligt Nupponen (2005) är alla förskolecheferna individer och utifrån personlighet, 

förväntningar och uppfattning om vad rollen som chef innebär, kommer det att påverka 

relationerna till medarbetarna och även relationerna medarbetarna emellan. Tengblad (2006) 

menar att ledarskap och medarbetarskap i första hand handlar om en relation och att ett 

stärkande av relationen kan leda till både ett bättre medarbetarskap och ledarskap. Enligt 

Ludvigsson (2009) är interaktionen mellan människor i en sådan verksamhet som förskolans 

viktig och anser att man kan tala om ett samproducerat ledarskap. Begreppet är enligt 

författaren sprunget ur forskning om rektors ledarskap men överensstämmer även med 

förskolechefens ledarskap, där kommunikation blir ett centralt verktyg för att skapa en 

gemensam samsyn av vad som är verksamhetens uppdrag. 

Enligt Kihlström (1995) har både skola och förskola en verksamhet, som bygger på koder och 

traditioner. Det kan enligt Ekholm & Hedin (1991) handla om en gemensam syn på hur barn 

ska bemötas eller hur det pedagogiska arbetet ska läggas upp. Här syns ofta en likformighet i 

beteenden som upprepas av medarbetarna och utgör ”koden”. Enligt Von Wright (2000) 

utvecklas vår kunskap och vårt tänkande kan förändras genom att det förgivet tagna, ”koden” 

utmanas eller problematiseras. En förutsättning är enligt Von Wright just möten med andra 

människor där vi blir utmanade och får möjlighet att reflektera. Förskolan skapas enligt 

Markström (2005) i en växelverkan mellan de individer som finns där och de möjligheter och 

begränsningar som institutionella villkor, traditioner och synsätt utgör. I förskolans kultur 
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finns enligt Ehn (1983), Månsson (2000) samt Lindvall Wahlberg (2014) en rädsla för 

konflikter som kan leda till att medarbetarna väjer för en konflikt, även om det skulle vara 

viktigt för enskilda individers och även för verksamhetens utveckling, om frågan lades på 

bordet. Man kan utifrån detta resonemang försöka förstå det pedagogiska mötet ur Von 

Wrights (2000) två perspektiv. Dels ett punktuellt perspektiv som innebär att man ser varje 

individ som fristående från andra, sluten och utan kopplingar till det sociala samspelet runt 

omkring. Dels ur det relationella perspektivet där man istället ser på individen som öppen och 

samspelande. En förskolechef har ett stort inflytande över det kommunikativa 

förhållningssättet i sin organisation och beroende på vilket perspektiv hen väljer kommer hen 

i sitt uppdrag se medarbetarna på olika sätt. Antingen som fristående individer med egna 

inneboende egenskaper, som saknar förankring i de omgivande sammanhangen, med 

minskade möjligheter till samspel. Alternativt kommer förskolechefen se sitt uppdrag som en 

social handling som sker i samspel med medarbetarna. Valet av förhållningssätt kommer 

troligtvis även att påverka det pedagogiska mötet mellan förskolechef och förskollärare på 

förskolan. Den viktigaste lärmiljön är enligt Säljö (2000) är det vanliga samspelet och det 

naturliga samtalet och det är i samspel mellan människor som kunskaper och färdigheter får 

liv. Ur detta perspektiv blir tankar, känslor samt även miljön och hur den organiseras, eller 

inte organiseras viktiga faktorer som kan hjälpa oss att förstå en människas val av medvetna 

eller omedvetna handlingar i ett specifikt sammanhang. 

Det finns dock enligt Muijs et al, (2004) samt Riddersporre (2010) mycket lite internationell 

såväl som nationell forskning inom förskolans område gällande förskolans ledning, kopplat 

till hur väl en förskoleverksamhet fungerar. Den forskning som hittills gjorts i Sverige har 

kritiseras internationellt, eftersom den enligt Riddarsporre (2011) varken är omfattande eller 

genomförs på ett sätt som går att jämföra med andra studier. Mayfield & Mayfield (2009) 

visar på ett framtida behov av att vidare undersöka vilka ledarskapsfärdigheter som behövs 

för att utveckla bästa möjliga väg för att vidareutveckla relationen ledare-medarbetare. 

På ett övergripande plan beskriver forskningen vad skolledare bör göra för att skapa en 

verksamhet med hög kvalitet t.ex. stödja och delta i medarbetarnas professionella 

yrkesutövande. Med andra ord finns det mycket generell teori kring vad både en chef och 

medarbetare kan och bör göra för att skapa kvalitet i sin verksamhet men det finns inte särskilt 

mycket forskat kring vad som faktiskt händer i det pedagogiska mötet mellan en förskolechef 

och förskollärare i praktiken, eller om det som händer där bidrar till verksamhetens 
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utveckling. Det är denna kunskapslucka min studie syftar till att förhoppningsvis kunna bidra 

till att fylla.  

 

Teoretisk referensram. 
 
Ansatsen i studien är att använda det postmoderna perspektivet på kunskap där 

kommunikation och perspektivtagande ingår som viktiga begrepp. Särskild vikt läggs vid Lev 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv och medieringsteori som ger en ny syn på hur 

förhållandet mellan människor i lärande ser ut. Ytterligare en anledning till att forskaren 

väljer att utgå specifikt från Vygotskij är att svensk läroplan, i ”Skola för bildning” Statens 

offentliga utredning (SOU 1992:94), uppmanar oss att praktisera en pedagogik som bygger på 

Vygotskijs idéer. Trageton (2005) samt Strandberg (2006) menar att våra styrdokument i 

förskola och skola är baserade på den sociokulturella synen. Det är därför av intresse att ge en 

teoretisk bakgrund kring ämnet för att kunna skapa en förståelse för vad datamaterialet i 

studien kan ge för information utifrån det här perspektivet.  

 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Sociala konstruktioner är en social process och den existerar inte åtskild från vår egen 

inblandning, världen är därmed förstådd och konstruerad av oss själva. Enligt detta 

sociokulturella perspektiv blir ledare och medarbetare båda subjekt. Vad som ska bli ett 

gemensamt skapat resultat (objekt) i mötet dem emellan går inte att på förhand förutse. 

Beroende på sammanhanget och de kunskaper och erfarenheter som de båda bär med sig så 

kan förutom det förväntade helt nya saker uppstå. Ledare och medarbetare blir enligt detta sätt 

att se på kunskap, medskapare av det ännu outforskade. Readings (1996) talar om den 

pedagogiska relationen som utan symmetri och slut och säger: Det handlar alltså istället om 

att arbeta sida vid sida med den Andre i en relation där ingendera är mästare och var och en 

lyssnar på den Andres tankar. Detta perspektiv med sin betoning på den Andre, och respekten 

för honom eller henne som just en annan, har enligt Dahlberg et al. (2013), stor betydelse för 

kunskap och pedagogik. Tonvikten ligger på en förpliktelse gentemot den Andre utan 

förväntan på kompensation eller utbyte. Vi befinner oss nu vid en plats där enligt Berger & 

Luckman (1966) världen och kunskapen ses som socialt konstruerade och där vi alla är 

engagerade, delaktiga och då alltså har eget ansvar för att enligt Lather (1991) försöka skapa 

mening snarare än att söka sanning.  
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Postmodernismen och det sociokulturella perspektivet förkastar enligt Dahlberg et. al. (2013) 

modernismens tanke på kunskap som en objektiv sanning och detta perspektiv karaktäriseras 

framför allt av respekt för mångfald och komplexitet samt ett välkomnande av det ickelinjära, 

subjektivitet, ovisshet samt olika perspektiv.  

 

Vygotskij´s sociokulturella perspektiv. 
 
Detta perspektiv har sin grund i den kulturhistoriska teorin som Vygotskij skapade på 1920-

1930-talet. Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog och filosof och hans teori 

innebär enligt Lindahl (2002) bland annat att om en individ föds i ett kulturellt sammanhang 

där livet kan levas utan att man behöver lära sig läsa och skriva, så är det troligt att individen 

inte heller lär sig läsa och skriva. Både kulturen såväl som den sociala miljön kan ur detta 

perspektiv ses som ett ramverk som består av dels det yttre som finns runt omkring 

individen/subjektet och dels av det inre som då är internaliserat hos individen/subjektet. Det 

inre och yttre uttrycker en dialektisk enhet, vilket innebär att dessa två sidor är 

sammanlänkade och när man studerar människans beteende behöver man ta hänsyn till 

människan som både person och aktör. Teorin bryter således upp med föreställningar om 

dualism (två sidor som avgränsar sig mot varandra) och skapar en dialektisk teori om 

medvetandet. Det yttre och det inre, individ och samhälle, tanke och känsla, fantasi och 

kunskap, ses som dialektiska relationer.  

 

Enligt Vygotskij (1999) behövs det en aktiv och dynamisk miljö där handling och arbete är 

två centrala begrepp och där en av de viktigaste faktorerna är hur den sociala miljön är 

organiserad. Vygotskij menar att individer utvecklas och kommer vidare i sitt inre tänkande 

genom att vara i sammanhang tillsammans med andra mer erfarna individer Detta kallar han 

för den proximala utvecklingszonen. Strandberg (2006) beskriver utvecklingszonen som ett 

rum för samarbete. Vi vet inte på förhand vad som kan komma att utvecklas i ett möte, det 

beror på situationen och individerna i den. Språket blir enligt denna teori ett redskap (artefakt) 

för tänkandet.  
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Mediering  
Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet förklarar 

samverkan mellan människor och de kulturella redskap (artefakter) som människor använder 

för att förstå och agera i omvärlden.  

Mediering kan ses som nyckeln till Vygotskij´s tankar. Det beskriver det som utspelar sig 

mellan den lärande och det begrepp som ska läras och det som underlättar inlärning (se figur 

1, s. 13).  

Till skillnad från andra teorier frångick alltså Vygotskij att lärande och utveckling var en 

individuell process. Processen är inte enkel och passiv, där individen tar in allt från sin 

omgivning, utan är en fråga om hur mentala processer utvecklas från en social samverkan till 

individuella medvetenhetsfunktioner. Processen kallar Vygotskij för internalisering. 

Internalisering som process är inte bara att överta/bemästra någonting utan också att 

appropriera – att göra något till sitt eget. Mediering ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 

innebär att någon (subjekt) förmedlar med hjälp av till exempel språket (artefakt) sin redan 

befintliga kunskap till någon (objekt) som inte har kunskapen innan. Mediering ur Vygotskij´s 

perspektiv innebär att både den som har kunskapen (subjekt) och den som ska tillägna sig ny 

kunskap (subjekt) tillsammans med hjälp av språket (artefakten) tillsammans utforskar det 

ämne (objekt) man vill lära sig mer om. I det senare fallet är det alltså ämnet som utforskas är 

objektet. Kunskapssynen Vygotskij synliggör med modellen är att helt ny kunskap kan uppstå 

i utforskandet och individerna skapar det nya tillsammans.  
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Figur 1. Modell av mediering ur två olika perspektiv. 

 
 

 

 
 

Kommunikation 

Den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2012) gjorde av förskoleverksamheter i 

Sverige visade att många förskolechefer brister i sitt uppdrag. De lyckas inte skapa ett 

fungerande kvalitetssystem för att få återkoppling om hur arbete som de har delegerat till 

medarbetarna har gått. Förskolecheferna är enligt granskningen inte närvarande på 

förskolorna och lyckas därför inte kommunicera ut förskolans mål och visioner. De brister 

även i att skapa delaktighet för medarbetarna i utvecklingsarbetet och med att integrera 

kvalitetsarbetet i den vardagliga verksamheten så att det leder till utveckling av densamma. 

Då dennas studie vill undersöka och skapa förståelse för vad som händer i det pedagogiska 

mötet mellan förskolechef och förskollärare blir kommunikation ett mycket centralt begrepp 

att utforska i sammanhanget. Ordet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska 

ordet ”communicare” och innebär att ”göra gemensamt”. Kommunikation och vårt 

gemensamma språk gör det möjligt för oss att möta andra människor. Det handlar om en 

dialog, något som enligt Heide et. al.  (2005) betyder både att meddela sig och dela med sig 

av värderingar, erfarenheter, kunskaper, känslor och upplevelser. Dialog handlar om att 
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diskutera, reflektera och argumentera.  

Det finns stöd i forskning enligt Utbildningsdepartementet (2001) för att rektors 

kommunikation, som en del av ett kommunikativt, demokratiskt och lärande ledarskap, är 

central för att utveckla undervisning och lärande. En skolledares roll bör vara en mix av 

förespråkare, koordinator, stödjande ledare, möjliggörare och problemlösare. Enligt Törnsén 

(2009) framgår det att lärarna i de mest framgångsrika skolorna (både när det gäller 

kunskapsmålen och de sociala målen) beskriver sina rektorer som öppna och resonerande i 

förhållande till sina lärare. En framgångsrik ledare har kunskap om såväl organisation som om 

hur man leder kommunikationsprocesser anser författarna Kouzes & Posner (2007). Säljö 

(2000) anser att det är i kommunikationen mellan människor som nya tankar får möjlighet att 

utvecklas. Renblad och Brodin (2012)  anger i sin studie faktorer som anses negativa för ett 

utvecklande kvalitetsarbete, där en dåligt fungerande kommunikation mellan pedagogerna och 

ledningen är en av dem. Mayfield & Mayfield (2009) skriver i sin studie om vilken central 

roll ledarens beteende och ledarens kommunikation spelar i relation till medarbetares resultat. 

Enligt Skolverket (2013) krävs det en tydlighet om vad som ska göras för att utveckla 

förskolan samt en tydlig ansvarsfördelning. För att detta ska vara möjligt krävs det enligt dem 

en ständigt pågående kommunikation mellan pedagogerna och förskolechefen. Enligt 

Tompkins & Wanca-Thibault (2001) handlar kommunikation på individnivå om förmåga att 

lyssna, ge feedback, dela med sig, övertyga, instruera och motivera.  

Det är enligt Vygotskij (1999) och Säljö (2000) just genom att kommunicera med andra som 

vi människor kan tillägna oss nya sätt att tänka, resonera och handla. För att ge en inblick 

kring faktorer som ligger till grund för ett meningsfullt samspel följer här en beskrivning av 

förmågan att även kunna anta en annans perspektiv och samtidigt kunna hålla fast vid sitt eget 

perspektiv. 

Perspektivtagande 

Just denna perspektivtagning är enligt Mead (1976) grund för en gynnsam kommunikation då 

den gör det möjligt att förutse den andres respons på sina egna handlingar och ord. 

Perspektivtagning enligt Bråten (1989) har stor betydelse och utgör en förutsättning för 

lyckad kommunikation mellan individer. Enligt detta synsätt har den andre stor betydelse för 

en persons utveckling och växande, eftersom en person i mötet med den andre försöker sätta 

sig in i och förstå den andres perspektiv och utifrån det anpassar sitt eget beteende. Det egna 

perspektivet är enligt Arnér & Tellgren (2006) det naturliga för varje individ. Andras 
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perspektiv måste man välja att ta vilket enligt författarna kan vara utmanande och även svårt 

att hålla fast vid. Om man vill se samspel mellan vuxna i förskolan som något 

meningsskapande och relationellt så innebär det att man ser alla individer på förskolan som en 

del av det sociala samspelet. Von Wright (2000) menar att det finns något inom människan 

som skapar ett sökande efter meningsfulla handlingar. Utifrån detta blir reflektion och 

kommunikation viktiga grundstenar. Genom att problematisera kring den egna verksamheten 

och kring sig själv i möte med andra kan nya sätt att tänka och handla uppstå. Perspektiven 

kan vidgas om vi förhåller oss öppna till andras tankar och teorier.  

 

Forskningsöversikten om kommunikation och perspektivtagande visas här nedan som en 

modell där betydelsefulla beståndsdelar, i mötet mellan människor som har ett gemensamt 

pedagogiskt uppdrag, lyfts fram. Det pedagogiska mötet utgör utgångspunkten i modellen. 

 
Figur 2. Modell av viktiga beståndsdelar i det pedagogiska mötet. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Denna studie syftar till att få en ökad förståelse hur förskolechef och förskollärare inom en ser 

på och genomför ett möte med verksamhetsutveckling som mål. Förhoppningen är att kunna 

bidra till att öka kunskapen om dess betydelse för att bidra till att skapa en väl fungerande 

förskoleverksamhet. Syftet mynnar ut i följande frågeställning: 

DET$PEDAGOGISKA$
MÖTET$

DIALOG$

PERSPEKTIV
1TAGANDE$

SAMSPEL$ KOMMUNIKATIV$$
FÖRMÅGA$

VALT$$
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• Vad i mötet mellan förskolechef och förskollärarna upplevs bidra till att skapa en 
verksamhet med hög kvalitet? 

 

 

METOD 
 
Forskaren har genomfört en etnografiinspirerad studie där data har samlats in med hjälp av 

samtal, observationer och intervjuer. Etnografin utvecklades enligt Roos (2014) ur studier av 

andra kulturer där forskarnas texter presenterades som objektiva och äkta vittnesmål av det 

främmande. Vidare beskriver Roos att etnografi är att förflytta sig från sina egna förgivet 

taganden till ett närmande av andra människors vardag, liv och tänkande. Som forskare kan 

man bara tolka det som blir synligt utifrån den egna förståelsen. Med det som utgångspunkt 

studeras det som händer och sägs enligt Roos (2014). Oftast studerar forskaren många olika 

sorters data som samlats in under långtid. Forskaren har i denna studie utifrån tidsaspekten 

valt en av tre metoder för en etnografisk studie, något som Beach (2010) kallar för en 

komprimerad form. Det innebär att man under kort tid studerar en miljö och beskriver den 

med olika metoder och ur flera perspektiv. Etnografi är en ansats vars syfte är att förstå och 

beskriva människors liv i kulturella sammanhang. Kultur i sig är inte synlig utan blir 

synliggjord först när man studerar den och etnografen strävar enligt Dovemark (2007) efter att 

beskriva och avkoda samt konstruera mening i vissa fenomen. I Sverige har det enligt 

Sundmark et. al. (2009) gjorts en rad studier av det sociala samspelet i skolan och av sociala 

och kulturella aspekter av lärande. I mångt och mycket har det handlat om kritisk pedagogik 

och forskning som har haft som syfte att frilägga och analysera olika maktmönster och 

praktiker i skolan. De flesta av dessa studier har fokuserat på själva skolmiljön och det som 

händer inom ramen för denna rumsliga praktik. Forskaren vill här titta på vad som händer i ett 

möte mellan förskolechef och förskollärare där verksamhetsutveckling är målet. 

 
Design 

Forskaren har i denna studie att intervjuat förskolechefen och tre avdelningsansvariga 

förskollärare före ett pedagogiskt möte samt gjort en observation av själva mötet. Detta för att 

försöka synliggöra vad som händer i ett forum som av deltagarna kallas det pedagogiska 

mötet, där förskolechefen organiserat för dialog med medarbetarna och om det som sker i 

praktiken verkar överensstämma med det som respondenterna säger sig uppleva. 
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 Därefter har forskaren även gjort intervjuer efter mötet för att försöka fånga respondenternas 

upplevelse av som hände i praktiken. 

 
Urval 

Då forskaren är intresserad av mötet mellan förskolechef och förskollärare och vill försöka 

förstå mer av vad i mötet som bidrar till att skapa en verksamhet med hög kvalitet, har något 

som enligt Christensen (2001) kallas strategiskt urval tillämpats.  Ett logiskt val blev då att 

titta närmare på vad som händer på en förskola där flera parter upplever stor nöjdhet och där 

man även kan se nöjdheten i olika mätningar. Forskaren har därför genomfört sin studie på en 

förskola där man visar hög nöjdhet med sin chef och har hög kvalitet i verksamheten utifrån 

kommunens givna kvalitetsindikatorer. Dessa indikatorer mäts på samtliga förskolor i 

kommunen i form av medarbetarenkät, barnenkät och brukarundersökning.  I studien har 

forskaren även tittat på förskolornas kvalitetsrapporter, där bland annat sjukfrånvaro och 

personalomsättning finns angivet i procent. Många av förskolorna har högt på vissa av 

faktorerna men sämre på andra det vill säga, de har ett ojämnt resultat. Forskaren har jämfört 

de olika förskolornas resultat och den förskola som har valts ut skiljer sig från de övriga 

genom att ligga högt på samtliga kvalitetsindikatorer. 

 

Avgränsning 
Forskaren har medvetet valt att endast fokusera på en förskola, en förskolechef och tre 

förskollärare i denna studie. Detta i syfte att begränsa arbetets omfattning.  

 

Beskrivning av förskolan 
Medarbetarenkäten 2013 visar att chefen tar tag i konflikter, lyssnar på medarbetarna när de 

har behov och att man känner stor tillit till sin chef. Mest nöjd är man med sin chef och sitt 

eget inflytande över arbetssätt och beslut i pedagogiska frågor, vilket sticker ut när man 

jämför med andra förskolor i kommunen. Brukarna d.v.s. vårdnadshavarna visar även de stor 

nöjdhet, något som visar sig i en enkät där nöjdheten totalt har ökat med 100 % på 2 år. 

Barnen svarar varje vår på en egen barnenkät samt blir även intervjuade av pedagogerna om 

sina tankar om förskolan och vad som är bra och vad som kan förbättras. Barnen är mycket 

nöjda med sin förskola, verksamheten och de vuxna som arbetar där.  
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I medarbetarsamtal lyfts samma fråga av förskolechefen till medarbetarna. I 

kvalitetsredovisningen går att utläsa att frisknärvaron är hög och att den har sjunkit från 11 % 

till 4 % på två år. Även personalomsättningen är låg i förhållande till andra förskolor i 

kommunen. Förskolan har väl fungerade rutiner för systematisk uppföljning, utvärdering och 

åtgärder kring det pedagogiska uppdraget. Förskolan beskrivs i kvalitetsrapporten som en 

öppen, transparent och positiv arbetsplats för barn, vårdnadshavare, medarbetare något som 

styrks av kvalitetsindikatorerna. 

Pedagogisk utvecklingsgrupp 
Varje vecka möts medarbetarna och förskolechefen i ett pedagogiskt forum kallat pedagogisk 

utvecklings grupp, PUG.  Alla medarbetare ingår i en fast PUG grupp och gruppen har 

deltagare från samtliga avdelningar dels för att de olika medarbetarna ska lära känna varandra 

och de olika avdelningarnas arbetssätt bättre och dels för att de ska kunna lära av och även 

stötta varandra. Huvudsyftet för gruppen är att ha pedagogiska diskussioner bland annat 

utifrån olika former av pedagogisk dokumentation som synliggör arbetet med barnen och där 

arbetet mot strävansmålen i läroplanen är central. Hur väl uppfyller vår verksamhet målen? 

Hur bidrar arbetet i PUG till att kvaliteten på arbetet med barnen ökar? Detta är två centrala 

och återkommande frågor i gruppernas arbete. I vissa lägen sätts tillfälliga PUG grupper 

samman för att jobba med en särskild fråga. På förskolan benämns dessa träffar för 

pedagogiska möten. I denna studie har forskaren följt arbetet inför, under och efter ett sådant 

pedagogiskt möte där syftet är verksamhetsutveckling. Den tillfälliga grupp som här hade 

satts samman bestod av förskolechefen samt 3 avdelningsansvariga förskollärare som 

tillsammans skulle diskutera nästa steg kring en pedagogisk utvecklingsfråga. Under året hade 

det funnits en fokusgrupp på förskolan som hade arbetat med att skapa ett underlag för en 

handlingsplan kring förskolans språkutvecklande arbetssätt. Förskolechefen hade fått 

gruppens arbete och nästa steg i arbetet med handlingsplanen skulle formuleras av den här 

tillfälligt sammansatta gruppen. Uppdraget var att inför kommande kvalitetsdag skapa ett 

förslag som man då skulle kunna ta ställning till gemensamt. 

 
Beskrivning av respondenterna. 

Förskolechefen – Har arbetat som förskolechef i 12 år varav 3 år på denna förskola.  

Förskollärare A – Har arbetat 15 år varav10 år på denna förskola. 

Förskollärare B – Har arbetat 12 år på samma förskola. 

Förskollärare C – Har arbetat 2,5 år som förskollärare 1,5 år på denna förskola. 
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Intervju 
Syftet att använda intervju som metod i studien är att få reda på vad respondenterna anser om 

ett visst fenomen, och om möjligt fylla den kunskapslucka som denna studie syftar till att 

undersöka. Det är nödvändigt att från början veta syftet med varje intervju för att få ut så 

mycket relevant data som möjligt. Det är också av stor vikt att forskaren inte ställer ledande 

frågor, eftersom detta kan påverka resultatet. Det ska vara respondentens upplevelser och 

erfarenheter som är det centrala. Intervjuade i denna studie är fyra personer före och efter 

mötet, dvs. totalt 8 inspelade, separata intervjuer som sedan transkriberas och analyseras och 

där även själva mötet spelas in på band för att forskaren ska kunna hålla fullt fokus på 

respondenten under processen.  

Observation 
Observation är en av huvudmetoderna i den etnografiska ansatsen. Att observera handlar 

främst om att se på ett fenomen med nya ögon, för att försöka se vad som verkligen händer. 

Därefter handlar det enligt Lökken & Söbstad (1995) om att tolka det man har sett. Kihlström 

(2007) menar att observation blir kopplingen mellan teori och praktik, genom att man kopplar 

konkreta observationer till aktuell forskning. På detta sätt ökar forskarens eller pedagogens 

kunskaper inom ett visst område. Forskaren har i denna studie gjort en observation och efter 

genomförda intervjuer deltagit i ett pedagogiskt möte mellan förskolechefen och tre 

förskollärare där specifika pedagogiska frågor är på agendan. Forskaren har hoppats på att på 

detta sätt få fram mer material och på så sätt öka aspektrikedomen kring vad i ett pedagogiskt 

möte som upplevs bidra till verksamhetens utveckling enligt respondenterna.  

Analysverktyg 
Forskaren har i denna studie använt Vygostskij´s sociokulturella perspektiv samt begreppen 

mediering, kommunikation och perspektivtagande för analysen av det insamlade materialet. 

Vad upplever de olika respondenterna att de säger och gör, före och efter mötet som bidrar till 

att skapa kvalitet i verksamheten? Utifrån detta försöker forskaren beskriva vad 

respondenterna i studien kunnat uppfatta och hur resultat kan ses ur ovan nämnda filter. 

Generaliserbarhet, Validitet & Reliabilitet 
I den kvantitativa forskningen är det enligt Smith (2007) viktigt att ange studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Resultatet i studien kan inte användas som en generalisering 

men kan ge en förståelse för en liten del av vad förskollärarna samt förskolechefen upplever 

ge kvalitet i deras möte och bidra utveckling av verksamhetens kvalitet. 
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Validitet som enligt Smith (2007) definieras som trovärdighet anser forskaren har uppnåtts i 

denna studie genom en giltig redogörelse för materialet, så långt det är möjligt då det handlar om 

respondenternas subjektiva upplevelser har gjorts. Det är inte upp till forskaren att avgöra varken 

riktigheten eller giltigheten i respondenternas uppfattning av verkligheten.  

Observation på plats skapar, tillsammans med intervjuer av både chef och medarbetare såväl 

före som efter det mötet forskaren har valt att observera, en triangulering. Då situationen 

forskaren valt att studera kan ses ur flera olika perspektiv hoppas forskaren att detta ska öka 

validiteten på studien. Forskaren har i möjligaste mån försäkrat sig om sanningsvärdet och 

trovärdigheten i resultaten. Intervjupersonerna har varit medskapare under såväl intervjuer som 

observationen. Det forskaren har funnit är en viss samstämmighet och det är denna 

samstämmighet som sedan har presenterats som olika beskrivningar av samma fenomen. 

Validiteten i studien har stärkts genom att respondenterna har fått lyssna på intervjun efter att 

den var genomförd. Detta har gett möjligheten att påpeka eventuella felaktigheter som kunde 

uppstått eller om någon önskat att utveckla sina tankegångar angående något så har det funnits 

möjlighet till detta. Forskaren har eftersträvat reliabilitet eller tillförlitlighet i denna studie. 

Valet av teoretiskt perspektiv, mot vilket empirin har analyserats gör forskaren i hög grad är 

medveten om att resultatet inte är generaliserbart och kunde fått ett annat utfall då såväl forskare 

som respondenter är medskapare till materialet. Forskaren har utgått från väl förankrade metoder 

under hela studien. 

Reliabilitet som enligt Smith (2007) i en etnografisk studie handlar om att man har samlat på 

sig data på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att kunna dra några slutsatser ur sitt 

material. Genom att både göra intervjuer före mötet, observera själva mötet och sedan 

genomföra intervjuer efter mötet har forskaren hoppats kunna närma sig svaren på 

frågeställningen. I denna undersökning stärks reliabiliteten även genom att forskaren 

medvetet har undvikit att påverka respondenterna med egna tankar och funderingar angående 

fenomenet som undersökts i intervjuerna och observationen. Bandinspelningarna har varit ett 

ovärderligt verktyg vid sammanställningen för att fånga respondenternas tankar om sitt arbete. 

Utan dessa hade det varit svårt att få fatt i vad respondenterna menade. 

Ovanstående faktorer har inneburit att forskaren i arbetet med analys, resultat och diskussion 

har ökat sin egen medvetenhet väsentligt, kring hur forskaren i sin roll kan påverka resultaten, 

beroende på sin egen tolkning och kategorisering av insamlat data. Forskaren har under hela 
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studien försökt förhålla sig på ett professionellt sätt till denna medvetenhet. 

 

Etik 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra 

forskningsetiska principer som anges enligt Vetenskapsrådet (1990) och som forskaren har 

tagit hänsyn till i studien. I kontakten med respondenterna har dessa informerats skriftligen 

om studiens syfte och om att deras medverkan är frivillig samt att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst. För att uppfylla konfidentialitetskravet har forskaren informerat om 

att respondenterna förblir anonyma. För att uppfylla nyttjandekravet gav forskaren även 

information om att det material som framkom i intervjuerna endast skulle komma att 

användas i forskaren examensarbete. 

Datainsamling 
Datainsamlingen är organiserad i tre steg: 

1. Intervju före ett planerat pedagogiskt möte där syftet är uttalat mot verksamhetsutveckling. 

2. Observation av själva mötet – vad händer i praktiken 

3. Intervju efter genomfört möte – hur gick det? Vad blev synliggjort? 

 
Forskaren har transkriberat materialet och skapat olika kategorier utifrån de mönster som 

framträtt. Kategorierna har sedan sorteras under relevanta teman och resultatet av det kommer 

att redovisas samt därefter återföras i den avslutande diskussionen, kopplat till studiens 

teoretiska utgångspunkt och litteraturgenomgången. 

Observation 
Forskaren har gjort anteckningar under mötets gång av allt som hunnits med av det som hänt i 

rummet och som stöd gjorde forskaren även en ljudupptagning från mötet. Forskaren har 

förhållit sig neutral och har medvetet valt att inte lägga in egna tankar eller tolkningar i det 

som skrivit ner från mötet. 

 

 
Det som av respondenterna i studien upplevdes som hinder för förskolans framgång var 

följande: 

• Rädsla för konflikt vid återkoppling på andras arbetsinsats/beteende både hos chef och 

medarbetare 
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• Avsaknad pedagogisk insikt  

• Resursanvändandet på kommunnivå, förvaltningsnivå och på den enskilda enheten 

 

Då studien inriktar sig på att bidra till att öka kunskapen kring vad i det pedagogiska mötet 

som upplevs bidra till att skapa kvalitet i verksamheten, nämns dessa faktorer endast här och 

följer inte med till studiens nästa steg.  

 
Databearbetningen genererade 10 kategorier som var gemensamma för respondenternas 

upplevelser av vad i det pedagogiska mötet som bidrog till verksamhetens utveckling. Dessa 

kategorier är följande: 

 
• Delaktighet  

• Kompetens  

• Disciplin och öppenhet  

• Lärande  

• Tydligt fokus  

• Uppmätta resultat  

• Laganda  

• Coachande ledarskap  

• Medarbetarskap  

• Coachande kultur  

 
Kategorierna sorterades sedan under tre Teman:  

Nedan följer en beskrivning av dessa teman för att förtydliga innebörden av dem i denna 

studie. Forskaren har i denna studie valt att benämna Gardners (2001) intelligenser som 

förmågor då detta tydligare visar på deras träningsbarhet. 

 
Intrapersonell förmåga är enligt Gardner (2001)  förmågan att förstå sig själv, sina tankar 

och känslor och att använda denna insikt till att planera och fokusera för sitt egna liv. En 

viktig faktor för intrapersonell förmåga är enligt författaren förmågan till reflektion.  

 

Interpersonell förmåga enligt Gardner (2001)  är förmågan att förstå andra och att på ett 

effektivt sätt samspela med dem. Den inbegriper genuin kommunikation, både verbal och 

icke-verbal. Den innebär också en förmåga att lägga märke till andras unikitet, en känslighet 
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för andras sinnesstämning och humör samt förmågan att se saker och ting ur olika 

perspektiv.. En viktig faktor för interpersonell förmåga, är enligt Gilmartin & Wrigh (2008) 

samt Moene et al.( 2005) förmågan till aktivt lyssnande, viljan att hjälpa, samt förmåga ge 

”den andre” en känsla av kontroll. 

 

Utveckling 
Om man slår upp ordet utveckling i Psykologilexikon (2008) definieras det som förändring. 

Förändring som antingen utmärks av ökande komplexitet eller funktionalitet eller förändring 

som gör att något bättre än tidigare fyller visst ändamål. 

Tillsammans bildar dessa tre teman en helhet som förhoppningsvis kan ge en ökad förståelse 

för upplevelsen av vad som skapade kvalitét i mötet mellan förskollärare och förskolechef i 

det pedagogiska mötet samt vad i det som upplevdes bidra till förskolans 

verksamhetsutveckling. 

Här följer beskrivningar med stödjande citat från respondenterna av kategorierna, sorterade 

under sitt tema.  

 

RESULTAT 
Hos oss handlar det inte om makt och om vem som får bestämma utan om samledning för 

barnen och verksamhetens bästa. 

 

Tema Intrapersonell förmåga (Förmåga till egen reflektion) 

Kompetens  

Före PUG mötet 

Här har förskolechefen tagit ställning för ett förhållningsätt och beskriver det på följande vis: 

Jag litar på pedagogernas kompetens och erfarenhet, de har lösningen. Jag är den som oftast 

ställer frågorna och fördjupar diskussionen genom att bromsa och vägleda om det far iväg åt 

något annat håll. Förskollärare B framhåller kompetens som en framgångsfaktor utifrån att 

när rätt kompetens finns så fortgår utvecklingen. Kompetens utmanar oss och vi kommer 

vidare. 

Under observationen 

Samtliga respondenter talar obehindrat kring de begrepp kring det språkutvecklande arbetssätt 

man är där för att lyfta och de ger alla ett mycket kompetent intryck. De kan utmana varandra 
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med frågor och exempel under mötets gång. Detta skapar en livlig dynamik i rummet. 

Förskollärare A lyfter in punkter från Förskolans läroplan (2010) och kopplar ihop dem med 

vad som just diskuteras och får på detta sätt gruppen att fatta ett gemensamt beslut om nästa 

steg. 

Efter PUG mötet 

Förskolechefen säger: Jag kunde ha gett lite mer input men det kändes samtidigt inte som det 

behövdes, kompetensen fanns redan i gruppen. 

Förskollärare B säger: Kompetensen hos min chef och mina kollegor är vad som skapar 

kvalitet i våra möten, det ger inspiration och nya idéer. 

Disciplin och öppenhet  

Före PUG mötet 
Det öppna och raka klimat som respondenterna upplever råder på den här förskolan verkar 

skapa en naturlig dialog kring vad som ska göras och vad som har blivit gjort i mötet både 

mellan förskolechef och förskollärare. På grund av detta har disciplin och öppenhet fått bilda 

en gemensam kategori då de förutsätter varandra i den här studien. Förskolechefen väjer inte 

för obekväma situationer men skapar trots det en skuldfri atmosfär. Hen utrycker detta på 

följande sätt: Vi checkar av läroplanens strävans mål och plan mot diskriminering och 

kränkande behandling med hjälp av pedagogisk dokumentation för att få syn på hur väl 

verksamheten uppfyller målen. Vi har täta uppföljningar så inget arbetslag eller pedagog 

halkar efter. Jag bidrar med tydlighet och transparens så alla vet vad som är på gång och kan 

ta sin del av ansvaret. Men samtidigt är jag noga med att vi ska ha kul när vi jobbar och 

jobbar aktivt för det under våra möten bland annat genom att ge mycket beröm för det vi 

redan gjort och genom att avdramatisera prestationsångest som några av medarbetarna har 

det jobbigt med.  

Förskollärare A säger: Jag försöker att alltid komma förberedd och positiv. Jag är aktiv och 

säger vad jag tycker även om det är att gå emot vad andra sagt. 

Förskollärare B menar att: Vi lyssnar på varandra och vågar dela med oss av både bra och 

dåliga erfarenheter eftersom vi är engagerade och vill ha en meningsfull verksamhet för 

barnen och oss själva. 

 

Under observationen 

Mötet blir plötsligt mer informellt, skämt och en och annan historia börjar berättas. 
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Förskolechefen återför gruppen till agendan genom att berömma gruppen för arbetet så här 

långt och sedan ställa en fråga. Frågan som hen ställer är: Hur skulle ett implementerande av 

ovanstående punkter vi just kommit fram till, komma att leda till ökad måluppfyllelse i 

förhållande till uppdraget, läroplanens strävans mål? Gruppen organiserar sig till ordning 

igen och de pedagogiska diskussionerna tar ny fart utan någon tillsägelse. Den positiva 

stämningen kvarstår. 

Efter PUG mötet 

Förskolechefen beskriver: Jag höll mig till min strategi att få ut allas synpunkter och sedan få 

igång en diskussion som kunde bli ett underlag till vårt fortsatta arbete. Det lyckades bra 

tycker jag. Jag hade även strategin att gå in och bryta om vi fastnade i detaljer eller svävade 

ut. Jag gick in och bröt vid ett tillfälle och känner att det fungerade bra för gruppen. 

Förskollärare C säger: Det är viktigt att vår chef tar en så klar och tydlig ledarroll samtidigt 

som vi får det mesta av tal utrymmet. Hen pushar oss så vi blir ”vårt bästa professionella 

jag” men utan att någon behöver känna sig dum inför de andra. Öppet och ärligt men alltid 

med respekt. 

 

Medarbetarskap - ansvarstagande & självdisciplin 
 
Något som samtliga respondenter lyfte var vikten av att alla bidrar med att ta sitt ansvar för att 

verksamheten ska fungera och utvecklas vidare.  Vikten av att ha självdisciplin så att var och 

en leder när det behövs. Att alla turas om att ta tag i saker som uppstår och hjälper till att hitta 

lösningar och tar ansvar för att använda sig själv som en resurs. Tillexempel genom att själv 

se var man själv behövs bäst under dagen eller hur man bäst bidrar till resultatet på ett 

pedagogiskt möte. Den mentala förberedelsen var något som samtliga respondenter lyfte som 

ett begrepp när det handlade om ansvarstagande som medarbetare. 

Före PUG mötet 

Förskolechefen beskriver: medarbetarna är inte alltid ”på banan” inför ett möte, om inte jag 

heller är det blir det lätt fiasko. Låg energi och en känsla av misslyckande är min erfarenhet 

av att leda möten oförberedd. Jag skickar alltid ut en agenda inför viktiga möten där mina 

förväntningar på vad man ska ha förberett finns angivna. Behövs ett underlag skickar jag ut 

det med och skapar tid för att ta del av det i förväg. Det ökar chansen att vi ska lyckas få ett 

energigivande och konstruktivt möte. Alla kan känna sig trygga och förbereda sig så mycket 

de själva önskar. Förskollärare A säger: Jag dokumenterar och reflekterar enskilt innan våra 
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möten i god tid för att mötet ska bli så bra som möjligt och gynna alla. Förskollärare B: Jag 

laddar upp med att läsa på innan och med att vara nyfiken och öppen inför mötet. 

Under observationen 

En av de tre förskollärarna verkar inte ha förberett sig inför mötet och skruvar oroligt på sig. 

Detta ser ut att påverkar de andra två förskollärarna negativt, de ser olustiga ut.  

Detta bekräftas snart med korta kommentaren dem emellan. Förskolechefen väljer att ignorera 

detta initialt.  Lite senare under mötet går förskolechefen in med ett skämt om detta som 

bryter den spända känslan. Detta tas väl emot av gruppen som snabbt byter riktning på 

samtalet och återgår till dagens agenda.  

Efter PUG mötet 

Förskollärare A: Skulle vår chef inte vara med på mötet kan vem som helst av oss leda det  

istället, det är en trygghet och får oss att känna oss professionella. 

Förskollärare C: Vi har lite dålig disciplin ibland, vi behöver en tydlig ledare på våra möten 

annars kan det spåra ur därför följer våra möten alltid samma form. Vi utser någon som 

håller ordning (ler). 

 
Tema Interpersonell förmåga (Förmåga till socialt samspel) 

Delaktighet  
 

Före PUG mötet 

Här pratar samtliga respondenter varmt om det gemensamma målet och visionen samt om 

arbetet mot att ha en samsyn och samförstådda mål. Tillexempel säger förskolechefen: Vi har 

en gemensamsyn på varför vi är här som är formulerad av medarbetarna själva och som vi 

gemensamt har tagit ställning för och är stolta att arbeta mot. Förskollärare A uttrycker sig 

på följande vis: Vi arbetar i ett enda stort arbetslag där alla ser alla, både vuxna och barn 

och vi hjälper varandra att komma vidare. Förskollärare B säger: Vi har en drivande chef som 

hela tiden hör med oss hur vi vill gå vidare, alla kommer till tals och får säga sin åsikt, det 

gör att alla känner att de är viktiga, vi blir motiverade av det. 

Under observationen 

Alla deltagare har fått material att läsa i god tid före mötet och det märks tydligt att alla utom 

en av deltagarna är väl insatta i det som ska tas upp under mötet. Förskolechefen beskriver i 

vilket sammanhang detta specifika möte ska ses. Plötsligt går en av pedagogerna in och leder 
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mötet, förskolechefen håller i den röda tråden och sammanfattar och skriver ner det som sägs, 

ber om återkoppling så det som står stämmer med vad som sagts. Förskolechefen ställer 

fördjupande frågor när samtalen stannar av så att arbetet fortskrider och reflektionerna kring 

ämnet verkar fördjupas. Alla är aktiva och bidrar under mötet. Vid flera tillfällen initierar 

förskolechefen en runda där alla får säga sina synpunkter kring det som just avhandlats. Vid 

slutrundan frågar hen vad som hade kunnat göra dagens möte bättre vilket bjuder in till 

gemensam reflektion kring förbättringar. Förskolechefen ger här även tydlig feedback till den 

deltagare som inte har varit förberedd inför mötet men gör detta på ett respektfullt men ändå 

tydligt sätt. 

Efter PUG mötet 
Respondenterna berättar hur de upplevt att mötet känts relevant och angeläget och att alla har 

bidragit till den fortsatta utvecklingen. Förskollärare C menar att: vi får allas synvinklar tack 

vare att vi har en systematik i hur vi genomför våra pedagogiska diskussioner, alla får samma 

möjlighet att påverka.  

 

Laganda  
 
Samtliga respondenter lyfter lagandan som kanske den viktigaste komponenten i förskolans 

framgång.  Alla är engagerade, alla vill, vi tillsammans och vår sammanhållning är uttryck 

som är ständigt återkommande. 

Före PUG mötet 

Förskolechefen: Vi är som en motor tillsammans, vi behöver varandra för att det ska fungera. 

Jag försöker stå för en o-hierarkisk organisation där alla ska veta att de behövs och att deras 

bidrag är viktigt. Förskollärare A säger att: laget är allt, är vi inte överens måste det lösas 

annars tar det tid och energi från uppdraget med barnen. 

Under observationen 
Vid rundan då förskolechefen ber alla säga något om hur de ha uppfattat dagens möte säger 

förskollärare C: Jag känner mig stolt över vårt arbete här, det är roligt och inspirerande att 

få var en del av detta och få känna sig professionell tillsammans med kollegor och chef. 

Efter PUG mötet 

Förskollärare A framhåller vikten av att: ha en stark gemenskap och samförstådda mål som 

gör att alla blir motiverade att jobba mot desamma. 
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Förskollärare C menar att: det är vår sammanhållning som gör skillnad, den skapar så mycket 

arbetsglädje och vi klarar mer även när det blir tuffa situationer oss emellan. 

 

Coachande ledarskap   
 

Vad som framgår som centralt för samtliga respondenter är att man arbetar som ett stort 

arbetslag där alla är viktiga och alla får komma till tals och alla får ta och förväntas ta ansvar. 

Den som ser ett problem som behöver lösas tar tag i det direkt och på det sättet ”leder” alla 

arbetat vidare. Förskolechefen finns där om det uppstår särskilda situationer som 

medarbetarna inte känner sig trygga med att lösa själva. Samtidigt beskriver förskolechefen 

hur det finns en hög medvetenhet bakom detta förhållningssätt då hen anser att det skapar 

”självledadande” medarbetare som tar ansvar när det behövs och inte väntar på att någon 

annan ska komma och lösa problem, samtidigt som de ber om hjälp när det verkligen behövs. 

På detta sätt utnyttjas resurserna och kompetenserna bättre och intentionen att lära och 

utvecklas blir synlig. 

Före PUG mötet 

Förskolechefen menar att: mitt uppdrag handlar mycket om att bygga hållbara relationer till 

medarbetarna, så alla våra möten hänger samman även med det perspektivet. Jag ser 

helheten kring varje medarbetare och leder med själ och hjärta inte bara med hjärnan.  

Jag ställer frågor, mer frågor och lyssnar. Då får jag fram viktig information från var och en 

och får även fatt i begynnande konflikter i tidigt stadium. För mig är det viktigt att inte 

medarbetarna känner att jag är rädd för olikheter eller väjer när någon uttrycker sig på ett 

sätt som uppfattas som negativt av andra. Då väljer jag att gå än närmre och vara nyfiken på 

den personens tankar. Det skapar tillit när jag visar alla respekt och jag blir även en god 

förebild som medarbetarna kan ta efter i liknande situationer som de hamnar i. Då känner 

medarbetarna även att jag finns där som stöd när de behöver mig. 

Förskollärare A säger: En chef ska ställa följdfrågor och vara både intresserad och 

engagerad samtidigt som chefen måste ta sitt ledaransvar för att det ska fungera och vara 

tydlig. Se till att alla kommer till tals på ett bra sätt. 

Under observationen 
Förskolechefen inleder med att ge en sammanfattande bild av bakgrund och syfte till mötet 

samt använder ord som vårt gemensamma uppdrag, tydligt barnfokus, tillsammans ska vi 

skapa, detta är ord som förskolechefen återkommer till under mötet samtidigt som hen lyssnar 
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och ställer frågor när samtalet stannar upp. Hen initierar en ”runda” där alla får säga sitt vid 

flera tillfällen under mötet för att säkerställa att alla har sagt sitt och att man är överens så 

långt. När någon av deltagarna har en avvikande synpunkt än de övriga stannar 

förskolechefen vid den personen och ställer fördjupande frågor om hur den personen tänkt 

och visar en vilja att verkligen försöka förstå vad den personen menar. Det finns inga 

undvikande beteenden hos ledaren under mötet då allt lyssnas på och undersöks med intresse 

och öppenhet. Förskolechefen efterfrågar feedback vid slutet av mötet genom att låta 

deltagarna svara på frågan: Vad tycker du har fungerat bra under det här mötet och vad tycker 

du vi hade kunnat göra annorlunda?  

Efter PUG mötet 
Förskolechef: Jag tog ganska lite plats under mötet för att stärka de andra och låta deras 

idéer komma fram före mina egna, då det kan påverka de andra på fel sätt. Jag ledde 

samtalet vidare genom att ställa frågor, om vi fastnade eller kom på avvägar. Jag 

uppmuntrade hela tiden genom att nicka och ”humma” så de kände att jag var med dem. Min 

huvudsakliga roll var att hålla i tråden och sammanfatta och kolla att vi var överens om vad 

vi sagt innan vi gick vidare. 

Förskollärare B: Vår chef är öppen, orädd, nyfiken och lyssnande och hen ställer hela tiden 

frågor så jag får nya tankar och idéer. Vi blir utmanade och kommer vidare tack vare det. 

Förskollärare C: Vi är väldigt jämlika i vår organisation vilket märktes på mötet. Alla vågar 

delge varandra både bra och mindre bra erfarenheter och då lär vi av varandra. Vår 

förskolechef skapar känslan av jämlikhet med sitt förhållningssätt. Det är liksom vi 

tillsammans som gör jobbet, ingen är bättre eller sämre än någon annan. Det handlar inte om 

makt och om vem som får bestämma utan om samledning för barnen och verksamhetens 

bästa. 

 

Coachande kultur  
 
Det respondenterna målar upp i sina berättelser om förskolan och arbetet där är hur 

förskolechefens förhållningssätt har spillt över till medarbetarna och fått dem att succesivt 

förändra sina beteenden mot ett mer coachande förhållningsätt där att  lyssna, ställa frågor, 

vara nyfikenhet på andras tankar och idéer har blivit en naturlig del av förskolans vardag och 

dess kultur. Förskolechefen har varit en förebild enligt förskollärarna i studien, och visat på 

ett sätt att förhålla sig till både sig själv och till varandra. Att aktivt delta i problemlösning 
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före man ber någon annan om hjälp innebär enligt respondenterna en mer självständigt 

tänkande organisation där var och en känner att de kan bidra och få inspiration och hjälp av 

både chef och kollegor. 

Före PUG mötet 

Förskolechefen berättar hur det för hen är viktigt att lyssna för att förstå före att göra sig själv 

förstådd. Genom det förhållningsättet upplever hen sig få mer av medarbetarnas förtroende, 

vilket underlättar all deras kommunikation. De vet att jag lyssnar och att de får tid att berätta 

och reflektera själva, det minska pressen. De gör mer och mer av samma sak som jag gör med 

kollegorna nu än tidigare. Förskollärare A säger: Vi Lyssnar mer, frågar mer och tilliten ökar 

även mellan kollegor och även hos var och en av oss. Vi har blivit mer trygga i oss själva. 

Förskollärare B menar att: det är vårat förhållningsätt till varandra är vår framgång, det 

finns ingen prestige här utan vi hjälper varandra och vi vill framåt. Därför hittar vi nya 

lösningar och gör inte bara som vi alltid har gjort. Vi peppar och liksom vägleder varandra 

att våga mer. 

Under observationen 

Det som blir synligt under observationen är bland annat respekt, tillit, jämlik, stöd och 

kollegorna som kulturskapare. Mötet ”andas” ett sådant förhållningsätt och så fort det går lite 

överstyr och någon blir osäker eller tveksam hjälper kollegorna varandra med öppna frågor 

eller exempel för att ge fler infallsvinklar och fördjupa det gemensamma tänkandet som pågår 

i rummet. Nyfikenheten på varandra märks ständigt genom frågor som: Berätta mer, hur 

gjorde du då, vilka erfarenheter har du gjort? Framförallt blir villigheten att lyssna och låta 

andra tala till punkt tydlig. Vilja att verkligen försöka förstå vad den andra personen menar 

blir synliggjord. Till exempel säger en av förskollärarna till sin kollega: Nej, nu håller jag 

verkligen inte med dig. Nu får du förklara lite mer ingående om du vill ha med mig på tåget. 

Kollegan förklarar sin ståndpunkt mer utförligt och kopplar till läroplanen. På detta sätt får 

hen sin kollega med sig igen. Tonen i samtalet är hela tiden nyfiken och tillåtande vilket kan 

tyda på att de här personerna är vana vid att diskutera sina olika synpunkter på detta sätt. 

Efter PUG mötet 

Förskolechefen säger: Jag känner mig stolt och glad över gruppens vilja och engagemang, 

jag tänker att det är en ynnest att få arbeta i ett sådant här gäng och att kulturen som råder 

är så lyhörd och samtidigt drivande. Förskollärare B säger att: Alla deltar på samma villkor, 

alla har något att diskutera kring och alla kan ställa följdfrågor, det är dynamiskt och för 

verksamheten och oss själva framåt. 
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Tema Utveckling 

Lärande  
 

Före PUG mötet 

Förskolechefen berättar om hur hen har organiserat för ett kollegialt lärande: En 

utvecklingsorganisation där alla deltar och arbetssättet är reflektion och pedagogisk 

dokumentation. Förskollärare A beskriver hur hen: ser fram emot höstens teman i 

utvecklingsgruppen eftersom vi alla behöver lära oss mer och utforska tillsammans. 

Förskollärare B beskriver: Efter en spännande dokumentation som en kollega visade fick jag 

idéer till språkutvecklande lekar och då väcktes min egen lust och inspiration. 

Förskollärare C berättar hur hen blir inspirerad till att lära nytt då: Vi diskuterar relevanta 

saker som gynnar utvecklingen av oss själva och av verksamheten.  

Under observationen 

Med egna exempel från verksamheten och eget kunnande kring både språkutveckling och 

pedagogik i stort ger förskollärarna varandra ny input under mötets gång. De tillför varandra 

ny kunskap, förstärker varandras upplevelser med återkoppling i form av kommentarer, 

tillägg och beröm. Förskolechefen fördjupar genom att fråga: Berätta mer om hur du tänkte 

kring det där, hur gjorde du då? Vad hände sen? Vad tänker ni andra på när ni hör det här 

exemplet? Det är mycket skratt och fniss under den här sekvensen av mötet. 

Efter PUG mötet 

Förskolechefen säger: Jag tycker att vårat förhållningsätt till varandra under hela mötet var 

ett mått på hög kvalitet. Vilja och intresset av att lyssna på varandra och lära nytt 

tillsammans för att skapa något bra skapar en känsla av meningsfullhet hos oss. 

Förskollärare B berättar: Vi skrattade med och inte åt varandra vilket gjorde att vi vågade 

bjuda även på våra misslyckanden, det är en viktig del av vårt gemensamma lärande. 

 

 

Tydligt fokus  
Det framgår tydligt i samtliga intervjuer och under observationen att respondenterna har ett 

tydligt fokus i det man säger och i det man gör. Verksamheten och barnen är det mest centrala 
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i kommunikationen. Förskolechefen fungerar som en påminnare och vägleder när samtalen tar 

riktningar åt andra håll. 

 

Före PUG mötet 
Förskolechefen säger: Vårat huvudfokus är det pedagogiska innehållet, mitt ansvar är att 

styra upp om vi halkar bort från det. Att vi utgår från barnen när vi fattar beslut om 

varsamheten är något jag ständigt ”tjatar” om. Jag upplever att det skapar en högre 

medvetenhet hos medarbetarna om varför vi är här. Förskollärare A säger: Vi gör oftare val 

utifrån ett barn- och verksamhetsfokus nu fokus nu. Förskollärare B – Vår engagerade chef 

påminner oss ständigt om hur vi ska tänka genom sina frågor om vad som är bäst ur ett barn 

– och verksamhetsperspektiv och inte ur ett vuxenperspektiv som kanske var mer vanligt hos 

oss tidigare.  

Under observationen 

Mötet börjar mycket tydligt med att förskolechefen går igenom bakgrund och syfte till mötet. 

Förskolechefen frågar även under gång om det som hen skrivit är vad gruppen menat, om inte 

skrivs det om tills alla är överens. Hen återkopplar även till verksamheten under 

diskussionens gång och frågar; Hur tar det oss vidare, hur blir det synligt bättre för barnen 

om vi gör så? Vem tjänar på det, ni eller verksamheten? Det går inte att missa vad intentionen 

med mötet är då det hela tiden kommer påminnelser på olika sätt utan att det känns onaturligt. 

Efter PUG mötet 

Förskolechefen beskriver: en av deltagarna var inte så förberedd vilket märktes på en fråga 

hen ställde under mötet mitt svar då var tydligt; hade du läst materialet du fick före mötet 

hade du vetat svaret på frågan. Jag vill inte jobba före ett möte om ingen tar del av det. Det 

är respektlöst och inte ok. Det måste sägas för att ansvarsbiten ska bli tydlig och att alla ska 

veta vad som förväntas. Det skapar även trygghet i gruppen enligt min erfarenhet. 

Förskollärare C: Vi utgår med ifrån vårt uppdrag nu än personligt tyckande när vi diskuterar 

olika lösningar och vägar. 

 

Uppmätta resultat 
 
Samtliga respondenter har en uppfattning om att förskolan når goda mätbara resultat som de 

anser är ett sätt att mäta och synliggöra framgången på enheten. Alla framhåller att de är stolta 

över detta och att det är ett gemensamt arbete som lett till de goda resultaten.  
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Samtidigt finns en hög kommunicerad medvetenhet om att det är förskolechefen som med sitt 

förhållningssätt lyft in medvetenheten och kopplat resultaten till medarbetarnas och sina egna 

ansträngningar. 

Före PUG mötet 

Förskolechefen beskriver att förskolan har: Låg personalomsättning och sjukfrånvaro jämfört 

med andra enheter i kommunen samt de senaste 3 åren har enkäter till medarbetare, 

vårdnadshavare och till barnen visat på en hög nöjdhet även det i jämförelse med andra 

enheter i kommunen. Jag försöker peppa alla genom att påminna om hur fina resultat vi har 

nått och att vi gjort det tillsammans. Det bidrar till den goda ”andan”. 

Förskollärare C säger: Vi är medvetna och stolta över våra resultat och vad vi åstadkommit 

som grupp. 

Under observationen 

I inledningen av mötet beskriver förskolechefen hur förskolan ligger till när det gäller det 

språkutvecklande arbetssättet utifrån vad som framkommit i senaste medarbetaenkäten och 

senaste enkäten för vårdnadshavare. Även skolinspektionens rapport har gett synpunkter på 

kommunens utvecklingsområden i arbetet med det språkutvecklande arbetssättet på 

förskolorna generellt och dessa redogör förskolechefen också för. Detta skapar en förståelse 

för varför detta möte är viktigt och vad det förväntas leda till. Samtidigt påminner hen om de 

goda resultat som förskolan uppnått hittills inom detta område och även inom andra områden. 

Efter PUG mötet 

Förskollärare B: Vår chef lyfter hela tiden våra framgångar med våra resultat och det har 

skapats en positiv spiral där vi känner oss professionella, vi blir mer engagerade och värnar 

om det vi skapat tillsammans och turas om att leda samtalen i rätt riktning. 

 

DISKUSSION/ANALYS  
 
Denna studie har visat på att uppdraget som förskolechef är, precis som förskollärarens, ett 

relationellt uppdrag. Hammett (1999), Nupponen (2005) och Tengblad (2006) styrker alla 

detta på olika sätt. Kommunikation har varit nyckeln till medarbetarna och förskolechefens 

relationsbyggande. Enligt Malténs (1998)  synsätt är förskolechefen i denna studie en 

demokratisk ledare som anser och tar ställning för att samarbete och kommunikation är 

centrala framgångsfaktorer.  
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Medarbetarna förväntas ta eget ansvar och ses av ledaren som självklara deltagare i 

verksamhetens planering, något som även blev synligt i praktiken under observationen. 

Törnséns studie (2009) visar att de mest framgångsrika skolorna beskriver sina rektorer som 

öppna och resonerande i förhållande till sina lärare. Även i denna studie visar sig 

förskolechefens öppna, resonerande och coachande förhållningsätt leda till medarbetarnas och 

förskolans framgång enligt respondenternas utsago. Kouzes & Posner (2007), samt Säljö 

(2000) styrker alla att det är viktigt att ledaren är i dialog med medarbetarna och kan leda 

såväl organisation som kommunikationsprocesser. Både skolverket (2013) och 

skolinspektionen (2012) visar på att just denna kommunikation är i behov av utveckling.  

Ledarskapsfärdigheter nämns i en del tidigare forskning och enligt Tompkins & Wanca-

Thibault (2001) handlar färdigheten till kommunikation på individnivå, om förmåga att 

lyssna, ge feedback, ge råd, övertyga, instruera och motivera. Mead (1976) menade att 

grunden för ett meningsfullt samspel är förmågan att kunna anta en annans perspektiv och 

samtidigt kunna hålla fast vid sitt eget perspektiv även detta visade både förskolechef och 

förskollärare ha god förmåga till att göra i praktiken. Vilket bland annat resulterade i att man 

resonerade med sig själv och provade olika perspektiv innan man tog frågan vidare till sin 

chef eller sina kollegor.  

Hammet & Brady´s (1999) forskning visar att professionell utveckling kännetecknas av ett 

transparent, coachande och självledande förhållningsätt. Samledning ska enligt dem ersätta 

auktoritär makt och en stödjande struktur ska ersätta en hierarkisk. Tengblad (2006) pratar om 

självstyre hos medarbetarna. Denna studie visar på komplexiteten i detta eftersom det även 

spelar stor roll vilken mognad medarbetarna har nått om detta ledarskap mot självstyre ska 

lyckas. Saknas tillexempel självdisciplin och förmåga till perspektivtagning kan det vara svårt 

att nå en sådan kultur.   

Att samledning är framgångsrikt har tidigare forskning visat men resultatet av denna studie 

visar ännu tydligare hur en ledare kan gå tillväga för att skapa en samledande kultur med hjälp 

av sitt val av förhållningssätt och ställningstaganden. Samtidigt ser medarbetarnas förmåga till 

självdisciplin ut att spela stor roll för de resultat en verksamhet kan uppnå. Den 

kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2012) gjorde av förskoleverksamheter i Sverige 

visade att många förskolechefer brister i sitt uppdrag men inspektionen har inte i sin 
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granskning tagit hänsyn till grad av mognad hos organisationens medarbetare något som 

denna studie visat sig vara en del i en förskolas framgång och möjlighet till att nå en hög 

kvalitet i verksamheten. Att vara medskapande enligt det sociokulturella perspektivet och 

Vygotskijs (1999)  medieringsteori samt Von Wrights (2000) relationella perspektiv ställer, 

som jag ser det, nya krav på mognad hos både ledare och medarbetare. Processen Vygotskij 

(1999) kallar för internalisering som innebär att överta/bemästra någonting och även att 

appropriera – att göra något till sitt eget.  Frågan är hur väl vi har lyckats att implementera 

denna nya förståelse och mognadsgrad som krävs i våra förskolor sedan den reviderade 

läroplanen (2010) trädde i kraft?   

Mycket av ovan nämnda har förskolechefen och förskollärarna i studien visat sig ha god 

förmåga att göra, inte bara i teorin utan även i praktiken. De hänvisar själva till dessa 

kompetenser eller färdigheter, som grunden för deras framgång i såväl mätbara som mer svår 

mätbara resultat som tillexempel förskolans ”anda” som är något som ständigt återkommer 

och som även synliggörs i observationen av mötet mellan förskolechefen och förskollärarna. 

Sammanfattningsvis då det gäller kategorierna som växte fram under arbetets gång visade de 

på en stor kongruens mellan vad som sades och vad som gjordes i praktiken på denna 

förskola. Så väl vid intervjutillfällena samt vid observationen av det pedagogiska 

utvecklingsmötet.  Förskolechefens bild och förskollärarnas bild var i hög bemärkelse 

överensstämmande. Den gemensamma syn och ”anda” som återkommande nämndes av 

samtliga respondenter i studien blev synliggjord under observationen och detta skulle kunna 

vara en del av den framgång som förskolan uppnått både på det psykosociala planet i form av 

arbetsglädje, laganda och trivsel och på det mer ”mätbara planet” d.v.s. de resultat som 

redovisats i beskrivningen av förskolans resultat. Arbetet på förskolan ser ut att skapas 

efterhand av förskolechef och medarbetare tillsammans vilket är utmärkande för det 

sociokulturella perspektivet där ett medskapande är centralt. Alla har enligt respondenternas 

utsago mandat och befogenhet att fatta beslut och att leda vardagsarbetet när så behövdes 

vilket skapar en stark känsla av att det är ett gemensamt ansvar. Där man delar på rollen som 

den vägledande.  

Detta i sin tur beskriver respondenterna har lett till en trygg och professionell arbetsplats. De 

anser sig ha en coachande ledare som har hjälp dem att bygga en mer coachande kultur. Detta 

anser de unisont leder till utveckling, inte bara av verksamheten utan även av dem själva som 

människor. Medarbetarna berättar bland annat hur de ställer frågor till sig själva innan de 
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frågar någon annan och därmed har börjat lita mer till sig själva och sin egen kompetens att 

lösa problem. Det verkar vara små saker i ögonblicket som avgör om ett pedagogiskt möte 

mellan förskolechefen och förskollärarna ska kunna uppfattas som ett möte med kvalitet och 

som bidrar till verksamhetens utveckling. Samtidigt framgår det klart av denna studie att 

förskolechefens medvetna ledarstrategier och coachande ledarskap har bidragit till att skapa 

en organisationskultur som bygger på delaktighet, kompetens, disciplin och öppenhet, 

inspiration och lärande. Här finns ett tydligt fokus på uppdraget samt dokumenterat goda 

uppmätta resultat. Detta har enligt respondenterna lett till att det vuxit fram och skapats ett 

stärkt medarbetarskap. Samledning, samförstådda mål och laganda är värdeord som 

återkommit under denna studie hos samtliga respondenter. De kategorier som forskaren funnit 

under studien ser ut att samverka för att upprätta och bibehålla engagemanget för uppdraget 

på förskolan, hos såväl chef som hos medarbetare. Det synliggörs en hög mognadsgrad hos 

såväl förskolechef som förskollärare under både intervjuer och observation och 

kommunikationen dem emellan visar på förmåga till ett perspektivtagande som leder 

diskussionen och även verksamheten framåt.  

 

Förhoppningen med denna studie var att kunna bidra till att öka kunskapen om det 

pedagogiska mötet och dess betydelse för att bidra till att skapa en väl fungerande 

förskoleverksamhet. Syftet mynnade ut i följande frågeställning: 

 

• Vad i mötet mellan förskolechef och förskollärarna upplevs bidra till att skapa en 
verksamhet med hög kvalitet? 

 
Så vad visade studien i det pedagogiska mötet mellan förskolechef och förskollärare och vad 

kan vi lära av en verksamhet med hög nöjdhet hos medarbetare, barn och vårdnadshavare? 

Det sociokulturella perspektivet och därmed synen på kunskap och även på ledarskap ligger 

som en grund för denna verksamhet. Förskolechefen har valt detta perspektiv och det har 

enligt respondenterna resulterat i att de upplever att de tillsammans leder och skapar 

verksamheten, de är alltså alla subjekt (se figur 1, s.12) enligt Vygotskij´s medieringsteori. 

Möjligen skulle man kunna skilja på förskolechef och förskollärare i modellen då 

förskolechefens kompetens och medvetna val gör att denne blir, mer ofta vägledande subjekt 

och förskollärarna, mer ofta ett mer lärande subjekt. Men samtidigt visar det sig att mycket av 

det som leder till framgång på den här förskolan är just det att rollen som vägledande subjekt 

växlar, alla bidrar till utveckling utifrån sitt kunnande i det pedagogiska mötet (se figur 3, s. 

37). Även när förskollärarna själva leder sitt arbetslag skulle de vara betjänta av att kunna 
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anta en roll som mer vägledande subjekt i förhållande till kollegorna de leder men samtidigt 

kunna ha förmågan att kunna växla så att den kollega som har kunskap och erfarenhet inom 

det område som diskuteras verkligen får komma till tals. Detta för att säkerställa att arbetet på 

förskolan går åt rätt håll, så läroplanens intentioner kan förverkligas.  

 

 
Figur 3. Utvecklad modell av viktiga beståndsdelar i det pedagogiska mötet. 

 

 

 

Utifrån studiens tre teman Intrapersonell förmåga, Interpersonell förmåga och Utveckling som  

de tio kategorierna från studiens data sorterats under, så visar resultatet även på en möjlig 

rangordning när det gäller att tolka dessa teman.  

Enligt denna studie skulle det pedagogiska mötet för att hålla en hög kvalitet och för att bidra 

till verksamhetens utveckling, kräva att såväl förskolechef som förskollärare behöver ha i 

första hand en intrapersonell förmåga, dvs. förmågan att förstå sig själv och andra samt 

förmågan till reflektion. I nästa steg krävs att de har utvecklat en interpersonell förmåga med 

en hög grad av förmågan att samspela med andra, att därmed ha en god förmåga till både 

kommunikation och perspektivtagning. Om dessa förmågor är höga ser det ut att finnas en 

god förutsättning för att få till stånd gott pedagogiskt möte med hög kvalitet som i sin tur 

leder till verksamhetens utveckling. Ett möte där självdisciplin och ansvarskännande är hög 

hos samtliga deltagare.  
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Då förskolechefen har en agenda endast över hur hen ska leda kommunikationsprocessen och 

inte över innehållet i det ämne som ska diskuteras och utvecklas gör hen förskollärarna till 

medskapare, ett förhållningssätt som återfinns i Vygotskij´s medieringsmodell (se figur 1, s. 

13). När de går in i mötet vet ingen av dem vad som ska komma ut av mötet i form av 

resultat. Det de vet och känner sig trygga med är hur förskolechefen kommer att leda mötet 

och att de kommer att ha stor påverkans möjlighet på själva innehållet och därmed resultatet 

av mötet. De kan som förskollärare A uttryckte det: redan från början känna ett slags 

ägarskap över mötet vilket skapar kreativitet och initiativkraft hos oss på ett helt nytt sätt. 

Förskollärare B säger att vi turas om att leda samtalen i rätt riktning. Säljö (2000) menar att 

det är i samspel mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv och Vygotskij anser 

att individer utvecklas och kommer vidare i sitt inre tänkande genom att vara i sammanhang 

tillsammans med andra mer erfarna individer, något han kallar för den proximala 

utvecklingszonen. Strandberg (2006) beskriver i sin tur utvecklingszonen som ett rum för 

samarbete. Det forskaren fann i studien av det pedagogiska mötet, där syftet var 

verksamhetsutveckling var just det, ett rum för samarbete.  Tänkandet skedde gemensamt och 

leddes vid olika tillfällen vidare av olika deltagarna i mötet, i riktning mot den önskade 

utvecklingen. Ledarskapet kan sägas vara samproducerat. Något forskaren valt att synliggöra 

genom att till den ursprungliga modellen för det pedagogiska mötet (se figur 2, s.14) tillföra 

och benämna som vägledande subjekt (se figur 3, s.37). 

Såväl förskolechef som pedagoger kan i det pedagogiska mötet vara den som leder det 

gemensamma tänkandet vidare.  

 

Samledning blir ur detta perspektiv en fråga om att ge tänkandet en riktning utifrån ett 

kunnande som finns hos någon av de som deltar i mötet. En växelverkan uppstår och 

ledarskapet blir därmed samproducerat, där alla turas om att bidra och föra verksamhetens 

utveckling vidare. Det bidrag som denna studie har gett är en ökad medvetenhet om vikten av 

just rollen som vägledande subjekt (se figur 3, s. 37) i det pedagogiska mötet för att det ska 

bidra till att utveckla verksamhetens kvalitet.  

 

Kritik av resultatet 
Då detta är ett examensarbete på en termin är denna studie av förklarliga skäl inte möjlig att 

utföras under lång tid, vilket vore mest önskvärt. Forskaren vet inte heller hur påverkade 
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respondenterna varit, under såväl intervjuer som under det observerade mötet, av dennes 

närvaro. Det kan finnas en ”intervjueffekt” i studien då intervjuerna före skapar en högre 

medvetenhet om vad som sägs och vad som görs i praktiken vilket i sig skulle kunna påverka 

hur respondenterna förhåller sig både under observationen och i intervjun efter observationen. 

Det är även intressant att fråga sig hur resultatet hade påverkats om forskaren deltagit vid 

flera av dessa möten. Detta samt vetskapen om svårigheten i att förhålla sig objektiv i 

forskarrollen gör att forskaren endast kan sträva efter att uppnå svar i studien som 

förhoppningsvis skapar nya frågor, snarare än några nya ”sanningar”. Slutligen kan tilläggas 

att all kvalitativ forskning enligt Kvale & Brinkmann (2009) är präglad av en subjektivitet, 

vilket försvårar en reproduktion av denna studie. 

Vidare forskning 
Mayfield & Mayfield (2009) påtalade i sin studie ett framtida behov av att vidare undersöka 

vilka ledarskapsfärdigheter som behövs för att utveckla bästa möjliga väg för att 

vidareutveckla relationen ledare-medarbetare. Relationen mellan chef och medarbetare har 

både i tidigare forskning och i denna studie visat sig viktig för medarbetarnas engagemang 

och för förskolans framgång. Frågan om hur man som förskolechef kan skapa en mer 

samledande kultur med hjälp av val av förhållningssätt samt medarbetarnas förmåga till 

självdisciplin, är väl värt att undersöka vidare.  

Det resultat denna studie pekar mot är att ledarskapet i förskolan är något man bör producerar 

tillsammans, förskolechef och förskollärare. Resultatet visar även att man i högre grad bör 

titta på förutsättningarna för förskolechefen att kunna leda sin verksamhet framåt då studien 

visar på att det finns ett utvecklingsområde kring medarbetarskapet i förskolan. Där finns ett 

behov av att träna olika förmågor, medarbetarskapsfärdigheter så som tillexempel 

självdisciplin samt förmåga till perspektivtagning. Detta samt en fördjupning kring vad rollen 

som vägledande subjekt innebär i praktiken, skulle kunna utgöra en grund för vidare 

forskning kring vad som leder till verksamhetsutveckling i modern förskola. 
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BILAGA 1 
Informationsbrev. 

Hej! 

Jag heter Marie Lindvall Wahlberg och studerar pedagogik vid Umeå Universitet. 

Denna termin skriver jag en Magisteruppsats i form av en mini-etnografiskstudie om 

förskolechefens och förskollärares uppfattningar om följande frågeställningar: 

• Vad i mötet mellan ledare och medarbetare bidrar till att skapa en verksamhet med 
hög kvalitet? 
 

• Hur upplever förskolechef och förskollärare att man arbetar i mötet kring pedagogiska 
frågor? 

 
• Vad kan vi lära av en verksamhet med hög nöjdhet hos medarbetare, barn och 

vårdnadshavare? 
 

Vad säger förskolechefen? Förskollärarna?  Vad synliggörs vid observation? 

Jag ville titta på en framgångsrik förskola för att se vilka lärdomar det kan ge för fortsatt 

forskning och utveckling av förskolans verksamhet och ledning. 

Min undersökning kommer ske i både intervjuform där samtalet kommer att spelas in samt i 

en observation av ett möte mellan förskolechef och de tre förskollärarna. Intervjuer kommer 

att genomföras före och efter mötet för att kunna följa upp vad som sägs och vad som sedan 

sker i praktiken. Du kan välja att delta genom att kontakta mig för att boka en lämplig tid. 

Båda intervjuerna tar ca en timme vardera och observationen av mötet kommer genomföras 

under arbetstid. Allt genomförs på din arbetsplats. 

Dina svar kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Du kan när du vill välja att avsluta 

din medverkan. Svaren kommer att redovisas i min uppsats och dina svar kommer då att vara 

helt avidentifierade. Du kommer även få lyssna på den inspelade intervjun så du kan 

godkänna innehållet. När arbetat med uppsatsen är färdigt kommer intervjumaterialet att 

raderas. Uppsatsen kommer läggas fram vid Umeå universitet under ht- 2015 och om du 

önskar får du då ta del av uppsatsen i digital form.  

 

Om du vill ställa några frågor innan du bestämmer dig för att medverka är du välkommen att 

kontakta mig; Här återfanns kontaktuppgifter 

 
Med vänliga hälsningar Marie Lindvall Wahlberg 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor ”före” mötet: 

 
Till förskolechef. 

På vilket sätt anser du att den här förskolan är framgångsrik? 

Vad tänker du att relationen mellan dig och din medarbetare betyder för förskolans framgång? 

På vilket sätt har du byggt upp din organisation för att skapa förutsättningar för den här 

förskolans framgång? 

Vilka hinder har du stött på?  

Var ligger problemen, på vilken nivå i organisationen? 

Vad har varit styrkor och resurser för att lyckas? 

Vilka har varit dina mest prioriterade mål på kort och på lång sikt? 

Berätta för mig om hur du förbereder dig inför ett möte med dina medarbetare 

Berätta för mig om ett sådant möte som var motiverande och ett som var omotiverade i 

relation till lärande uppdraget. 

Vilka strategier har du inför det kommande pedagogiska utvecklingsmötet med dina 

avdelningsansvariga förskollärare? 

Din organisation, dina strategier och förskolans policys – hur anser du att de har skapat 

möjligheter till och påverkat de möten du har med dina medarbetare? 

Vad vill du uppnå med mötet? Vad är det viktigaste målet/målen du vill uppnå? 

Hur kommer du gå tillväga? Varför väljer du att göra just så? På vilket sätt tänker du att detta 

kommer skapa engagemang och aktivitet hos medarbetare, till att utföra lärande uppdraget. 
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BILAGA 3. 
 

Intervjufrågor ”före” mötet: 

 

Till medarbetare. 

Vad är speciellt med den här förskolan? 

Vad är anledningen till att det har blivit så just här? 

På viket sätt anser du att den här förskolan är framgångsrik? 

Vad tänker du att relationen mellan dig och din chef betyder för förskolans framgång? 

Vad anser du underlättar och vad hindrar framgång hos er på kort sikt? 

Vad anser du underlättar och vad hindrar framgång hos er på lång sikt? 

 

Berätta för mig om hur du förbereder dig inför ett möte kring pedagogiska utvecklingsfrågor 

med kollegor och din skolledare? 

Vilka tankar har du om det kommande PUG mötet? 

 

Berätta för mig om ett sådant möte som var motiverande och ett som var omotiverade i 

relation till lärande uppdraget? 

Vad gjorde skillnaden för dig i de olika mötena? 

Vad upplever du skapade kvalitet i ert möte om något gjorde det? 

Vilka strategier har du inför det kommande pedagogiska utvecklingsmötet med din chef och 

de andra avdelningsansvariga förskollärarna? 

Vad vill du uppnå med mötet? Vad är det viktigaste målet/målen du vill uppnå? 

Hur kommer du gå tillväga? Varför väljer du att göra just så? På vilket sätt tänker du att detta 

kommer bidra till att skapa engagemang och aktivitet i arbetslaget, till att utföra lärande 

uppdraget. 

Vad anser du vara det viktigaste en pedagogisk ledare (t.ex. förskolechef) kan bidra med 

under era möten eller i andra sammanhang på förskolan som leder till engagemang och 

aktivitet hos dig och dina kollegor, till att utföra lärande uppdraget. 
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BILAGA 4. 
 

Observationsmall för själva genomförandet av mötet: 

 

Hur är miljön där mötet ska hållas utformad? 

Vem är aktiv? 

Vem är passiv? 

Vad sägs? 

Hur sägs det? 
 
Vad görs? 

Vilken känsla får jag av det som händer i rummet? 

Vad är det deltagarna gör, inte gör som skapar den känslan 

Jag gör anteckningar under mötets gång av allt som jag hinner med av det som händer i 

rummet. Jag förhåller mig neutral och väljer medvetet att inte lägga in egna tankar eller 

tolkningar i det jag skriver ner 
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BILAGA 5A 
 

Intervjufrågor ”efter” mötet: 

 

Till förskolechef. 

Beskriv situationen 

Vad hände? 

Målen för mötet? 

Din strategi? 

Vad skapade det för tankar och känslor hos dig 

Hur agerade du? 

Vad kunde du ha gjort annorlunda? 

Vad upplever du skapade kvalitet i ert möte om något gjorde det? 

 

Återkoppling av observationen. 
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BILAGA 5B  
 

Intervjufrågor ”efter” mötet: 

 

Till medarbetare 

Beskriv situationen 

Vad hände? 

Målen för mötet? 

Din strategi? 

Vad skapade det för tankar och känslor hos dig 

Hur agerade du? 

Vad kunde du ha gjort annorlunda? 

Vad upplever du skapade kvalitet i ert möte om något gjorde det? 

Återkoppling av observationen 
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