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Inledning
2017 fick utbildningsnämnden i Stockholm i uppdrag av kommunfullmäktige att 
i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att förbättra arbets-
situationen för förskollärare och barnskötare. Projektet slutfördes i juni 2019 och 
sammanfattades i en slutrapport med en handlingsplan1 som redogör för åtgärdsför-
slag som professionen menar är betydelsefulla för att skapa en god arbetssituation 
för barnskötare och förskollärare. 

Med utgångspunkt i handlingsplanen fick undertecknade i uppdrag av Förskole
avdelningen vid utbildningsförvaltningen i Stockholms stad att belysa villkoren för 
det närvarande och det pedagogiska ledarskapet i förskolans organisation. Enligt 
uppdragsbeskrivningen ska detta göras genom att studera relationen mellan led-
ningsorganisation och hur olika yrkeskategorier uppfattar villkor och organisation 
i relation till ett närvarande och ett pedagogiskt ledarskap. 

Den övergripande fråga som ska besvaras enligt uppdragsbeskrivningen är:

 ■ Hur kan förskolan organisera sin ledningsorganisation för att främja  
det  närvarande och pedagogiska ledarskapet?

Som kommer att framgå av resultaten i denna rapport så menar vi att den över
gripande frågan i uppdragsbeskrivningen inte helt täcker komplexiteten i villkor 
för det närvarande och pedagogiska ledarskapet. Det finns aspekter av och dimen-
sioner i det närvarande och pedagogiska ledarskapet som inte primärt handlar om 
organisation. Det finns utmaningar och problem i det närvarande och pedagogiska 
ledarskapet som inte kan lösas med organisatoriska medel. Den övergripande frågan 
har därför breddats till att gälla hur man kan främja ett närvarande och pedagogiskt 
ledarskap i förskolan. Denna bredare ansats innefattar ledningsorganisationen  
men är mer inkluderande för alla medarbetare i organisationen och vägledande 
för vår syn på vad ett närvarande och pedagogiskt ledarskap innebär och hur det 
kan förbättras. 

Vår utgångspunkt är att ett närvarande och pedagogiskt ledarskap i förskolan är 
normativt och relationellt. Det är normativt eftersom förskolans uppdrag i utbild-
ningssystemet är baserat på de i läroplanen (Lpfö 18) formulerade kunskaper och 
värden som förskolebarnet ska få möjlighet att tillägna sig. Styrdokumenten säger 
vad förskolans verksamhet ska sträva efter men är inte explicit om hur det ska gå 
till. En sådan målstyrning har stor tilltro till de kunskaper och kompetenser som 
förskolans medarbetare och olika yrkeskategorier besitter. Ett normativt ledarskap 
inkluderar därför förmågan att leda alla medarbetare så att de både omfattar och 
förstår förskolans uppdrag men också hur de ska göra för att nå målen. 

Ett normativt ledarskap handlar om påverkan i en viss riktning och är därför till 
sin natur relationellt. Möjligheter för en ledning att påverka medarbetarna i för
skolan är beroende av relationerna mellan dem som ska leda och dem som ska ledas. 
Det relationella ledarskapet baseras på alla medarbetares möjlighet att förstå och 
göra sig förstådda i dialog och kommunikation. Ett närvarande och pedagogiskt 
ledarskap kan inte utövas enkelriktat, det krävs en överenskommelse mellan 

1 Länk till Handlingsplan

Hur kan förskolan  
organisera sin 
led ningsorganisa-
tion för att främja 
det närvarande 
och pedagogiska 
 ledarskapet?
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 ledning och medarbetare om innebörder och utövande av ett sådant ledarskap. 
Man kan skapa en organisation som underlättar dialog och kommunikation mellan 
ledning och medarbetare men som vi ska se i denna rapport så är organisationen 
bara ett av flera villkor och förutsättningar som behövs uppfyllas.

Betydelsen av det närvarande och pedagogiska ledarskapet har formulerats i centrala 
dokument och handlingsplaner. Det är därför lätt att tro att det finns en gemensam 
förståelse av hur detta ledarskap ska förstås och hur det ska utövas. Vi menar att 
det är en villfarelse av flera skäl. Ett skäl är att begreppen kan fyllas med flera och 
olika innebörder utifrån vilken position och funktion medarbetarna har i förskolans 
organisation. Barnskötare kommer därför att förstå begreppen på ett annat sätt än 
vad skolchefer och rektorer gör, eftersom de utgår fån sina erfarenheter och sina 
upplevelser. De har också andra erfarenheter och synpunkter på hur ett närvarande 
och pedagogiskt ledarskap ska utövas. Det belyser vikten av denna studies design 
som syftar till att ta del av alla yrkeskategoriers röster då ledarskapet ska belysas. 

Ett annat skäl till att inte utgå från att det finns konsensus om det närvarande och 
pedagogiska ledarskapet är att förskolans nationella uppdrag ska genomföras 
 utifrån väldigt olika lokala förutsättningar, inte minst är de ekonomiska, kulturella, 
språkliga och sociala förutsättningarna för förskolornas verksamhet i de olika stads-
delarna viktiga att beakta ur ett ledarskapsperspektiv. Uppdraget tolkas utifrån de 
lokala förutsättningarna och det stöd som förskolepersonal behöver för att hålla en 
hög kvalitet varierar utifrån dessa förutsättningar.

Ett tredje skäl handlar om den ansträngda och diversifierade personalsituationen 
i stadens förskolor. Det finns förskolor som har få förskollärare och med en stor 
andel barnskötare som saknar utbildning för att arbeta med barn, andra förskolor 
har en relativt god tillgång på förskollärare och utbildade barnskötare. Fortfarande 
saknar många avdelningar förskollärare. Vi vet också att förskolepersonalens kun-
skaper i det svenska språket varierar starkt mellan individer, personalgrupper och 
förskolor. Möjligheten för all personal att kunna delta i pedagogiska diskussioner 
och göra sina röster hörda är därför starkt begränsad, speciellt gäller det gruppen 
barnskötare utan utbildning för att arbeta med barn.

Det är med andra ord stora utmaningar för en ledningsorganisation som vill utöva 
ett närvarande och pedagogiskt ledarskap i en förskoleverksamhet som karakteri-
seras av stora olikheter och starkt varierade förutsättningar. Det finns en uppenbar 
risk med att utgå från ett ”normaltillstånd” eller ett mellanläge som vänder sig till 
en välutbildad personalgrupp medan en stor andel av personalen lämnas utanför, 
kanske just de grupper som också tillbringar mest tid tillsammans med barnen 
i förskolan.

Men innan vi går vidare ska vi precisera syftet med vår studie.

Stockholm, juni 2021

Sven Persson, professor i pedagogik och Bim Riddersporre,  
universitetslektor i psykologi.
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Syfte
Syftet med denna studie är att få kunskap om och belysa hur man kan främja ett 
närvarande och pedagogiskt ledarskap i förskolan. För att göra detta analyserar vi:

 ■ Villkoren för det närvarande och pedagogiska ledarskapet i förskolan. Här är 
vi speciellt intresserade av ledarskapet i förhållande till strukturella förutsätt-
ningar, till exempel familjers socioekonomiska situation och förskolornas 
 personalsituation.

 ■ Tolkningar och utövande av ett närvarande och pedagogiskt ledarskap. Våra 
informanters berättelser om hur det närvarande och pedagogiska ledarskapet 
ska tolkas och utövas, sätts in i och analyseras utifrån ett normativt och rela
tionellt perspektiv. Innebörder och konsekvenser av dessa perspektiv kommer 
vi närmare att redogöra för i avsnittet om teoretiska utgångpunkter.

 ■ Hur ett närvarande och pedagogiskt ledarskap förhåller sig till medarbetarnas 
utbildning, kompetens och utvecklingsmöjligheter.

 ■ Hur ett närvarande och pedagogiskt ledarskap förhåller sig till förskolans 
 process och strukturkvalitet.

Syftet med studien är framåtsyftande. Genom att presentera områden och frågor 
som vi finner särskilt utmanande för förskolans ledning och organisation vill vi 
bidra till diskussionen om hur det närvarande och pedagogiska ledarskapet bedrivs 
och kan bedrivas. Ambitionen är att bidra till ett gemensamt språk som underlättar 
dialog och kommunikation i förskoleorganisationen.

Syftet med denna 
studie är att få 
kunskap om och 
belysa hur man  
kan främja ett 
 närvarande och 
pedagogiskt ledar-
skap i förskolan.
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Urval, metod och 
tillvägagångssätt 
Studien ska ge ett underlag som belyser villkoren för hur ett närvarande respektive 
ett pedagogiskt ledarskap kan utövas i förskolan. Urvalet av stadsdelar och förskole
områden skulle ursprungligen spegla två faktorer: en centraliserad respektive en 
decentraliserad organisation och inner respektive ytterstad. Dessutom var det 
endast kommunala förskolor som ingick i studien. 

Fyra stadsdelar valdes ut av förskoleavdelningen: Södermalm, Norrmalm, Hässelby 
Vällingby och Farsta. Under tidens gång visade det sig att uppdelningen i decentra-
liserad och centraliserad organisation var oklar och den har i praktiken inte spelat 
någon större roll för de resultat som kommer att presenteras. Urvalet av innerstad 
och ytterstad motiveras av de demografiska skillnader som kan belysa ledarskapets 
olika villkor. Huruvida de också speglar den variation av familjers och förskole-
barns socioekonomiska förhållanden som finns i Stockholm kommer att diskuteras 
i denna rapport.

Urvalet av inner-
stad och ytterstad 
motiveras av de 
demografiska 
skillnader som kan 
belysa ledarska-
pets olika villkor.

7Villkor och organisering för ett närvarande och pedagogiskt ledarskap



I studien ingår intervjuer med skolchefer, rektorer2, biträdande rektorer, för
skollärare och barnskötare, samtliga intervjuer har genomförts under 2020 och 
upp följande workshops under våren 2021. 

För att besvara frågorna som ställs i denna delrapport har vi gjort följande:

 ■ Genomgång av forskning, rapporter och nationella styrdokument om det 
 närvarande och pedagogiska ledarskapet. 

 ■ Genomgång och slutsatser från de tre forskningscirklar som bedrivits.
 ■ Analys av de lokala styrdokument som bildar underlag för att prioritera  

det närvarande och pedagogiska ledarskapet.
 ■ Individuella intervjuer med fyra skolchefer och åtta rektorer i de utvalda 

 stadsdelarna. 
 ■ Två fokusgruppsintervjuer med fyra biträdande rektorer i varje grupp.  

Inför dessa svarade de biträdande rektorerna på en kort enkät (se bilaga 3).
 ■ Två fokusgrupper med sammantaget sju förskollärare  

(då en av de åtta inbjudna var frånvarande).
 ■ Två fokusgrupper med sammantaget sju barnskötare  

(då en av de åtta inbjudna var frånvarande).
 ■ Två uppföljande workshops i fokusgrupper; en för skolchefer, rektorer och 

biträdande rektorer samt en för barnskötare och förskollärare.

Vi har valt av att använda såväl individuella intervjuer som fokusgrupper. Då skol-
chefer och rektorer genom sina respektive uppdrag har starka mandat att utforma 
sina organisationer, såg vi det som angeläget att i lugn och ro kunna tala med var 
och en av dem. Ett viktigt syfte med dessa samtal var att förstå hur varje skolchef/
rektor ser på uppdraget och de lokala förutsättningarna och hur dessa bilder leder 
dem till beslut om att organisera sin ledning på ett visst sätt. 

Personer i övriga funktioner, det vill säga biträdande rektorer, förskollärare och 
barnskötare har viktiga erfarenheter och reflektioner knutna till att utföra sina upp-
gifter inom ramen för det sätt att organisera arbetet som skolchefer och rektorer 
valt. Fokusgruppen som metod är särskilt lämpad för att människor (i vårt fall 
 samlade fokusgrupperna personer med samma funktion) ska kunna interagera med 
varandra, dela erfarenheter och kunna ställa nya frågor. I dessa intervjuer var ett av 
våra syften att skapa en möjlighet för ett kollegialt erfarenhetsutbyte. I detta fanns 
en potential för att deltagarna skulle förtydliga sitt eget sätt att arbeta genom att 
formulera sig inför gruppen och gruppledarna, samt få anledning att svara på 
andras frågor om sitt arbete. Dessutom kan själva mötet med andra och deras sätt 
att genomföra uppdraget, vara kvalitetsdrivande och stimulerande. Detta bekräftade 
många av fokusgruppernas deltagare spontant.

Urvalet av deltagare till fokusgrupperna har skett i en form som styrgruppen 
(se nedan) föreslagit. De åtta rektorer som medverkar i vår utredning, var därför 
behjälpliga med att kontakta lämpliga personer, inhämta deras samtycke att delta, 
samt förmedla deras kontaktuppgifter till oss. De kontaktade var sin biträdande 
rektor och två förskollärare respektive barnskötare från sitt område. Dessa personer 
rekryterades dock ifrån olika förskolor inom området.

2 Vi använder i rapporten genomgående den benämning (förskolechef respektive rektor) som används i den 
källa som refereras alternativt användes vid den tidpunkt som åsyftas.
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Intervjuerna har skett digitalt i form av Zoommöten. De har varit semistrukturerade 
utifrån intervjuguider (bilagor 1, 2, 4, 5, 6) med möjlighet till uppföljningsfrågor. 
De teman som behandlats i intervjuerna har varit: det egna och medarbetarnas 
 uppdrag, förskolans funktion i området, det pedagogiska ledarskapet i tolkning och 
praktik, det närvarande ledarskapet i tolkning och praktik. Samtliga intervjuer 
belyste dessa teman men intervjuerna anpassades till de olika yrkeskategoriernas 
position, uppdrag och ansvar i organisationen. Biträdande rektorer fick dessutom 
besvara en enkät innan fokusgruppsintervjuerna genomfördes (bilaga 3). Samman-
taget gjordes 18 intervjuer med 34 medarbetare. Intervjuerna varade ungefär 
1,5 timme vardera. De spelades in, anteckningar fördes under intervjuerna och 
transkriberades till dokument för analys.

Till de båda utredarna (Sven Persson och Bim Riddersporre) har knutits en styrgrupp 
bestående av avdelningschef och utredare på Förskoleavdelningen. En referens-
grupp med samtliga tretton avdelningschefer har också knutits till studien. Kontak-
ten med  referensgruppen har skett i form av en rad presentationer av det pågående 
arbetet samt workshops. I så väl styrgruppen som i referensgruppen har preliminära 
resultat, olika tolkningar och andra frågor av intresse presenterats och diskuterats. 

För att få ytterligare respons på våra resultat och få deltagarnas reflektioner över 
vad vi kommit fram till, arrangerades två workshops med deltagarna i studien, en 
för skolchefer, rektorer och biträdande rektorer samt en för barnskötare och förskol-
lärare. Syftet var tvåfaldigt: vi ville ge feedback till våra deltagare för deras insats 
i intervjuerna men vi ville också att de skulle reflektera över några frågor och teman 
som vi tyckte var speciellt viktiga att få deras synpunkter på. Båda träffarna inledes 
med en presentation av studien och dess huvudsakliga resultat. Därefter fick del
tagarna två teman att diskutera: för ledningsnivån var temat hur ett närvarande och 
pedagogiskt ledarskap kan relateras till medarbetarnas olika kunskaper och kompe-
tenser, i gruppen med förskollärarna och barnskötarna ställdes frågan om vad som 
händer med arbetslaget i förskolan. 

För att få ytter-
ligare respons på 
våra resultat och  
få deltagarnas 
 reflektioner över 
vad vi kommit fram 
till, arrangerades 
två workshops.
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Denna rapport är baserad på tidigare undersökningar, utvecklingsprojekt och 
 studier som fokuserar Stockholms förskolor, ledarskap och personalens arbets
situation. Här ska vi kort redogöra för de resultat och slutsatser som har betydelse 
för vår studie. I texten refereras till de yrkesbeteckningar som källorna använde 
vid den tidpunkt de skrevs.
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Handlingsplan för förbättrad 
 arbetssituation för förskollärare 
och barnskötare
2017 fick utbildningsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att i samråd med 
stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen 
för förskollärare och barnskötare. Handlingsplanen rör medarbetarnas arbets
situation och inte verksamhetens kvalitet och likvärdighet ur barns eller vårdnads-
havares perspektiv. 

Som bakgrund beskrivs att medarbetarenkäten i förskolan ger bilden av en verk-
samhet med tydliga mål som följs upp på ett bra sätt. Medarbetarna upplever att 
cheferna ställer tydliga krav och att man vet vad som förväntas av en i arbetet. 
Vidare visar enkäten att förskolan präglas av utvecklingsfokus, att man bidrar 
med och tar tillvara idéer om utveckling och förbättring. 

I det empiriska underlaget (intervjuer och fokusgrupper) ingår såväl skolchefer 
(avdelningschefer) som rektorer (förskolechefer), barnskötare och förskollärare. 
En av de två frågor som stod i fokus, såväl för projektet som i slutrapporten var 
”Hur förskolan kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det när
varande och pedagogiska ledarskapet?”. 

I intervjuerna framkom att tiden för reflektion och planering för barnskötare och 
förskollärare inte är tillräcklig. Främst upplevs tid för planering begränsad då tiden 
som avsätts inte alltid kan tas ut, på grund av frånvarande kollegor. Främst lyfts 
behov av förskollärarnas planeringstid fram, då förskollärarna har ansvar för att 
leda och planera undervisningen i förskolan, men även planeringstid för barn
skötare beskrivs som en viktig förutsättning. Åtgärdsförslagen formuleras så här:

 ■ Tydliggöra förskollärarnas ansvar för undervisningen och när den bedrivs.
 ■ Avsätta och möjliggöra återkommande planeringstid för förskollärare. 
 ■ Avsätta och möjliggöra tid för barnskötare efter uppdrag.

Närvarande och stöttande chefer lyfts fram av både förskollärare och barnskötare 
som en av de viktigaste faktorerna för hur de upplever sin arbetssituation. Det tycks 
dock inte vara så betydelsefullt för dem om det är rektor eller biträdande rektor som 
utövar det närvarande och pedagogiska ledarskapet. Det viktigaste är att någon per-
son med chefsmandat utövar detta. En del upplever dock att cheferna kan vara över-
belastade och frånvarande. Medarbetarna vill slippa känslan av att vara övergivna 
eller utelämnade i situationer som kräver beslut eller handling utöver sådant som 
ingår i barnskötares respektive förskollärares uppdrag. Alla yrkesgrupper belyser att 
chefer i förskolan behöver ha färre medarbetare för att kunna vara närvarande chefer.

Ett stabilt arbetslag lyfts fram som betydande för arbetssituationen för både för-
skollärare och barnskötare. Arbetslaget är navet i förskolans arbete. Det framkommer 
att både förskollärare och barnskötare känner till det förändrade uppdraget i läro-
planen med förskollärarnas förtydligade uppdrag, men anser att det är oklart vad 
det innebär. Därför efterfrågas tydligare yrkesroller av professionen. 
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Även tydliggörande av ansvar och befogenhet mellan förskolechef och biträdande 
förskolechef lyfts fram som ett åtgärdsförslag. Både barnskötare och förskollärare 
upplever att de inte alltid vet vem man ska vända sig till av cheferna. Delegation av 
arbetsuppgifter ser olika ut mellan stadsdelsförvaltningarna.

I Slutrapporten görs en viktig markering inför det fortsatta arbetet med handlings-
planen 

Organisationens utformning påverkar chefernas handlingsutrymme och 
möjligheter att inta en stöttande och utvecklande hållning (s. 20). 

Därför lyfts frågan om hur organisationen kan se ut för att göra det möjligt för en 
chef att vara närvarande:

En slutsats i projektet är att det finns ett tydligt samband mellan olika sätt  
att organisera och leda arbetet och hur personalen mår (s. 20).

Forskningscirklar om  
ledarskap i förskolan
En forskningscirkel för avdelningschefer/skolchefer startade hösten 2018 och 
avslutades hösten 2020 under ledning Bim Riddersporre, Malmö Universitet. 

Här utforskades skolchefens roll och uppdrag, vilket bland annat utmynnade i ett 
gemensamt (opublicerat) arbetsmaterial på temat Förutsättningar för kvalitetsutveck-
ling och pedagogiskt ledarskap på alla nivåer. Behovet av en samsyn för förståelse, 
tolkning och genomförande av uppdraget poängteras. ”Alla nivåer behöver i styr-
kedjan ha strukturerade och återkommande arenor för möten där tankar, reflektioner, 
arbetssätt, metoder etc. utbyts för både ett kollektivt och kollegialt lärande. Det är 
i dessa möten som också samsynen för uppdraget läggs och utvecklas.” (s. 2).

Frågor ställs om hur mycket och på vilket sätt skolchefen kan och ska styra och 
leda en stadsdels förskoleavdelning och hålla ihop styrkedjan. Styrkedjans tydlighet 
i organisationen diskuteras. En noggrann läsning görs av Skollagens beskrivning 
av skolchefens uppdrag. En fråga som gruppen ställer är ”att det är först när vi ser 
att en förskola har allvarliga brister som vi ska ingripa? Eller finns det ett främ-
jande och förebyggande arbete som skolchefen behöver bedriva för att kvalitets
utveckling skall kunna genomsyra hela organisationen?” (s. 4).

I Förskoleavdelningens regi genomfördes två forskningscirklar för rektorer som 
startade våren 2019 och avslutades med en spridningskonferens hösten 2020. 
Forskningscirklarna leddes av Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson, båda 
verksamma vid Malmö Universitet.

I samband med spridningskonferensen publicerades rapporten Att leda förskola 
i storstad (Förskoleavdelningen, 2020). Här utforskar deltagarna, var och en i sitt 
eget projekt, villkoren för ett närvarande och ett pedagogiskt ledarskap. Alla del
tagare är erfarna ledare och har ett pågående rektorsuppdrag. Spridningen vad gäller 
deras slutsatser och tankar är påtaglig. Lokala villkor och kontexter spelar i vissa 
fall stor roll för rektorernas bedömningar av hur det egna ledarskapet ska utformas 

En slutsats i pro-
jektet är att det 
finns ett tydligt 
samband mellan 
olika sätt att orga-
nisera och leda 
arbetet och hur 
personalen mår.
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och arbetet organiseras. Det framstår att även aspekter av annat slag än de lokalt 
kontextuella, har en betydelse för hur rektorerna ser på ett önskvärt pedagogiskt 
respektive närvarande ledarskap. 

Mina möjligheter att vara ledare och chef för förskolan hänger samman  
med de specifika förutsättningar som gäller i min kommun och stadsdel  
där förskolan finns. 

Mina egna visioner, övertygelser och drivkrafter måste få avgöra hur 
jag utövar det pedagogiska ledarskapet utifrån de givna uppdragen.  
(Lena Figaro, rektor Hässelby/Vällingby)

Rektors egna visioner och övertygelser betonas i citatet om det pedagogiska ledar-
skapet. Rektor har en autonomi att forma det pedagogiska ledarskapet utifrån de 
ramar som ges i uppdraget. Det är därför av intresse att studera de möjligheter och 
hinder det finns för rektor att utöva det pedagogiska ledarskapet enligt de egna 
övertygelserna. 

Frågan om samordning av ledningsstrukturer för förskolan ur ett Stockholms
perspektiv, besvaras olika av rektorerna. I en forskningscirkel är ofta valet av 
 frågor minst lika spännande som de svar som kan formuleras. 

”Jag reflekterar också kring organisationens betydelse och rektors möjlighet 
att nå ända in i verksamhetens kärna” 

Stadens sätt att organisera förskolan i olika stadsdelar innebär svårigheter 
 att samla kompetens och skapa likvärdighet. Med en annan organisation 
kunde viktiga stödfunktioner och kompetensutveckling erbjudas likvärdigt, 
samarbete mellan olika delar av staden och med andra skolformer skulle 
underlättas och det skulle ge bättre förutsättningar för tydlig styrning. 
(Hanna Wirde, rektor Södermalm)

Det är exempelvis olika hur rektorerna ser på sin egen roll i relation till biträdande 
rektors. Ibland ses rektor och biträdande rektor som en ledningsduo som till sin 
hjälp har teamledare på plats i förskolan. Detta utesluter inte att rektor själv strävar 
efter fysisk närvaro.

I sitt uppdrag har teamledare ansvar för att organisera dagen på förskolan, 
stödja pedagogerna i den dagliga strukturen och pedagogiken samt verk-
ställa det vi samtalar om på ledningsmötena till den specifika förskolan 
 tillsammans med mig som rektor och de biträdande. 

Jag vet dock att jag vill komma närmre medarbetarna för att ge dem det  
stöd de behöver, och vistas i sammanhang där vi utvecklar det pedagogiska 
arbetet. Och för att göra det behöver jag ha goda relationer till mina med
arbetare. Och relationer byggs genom mellanmänskliga möten, inte genom 
ledning av andra tänker jag. (Anna Lund, rektor Norrmalm)

I den gemensamma rapporten ”Att leda förskola i storstad” (Förskoleavdelningen, 
2020) avspeglar rektorernas val av forskningsprojekt, de många spännande 
ingångar som finns i frågan om det pedagogiska ledarskapet.
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Kommissionen för ett  
socialt  hållbart Stockholm
I en delrapport från Kommissionen för ett hållbart Stockholm (Andersson & 
 Sandberg, 2017) belyses förskolans möjlighet att verka för social jämlikhet. 
 Rapportens övergripande rekommendationer är att öka deltagandet i förskolan 
bland barn från resurssvaga förhållanden, stärka likvärdigheten genom att höja 
kvaliteten i de pedagogiska relationerna, utveckla förutsättningarna för att ge alla 
barn det stöd de behöver samt att främja socialt blandade förskolor. I rapporten 
visas att antalet och andelen förskollärare minskar parallellt med att efterfrågan på 
för skollärare stiger till följd av befolkningsökningar. Det är därför angeläget med 
insatser för att attrahera, behålla och utveckla personalen – såväl förskolechefer 
som förskollärare och barnskötare. Men det blir också viktigt att se över organisering 
och arbetssätt för att säker ställa en förskollärarledd undervisning utifrån de resurser 
som finns tillgängliga.

I rapporten betonas att ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap är en viktig grund 
för förskoleverksamheten och för att skapa förutsättningar för barns lärande och 
utveckling. Det stärker möjligheter att behålla och rekrytera personal, samt för
bättrar möjligheter till verksamhetsutveckling. Man konstaterar att andra städer har 
organisationsmodeller som förstärker och förtydligar det pedagogiska ledarskapet, 
bland annat genom att ledarskapet för pedagogik har skiljts från ansvaret för ad
ministration. Rapporten beskriver att det saknas en enhetlig ledningsorganisation 
inom förskolan i Stockholms stad och att det finns flera olika modeller lokalt.  
För att skapa goda förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet behöver roller 
och ansvar tydliggöras.

Några reflektioner utifrån vår 
 läsning av tidigare rapporter
Gemensamt för Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm och Handlings-
planen är att man efterlyser en tydligare roll och ansvarsfördelning mellan för-
skollärare och barnskötare. Samtidigt betonas att arbetslaget är navet i förskolans 
arbete och att ett stabilt arbetslag är väldigt betydelsefullt för förskollärares och 
barnskötares arbetssituation. Detta spänningsförhållande kommer vi att belysa 
vidare och fördjupa i vår rapport. 

I rapporten från Stockholmskommissionen betonas att ett väl utvecklat pedago-
giskt ledarskap är en viktig grund för förskoleverksamheten, men utan att närmare 
definiera vad ett sådant ledarskap innebär. Liknande resonemang förs i forsknings-
cirklarna. I forskningscirklarna poängteras behovet av en samsyn för förståelse, 
tolkning och genomförande av uppdraget som närvarande och pedagogisk ledare. 
Det åskådliggör behovet av att diskutera och problematisera de båda begreppens 
innebörder, och hur det närvarande och pedagogiska ledarskapet utövas. Det ställer 
frågan om begreppens innebörder är generella för alla eller om de varierar utifrån 
kontext. Det senare skulle i så fall innebära att ett närvarande och pedagogiskt 
ledar skap definieras utifrån kontext och situation. Hur kommer i så fall centralt 
 formulerade styrdokument om ett närvarande och pedagogiskt ledarskap att tolkas 
av medarbetare som befinner sig i förskolor med stora skillnader i villkor och 
 förutsättningar för sitt uppdrag?

För att skapa goda 
förutsättningar 
för det pedago-
giska ledarskapet 
 behöver roller och 
ansvar tydliggöras.
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Likaså belyser Handlingsplanen och Stockholmskommissionen att det saknas en 
enhetlig ledningsorganisation inom förskolan i Stockholms stad och att det utvecklats 
flera olika modeller lokalt. Stadsdelarna har utvecklat organisationsmodeller som 
har olika storlek, inte minst finns det stora skillnader mellan hur många medarbetare 
som skolchef, rektor och biträdande rektor har ledningsansvar för. Man kan ställa 
sig frågan om en enhetlig ledningsorganisation är eftersträvansvärd eller om, och 
i så fall hur, ledningsorganisationen ska anpassas till lokala sammanhang och 
strukturella förutsättningar.

Vi har också några allmänna funderingar och kritiska reflektioner kring de rapporter 
vi läst. Vi vet att ledningsorganisationen för förskolan i respektive stadsdel utformas 
i väsentlig grad av den skolchef/avdelningschef som har ansvaret. Skolchefsnivån 
är dock påtagligt lite belyst i handlingsplanen. Detta kan medföra en risk för att 
styrkedjan, dvs ryggraden i ledningsorganisationen, kapas i toppen och att bilden 
av autonoma rektorer framträder på ett sätt som inte helt motsvaras av verkliga för-
hållanden vad gäller delegationer och beslutsmandat.

Två begrepp i handlingsplanen är i behov av klargörande eftersom de används 
frekvent och betydelsebärande: professionen respektive dilemman. Betyder pro
fessionen alla förskollärare och barnskötare som är tillsvidareanställda i förskolan, 
oavsett om de är utbildade och behöriga? Används begreppet när de två stora 
yrkesgrupperna ser likadant på en fråga eller uttrycker samma behov? Vad gäller 
bruket av ordet dilemma uppstår andra frågor. Ett dilemma betecknar ofta en situa-
tion där det inte är självklart vilken väg man ska välja – båda har kanske sina för 
och nackdelar. I handlingsplanen används troligen ordet dilemma i den generella 
och bredare betydelsen problem eller utmaning.
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Teoretiska  
utgångs punkter  
– ett  relationellt och 
normativt  ledarskap
Som framgår av inledningen i denna rapport så är vår teoretiska utgångspunkt att 
ett närvarande och pedagogiskt ledarskap i förskolan är normativt och relationellt. 
Man kan karakterisera vår analys som ett pendlande mellan att vara empirinära, 
i den mening att vara noga med att redogöra för våra informanters utsagor, och att 
vara tolkande utifrån våra teoretiska perspektiv. Vårt val av perspektiv baseras på 
vår förförståelse av ledarskapets innebörder men också på de resultat som fram-
kommer genom våra intervjuer. Med detta sagt kommer vi nedan att fördjupa våra 
teoretiska utgångspunkter.

Nestor (1993) definierar det pedagogiska ledarskapet på följande vis: ”pedagogiskt 
ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom 
olika handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen 
i enlighet med de mål och riktlinjer som anges i läroplan och skollag.” (s. 183). 
Nestor pekar på det som är grundläggande i pedagogiken, att uppdraget består av 
aktiva handlingar i syfte att påverka individer i en viss riktning. Det ”pedagogiska” 
i det pedagogiska ledarskapet handlar då om hur inflytelserik ledaren är och hur 
ledaren påverkar medarbetarnas arbete. 
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Vår teoretiska ut-
gångspunkt är att 
ett närvarande och 
pedagogiskt ledar-
skap i förskolan 
är normativt och 
relationellt.
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I anslutning till Nestors definition är vår utgångspunkt är att ett närvarande och 
pedagogiskt ledarskap i förskolan är normativt och relationellt. Ett normativt led-
arskap handlar om påverkan och har som mål att alla medarbetare omfattar och 
förstår för skolans uppdrag och att de vet hur de ska göra för att nå läroplanens mål
beskrivningar. Det relationella ledarskapet baseras på alla medarbetares möjlighet 
att förstå och göra sig förstådda i dialog och kommunikation.

Den normativa styrningen, ibland benämnd ideologisk styrning, riktar sig mot med
arbetarnas verklighetsuppfattning, deras förståelse och tankar liksom tolkningar och 
uppfattningar. Tanken bakom den normativa styrningen är att om de som arbetar i en 
organisation förstår och tänker om uppdraget och dess villkor på ungefär samma sätt 
(som varandra, och inte minst som ledningen önskar), så stärker det verksamheten. 
Det stärker dessutom möjligheterna för en chef att leda en grupp människor i samma 
riktning (Kärreman & Rennstam, 2012; Riddersporre & Erlandsson, 2016).

Den normativa styrningen har fått en alltmer framskjuten plats i moderna organisa-
tioner, men den är inte oomtvistad. Kritiken vänder sig bland annat mot den norma-
tiva styrmodellens integritetsnära anspråk att påverka människors inre processer, 
och ordet hjärntvätt används ibland för att markera problematiken (Alvesson, 2012; 
Sveningsson & Alvesson, 2010).

Den normativa styrningen har sällan fokuserats i forskningen om förskolans ledar-
skap, men det finns undantag (Riddersporre, 2010). Detta trots att förskolan, liksom 
skolan, kan ses som starkt normativt styrd genom den i Skollag och Läroplan fast-
slagna värdegrunden. 

Huvudelementet i normativ styrning är organisationskulturen, i ett mer lokalt sam-
manhang ofta kallad arbetsplatskultur. Kulturen har, i ett styrningsperspektiv, en 
central strategisk betydelse och blir därför mycket viktig. Ett effektivt sätt att stärka 
eller skapa en önskvärd arbetsplatskultur är att rekrytera nya medarbetare som 
”redan” matchar de normativa önskemål som finns – så kallad matchad rekrytering 
(Alvesson, 2012; Riddersporre, 2010).

Ett postheroiskt ledarskap
En traditionell beskrivning av organisation och ledarskap utgår från en hierarkisk 
modell med ledaren i toppen (en heroisk ledare) med ensamhet och beslutsamhet 
som kännetecknande drag. Denna har sedan länge uppfattats som bristfällig för att 
beskriva delar av ett modernt eller postmodernt arbetsliv. Redan 1997 myntade 
James P Eicher begreppet postheroiskt ledarskap för att möta detta. Känneteck-
nande för ett postheroiskt ledarskap är (Riddersporre, 2016a; 2019) att:

 ■ Det utövas i komplexa sammanhang.
 ■ Det utövas genom kommunikation, interaktion och relation.
 ■ Det är problemlösande och demokratiskt.
 ■ Det innebär ett delat ansvar för kvalitet och måluppfyllelse. 

Ett relationellt ledarskap i en komplex organisation riktar sig till flera nivåer.  
Nedanstående figur illustrerar detta.

Ett relationellt 
ledarskap i en 
 komplex organi-
sation riktar sig 
till flera nivåer.
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Rektors omvärldsramar och relationer (efter Riddersporre & Sjövik, 2011; 2016)

Som exemplifieras i figuren ovan kan rektor/biträdande rektor beskrivas som en 
relationell ledare, där de många kontaktytorna och den kommunikativa, pedago-
giska kompetensen är framträdande och av central betydelse. Rektors ledarskap 
är relationellt i förhållande till intressenter och aktörer på flera olika nivåer. Men 
figuren belyser också att ledarskapet bygger på insikt i flera kunskapsfält. 

Ett relationellt ledarskap och en relationell ledare kan beskrivas på följande sätt 
(Riddersporre, 2016a; 2019):

 ■ Det utövas av en person som sällan behöver ”peka med hela handen”.
 ■ Det är kommunikativt, någon som samspelar med många och på ett  

konstruktivt sätt.
 ■ Det är samverkande, en person som har ett ömsesidigt beroende mellan  

sig själv som ledare och medarbetarna, och till andra parter.
 ■ Det är lärande, någon som ser utveckling och fortbildning som  

organisationens livsnerv.
 ■ Det är öppet, en person som är öppen för olikhet och ser en potential  

i den  variation som finns.

Med utgångspunkt i denna beskrivning kommer vi att belysa det närvarande och 
pedagogiska ledarskapet genom en normativ och relationell lins. Men först en lite 
mer utredande beskrivning av hur ett närvarande och pedagogiskt ledarskap har 
beskrivits i litteratur och styrdokument.

Övriga offentliga 
och privata 
verksamheter 
och aktörer*

Utbildnings-
marknaden

Skollagen och 
läroplanen

Rektor
i förskolan

Vårdnadshavare 
och barn

Politiker och
tjänstemän
(kommunal nivå)

Professionen och det 
förskolepedagogiska 
kunskapsfältet

Politiker och 
tjänstemän 
(statlig nivå)

Pedagoger och
övrig personal

* T.ex. infrastruktur och IT,
 media, kultur- och
 föreningsliv, näringsliv
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Ett närvarande och ett pedagogiskt 
ledarskap – breda begrepp för ökad 
måluppfyllelse 
I styrdokument om skolan har rektors ansvar för pedagogiska frågeställningar 
aktualiserats i större eller mindre utsträckning sedan mitten av 1900talet. I dag 
används begreppet pedagogiskt ledarskap av både Skolverket och Skolinspektionen 
som nyckelbegrepp för rektorer i förskola och skola. Rektors ställning har stärkts 
genom 2010 års skollag som slår fast att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet/
förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor/förskolechef (9 §). I läroplanen 
för förskolan betonas också rektors/förskolechefs ansvar som pedagogisk ledare, 
som bland annat innebär att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med målen 
och att resultat/verksamhet följs upp. 

Vad som menas med ett pedagogiskt ledarskap varierar utifrån vem som definierar 
begreppet och utifrån vilken position begreppet används. Formuleringarna på 
myndighetsnivå poängterar att det pedagogiska ledarskapet ska leda till utveckling 
och ökad måluppfyllelse. Skollagen (SFS 2010:800) har en kort och allmän defini-
tion som handlar om ”att leda och samordna det pedagogiska arbetet på ett sätt som 
utvecklar verksamheten”. 

Enligt läroplanen för förskolan ansvarar rektor för att verksamhetens målupp
fyllelse följs upp och utvärderas. Det innebär att rektor ansvarar för det systema-
tiska kvalitetsarbetet, förskolans arbetsformer, förskolans lärandemiljö, formerna 
för barns inflytande, föräldrasamverkan och kompetensutveckling av personalen. 
Rektor har med andra ord ansvar för förskolans kvalitet i dess helhet genom att 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
 verksamheten. 

I Skolinspektionens kvalitetsrapport (Rapport 2012:1) definieras pedagogiskt ledar-
skap i två steg, tolkning av målen och aktiviteter för att uppfylla målen: ”Pedago-
giskt 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 att förbättra 
skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin 
utveckling.” 

Skolinspektionen bröt ner denna övergripande definition i sin riktade granskning 
av förskolornas ledarskap. Ett pedagogiskt ledarskap innebär att rektor ska: 

 ■ Initiera och leda utvecklingsprocesser.
 ■ Kommunicera om metoder, arbetsformer och mål.
 ■ Ha inblick i och kunskap om det dagliga arbetet.
 ■ Ta ansvar för att följa upp fördelade ledningsuppgifter.
 ■ Analysera och utvärdera behov av utvecklingsinsatser.
 ■ Kommunicera med huvudmannen om förskolans behov.

Skollagen har en 
kort och allmän 
definition som 
handlar om ”att 
leda och samordna 
det pedagogiska  
arbetet på ett sätt 
som utvecklar 
 verksamheten”.
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Att det pedagogiska ledarskapet är en viktig faktor för förskolors kvalitet har 
belysts av Skolinspektionen (2016. 2018). Man visar att förskolor med hög kvalitet 
har engagerade och intresserade förskolechefer som tar sitt ansvar som pedago-
giska ledare. På förskolor som skolinspektionen beskriver ha hög kvalitet leder de 
det systematiska kvalitetsarbetet och lägger stor vikt vid att förskolepersonalen kan 
beskriva hur och varför de arbetar på det ena eller andra sättet. Förskolechefen 
behöver föra samtal med personalen om förskolans uppdrag, mål, vision och hur 
dessa ska nås. Dessutom behöver förskolechefen leda det systematiska kvalitets
arbetet på ett tydligare vis. Det vill säga att tillsammans med personalen doku
mentera, analysera och identifiera utvecklingsbehov, samt att initiera, driva och 
följa upp utvecklingsprojekt i relation till de nationella målen för förskolan 
 (Skol inspektionen, 2016).

Det närvarande ledarskapet är, precis som det pedagogiska ledarskapet, ett brett 
begrepp. Det har starka konnationer till management och att utöva ett effektivt 
ledar skap som företagsledare i en postindustriell tid men används numera i flera 
andra sammanhang, inte minst inom den offentliga sektorn för att beskriva ett 
önskvärt ledarskap. Begreppet har använts för att karakterisera ett synligt och per-
sonligt ledarskap som går bortom formella och hierarkiska strukturer. Ett behov av 
ett nära ledarskap har formulerats, vilket ställt krav på förändringar och organisa-
tionsutvecklingar inom förskoleområdet (Corin, 2016; Corin, m.fl. 2016). 

Det nära och det närvarande ledarskapet har intresserat forskare inom en rad  
olika områden som till exempel företagsekonomi och beteendevetenskap. Ett när
varande ledarskap (ibland betecknat som executive leadership eller leadership 
 presence) är ett begrepp som har använts för att förklara vad som karakteriserar  
ett framgångsrikt ledarskap. Kerns (2019) konstaterar att ledare själva verkar ha  
en tilltro till betydelsen av ett närvarande ledarskap, utan att närmare definiera vad 
det innebär. I en intervjustudie (Dagley och Gaskin, 2014) om hur affärsmän 
(“business professionals”) med expertis inom effektiva organisationer definierade 
ett närvarande ledarskap, framkom att ett närvarande ledarskap är ett ledarskap 
som influerar medarbetarna bortom den formella auktoritet som ligger i chefs
positionen.

I en magisteruppsats i företagsekonomi med den intressanta titeln ”Hur leder en 
frånvarande ledare” (Hägg, 2009) intervjuas fem chefer om sitt ledarskap. Det fram-
går att telefoni och email är de huvudsakliga kommunikationsverktyg som hjälper 
ledarna att leda i sin frånvaro. En frånvarande ledare behöver delegera ansvar och 
befogenheter och detta är ett måste för att möjliggöra frånvaron. Ledarnas frånvaro 
behöver inte medföra några direkta negativa konsekvenser, frånvaron kan snarare 
bidra till organisationernas utveckling och fortlevnad. Brüde Sundin (2009) menar, 
i linje med Häggs resultat, att rektor genom att interagera med personalen och agera 
på ett speciellt sätt, kan förmedla ett budskap, även om det inte alltid uttrycks rakt 
ut. Flera av rektorerna i hennes studie pratar om sig själva som symboliska ledare.

Ett närvarande ledarskap betyder att man som ledare vill göra sig synlig för sina 
medarbetare. Ett närvarande ledarskap kan därför också förstås som en form av 
självpresentation. Man kan uttrycka det som att ledare och medarbetare presen
terar sig för varandra; ledaren presenterar sig som person för medarbetarna 
(makeselfpresentation) i syfte att framstå som en person för dem, medarbetarna 
presenterar sig i sin tur för ledaren för att göra sig själva och sitt arbete synligt 
(Leary & Bolino, 2018). Det utgår från antagandet att ett närvarande ledarskap är 
en personlig och ömsesidig påverkan mellan chef och medarbetare. Ledaren lanse-
rar sitt eget ”varumärke” i det närvarande ledarskapet. 

Det närvarande 
ledarskapet är, 
precis som det 
 pedagogiska 
ledar skapet, ett 
brett begrepp.
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Det närvarande ledarskapet framstår i litteraturen som ett uttryck för a) en upp
sättning av nyckelhandlingar som syftar till att öka kommunikation och tydlighet 
i ledarskapet och b) ett personligt ledarskap med strävan efter självpresentation. 
Gemensamt för försöken att definiera innebörder av ett närvarande ledarskap är att 
ledaren strävar efter att komma ifrån ett osynligt hierarkiskt ledarskap. Graden av 
interaktion mellan ledare och medarbetare, liksom på vilket sätt relationerna mellan 
ledare och medarbetare upprätthålls, diskuteras i litteraturen utifrån en skala från 
konkret kontinuerlig fysisk närvaro till att vara fysisk frånvarande, men tillgänglig 
via olika medier. Vad det innebär att vara ”närvarande” i ett närvarande ledarskap 
är emellertid oklart. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett närvarande och ett pedagogiskt ledarskap 
framstår i litteraturen som relationella begrepp. Det närvarande och pedagogiska 
ledarskapet får med andra ord sin bekräftelse i interaktion, dialog och kommunikation 
mellan chef/ledare och medarbetare. Eftersom det närvarande och det pedagogiska 
ledarskapet är breda och mångtydiga begrepp, kommer de att bli föremål för olika 
tolkningar. Det finns alltså en uppenbar risk att man i en organisation tror att man 
talar om samma sak men att aktörerna i organisationen tolkar det närvarande och 
pedagogiska ledarskapet på helt olika sätt. Ett syfte med denna rapport är därför att 
belysa de olika betydelserna som läggs i begreppen för att bidra till ett gemensamt 
språk som underlättar dialog och kommunikation i förskoleorganisationen. 
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Resultat
I detta resultatkapitel kommer vi att belysa villkoren för det närvarande och peda-
gogiska ledarskapet i förskolan. Först redovisas de strukturella förutsättningarna 
för förskolans uppdrag i Stockholm och hur skolchefer och rektorer resonerar om 
dessa villkor. Därefter redovisar vi hur våra informanter menar att det närvarande 
och pedagogiska ledarskapet kan tolkas och utövas. Variationer mellan yrkes
kategorier och stadsdelar i tolkning och utövande kommer att redovisas och pro-
blematiseras. Intervjuerna analyseras utifrån ett relationellt och normativt perspek-
tiv med särskilt fokus på villkor och förutsättningar för dialog och kontinuitet 
mellan ledning och medarbetare. 

Med avstamp i denna del i resultatredovisningen kommer två teman att presenteras 
och fördjupas. Det är teman som vi menar är särskilt utmanande för ett närvarande 
och pedagogiskt ledarskap ur ett Stockholmsperspektiv. Först kommer vi att 
behandla betydelsen av medarbetarnas utbildning och kompetens. Inom detta tema 
diskuterar vi förskollärarnas och barnskötarnas arbetssituation och möjlighet att 
utvecklas inom sitt yrke. Det andra temat anknyter till personalens utbildning och 
kompetens ur ett kvalitetsperspektiv. Här redogör vi för forskning om förskolans 
process och strukturkvalitet. Diskussionen om förskolans kvalitet relateras till 
utvecklingen av förskolans arbetslag och arbetsplatskultur. Avslutningsvis presen-
teras sammanfattande slutsatser från resultatet. 
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Förskolans strukturella 
 förutsättningar och  
organisatoriska kontext 
För att beskriva en organisation behöver tre aspekter föras samman: ledare, med
arbetare och kontext (Alvesson & Spicer, 2011; Riddersporre & Erlandsson, 2016). 
Kontext kan förstås som arten av uppdraget, omvärldsfaktorer samt förutsättningar 
för att klara uppdraget. Bland förskolans viktiga kontextuella faktorer kan nämnas 
strukturella variationer i demografi och socioekonomiskt avseende, liksom de 
kompetensrelaterade och materiella ramarna för verksamheten. 

Förskolans verksamhet är en del av den nationella utbildningspolitiken och av 
 Sveriges ekonomiska och samhälleliga prioriteringar. På den nationella nivån for-
muleras det gemensamma uppdraget – att erbjuda alla barn i Sverige en förskola 
av god och likvärdig kvalitet. Uppdraget regleras och preciseras i styrdokumenten, 
vilka är gemensamma. Det är på nivåerna under den nationella som skillnader i 
villkor för förskolans verksamhet gör sig gällande. Empirin i föreliggande rapport 
begränsas till förhållanden i Stockholms stad, speciellt fyra utvalda stadsdelar: 
 Farsta, HässelbyVällingby, Norrmalm och Södermalm.

Förskolans verksamhet och organisatoriska kontext är kopplad till politiska styr-
former och hur det politiska beslutsfattandet är organiserat. I Stockholms stad är 
ansvaret för en rad samhällsfunktioner decentraliserat till stadsdelar. Inom respek-
tive geografiskt område ansvarar tretton stadsdelsförvaltningar för kommunal 
 förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 
skötsel av parker, socialpsykiatri, individ och familjeomsorg, konsumentväg
ledning samt fritids och kulturverksamhet.

I vårt uppdrag att utreda villkoren för ett närvarande och pedagogiskt ledarskap 
intervjuar vi endast personer anställda för att organisera, leda och genomföra verk-
samheten i förskolan. Allt våra informanter beskriver, berättar och problematiserar 
existerar inom och påverkas av ovan beskrivna organisatoriska kontext. Här ges ett 
innehållsrikt exempel från vårt intervjumaterial, på en organisatorisk reflektion 
baserad på professionell erfarenhet:

Många lager: stadsdelar, Stockholm, staten. Mycket i läroplansuppdraget, 
barns lärande – vi vill nånting med det. Varken kommunen eller stadsdelen 
delar ibland vår syn på vad förskolan ska vara. Leder till svårigheter eftersom 
vi sitter ihop i stadsdelen med  äldre omsorg och socialtjänst. Både  politiker 
och direktör har annan bakgrund än förskolan. Vi har förskole avdelningen 
inom UTB. Den är liten och  sysslar mest med utvärdering och med de 
 privata aktörerna. Den är inte en stark röst för förskolan.  Förskolan i staden 
tas inte på allvar som den första delen i utbildnings kedjan. Puttas ner till 
omsorg. Så är det inte alls hos  skolchefen, men hennes utmaning är att föra 
fram förskolans frågor uppåt. Förskolan får ofta en liten klapp på huvudet. 
(Rektor)

Givet att vi ser på organisation som ett verktyg för att förverkliga idéer eller nå mål 
inom en kärnverksamhet som förskolan, är ovanstående citat värt att fundera över. 
Rektor beskriver att det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna som beslutar 
vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stads-
delsförvaltningarna ska sedan genomföra nämndernas beslut. Förskolan befinner 
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sig alltså i stark konkurrens med många andra viktiga områden, om medel och 
resurser. Beslut med konsekvenser för förskolans verksamhet och villkor fattas av 
förtroendevalda med mer eller mindre djupa kunskaper och insikter om förskolan.

Stadsdelarnas förskoleorganisation skiljer sig åt 
För förskolan i Stockholm innebär styrkedjans nivåer arbetslaget, förskoleenheten 
och stadsdelsområdet förutom stadens sammantagna nivå. De fyra stadsdelar som 
valts ut för vår studie, har  sinsemellan olikheter i sin ledningsorganisation för för-
skolan. Två stadsdelar anses vara exempel på en centraliserad organisation, Farsta 
och Södermalm. I Hässelby Vällingby och Norrmalm betraktas organisationen som 
mer decentraliserad. Ur valet har gjorts av förskoleavdelningen (FA) på utbildnings-
förvaltningen, utifrån dessa skillnader. Dessutom har en stadsdel av varje kategori 
(centraliserad/decentraliserad) valts ur kategorierna innerstad/ytterstad. 

Vi har, under arbetets gång ibland haft svårt att uppfatta skillnader rörande centra
lisering/decentralisering på ett tydligt och systematiskt sätt. Här presenteras därför 
kortfattat hur organisationen ser ut i de fyra studerade stadsdelarna. De källor som 
använts är dels den initiala skriftliga information vi fått via utbildningsförvalt-
ningen samt organisationsskisser från respektive skolchef hösten 2020. Även den 
information vi fått i indi viduella intervjuer med skolchefer och rektorer samt i 
fokusgruppsamtal med biträdande rektorer används. Intervjusvaren är speciellt 
intressanta i ljuset av att de beskrivningar vi fått (via texter och organisationsskisser) 
inte ger oss en tydlig bild av likheter och skillnader mellan de ingående stadsdelarna. 
Avslutningsvis gör vi en egen reflektion över hur vi uppfattat skillnader, likheter 
och betydelsen av dessa.

Farsta
Centraliserad organisation, ytterstad. Antalet inskrivna barn 2019: 2 298.

Farstas sex förskoleenheter har sinsemellan olika förutsättningar beroende på 
demografi, mångkultur och pedagogiskt högskoleutbildad personal. Förskole
enheterna har mellan fyra och sju förskolor. Det finns 39 förskolor. Förskole
enheterna leds av en rektor samt en eller två biträdande rektorer. Fem enheter  
har administrativa assistenter. 

I Farsta samlas, enligt organisationsskissen en rad funktioner under skolchefen. 
Handläggare, controller, stödenhet och pedagogisk utveckling ligger centralt 
 placerade. Därutöver finns alltså sex förskoleenheter med en rektor och två biträ-
dande rektorer för varje enhet.

Skolchefen beskriver ”mina styrkor är att skapa strukturer”. Ingen omvälvande 
förändring har gjorts i ledningsstrukturen, ”inte som på Södermalm”.

En rektor beskriver sig främst som förändringsledare, båda framhåller arbetslags-
ledarnas nya och viktiga funktion och att de som rektorer sätter en ära i att vara 
 tillgängliga för medarbetare som söker kontakt. En annan rektor säger ”Tältpinnar 
– biträdande är tältpinnar som är deltagande i förskoleverksamheten”. Vi förstår 
detta som att de biträdande rektorerna ger stöd åt ledningen.

En biträdande rektor beskrev hur man i Farsta gått från mindre organisatoriskt 
sammanhang mot större, det vill säga i centraliserande riktning.

För förskolan 
i Stockholm inne-
bär styrkedjans 
nivåer arbetslaget, 
förskoleenheten 
och stadsdels-
området förutom 
stadens samman-
tagna nivå.
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Södermalm
Centraliserad organisation, innerstad. Antalet inskrivna barn 2019: 2 772.

Förskoleverksamheten består av fem förskoleområden där det ingår 16 förskole
enheter, 47 förskolor och sju öppna förskolor. Varje förskoleområde leds av en rektor 
som till sin hjälp har en administratör och en ledningsgrupp bestående av biträdande 
rektorer. De biträdande rektorerna leder förskoleenheten. Inom förvaltningen finns 
det två pedagogiska utvecklare som är ett stöd till alla förskolor. 

Södermalm har, enligt organisationsskissen lagt stödenhet och utvecklingsenhet 
centralt, under skolchefen. Det finns fem förskoleområden med rektor och tre 
biträdande rektorer per område.

Skolchefen framhåller att ”organisationen är så viktig för kvaliteten. Rektorsupp-
draget är strategiskt, helheten är Södermalm. Besluten ska fattas i central lednings-
grupp. Rektor har det pedagogiska ansvaret. /…/ tidigare jobbade man i sitt eget 
stuprör men inte i det kollektiva lärandet”.

En rektor beskriver den organisatoriska förändring som gjorts 2018, som genom-
gripande. Den har bland annat gjort det möjligt att flytta resurser mellan enheter, 
och bland annat lett till ”att jag inte är så upptagen av samtal med medarbetare gör 
det möjligt för mig att skapa mer gynnsamma förutsättningar”. Men en annan 
aspekt formuleras också av samma rektor: ”ett närvarande ledarskap efterfrågas. 
De vill se sin chef, att chefen vet något om dem. Fysisk närvaro räknas högt. Om 
inte gruppen på förskolan är självgående så behövs fysisk närvaro”. Samma rektor 
framhåller att med Södermalms ledningsstruktur så ”krävs hög chefskompetens 
hos biträdande”. En annan rektor framhåller att det kan vara svårt att få en auten-
tisk bild av läget ute i förskolorna (då rektor inte är där så ofta), då informationen 
ofta känns tillrättalagd för rektors öron.

En biträdande rektor hänvisar till omorganisationen och konstaterar: ”Det har hänt 
någonting. Ledningsgruppsmötena har blivit mer effektiva – de länkar in i varandra. 
Alla har lite lättare att organisera sin tid”.

Hässelby-Vällingby
Decentraliserad organisation, ytterstad. Antalet inskrivna barn 2019: 2 402.

Förskolorna i Hässelby Vällingby, totalt 46 adresser och 192 grupper är indelade 
i tio enheter vilka tillhör förvaltningens avdelning för förskola. Den allmänna för-
skolan, en avdelning för finsktalande barn samt två avdelningar för flerfunktions-
hindrade barn är organiserade under förskoleenheterna. Förskoleenheterna består 
av fyra till fem förskolor och leds av en rektor var samt en till två biträdande rektorer 
beroende på enhetens storlek. Alla enheter har en specialpedagog och en adminis-
tratör. I några enheter finns också pedagogisk ledare och ateljerista. 

I HässelbyVällingby finns, enligt organisationsskissen ett avdelningsstöd under 
skolchefen. Här arbetar utvecklingsstrateg, köhandläggare, psykolog, resurs
samordnare, logoped, strateg samt kultursekreterare. Skolchefen har kärnverk
samheten, snarare än organisationen i fokus. ”Lätt att fastna i organisationen, men 
vad får barnen?”. ”Personerna i organisationen är det viktigaste. Hos mig har de 
stort friutrymme”.

… att jag inte  
är så upptagen  
av samtal med 
medarbetare gör 
det möjligt för 
mig att skapa mer 
gynnsamma förut-
sättningar.
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Detta friutrymme avspeglas i intervjuerna med två rektorer, vilka till synes valt 
olika vägar i sitt ledarskap. En rektor anser att ”det har blivit mer fokus på resultat, 
systematiskt kvalitetsarbete, mer kontroller. Verksamheten har blivit bättre, mycket 
bättre”. Rektorn har valt att inte själv vara ute i verksamheten. ”Jag kan inte stå vid 
löpande bandet om jag ska vara VD. /…/ Jag vill ha en medarbetardriven verk
samhet”. En annan rektor väljer en annan väg. ”Jag vill vara en rektor som syns. 
Jag går runt på alla förskolor, jag vill finnas ute i verksamheten. /…/ jag använder 
datorn som kontor”. Båda rektorerna ser sig som pedagogiska ledare.

De biträdande rektorerna arbetar bland annat med systematiskt kvalitetsarbete, 
resursför delning, schema, kontakt med vårdnadshavare, det vill säga inte primärt 
ett pedagogiskt ledarskap.

Norrmalm
Decentraliserad organisation, innerstad. Antalet inskrivna barn 2019: 1 934.

Förskoleverksamheten består av 31 förskolor fördelat på sex enheter. Förskolornas 
ledningsorganisation består av en rektor per enhet samt en till tre biträdande rektorer. 

Norrmalm har, enligt organisationsskissen en stab placerad under skolchefen med 
controller, metodutvecklare, samordnare för barnhälsa samt köhandläggare. Det 
finn sex enheter vilka är av varierande storlek. Det finns en rektor och en till tre 
biträdande rektorer i varje enhet. Varje förskola har dessutom en arbetsplatsledare 
(förskollärare).

Skolchefen är ute i verksamheten mycket och är med i undervisningen på var 
och en av de 32 förskolorna, åtminstone någon gång per år. ”Vi måste ut mycket 
mer i stället för att de kommer till oss”. Leder genom tillit snarare än genom 
 kontroll. ”Kulturen på förskolan förmedlas genom rektor och skolchef”. Efter ett 
förankringsarbete i ledningsgruppen har nu uppdraget ändrats så att rektorerna 
är peda gogiska ledare och en stab har anställts för att sköta administrationen.  
”Det är uppbyggda strukturer som skapar trygghet men det är relationer som allt 
bygger på”. 

En rektor beskriver sig som en pedagogisk ledare i samtal med medarbetarna.  
Att ha kännedom om verksamheten är viktigt, ”så jag gick från att leda genom 
andra till att leda tillsammans med andra”. ”Biträdande är hands on, jag är mer 
strategisk”. En annan rektor har mycket samtal med arbetsplatsledarna, satsar på 
transparens i sitt arbete och lägger bara en dag i veckan på administration.

En biträdande rektor beskriver organisationen som väloljad med tydlig roll och 
funktionsuppdelning, och att ”vi har organisatoriskt gått från större till mindre 
sammanhang”. En annan framhåller betydelsen av ”att se sin förskola som en  
– så vi inte ser avdelningsvis”. Hela förskolan som ett stort arbetslag, alltså.

Det är upp- 
byggda strukturer 
som  skapar trygg-
het men det är  
relationer som allt 
bygger på.
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Några reflektioner 
För oss som forskare framgår inte någon tydlig kategoriskillnad initialt, mellan 
dessa fyra organisationsbeskrivningar. De olikheter som finns kan vara avgörande, 
men betydelsen av dem framgår bättre först när vi får möjlighet att tala med skol-
chefer och rektorer och ta del av deras egna beskrivningar. 

Intresset för, och fokus på organisation skiftar mellan informanterna från de olika 
stadsdelarna. Alla verkar dock medvetna om hur organisationen ser ut och är på-
tagligt lojala med den. Det är först i fokusgrupperna med förskollärare respektive 
barnskötare som en del önskemål artikuleras om alternativa sätt att leda. Det gäller 
då främst önskan om att ha sina chefer på plats i högre utsträckning. Inte heller här 
är temat speciellt framträdande.

I en stadsdel, Norrmalm, har organisationskulturen en bärande funktion. Skolchefen, 
liksom rektorer och biträdande hänvisar till en stark och tydlig kultur. Även i 
fokusgruppsamtal med förskollärare och barnskötare hänvisar informanterna till 
denna kultur, vilken tycks uppskattas av alla.

Val av ledningsorganisation motiveras av våra informanter i respektive stadsdel. 
En förekommande retorisk inramning för beskrivningen är att dagens sätt att orga-
nisera ledning och verksamhet i förskolan möter ett behov av att hantera ett problem 
som (i vissa fall) fanns i en tidigare organisation. Resonemangen blir därmed i stor 
utsträckning stadsdelsinterna snarare än en jämförelse mellan de olika stadsdelarna 
i Stockholm. Även den utvärdering som refereras i rapporten Förskola i Stockholms 
stad, 2021, verkar främst ta sikte på att ledningsorganisationen ska vara tydlig  
(sett ur ett rektors perspektiv). Här är ansvarsfrågan central och fokus ligger på en 
transparent och väl kommunicerad styrkedja och funktionsuppdelning.

Rektorernas ledningsorganisationer i de utvärderade förskoleenheterna 
varierar i hur de är organiserade och hur arbetsuppgifter delegeras till de 
biträdande rektorerna. Det finns ofta, men inte alltid, en dokumenterad 
 rollfördelning med beslutsrätt för exempelvis organisation, personal, 
 arbetsmiljö mellan rektor och biträdande rektor. I de fall där delegationen 
inte är dokumenterad, kan det innebära oklarheter i ansvarsfrågan och hur 
återföring av ansvaret till rektor sker. (Förskola i Stockholms stad, 2021, s. 39)

Ett observandum är, att de fyra deltagande stadsdelarna valt sinsemellan olika  
sätt att kommunicera sin (lednings)organisation grafiskt och begreppsligt. Oav
sett hur staden kommer att förhålla sig till likriktning respektive lokala lösningar 
i stads delarna, skulle kommunikationen underlättas av att samordna sättet att 
 kommunicera de val som görs. Liksom fallet är med de otillräckligt definierade 
centrala begreppen närvarande och pedagogiskt ledarskap, finns här en källa till 
tänkbara missförstånd.

Stadsdelarna är sinsemellan olika
Stadsdelarnas demografiska och socioekonomiska förutsättningar skiljer sig åt, 
i vissa fall markant. Det socioekonomiska indexet, som används för resursför
delning till förskolorna, grundar sig på andel vuxna med låg utbildning, andel barn 
med utländsk bakgrund och andel barnfamiljer med låg inkomst. Ett högt index 
innebär en hög andel med utländsk bakgrund, lägre utbildningsnivå och låg 
inkomst. Stockholms stad har 14 (idag 13 stadsdelar) stadsdelsnämndsområden, 
som har delats upp i 94 planområden. Planområden används för planering av för-
skola och annan  pedagogisk omsorg. Det är stora socioekonomiska skillnader mellan 
stadens  planområden, vilket illustreras i nedanstående tabell (Sweco, 2017). 
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Tabell 1. Planområden med högst respektive lägst socioekonomiskt index.

De 5 planområdena med högst 
socioekonomiskt index

Index De 5 planområdena med lägst  
socioekonomiskt index

Index

Rinkeby 366 Enskededalen 21

Tensta Hjulsta 324 Herrängen 22

Husby 294 Norra Ängby 23

Skärholmen 274 Johan Skytte 33

Rågsved 265 Hammarbyhamnen 36

De stadsdelar som ingår i vårt urval tenderar att hålla sig inom ett lågt socio
ekonomiskt index, främst gäller det Norrmalm och Södermalm där det bor familjer 
med hög inkomst, hög utbildning och låg andel barn med utländsk bakgrund. 
 HässelbyVällingby har mer blandade förhållanden medan Farsta har det högsta 
socioekonomiska indexet i vårt urval. Vissa stadsdelar har, inom sitt område, stora 
strukturella variationer beträffande demografi och socioekonomiska förutsätt-
ningar. Familjers levnadsvillkor återspeglas på olika sätt i förskolan, vilket 
 följande citat är exempel på: 

Vi har de här åttamiljonersvillorna och barn som är hungriga på måndagen. 
(Skolchef)

Merparten kommer från förhållanden som är välordnade. (Rektor)

Speciellt i Hässelby Gård som är ett utsatt område – där är barnen  
i för skolan även under sommaren och loven. Det är bra. (Skolchef)

Relativt hög andel BIBASS. Autismspektrum, utmaning med inkludering 
och exkludering. (Rektor)

Det är tydligt att stadsdelarna och förskoleområdena/förskoleenheterna i Stockholm 
skiljer sig åt vad beträffar strukturella faktorer, med exempel på såväl dramatisk 
som nästan obefintlig variation. Medan skolcheferna visade en hög medvetenhet 
om dessa förhållanden, var flera av rektorerna relativt undrande inför förskolans 
uppdrag med en nationell läroplan och samtidigt en lokal kontext. Det faller sig 
ganska naturligt att ju högre upp i styrkedjan en person verkar, desto större över-
blick. Skolcheferna har hela sin stadsdel att överblicka medan rektorerna har sitt 
område inom stadsdelen. Kommer vi till biträdande och så småningom till arbets-
lag blir det än tydligare att den lokala kontexten inte skiljs ut så tydligt. Generellt 
har det varit svårt för oss att se hur kunskaper om de strukturella variationerna haft 
bäring på hur förskolans uppdrag utformas. 

Vi har ställt frågor till skolchefer och rektorer om hur de ser på förskolans samhälle-
liga uppdrag i just deras stadsdel respektive förskoleområde: 

De flesta vårdnadshavare tjänar bra och har goda livsvillkor. Det blir fokus 
på jag och mitt – förskolan ska stå för något annat för dessa barn som lever 
i en socialt homogen värld. Viktigt att de får syn på andra kulturer, synsätt, 
olika sätt att leva. (Skolchef)

Förskolan står för det gemensamma /…/ att tänka längre än till sina egna 
behov. (Skolchef)
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Familjerna rent generellt har inte kännedom om förskolan ur ett lärande
perspektiv, utan mer ur ett omsorgsperspektiv. Föräldrar kommer med stora 
frågor om omsorg, trygghet och säkerhet. (Rektor) 

Värdegrundsarbetet – ett bra förhållningssätt till nyanlända. Jag är stolt över 
vår värdegrund. (Skolchef)

Att barn ska få vara med andra barn. Farsta är en stor stadsdel med mycket 
olikheter; socialt, flerspråkighet. Likvärdighet – rättvist betyder inte lika… 
(Skolchef)

Som framgår av det tidigare exemplet rörande BIBASS, är det inte enbart inom det 
socioekonomiska området som variationer eller lokala särdrag kan identifieras. Det 
finns även exempel på att en mer eller mindre tillfällig situation påverkar bilden:

Hammarby Sjöstad – här bor resursstarka familjer. Men på Södermalm  
finns en större variation. Vissa nya svenskar med tillfälligt boende och som 
saknar svenska, både vårdnadshavare och barn. (Rektor)

De skolchefer och rektorer som beskriver varierande levnadsvillkor för barnen och 
deras vårdnadshavare, ofta benämnt mångfald, poängterar vanligtvis att detta är en 
positiv utmaning i deras uppdrag att erbjuda alla barn en likvärdig förskola. Detta 
kan möjligen ses som uttryck för en normativ styrning, dvs ansatsen att få personer 
i en organisation att tänka, värdera och tala på likartat sätt i en fråga (Riddersporre, 
2010, 2018; Riddersporre & Erlandsson, 2016). Den positiva grundhållningen till 
”mångfald” står naturligtvis inte per se i kontrast till informanternas upplevelser. 
Däremot kan frågan ställas huruvida en avvikande mening hade kunnat uttryckas 
lika tydligt.

Det vore förödande tråkigt utan mångfalden. Den gör en glad och att arbetet 
känns betydelsefullt. (Rektor)

Berikande med denna mångfald… (Skolchef)

Det är sex rektorer i ledningsgruppen och vi har högt i tak. Hjälps åt för att 
arbeta med likvärdigheten. Diskussioner i ledningsgruppen om behov och 
resurser inom de olik förskoleområdena. Jag har fått jobba lite för att lyfta 
detta. (Skolchef)

De andra förskolorna har många barn med utländskt ursprung. Pedagogerna 
har sitt hjärta här, de väljer ett område med sociala utmaningar för de vill 
jobba så. (Rektor)

Jag är stolt över att arbeta i HässelbyVällingby. Vi har en förskola som 
 ligger i ett utsatt område. Våra föräldrar får stöd – om de tar emot det. Jag 
vet som rektor att jag har många bollplank – socialtjänst, skola. Jag tycker 
det är positivt att tillhöra en stadsdel med alla dessa verksamheter. (Rektor)

Vår egen observation, likväl som utsagor från flera av våra informanter, är att ju 
närmare den dagliga, pedagogiska verksamheten med barnen vi kommer, desto 
mer lokalt och mindre överblickbart blir perspektivet. 

Värdegrunds-
arbetet – ett bra 
förhållningssätt till 
nyanlända. Jag 
är stolt över vår 
 värdegrund.  
(Skolchef)
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Vad säger våra informanter 
om innebörder och tolkningar 
av ett pedagogiskt ledarskap
Innan vi redovisar vad våra intervjupersoner berättar om det närvarande och 
 pedagogiska ledarskapets innebörder och utövande är det på sin plats att säga 
något om hur vi förstår intervjuernas funktion. Vi förstår intervjuerna och de skrift-
liga berättelserna som narrativ om den egna arbetssituationen och det närvarande 
och pedagogiska ledarskapet. Berättelserna är inga objektiva sanningar, snarare är 
det subjektiva erfarenheter och upplevelser. Dessa erfarenheter och upplevelser är 
 viktiga eftersom de olika yrkeskategorierna är experter inom sina områden och 
att deras röster uttrycker en ”levd erfarenhet” av sin arbetssituation och det 
 närvarande och pedagogiska ledarskapets villkor. 

När intervjupersoner pratar om eller beskriver sin arbetssituation konstruerar de 
sig själva som yrkeskategori, profession och sin position i en organisation. I fokus-
grupperna med förskollärare och barnskötare förhåller de intervjuade sig till varan-
dra, de följer upp varandras tal och de riktar sina svar till en mottagare. Vi som 
intervjuar kan då ibland ses som budbärare som ska medverka till en förändring av 
arbetssituationen. Berättelserna har en mottagare med förmodad makt och möjlig-
het att göra något år de förhållanden som man upplever som problematiska. 

Det är den ena sidan av berättelsen. Den andra sidan uttrycker det vi kan kalla för 
performativitet, dvs den intervjuade framställer sig själv så som man vill bli 
betraktad av andra. Man skapar och återskapar en social identitet i sina berättelser. 
Berättelserna synliggör vad som kan sägas och tänkas, men också vem som kan 
säga det och vilken auktoritet som tillskrivs det som sägs (Ball, 2006). Det handlar 
om lojalitet gentemot den egna gruppen, gentemot organisationen och medarbetare 
men också en solidaritet med förskolan och dess uppdrag.

Med detta sagt så följer här en presentation av vad våra informanter säger om det 
pedagogiska ledarskapet. Som framgår av litteraturgenomgången så är definitionen 
av det pedagogiska ledarskapet bred. Det kan göra dem som ska utöva ett pedago-
giskt ledarskap osäkra på innebörden av begreppet. När vi frågade om vad ett 
pedagogiskt ledarskap innebär uttryckte sig en rektor på följande sätt: 

Hela verksamheten är ju pedagogisk … Begreppet pedagogiskt ledarskap 
är svårt. Vad förväntas jag att göra i den rollen? (Rektor)

Det finns en dubbeltydighet i begreppet ett pedagogiskt ledarskap som speglar 
denna osäkerhet. En ledare kan utöva ledarskap över en pedagogisk organisation 
och /eller utöva ett ledarskap på ett pedagogiskt sätt. Det är myntets båda sidor. 
Flera av rektorerna betonar just att de leder en pedagogisk organisation:

Mitt jobb är att se till att vi har en organisation som lär. (Rektor)

Andra rektorer betonar den pedagogiska ledarens roll och att det handlar om hur 
man utövar sitt ledarskap:

Det är en svår fråga. … Det är pedagogik vi håller på med. Det handlar om 
hur man är som ledare. (Rektor)
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Jag vill vara en ledare snarare än en chef. (Rektor)

Dessa båda aspekter av det pedagogiska ledarskapet – ett organisations respektive 
ledarperspektiv – behöver naturligtvis inte vara separerade från varandra. Troligtvis 
är de båda aspekterna integrerade i våra informanters resonemang om innebörder 
i det pedagogiska ledarskapet men det finns en betydelseskillnad som kommer till 
uttryck i utövandet av det pedagogiska ledarskapet.

Direkt eller indirekt ledarskap
Det är möjligt att utifrån våra informanters utsagor göra en åtskillnad mellan  
direkt och indirekt pedagogiskt ledarskap för att tydliggöra hur rektor direkt kan 
påverka medarbetarnas arbete respektive att indirekt styra genom att skapa förut-
sättningar och engagemang för en utbildning och undervisning av hög kvalitet 
(Skolverket, 2020). Med det direkta pedagogiska ledarskapet menar man ofta ett 
ledarskap nära förskolan och undervisningen, medan det indirekta ledarskapet mer 
handlar om att skapa förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. Åtskillnaden 
mellan ett direkt och indirekt ledarskap tangerar hur ledarskapet delegeras, som vi 
återkommer till i avsnittet om det närvarande ledarskapet.

Skolinspektionen bryter ner det pedagogiska ledarskapet i två steg: tolkning av 
målen respektive aktiviteter för att uppfylla målen. Våra informanter talar inte så 
mycket om uppdraget att tolka läroplansmålen. När vi frågar rektorerna om hur de 
omsätter det pedagogiska ledarskapet så får vi uttalanden som visar att tolkningen av 
det pedagogiska ledarskapet utgör en riktning för vad som görs i praktiken. Vi bad 
rektorerna att försöka ge konkreta exempel på hur de utövar det pedagogiska ledar-
skapet och svaren på frågan är nära kopplade till ett direkt och indirekt ledarskap. 
Några av rektorerna betonar det direkta pedagogiska ledarskapet och ger exempel på 
hur det pedagogiska ledarskapet kan se ut när de kommer till en förskola:

Är du här? Kan du hjälpa oss att möblera? (Rektor)

För dessa rektorer är det viktigt att ha direkt kontakt med sina medarbetare. Det 
kan röra sig om allt från att hjälpa medarbetare med att möblera en avdelning så att 
den fysiska miljön gagnar verksamheten till att bistå arbetslag som är i någon form 
av kris:

Det är ganska ofta att vi går in i arbetslag om de är stressade. (Rektor)

Andra berättar att de utövar ett pedagogiskt ledarskap genom att diskutera upp-
komna pedagogiska frågor med personalen:

En utvecklingsdag på förskolan. Vi pratade om inskolningen av nya barn 
och då var det en person som tog upp ett problem. Vi gjorde ett rollspel  
om detta. (Rektor)

Flera av rektorerna framhåller just detta som citatet belyser; att det pedagogiska 
ledarskapet framför allt innebär att man diskuterar pedagogiska frågor med 
 personalen i olika forum:

Ett bra exempel är de utvecklingsgrupper vi har. Mötena handlar om att  
vi vill skapa dialog och komma nära det som faktiskt händer. (Rektor)

Mötena handlar 
om att vi vill skapa 
dialog och komma  
nära det som 
 faktiskt händer. 
(Rektor)
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Att inspirera, engagera och driva  
pedagogiska  utvecklingsprocesser
Lika viktigt som att lyssna till vad våra informanter säger och uttalar sig om, är att 
”lyssna” på vad som inte sägs. Vi ställde oss frågan: Vad kan man förvänta sig att 
våra informanter tar upp som betydelsefulla aspekter av ett pedagogiskt ledarskap? 
En aspekt av ett pedagogiskt ledarskap som inte i någon större utsträckning togs 
upp av de intervjuade skolcheferna och rektorerna var att se sig som ledare för 
pedagogiska utvecklingsprocesser på förskolorna genom att inspirera, engagera 
och driva pedagogiska frågor. Flera av de rektorer som deltog i forskningscirklar 
och även valts ut att delta i vår utredning, har däremot i sina cirkelprojekt studerat 
just det egna ledarskapet i olika utvecklingsprojekt. Detta kan ge oss anledning att 
fundera över om det kan vara själva frågorna i intervjuguiderna (bilaga 1 och 2) 
som påverkat. Eller om det krävs en riktad satsning, som en forskningscirkel är, för 
att rektorerna ska ta sig tid att verkligen gå in i specifika processer. Sannolikt ser 
det inte lika ut för alla rektorer.

Våra fokusgruppsintervjuer med barnskötare får oss emellertid att reflektera över 
hur diskussionerna om pedagogik och pedagogiska visioner genomförs i förskole
organisationen. Barnskötarna var den grupp som tydligast uttryckte att de inte var 
tillräckligt delaktiga i de pedagogiska utvecklingsprocesserna. Flera av dem, inte alla, 
efterlyste ett pedagogiskt drivande ledarskap som med entusiasm och engagemang 
fick medarbetarna (och då speciellt barnskötarna) att vara delaktiga i pedagogiska 
diskussioner:

Jag kan sakna det. Vi jobbar inte så mycket med de pedagogiska frågorna, 
till exempel på APT:n vi ges inte tid för att diskutera barnsyn, läroplan.  
Man förväntar sig likvärdighet men vi får inte tiden. Svårt att bedriva en 
gemensam pedagogisk verksamhet om man inte driver pedagogiska frågor. 
(Barnskötare)

Jag håller med om APT. Utvecklingsgrupperna – det blir lite internsnack 
och det kommer inte ut. APTmötena ska vara strukturerade så att alla kan 
vara med och prata. (Barnskötare)

Allt är verkligen inte präglat av missnöje, det finns de som är tillfreds eller relativt 
nöjda med sin egen roll och möjlighet att påverka. Flera informanter efterlyser 
dock bättre forum för barnskötare att träffas för pedagogiska diskussioner:

Jag kan styra ganska mycket av den pedagogiska verksamheten. Jag har 
möjlighet att utveckla verksamheten. (Barnskötare)

Jag är också rätt nöjd. Men det borde finnas ett forum. (Barnskötare)

Medan skolchefer och rektorer ser behovet av att skapa ett större utrymme för  
det pedagogiska ledarskapet, ger även förskollärare och barnskötare en bild av  
att detta utrymme ännu inte finns i tillräcklig omfattning. Det verkar återstå ett 
 om fattande arbete för att skapa utrymme och inkludera alla. Denna diskussion 
återkommer vi till under avsnittet Medarbetarnas kompetenser, utbildning och 
 utvecklingsmöjligheter.

Vilka är då förutsättningarna för att utöva ett pedagogiskt ledarskap som innebär 
att rektor är engagerad i pedagogiska utvecklingsprocesser? Skolinspektionen 
(2018) framhåller att förskolechefen behöver finnas som pedagogisk ledare, även 
om arbetslagen är självstyrande, för att kommunicera med medarbetarna kring mål 
och visioner för verksamheten. Problemet är att förskolecheferna alltför ofta får 

Jag kan styra 
ganska mycket av 
den pedagogiska 
verksamheten.  
Jag har möjlighet 
att utveckla verk-
samheten.  
(Barnskötare)
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fokusera på chefskap och administrativa uppgifter istället för på det pedagogiska 
ledarskapet. Det finns enligt Skolinspektionen ett stort behov av att stärka det 
pedagogiska ledarskapet för att organisera det inre arbetet med utgångspunkt i det 
nationella uppdraget. Liknande tendenser pekar nordisk forskning om ledarskap 
i förskolan på (Larsen & Slåtten, 2014). Då stora förändringsprocesser har satts igång 
i förskolans verksamhet har förskolechefens/rektorns administrativa börda ökat. 

Det funktionsdelade ledarskapet 
Det funktionsdelade ledarskap, mellan rektor och biträdande rektor, som ses som 
en möjlig lösning diskuteras också i grupperna. En tanke har varit att de biträdande, 
genom att avlasta rektor en hel del administrativa uppgifter samt stå för direkt
kontakt med medarbetare. Rektor skulle då kunna arbeta med strategiskt. Här blir 
det av ett särskilt intresse att följa samtalen i fokusgrupper för biträdande rektorer. 
Så här kan det funktionsdelade ledarskapet uppfattas:

Organisationen har en väldigt stor roll. Roll och funktionsuppdelningen  
är mycket viktig. (Biträdande rektor)

Jag måste ha samma vision, gå åt samma håll som min rektor. Att vi har  
en dialog hela tiden. (Biträdande rektor)

Jag ska vara mer kritisk. Jag tycker generellt att det är väldigt tufft. Det är 
många medarbetare och svårt att få det att funka. Det är många människor 
– jag tycker att det är lite hårt. /…/ det är ett traditionellt kvinnoyrke med 
många medarbetare per chef. Arbetslagen ser ungefär lika ut sedan 1984, 
trots högre krav. Välkommet med mer resurser. (Biträdande rektor)

Flera av de biträdande rektorerna uttrycker att de har ett nära och bra samarbete 
med rektor och att de ser sig som ett ledningsteam. I något fall har det funktions-
uppdelade ledarskapet tagits ett steg vidare:

Vi biträdande rektorer hade förut ansvar för ett antal förskolor vardera.  
Nu har jag ansvar för en fråga i stället – barn i behov av särskilt stöd. Det 
underlättar arbetet och jag får mer energi av att vara ute i barngrupperna. 
Ansvarsområdena underlättar – känner inte samma press nu. Kan handleda 
arbetslagen. Det gäller att hitta lösningar i den egna ledningsgruppen. 
 (Biträdande rektor)

Det som ofta beskrivs som omöjligt eller utmanande att uppnå, finns på något 
ställe redan förverkligat. Det är oklart huruvida det är ett funktionsuppdelat ledar-
skap som möjliggjort detta:

Vi har fått bra struktur på den pedagogiska diskussionen. Pedagogiska 
utvecklingstiden – vi läser gemensam litteratur så vi får in forskning 
 naturligt, så att förskollärare och barnskötare får tid att diskutera.  
(Biträdande rektor)

Att rektor och biträdande rektor drar åt samma håll och förmedlar ett gemensamt 
budskap och även involverar sina medarbetare, framhålls som viktigt:

Vi skrev ihop en pedagogisk deklaration. Alla har samtalat om den, vi 
 arbetar kontinuerligt med den i olika former. ”Så här ser vi på barn…” 
(Biträdande rektor)

Organisationen har 
en väldigt stor roll. 
Roll- och funktions-
uppdelningen  
är mycket viktig. 
(Biträdande rektor)
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Man behöver göra självreflektioner hela tiden. Vilka är de svaga och starka 
sidorna i mitt ledarskap? Ja, vi stöttar varandra. Reflektioner tillsammans är 
jätteviktigt. (Biträdande rektor)

Våra medarbetare får önska vem man vill ha medarbetarsamtal med. Sedan 
får rektor fördela samtalen. (Biträdande rektor)

Vad vi kan utläsa av intervjuerna med skolchefer, rektorer och biträdande rektorer 
så finns det en stor medvetenhet om att man behöver skapa tid och rum för det 
pedagogiska ledarskapet. Skolcheferna strävar efter att minska de administrativa 
diskussionerna i de olika stödgrupperna och låta de pedagogiska frågorna ta större 
plats. Rektorerna vill också skapa utrymme för att vara strategiska och inte ägna 
sig åt administrativa uppgifter i alltför hög utsträckning. En del av lösningen på det 
problemet läggs på det funktionsdelade ledarskapet där rektor ägnar sig åt strate-
giska frågor medan biträdande rektor får ett stort ansvar för administrativa upp
gifter och den direkta kontakten med medarbetarna. 

I samtalen med förskollärare tenderar frågor om det pedagogiska ledarskapet att 
röra organisering av arbetet mer än stöd för måltolkning och planering av aktivi
teter för att nå målen i läroplanen (som Skolinspektionen förordar). 

Tydlighet är A och O. de måste ge oss redskapen – policy för sjukfrånvaro 
till exempel. En tät kommunikation med rektor – hur ser dagen ut – så att 
man kan bolla med dem. (Förskollärare)

Frågan om var ledarskapet finns, vem som utövar det, kommer upp till diskussion. 
Vissa informanter framhåller de formella ledarnas roll och även organisationen 
som sådan:

Just APTmötena är väldigt viktiga, så att en närvarande rektor kan ge  
stöd. Så det är värdefullt. En drivande rektor som kan driva på, som kan 
peppa – så värdefullt. Där kan en biträdande rektor sätta igång intressanta 
diskussioner. (Förskollärare)

Viktigast är att de (rektor och biträdande rektor; vår anm.) pratar med 
 varandra. Förutsägbarhet är viktigast, ingen happening. (Förskollärare)

Man behöver en organisation för att se medarbetarna. (Förskollärare)

Det är inte självklart att rektor eller biträdande rektor ses som primära pedagogiska 
ledare:

Allt handlar om ledarskap. Hos oss är det förskolläraren som har det, den 
pedagogiska ledaren… men sen är det vi förskollärare som gör det till
sammans. Vi håller i alla möten. (Förskollärare)

De pedagogiska frågorna är det mycket vår pedagogista som sköter. 
 (Förskollärare)

Allt handlar om 
 ledarskap. Hos oss  
är det förskollära-
ren som har det, 
den pedagogiska 
 ledaren… men sen 
är det vi förskol-
lärare som gör det 
tillsammans. Vi 
håller i alla möten. 
(Förskollärare)
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En mer generell reflektion vi gör efter att ha samtalat med förskollärare är att de ofta 
uttrycker sig och reflekterar som om de vore en form av chefer eller arbets givare. 
Förskollärarna beskriver i vissa fall sin roll som om de vore en del av  ledningen, 
medan barnskötarna har en rad olika tankar om hur yrkesrollerna och delegering av 
ansvar borde utformas (se avsnittet Ett delegerat ledarskap). En förskollärare, som 
också är arbetsplatsledare, berättar att i den organisation hon arbetar i så har hon har 
en förmedlande funktion mellan förskolans personal och ledningen:

Strukturen är viktigast. Arbetsplatsledaren har nära kontakt med rektor  
och biträdande rektor. Medarbetarna kan vända sig till dem via arbetsplats-
ledaren. (Förskollärare, arbetsplatsledare)

Vissa förskollärare har även ett mer formellt mandat att fungera som samordnare 
eller arbetsplatsledare.

Vi har ju en utvecklad struktur. Jag sitter i ledningsgrupp och vi utarbetar 
tillsammans en pedagogisk vision. Det är vi som arbetsplatsledare som 
 driver det. (Förskollärare)

I personalkonflikter – då får jag stöd från min rektor. Dessa kan vara en  
tung post för arbetslagsledaren. (Förskollärare)

Detta väcker i sin tur frågor rörande organisationen. Här läggs ytterligare en nivå 
av ”ledarskap” ovanför arbetslaget, eller kanske mer korrekt, barnskötarna. 
Begreppet arbetslag förekommer förvånansvärt sparsamt i samtalen. Istället 
poängteras betydelsen av de nätverk och mötesplatser som skapas för de olika 
yrkeskategorierna:

Vi har APT och förskollärarnätverk. Där planerar och organiserar vi. 
Och läser litteratur. Barnskötarna har också nätverk. (Förskollärare)

Det pedagogiska ledarskapet, så som det framstår genom våra informanters utsagor, 
är komplext. Helt uppenbart är, att våra informanter haft olika ingångar i frågan 
om hur det utövas, bör fungera och vem som ansvarar för vad. Tydligt är det stora 
engagemang som frågan om pedagogiskt ledarskap, pedagogiska diskussioner och 
möjligheten att påverka det pedagogiska arbetet, väcker. Här finns en kraftkälla att 
ta till vara i det fortsatta arbetet med handlingsplanen.
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Förskollärarna 
beskriver i vissa 
fall sin roll som om 
de vore en del av 
ledningen, medan 
barnskötarna har 
en rad olika tankar 
om yrkesrollerna.
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Vad säger våra informanter om 
innebörden och utövandet av ett 
närvarande ledarskap? 
I den litteratur vi redovisat framgår att ett närvarande ledarskap inte alltid behöver 
tolkas som att den som leder en verksamhet är fysiskt närvarande. Det närvarande 
ledarskapet har definierats utifrån en skala från konkret kontinuerlig fysisk närvaro 
till att vara fysisk frånvarande, men tillgänglig. I det senare fallet hålls kontakten 
istället via olika medier. Utifrån ett normativt och relationellt perspektiv handlar 
emellertid det närvarande ledarskapet om möjlighet att påverka medarbetarna 
genom sin ”närvaro”. Det skulle i så fall betyda att ett närvarande ledarskap ska 
gynna relationerna och dialogen mellan ledare och medarbetare. Huruvida man 
kan utöva ett normativt ledarskap för ökad måluppfyllelse utan att vara fysiskt 
 närvarande tas upp av alla våra informanter. 

Att vara fysiskt närvarande eller leda på distans
Skillnader i hållning till om man vill och kan vara fysisk närvarande i förskolorna 
kom tydligt fram då vi frågade hur rektorerna utövade ett närvarande ledarskap. 
Våra informanter placerar sig på en skala från att dagligen vara fysiskt närvarande 
till att sällan vara ute i verksamheten.

En av rektorerna var tydlig med att prioritera den fysiska närvaron: 

Jag vill verkligen vara ute i verksamheten. Jag bär med mig min dator till 
olika förskolor – jag har inget eget kontor. (Rektor)

Citatet ovan ger uttryck för ett ledarskap som betonar att rektor behöver och vill 
vara fysiskt närvarande för att få tillräcklig kunskap om medarbetarnas situation 
men också för att göra sig synlig för medarbetarna. Att ha kontoret i datorn är ett 
medvetet val som görs för att kunna utöva ett direkt och fysiskt närvarande ledar-
skap. Det här direkta utövandet av ett närvarande och pedagogiskt ledarskap kan 
kontrasteras av nedanstående formuleringar om vad ett närvarande ledarskap 
inte innebär: 

Ett provocerande begrepp. Att vara närvarande är inte att vara fysiskt 
 närvarande och möblera om eller göra läshörnor. (Rektor)

Denna rektor tar avstånd från en tolkning av ett närvarande ledarskap som skulle 
innebära en kontinuerlig fysisk närvaro på förskolorna. Rektor har inte den möjlig-
heten på grund av storleken på det område som hen ansvarar för men menar också 
att rektor kan påverka och leda personalen på andra sätt än genom den fysiska när-
varon. Istället för fysisk närvaro poängteras tillgänglighet. Alla rektorer betonar 
vikten av att vara tillgängliga för sina medarbetare, om de inte kan vara fysiskt 
 närvarande så är de möjliga att nå på andra sätt. Så här uttrycker en rektor det: 

Jag svarar alltid på mail och SMS från personalen inom några timmar.  
(Rektor)
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Att vara tillgänglig är för samtliga rektorer en viktig aspekt av det närvarande 
ledarskapet medan graden av fysisk närvaro varierar. Det har inte endast att göra 
med synsätt och tolkning av vad ett närvarande ledarskap innebär, för många av 
rektorerna som ansvarar för många förskolor är det inte möjligt att vara fysiskt 
 närvarande. Istället får de finna andra strategier för att utöva ett närvarande ledar-
skap. En av förskollärarna gör en liknande reflektion över betydelsen av rektors 
fysiska närvaro:

Viktigt att rektor är närvarande – hon finns bara ett telefonsamtal bort. 
 Funkar bra hos oss. (Förskollärare)

Förskolläraren menar att rektorn är närvarande i betydelsen att hen finns ”bara ett 
telefonsamtal bort”. För denna förskollärare är tillgängligheten viktigast. Men det 
finns röster från barnskötarna som pekar på att just tillgängligheten kan vara ett 
problem:

Ibland kan de vara svåra att få tag på. Man ska maila och ibland kan det ta 
tid. Det kan vara om ett enskilt barn eller hela gruppen. Svårt att bolla med 
dem om de inte finns där. (Barnskötare)

Upplevelsen av ett fysiskt frånvarande ledarskap är tydligast hos gruppen barn
skötare. Flera barnskötare efterlyser en tydlighet i organisationen av hur kontakten 
med rektor och biträdande ska gå till:

Det ska vara lättare att få kontakt med dem. Det har skiftat under åren. 
Ibland har det funnits scheman som vi fått och då vet vi var de är. 
 (Barnskötare)

I en av fokusgrupperna diskuterades att tydligheten i hur kontakter med ledningen 
organiseras ytterst är en fråga om likvärdighet:

Jag kommer tillbaka till likvärdighet. Om ledaren har en tydlig struktur då 
behöver man kanske inte ha en närvarande ledare. Om det inte finns så undrar 
man mera. Det behövs tydlighet för en likvärdig förskola. (Barnskötare)

Denna tydlighet i organiseringen framhålls också av de biträdande rektorerna.  
En av dem berättar att hen är schemalagd i förskolorna varje dag:

Vi har schemalagd tid i förskolorna varje dag, en till tre timmar. Det handlar 
om att synas i verksamheten. ”Det här har jag sett” och få igång en diskussion. 
Vi är en liten enhet så det går. (Biträdande rektor)

En schemalagd tid i förskolorna gör det möjligt att basera de pedagogiska diskus-
sionerna på aktuella observationer. Hen skaffar sig kunskap om den dagliga verk-
samheten genom att vara fysiskt närvarande och schemaläggningen garanterar en 
viss förutsägbarhet. Att veta när den biträdande kommer gör det också möjligt för 
medarbetarna att förbereda sig och ta upp frågor. Vår informant framhåller att detta 
är möjligt eftersom det är en liten enhet. En av rektorerna menar dock att spontana 
besök ger en annan inblick i hur förskolans arbete fungerar eftersom det inte blir 
tillrättalagda situationer:

Ibland överraskar jag med att vara fysiskt närvarande. Ibland kommer jag 
lite oanmäld och bara är. (Rektor)

Att vara till gänglig 
är för samtliga 
rektorer en vik-
tig aspekt av det 
 närvarande ledar-
skapet medan 
graden av fysisk 
närvaro varierar.
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Ett ”ledarskap på begäran” har sina uppenbara begränsningar, inte bara utifrån att 
chefer inte alltid går att få tag på och att det inte finns organisatoriska strukturer som 
gör att medarbetare vet var cheferna finns, utan också för att det finns med arbetare 
som inte har de språkliga resurser som krävs för att dialog och kommunikation på 
distans ska fungera. Ur ett normativt och relationellt perspektiv kan ett ledarskap 
som bygger på tillgänglighet problematiseras ytterligare. 

Flera av rektorerna betonar betydelsen av att delegera uppgifter till biträdande 
 rektor och till förskollärare med ledningsuppdrag. Problem och möjligheter med 
ett delegerat ledarskap diskuteras mer fördjupat nedan men innan vi kommer dit så 
ska vi ta upp en viktig relationell aspekt på möten mellan ledare och medarbetare: 
möjligheten att skapa en dialog för att förstå och göra sig förstådd.

Den viktiga dialogen
Vi har tidigare i denna rapport poängterat att ett närvarande och pedagogiskt ledar-
skap är dialogiskt och relationellt utifrån principen att förstå den andre och kunna 
göra sig förstådd. Det är en ömsesidig process som kräver att man har förmågan att 
lyssna. Det finns de som menar att det kan vara viktigt att vara fysiskt närvarande 
men att närvaron inte garanterar att det sker en kommunikation:

Enklast säga att det är att vara tillgänglig men det viktigaste är lyssnandet. 
(Rektor)

Att betona lyssnandet illustrerar ett relationellt ledarskap i betydelsen av att ett när-
varande ledarskap innebär att skapa dialog med medarbetarna, att fånga upp frågor 
och lyssna på vad medarbetarna säger om sin arbetssituation. Lyssnande innebär 
emellertid inte endast en strävan efter att förstå medarbetarna och deras arbets
situation, det krävs också en ledare som kan göra sig förstådd i dialog. 

Vi har ställt oss frågan om hur ett ledarskap som baseras på tillgänglighet kan vara 
normativt och relationellt, eller om vi ställer frågan på ett annat sätt: hur kan led-
ningen (rektor, biträdande rektor) påverka och stimulera pedagogisk utveckling  
för ökad kvalitet utifrån ett ledarskap som baseras på tillgänglighet. Är det inte 
svårt att få igång dialog med medarbetarna och att skaffa sig tillräcklig kunskap 
om verksamheten för att veta vilket stöd som behövs? De svar som vi får från flera 
 rektorer och biträdande rektorer är att de kontinuerligt medverkar på olika slags 
möten med medarbetare: APT, reflektionsmöten, nätverksträffar mm för att få den 
kunskap som de menar behövs för att leda förskolans verksamhet. Medarbetare 
och arbetslag bjuds också in till ledningsgrupper för att berätta om sin verksamhet. 
Det finns med andra ord flera olika tillfällen för kontakt och diskussioner som kan 
utnyttjas för pedagogisk utveckling.

Någon rektor betonar också att ett närvarande ledarskap innebär att skapa närhet 
till sina medarbetare – en gemensamvi känsla:

Rektor leder numera APT förskolevis. Teambuildingövningar där.  
Att rektor kan skratta ihop med sina medarbetare – det skapar närhet och 
trivsel. (Rektor)

Rektorn i citatet vill i sitt ledarskap utveckla en lagkänsla, en slags känslomässig 
samhörighet med sina medarbetare. Det är en slags självpresentation av chefen 
som person. Bortom formella beslutsstrukturer och hierarkier så kan man skapa 
närhet och trivsel genom att presentera sig som en person för sina medarbetare. 
Det kan också ses som uttryck för ett starkt engagemang.
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I en av fokusgrupperna för barnskötare poängteras just ledarnas engagemang. 
Barnskötarna betonar att ledningen behöver lyssna på dem och visa intresse för 
deras arbete. På en fråga om vilket stöd de behöver för att göra ett så bra arbete 
som möjligt svarar en av barnskötarna:

Vi vill se ett engagemang, intresse av att ta del av det vi gör. Ledarskapet  
har blivit mer frånkopplat från det arbete vi gör. Vi ska göra mycket, men 
inte så mycket inblandning från cheferna i det faktiska arbetet vi gör. 
 (Barnskötare)

Återigen är det barnskötarna som yrkeskategori som framstår som mest isolerade 
och utsatta. Betydelsen av att ha en ledning som har förmåga att lyssna och 
 entusiasmera är påtaglig hos denna yrkeskategori:

När man känner sig osynlig behöver man att ledningen kommer och ser en 
och pushar oss. Beröm behöver man också. (Barnskötare)

En ledningsorganisation ska ur ett relationellt och normativt perspektiv främja 
 delaktighet, engagemang och dialog. Barnskötarna är den yrkeskategori som oftast 
och tydligast uttrycker att de inte blir tillräckligt delaktiga och inkluderade. Eller 
som barnskötaren uttrycker det i citatet ovan, de behöver en ledning som ser deras 
arbete och ger uppskattning åt deras insats. I en komplex ledningsorganisation med 
stark funktions och ansvarsfördelning blir medarbetarnas position i den organisa-
toriska hierarkin en viktig markör för organisationens effektivitet. Inte minst fram-
står det delegerade ledarskapet som en utmaning för en organisation som strävar 
efter att inkludera alla medarbetare, vilket framkommer i nästa avsnitt.

Ett delegerat ledarskap 
Några rektorer betonar att de har delegerat arbetsuppgifter till biträdande rektor, 
vilket innebär att det är de biträdande rektorerna som har den mesta kontakten med 
medarbetarna på förskolorna:

Mest i ledet biträdande rektors närvaro i förskolan. (Rektor)

Att rektor delegerar kontakten med medarbetarna på förskolorna till biträdande 
ökar arbetsbördan för denna grupp. De kan finna sig stå i en lojalitetskonflikt 
 mellan att vara fysiskt närvarande på förskolorna och att delta i ledningsgruppens 
diskussioner och möten: 

Jag oroar mig inte så mycket om tid för möten – däremot att vara mer  
i barngruppen och se hur arbetet flyter. Den tiden skulle jag önska få  
mer tid åt. (Biträdande rektor)

På en fråga från oss till förskollärarna om det spelar någon roll om det är 
 biträdande eller rektor som ger stöd, svarar en förskollärare:

Det viktigaste är att de har en samsyn. Biträdande kan mer gå in på 
 för skolan och ge stöd. (Förskollärare)

I fokusgrupperna för förskollärare fanns det flera som hade samordnande och 
ledande funktioner. För dem var det viktigt att det fanns en tydlighet i kommunika-
tionen om det delegerade ledarskapet:

Vi vill se ett enga-
gemang, intresse 
av att ta del av  
det vi gör. Ledar-
skapet har blivit 
mer frånkopplat 
från det arbete vi 
gör. (Barnskötare) 
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Nu när jag är samordnare vill jag att ledningen ska förmedla till oss  
vad man vill i förskolan. (Förskollärare, samordnare)

I de båda fokusgrupperna med barnskötare diskuterades hur ett delegerat ledarskap 
landar på den grupp som är positionerad längst ned i hierarkin:

Förskollärarna har så mycket kringjobb så att vi får delegerat: cheferna 
delegerar till förskollärarna som delegerar till barnskötarna. (Barnskötare) 

Genom att flera förskollärare har samordnande och ledande funktioner blir kom-
munikationen mellan skolchef, rektor, biträdande rektor och samordnande förskol-
lärare än mer betydelsefull. Det är en komplex och funktionsuppdelad organisation 
och det finns en uppenbar risk att det kan brista i kommunikationen mellan de olika 
yrkesgrupperna och befattningarna. 

En synpunkt som flera barnskötare för fram är betydelsen av att ha ”tur” med 
 vilken förskollärare man ska arbeta med, eller i vilket arbetslag man ”hamnar”. 
Detta kan påverka hela upplevelsen av arbetet:

Det handlar ju mycket om att man har tur med vilken förskollärare man 
arbetar med. I huset finns stora skillnader på om förskollärare ”bjuder in”  
så att man är delaktig i undervisningen. Mer än hälften är ju barnskötare. 
(Barnskötare)

Jag är också delaktig på min avdelning. Arbetar med bra förskollärare.  
Men det är lite tur också. (Barnskötare)

Just yrkesrollerna, som förskollärare respektive barnskötare, väcker starkt engage-
mang hos barnskötarna. Det finns en hel del kritiska synpunkter på hur rollfördel-
ningen ser ut i praktiken. Här efterfrågas en större tydlighet från ledningen:

Tydliga roller är jätteviktigt. Min puls går upp när ”nu tar jag över förskollä-
rarens jobb”. Är man driftig och hungrig får man allt ansvar. Förskollärarna 
bör ta sitt ansvar. Tydlighet från chefer om detta. (Barnskötare)

Största problemet just nu är rollerna, de är otydliga. (Barnskötare)

Biträdande rektor tar ibland ett ansvar för att arbeta med att utmejsla rollerna till-
sammans med medarbetarna:

Vi har förtydligat våra roller. Utifrån samtal med representanter för förskol-
lärare och barnskötare, som sedan talat med sina grupper. Ett förtydligande 
av de två uppdragen (Biträdande rektor).

Ansvar och förväntningar är nu tydligare. I läroplanen är förskollärarens  
roll tydlig medan barnskötarnas roll är mindre tydlig, så det har vi pratat om 
– att alla personalkategorier är viktiga men att vi förväntar oss mer av för-
skollärarna eftersom de har ett annat uppdrag (Biträdande rektor).

Frågan om vad som egentligen ska ligga i förskollärarens uppdrag, och hur förut-
sättningarna ser ut för detta, är het. Här framkommer att även barnskötarna, liksom 
vi rapportskribenter, noterar ledningens tendens att göra förskollärare till en led-
ningens förlängda arm. Detta är reflektioner som bör tas på stort allvar. Förskol
lärarens tid tas från arbetslaget till annat:
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Förskollärarna är borta mycket men barnskötarna är på plats och har 
 samlingen, driver projekt… (Barnskötare)

Fördelningen från cheferna till förskollärarna tar deras tid från annat.  
(Barnskötare)

Men det kan bli både för mycket och för lite av delegerande:

Vissa förskollärare behöver höra att det är ok att delegera ut mer till barn-
skötarna. Ibland ges alla uppgifter till förskollärarna även om barnskötarna 
erbjuder sig så ”nä men det är mitt ansvar”. (Barnskötare)

Jag behöver inget stöd, men förskollärarens roll fyller inte sitt syfte.  
(Barnskötare)

För barnskötarna kan den komplexa organisationen och delegeringen mellan 
yrkeskategorier upplevas som ett problem. En barnskötare upplever att förskol
lärarna delegerar sitt arbete till dem och därmed delegerar de också ansvaret:

Det räcker inte med att förskollärarna ska delegera – sen har de gjort sitt 
jobb – men så fungerar det nu. Det är dom som har utbildning och som ska 
ta ansvar och utveckla. Samma sak i barngrupp: förskollärarna är borta 
mycket men barnskötarna är på plats och har samlingen, driver projekt… 
(Barnskötare)

Formuleringarna i citaten ovan uttrycker en upplevelse som är återkommande i 
våra fokusgruppsintervjuer med barnskötarna. De ger på flera sätt uttryck för en 
slags ensamhet i sitt ansvar. Det är barnskötarna som, enligt dem själva, tillbringar 
mest tid med barnen och får ta ett stort ansvar för att driva det pedagogiska arbetet 
i praktiken, samtidigt som de inte är delaktiga i pedagogiska diskussioner och 
utvecklingsprocesser. Det är förskollärarna som representerar och som presenterar 
förskolan medan den största yrkeskategorin av barnskötare ställs utanför. Förskol-
lärarna är i större utsträckning delaktiga i olika grupper och har andra uppdrag som 
tar deras tid från barngruppen. Barnskötarna är emellertid ”alltid där” och står för 
kontinuitet i barngruppen. 

Många av de erfarenhetsbaserade synpunkter vi får dela i fokusgrupperna, antyder 
att det finns ett behov av att förskollärare och barnskötare verkligen ges möjlighet 
att prata med varandra om sina roller, vardagspraktiken och de idéer och önskemål 
som kan bidra till utveckling av verksamheten. Kanske finns det frågor eller syn-
punkter som är svåra att dela på en vanlig APT?
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Sammanfattning av intervjuerna
Det närvarande och pedagogiska ledarskapet förstås av oss som relationellt och 
normativt. Det betyder att kommunikation och dialog är kritiska (betydelsefulla) 
aspekter av hur lyckosamt ledarskapet är. Innebörden är att ett ledarskap inte är 
pedagogiskt eller närvarande om inte parterna uppfattar det som ett närvarande  
och ett pedagogiskt ledarskap. En rektors ledarskap måste ur ett relationellt per-
spektiv bekräftas av de medarbetare som ska ledas. Denna till synes enkla slutsats 
är emellertid mer komplex och krävande än vad den kan tyckas vara. Den ställer 
stora krav på rektor att föra en kontinuerlig dialog med sina medarbetare för att nå 
en ömsesidig förståelse av såväl hinder som möjligheter för att utveckla en förskola 
av hög kvalitet. Utgångspunkten är att ledarskapet är relationellt, vilket innebär att 
a) rektor ska ha inflytande över och kunna påverka medarbetare så att förskolorna 
utvecklar en verksamhet av hög kvalitet och b) att medarbetare ska ha inflytande 
över det stöd som de anser sig behöva av rektor för att kunna utveckla en förskola 
av hög kvalitet. För att kunna bedöma, ge feedback, integrera och utvärdera de 
insatser som behöver göras, behövs en stöttande organisation som gör det möjligt 
för rektorer att prioritera det pedagogiska utvecklingsarbetet på förskolorna. 

Av intervjuerna med skolchefer och rektorer framgår att såväl tolkningar som det 
konkreta utövandet av det närvarande och pedagogiska ledarskapet varierar stort 
i vissa avseenden. Några av rektorerna betonar det direkta pedagogiska ledarskapet: 
de vill vara på plats, stödja medarbetarna i konkreta situationer och betonar vikten 
av fysisk närvaro. Andra rektorer beskriver att de utövar ett indirekt pedagogiskt 
ledarskap genom att diskutera uppkomna pedagogiska frågor med personalen.  
I det indirekta pedagogiska ledarskapet spelar de biträdande rektorerna och för-
skollärare med särskilt utvecklingsuppdrag en stor roll. 

Det är inte förvånande att vi finner en stor variation i tolkningarna av innebörder 
och utövande av det närvarande och det pedagogiska ledarskapet eftersom begrepp 
tenderar att tolkas och förstås utifrån egna värderingar, erfarenheter av ledarskap, 
situation och organisationskultur. Den stora variationen behöver emellertid upp-
märksammas om den innebär att centralt formulerade begrepp tas för givna medan 
de som ska konkretisera och utöva det närvarande och pedagogiska ledarskapet 
tolkar och utövar dem på helt olika sätt. Om man i förskoleavdelningen förutsätter 
att det finns en gemensam förståelse av innebörder och utövandet kan det innebära 
kommunikationsproblem. 

Vi blev i intervjuerna uppmärksamma på att det i samband med våra frågor om det 
pedagogiska ledarskapet inte talades särskilt mycket om det pedagogiska innehållet 
eller pedagogiska utvecklingsinsatser. Istället berättade våra informanter om orga-
nisationen, dess möjligheter och begränsningar för det närvarande och pedagogiska 
ledarskapet. Det kan naturligtvis vara ett resultat av våra frågor och vår studies 
syfte men det kan vara värt att uppmärksamma att det finns ett stort fokus på orga-
nisation men mindre på innehåll i berättelserna om det pedagogiska ledarskapet. 

Utifrån ett relationellt och normativt perspektiv är medarbetarnas delaktighet en 
kritisk markör för det pedagogiska ledarskapet. Förskollärarnas berättelser om det 
pedagogiska ledarskapet är ofta relaterat till deras position i ledningsorganisationen 
och till de andra förskollärarna, mer sällan till arbetslaget. De söker stöd i det peda-
gogiska ledarskapet på förskolan i olika nätverk som organiseras för den egna 
yrkeskategorin och i diskussioner med ledningen.

En rektors ledar-
skap måste ur ett 
relationellt per-
spektiv bekräftas 
av de medarbetare 
som ska ledas.
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Som framgår av redovisningen av intervjuerna ovan, upplever inte samtliga med-
arbetare att de är delaktiga i de pedagogiska diskussionerna. Det är främst gruppen 
barnskötare som menar att de inte, på samma sätt som andra personalkategorier, är 
inkluderade i de pedagogiska samtalen. Barnskötarna är den största personalkategorin 
med stor variation i utbildning och erfarenhet. Vi utgår från att de barnskötare som 
vi intervjuade är utvalda eftersom de är engagerade medarbetare och att deras 
berättelser är uttryck för en viss frustration över brist på delaktighet. Det tyder på 
att det finns en utmaning i förskoleorganisationen som ju syftar till att alla med
arbetares engagemang, kunnande och kompetens ska komma barnen till godo.

Ett fysiskt närvarande ledarskap är ett ideal som för de flesta rektorer inte är möj-
ligt att uppnå på grund av antal medarbetare och storleken på den organisation de 
ansvarar för. Vissa rektorer menar också att det fysiskt närvarande ledarskapet inte 
är önskvärt medan andra ser det som en förutsättning för att kunna utöva ett ledar-
skap. För olika ställningstaganden hänvisas till strukturella förutsättningar som 
antal förskolor och medarbetare och till personliga övertygelser om hur ledarskap 
ska tolkas och utövas. De flesta medarbetare är medvetna om svårigheten för rektor 
och biträdande att vara fysiskt närvarande men pekar på flera konsekvenser av ett 
fysiskt frånvarande ledarskap. Tydligast är gruppen barnskötare i sin kritik av ett 
ledarskap som bygger på tillgänglighet. De poängterar att ett ledarskap som bygger 
på tillgänglighet behöver tydliga organisatoriska strukturer så att de vet när de kan 
träffa sina chefer. 

Ledarskap och medarbetarskap påverkar varandra ömsesidigt och samtidigt på
verkas den relationen av organisationens utformning. Som vi tidigare redogjort 
för visar forskning att förskolor med hög kvalitet har engagerade och intresserade 
 rektorer som tar sitt ansvar som pedagogiska ledare. På förskolor som skolinspek-
tionen beskriver ha hög kvalitet leder rektorer det systematiska kvalitetsarbetet  
och lägger stor vikt vid att personalen kan beskriva hur och varför de arbetar på  
det ena eller andra sättet. Ju mer kompetent och förberedd (på att klara uppdraget) 
personalen är, desto större tolerans kan förväntas för en chef som är tillgänglig, 
men inte närvarande. Om däremot medarbetarna brister i utbildning, erfarenhet, 
samarbete eller svenska språket behövs en ledare som är på plats och dessutom 
 ansvarar för den pedagogiska kvaliteten. Ansvaret för att be om pedagogiskt stöd 
kan i en sådan situation inte vila på medarbetarna. Det får därför konsekvenser om 
man väljer att separera det närvarande ledarskapet från det pedagogiska. Detta sker 
exempelvis om en biträdande rektor står för den fysiska närvaron och är operativ 
i administrativa frågor, medan rektor leder på distans med ett strategiskt uppdrag 
knutet till pedagogisk utveckling. I handlingsplanen läser vi att ledarskapets ut-
formning spelar roll för hur personalen mår, men ledarskapet kanske bör utformas 
efter vad personalen kan. 

Genom att vi kunde intervjua de olika yrkeskategorierna i styrkedjan blev vi varse 
betydelsen av rolldefiniering. Våra informanter efterfrågade i samband med det 
närvarande och pedagogiska ledarskapet en tydlig definition av de olika yrkes
kategoriernas uppdrag och roller. Våra informanter berättade också att förtydligandet 
av ansvar och funktion hade varit en prioriterad utvecklingsinsats. Med en tydlighet 
i funktion och uppdrag betonas skillnaderna mellan de olika yrkeskategoriernas 
ansvar, allt i enlighet med läroplanens intentioner. Samtidigt innebär det att lik
heterna i uppdraget, det som delas av samtliga yrkeskategorier i arbetslaget, inte 
betonas i det närvarande och pedagogiska ledarskapet. Det gemensammavi och 
den arbetsplatskultur som utformas genom förskollärarnas och barnskötarnas sam-
arbete i förskolans arbetslag tonas ner till förmån för det yrkesspecifika samarbetet.

Ledarskap och 
medarbetarskap 
påverkar varandra 
ömsesidigt och 
samtidigt på verkas 
den relationen av 
organisationens 
utformning. 
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Utmaningar för  
det närvarande och 
det pedagogiska 
 ledarskapet
I detta avsnitt vill vi fördjupa (och problematisera) det närvarande och pedagogiska 
ledarskapet utifrån några av de utmaningar som vi finner angelägna att diskutera. 
Utgångspunkten är att det närvarande och pedagogiska ledarskapet i förskole
organisationen ytterst har ett mål: att bedriva en utbildning och undervisning av 
hög kvalitet. 

Vi inleder med att ta upp betydelsen av medarbetarnas utbildning och kompetens. 
I detta avsnitt belyser vi förskollärares och barnskötares utvecklingsmöjligheter 
mot bakgrund av nya strukturella förutsättningar och en ökad ansvars och funktions-
uppdelning mellan yrkeskategorierna. Det andra temat diskuterar förutsättningarna 
för att utveckla en förskola av hög kvalitet. Vi ställer frågan om hur det närvarande 
och pedagogiska ledarskapet kan bidra till en hög kvalitet. Till denna diskussion 
knyter vi ett resonemang om förskolans arbetslag och utvecklingen av en lärande 
och kunskapande arbetsplatskultur.
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Medarbetarnas kompetenser, 
 utbildning och utvecklingsmöjligheter
Det finns ingen viktigare resurs i förskolan än medarbetarna och deras samlade 
professionella kompetens. Med kompetens menar vi de kunskaper och värden som 
uttrycks i handling. Kompetens blir då ett uttryck för en medvetenhet om varför 
man handlar på ett visst sätt, vad som är innehållet i handlingarna och hur man 
handlar för att nå sitt syfte. En viktig del av förskolepersonalens kompetens hand-
lar om hur man kan omsätta förskolans läroplan i pedagogiska handlingar, det vill 
säga hur kunskaper om uppdraget omsätts i undervisning. 

En medarbetares språkliga kompetens är av central betydelse. Den bör, menar vi 
kopplas samman med kulturell kompetens och erfarenhet. Läroplanen föreskriver 
såväl mål och riktlinjer som normer och värden, för hur arbetet ska bedrivas. Här 
är språklig och kulturell förståelse för förskolans och den egna personalkategorins 
uppdrag en nyckelfaktor. Att behärska ett språk handlar inte enbart om lexikon. 
Det handlar mist lika mycket om en insikt i hur ett språk används i olika situationer 
och sammanhang. I olika delar av världen betraktas det talade och skrivna språket 
på varierande sätt. 

En slags variationsvidd handlar om betydelsen av sammanhangets kultur i kommu-
nikationen med arbetskollegor, ledning, barn och vårdnadshavare. Vi kan föreställa 
oss en skala från att kontext har avgörande (hög) betydelse till att den har marginell 
(låg) betydelse. I så kallade high context cultures är sammanhanget minst lika 
 betydelsebärande som det som sägs eller skrivs (Gudykunst & Kim, 2003; Stier & 
Riddersporre, 2019). Maktrelationer mellan parter, föreställningar om den egna 
positionen i organisationen ger ramen för vad som är lämpligt att göra och rimligt 
att tänka. Många av de familjer som är nya i Sverige, liksom vissa medarbetare 
i förskolan, har växt upp i och socialiserats in i high context cultures. För många, 
vårdnadshavare såväl som medarbetare, kan det till exempel uppfattas som oartigt 
eller olämpligt att ställa frågor till någon som betraktas som överordnad. 

Vi kan betrakta skilda kommunikativa traditioner och erfarenheter i relation till ett 
tillgängligt men inte fysiskt närvarande ledarskap som bygger på att medarbetare 
själva tar kontakt och frågar eller ber om stöd. Vad händer då med kommunikationen 
med medarbetare som är närmare en kontextberoende tradition, har bristande kun-
skaper i svenska eller är obekväma med att uttrycka sig i skrift? Detta sätter fokus 
på det faktum att ledarskap alltid behöver kopplas till medarbetarskap – vem ska 
ledas och hur ser de lokala förutsättningarna ut för att det ska bli bra?

Förskolepersonalens utbildning
Av Skolverkets senaste statistik som avser den 15 oktober 2019 framgår att de 
kommunala förskolorna i riket i genomsnitt hade 43 procent legitimerade förskol-
lärare. I Stockholm var andelen legitimerade förskollärare 32 procent för de kom-
munala förskolorna. Enligt rapporten Förskola i Stockholms stad (2021) finns det 
totalt 121 avdelningar i de kommunala förskolorna (av totalt 2 066) som saknar 
legitimerade förskollärare. Enligt Skolverkets statistik om förskollärartäthet fanns 
det i genomsnitt 16,0 barn per legitimerad förskollärare i Stockholms kommunala 
förskolor 2019. I Stockholms stad har 14 procent av personalen i kommunal för-
skola en  examen från en gymnasieutbildning för arbete med barn medan andelen 
personal med övrig utbildning, det vill säga medarbetare som saknar utbildning för 
att arbeta med barn fortsatt är den enskilt största gruppen medarbetare. Vad som 
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ryms inom denna stora kategori av medarbetare är oklart och vi saknar uppgifter 
om faktisk utbildningsbakgrund. Det saknas en sammanhållen och tillförlitlig kart-
läggning i staden av den kategori i arbetslaget som saknar utbildning för arbete 
med barn. Uppföljningen av personalens utbildningsnivå behöver därför, enligt 
rapporten, fortsatt vara ett prioriterat område. 

Utvecklingen av personalsituationen i förskolorna har förändrat förutsättningarna 
för förskolans verksamhet och för det närvarande och pedagogiska ledarskapet. 
Tidigare sätt att organisera verksamheten på har inte varit i enlighet med den 
rådande personalsituationen och med läroplanens formuleringar om de olika yrkes-
gruppernas ansvar. Vår intervjustudie visar att stor kraft har lagts på att tydliggöra 
de olika yrkeskategoriernas ansvar och funktion. Nedan kommer vi att diskutera 
förskollärarnas och barnskötarnas utbildning, kompetens och utvecklingsmöjlig
heter i förhållande till denna ambition. Därefter diskuterar vi vad denna utveckling 
kan betyda för arbetslagets funktion i förskolan. 

Förskollärarnas möjlighet att utvecklas inom sitt yrke
Läroplanen uttrycker en ambitionshöjning för förskollärares pedagogiska uppdrag. 
I läroplanen formuleras förskollärarens särskilda ansvar för undervisning, sam
tidigt som omsorgsuppdraget är omfattande. Förskolläraren ska ansvara för det 
pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främ-
jar barns utveckling och lärande (Lpfö, s. 3). Förskolläraren ska också ansvara för 
att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 
följs upp och analyseras. Förskolläraren ska vidare ansvara för att i undervisningen 
se till att barnen får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll och att utveck-
lingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de 
nationella målen. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvärde-
ringen av utbildningen. 

Läroplanen ställer stora krav på att förskollärarna ges förutsättningar att hantera 
uppdraget. Som vi tidigare redovisat är förskolepersonalens utbildningsnivå den 
viktigaste förutsättningen för förskolans kvalitet, i kombination med möjlighet till 
kompetensutveckling. En hög utbildningsnivå ger en ökad pedagogisk medveten-
het, förmåga till komplex reflektion över pedagogiska situationer samt ett ökat 
engagemang och förståelse av sitt uppdrag (Persson, 2015a). Dessa aspekter är 
 kritiska områden för förskolans kvalitet. 

De strukturella förutsättningarna för förskollärarna att utföra sitt uppdrag har 
 försämrats, inte minst beroende på att det finns en brist på förskollärare men också 
utifrån att andelen som saknar utbildning för barn har ökat. Det finns forsknings-
studier som belyser vad en brist på utbildad personal kan innebära (Myrvold, 2014; 
Steinnes, 2014). Om det finns brist på förskollärare så ägnar sig förskolläraren  
allt mindre åt barnen och mer åt övergripande och administrativa uppgifter.  
Det kan också innebära en ökad personalomsättning och att fler vill lämna yrket. 
Förskol lärarna saknar kollegor med samma utbildning och förståelse för 
 förskolans verksamhet. 

I våra intervjuer med förskollärare refererar de ofta till den egna yrkeskategorin 
då de beskriver utvecklingsområden. Generellt sett är de nöjda med sin arbets
situation och med ledningen men vill se mer samarbete och samverkan med andra 
förskollärare. Man vill i det sammanhanget se mer av ett kollegialt lärande mellan 
förskollärare för att utvecklas inom sitt yrke. Den gemensamma kunskapsbasen kan 
ses som en förutsättning för kollegialitet och för det kollegiala lärandet. Kollegialitet 
kontextualiserar det professionella arbetet och utgår från de arbetsförhållanden 
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som förskollärarna verkar i. Det innebär som våra intervjuer visar, att förståelse 
av förskolans uppdrag utvecklas i kollegiala sammanhang, tillsammans med andra 
förskollärare. Likaså, att analyser och utvärderingar av arbetet i förskolan är ett 
kollegialt arbete som bygger på att det finns en samsyn om uppdraget. Precis som 
i Perssons och Tallberg Bromans (2020) undersökning om dilemman i förskol
lärares uppdrag, visar våra intervjuer att förskollärare är i behov av kollegialt stöd, 
kollegiala diskussioner och såväl möjlighet till avstämning, som stöd av ledningen.

Strävan efter kollegial gemenskap kan ses som exempel på hur förskollärarna ska-
par praktikgemenskaper (Lave & Wenger (1991/1999) i en gemensam ambition att 
utveckla verksamheten. Det utgör en grund för möjligheten att utöva sitt uppdrag 
och för den professionella utvecklingen. Studier pekar på att förskollärares känsla 
av gemenskap (sense of community) i sin yrkesutövning är en viktig förutsättning 
för professionell utveckling i en praktikgemenskap, liksom för att utveckla kvalite-
ten i förskolan (Guo, m.fl., 2011). 

Att utveckla praktikgemenskaper som vilar på en gemensam kunskaps och värde-
grund är alltså viktig för förskollärarna, både för den egna professionens kunskaps-
utveckling och för förskolans kvalitet. Vi ska senare diskutera vad detta kan betyda 
för arbetslaget i förskolan men först ska vi diskutera barnskötarnas möjlighet att 
utvecklas inom sitt yrke.

Barnskötarnas möjlighet att utvecklas inom sitt yrke
Under arbetet med denna rapport har vi blivit alltmer uppmärksammade på barn-
skötarnas arbetssituation i relation till det närvarande och pedagogiska ledarskapet. 
Tidigare i rapporten tog vi upp att barnskötarna ger uttryck för en slags ensamhet 
i sitt ansvar. De tillbringar mest tid med barnen och får ta stort ansvar för att driva 
det pedagogiska arbetet i praktiken, samtidigt som flera av dem menar att de inte är 
delaktiga i pedagogiska diskussioner och utvecklingsprocesser. Några uttrycker 
också att de inte ges strukturella förutsättningar, till exempel i form av utvecklings-
tid, för att kunna planera och utvärdera.

Vi är medvetna om att barnskötarna i fokusgruppsintervjuerna ville framföra sina 
budskap i fokusgruppen för att förbättra sina arbetsvillkor och att det inte behöver 
avspegla den ”verkliga” situationen för alla barnskötare men då vi analyserar den 
samlade bilden som framträder i våra intervjuer, forskningen, styrdokument och 
statistik över de strukturella förutsättningarna så finner vi fog för att särskilt upp-
märksamma den stora gruppen av barnskötare. För det första därför att det är en 
grupp som befinner sig längst ner i den organisatoriska hierarkin och som inte har 
eller ges starka röster i diskussionen om förskolans verksamhet. För det andra 
eftersom de inte har samma förutsättningar att genomföra sitt arbete som de andra 
yrkesgrupperna i förskolan.

En symbolisk bekräftelse på denna situation får vi i Stockholms stads rapport För-
skola i Stockholm (Stockholms stad, 2021). I rapporten diskuteras på ett förtjänstfullt 
sätt kvaliteten i Stockholms förskolor. Trots att själva utvärderingsmodellen (s. 35) 
för förskolornas kvalitet anger att både förskollärare och arbetslag är målgruppen 
för utvärdering på individ och processnivå, så är barnskötarna inte representerade 
som direkta informanter i datainsamlingen. Utredarna genomför en kartläggning 
av resultatunderlag på respektive nivå som modellen anger. På arbetslags nivå valdes 
förskolläraren som informant utifrån att ansvaret vilar där, det har därmed inte 
ansetts relevant att fråga fler yrkeskategorier på denna nivå. Utvärderingens under-
lag bygger på ”datainsamling från dokument och intervjuer med förskollärare, 
biträdande rektorer och pedagogiska ledare samt rektorer och skolchefer” (s. 35). 
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De absolut största personalkategorierna i förskolan saknas som direkta informanter. 
Det gäller för övrigt också vår egen studie, som inte inkluderar kategorin: inte 
utbildade för arbete med barn.

Barnskötarna i våra fokusgrupper var ense om att det var gynnsamt för dem att ha 
en tydlig struktur i arbetslagets arbetsfördelning. Det underlättade deras arbete och 
klargjorde vad som förväntades av dem. De ville inte ta över förskollärarnas upp-
drag att ansvara för undervisningen, däremot ville de vara delaktiga och inkluderade 
så att de kunde använda sin erfarenhet och kompetens. En av barnskötarna uttryckte 
det som att varje gång hen i medarbetarsamtal uttryckte sin vilja att driva pedago-
giska frågor blev hen uppmuntrad att utbilda sig till förskollärare. Men som hen 
sade: ”jag vill inte vara förskollärare, jag vill vara barnskötare”. 

Vår studie uppmärksammar att såväl barnskötarna som den stora grupp som inte 
har utbildning för barn har erfarenheter och kompetenser som behöver tas tillvara 
i organisationen. Deras röster bör få höras i större utsträckning. Deras erfarenheter 
och kompetens riskerar annars att bli vad Ahrenkeil (2013) kallar för ”unnoticed 
competences”, det vill säga obemärkta kompetenser som osynliggörs i organisationen.

Det är, som vi tidigare konstaterat från intervjuerna, förskollärarna som presenterar 
och representerar arbetslaget och förskolans verksamhet. Det är naturligtvis rimligt 
att detta är fallet eftersom läroplanen har gett förskollärarna ett förtydligat uppdrag 
för kvalitetsutveckling och ansvar för undervisningen. Men, om barnskötarna till-
sammans med dem som kategoriseras som inte har utbildning för att arbeta med 
barn, motsvarar nästan 70 procent av förskolans personal, inte upplever sig delak-
tiga i den pedagogiska utvecklingen eller hörda på, så blir det med automatik ett 
problem för förskolans kvalitet. 

Våra intervjuer tyder på att förskollärarna har fått en mer handledande funktion och 
är inkluderade i utvecklingsarbete medan barnskötarna har varit mindre del aktiga. 
Flera internationella studier pekar emellertid på att personal med hög utbildnings-
nivå (förskollärare i en svensk kontext) har större självständig kapacitet (se till 
exempel Dennis & O’Connor, 2013). Med denna kunskap och utifrån de personella 
förutsättningarna skulle stadsdelsförvaltningarna i Stockholm behöva inrikta sig på 
att ge mer stöd åt personal med lägre utbildningsnivå.

Det är en stor utmaning för en förskoleorganisation att utifrån försämrade struk
turella förhållanden utveckla förskolans kvalitet. De viktigaste förutsättningarna 
för en hög processkvalitet är förskolepersonalens utbildning och möjlighet till 
 kontinuerlig fortbildning (Persson, 2020). Svenska, nordiska och internationella 
forskningsöversikter pekar på att det är i mötet med barnen, i interaktionen mellan 
förskolepersonal och barn, som kvaliteten på förskolans verksamhet avgörs. 
Vi kommer därför att fördjupa de vetenskapliga grunderna för förskolans kvalitet 
i denna rapport under nästa avsnitt. 
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Ett närvarande och pedagogiskt 
ledarskap för hög kvalitet 
För förskolans verksamhet är ett närvarande och pedagogiskt ledarskap för ökad 
resultat och måluppfyllelse komplexa begrepp; inte bara utifrån att begreppen 
i sig är svårdefinierade och mångtydiga utan också eftersom målformuleringarna 
i förskolans läroplan är verksamhetsinriktade och inte formulerade som uppnående
mål för barnen. Förskolan ska istället ge varje barn förutsättningar att utveckla de 
kunskaper och värden som formuleras i läroplanen. 

Hur kan då ett närvarande och ett pedagogiskt ledarskap utformas för en ökad 
måluppfyllelse? Vi inleder med att konstatera att förskolan är en normativ institu-
tion i bemärkelsen att den återspeglar samhällets syn på vilka kunskaper och värden 
som är viktiga för de yngsta barnen att tillägna sig. Vi menar därför att en normativ 
institution kräver ett normativt ledarskap. Vi har i tidigare avsnitt pekat på att en 
normativ styrning riktar sig mot medarbetarnas verklighetsuppfattning, deras för-
ståelse och tankar liksom tolkningar och uppfattningar. Genom det pedagogiska 
ledarskapet och det närvarande ledarskapet kan det ske en normativ styrning av 
medarbetarnas tolkningar och utförande av sina uppdrag. Låt oss därför se på vad 
den normativa styrningen bör inrikta sig på utifrån förskolans målformuleringar. 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla de kunskaper och värden 
som formuleras i läroplanen.

Vi ska här peka på två konsekvenser som Skollagens målformuleringar får för det 
närvarande och det pedagogiska ledarskapet genom att peka på termerna: ”varje 
barn”, ”förutsättningar” och ”utveckla”. Att förskolans verksamhet ska ge alla 
barn förutsättningar att utveckla kunskaper och värden enligt läroplanens mål
formuleringar kan tyckas vara en demokratisk självklarhet. Det blir mer komplext 
om vi utgår från att barns levnadsvillkor (socioekonomiska förhållanden), kulturella 
och språkliga identitetsskapande, och funktionsvariationer får betydelse för för
skolans uppdrag att utveckla varje barns kunskaper och värden. Inte minst handlar 
det om bedömningar av barns olika behov och förutsättningar och hur resurser ska 
fördelas för att alla barn ska få möjlighet att använda sin potential i förskolan. 
 Formuleringen ”förutsättningar att utveckla” anger att förskolans förutsättningar är 
sammanlänkade med barnens utveckling av kunskaper och värden. Sammantaget 
kan vi tolka det som att förskolans målformuleringar är normativa och inriktade på 
a) pedagogiska processer och b) förutsättningarna för att dessa ska vara så gynn-
samma som möjligt för c) alla barns lärande och utveckling. 

Låt oss börja med vad forskningen säger om kvaliteten i de pedagogiska 
 processerna.

Kvaliteten i de pedagogiska processerna
Internationella (Yoshikawa m.fl., 2013), skandinaviska och svenska forsknings
översikter (Albæk Nielsen & Nygård Christoffersen, 2009; Bjørnestad & Pramling 
Samuelsson, 2012; Persson, 2015a; 2015b) pekar samstämmigt på gynnsamma 
och långsiktiga effekter av att barn tidigt befinner sig i stimulerande lärmiljöer i en 
förskola av hög kvalitet. Melhuish m.fl. (2015) konstaterar också i sin omfattande 
genomgång av förskolans effekter att det finns överstämmande och konsistenta 
forskningsresultat om relationen mellan hög kvalitet i förskolan och barns ut
veckling. Speciellt är effekterna påtagliga för barn från socialt och ekonomiskt 
 utsatta uppväxtförhållanden där förskolan har potential att verka för mer jämlika 
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uppväxtförhållanden (Persson, 2020). En förutsättning är att resurser fördelas så  
att socialt och ekonomiskt utsatta barn får gynnsamma förutsättningar för att lära 
och utvecklas. Persson, (2015a, 2015b) drar i två forskningsöversikter slutsatsen 
att kvalitetens kärna ligger i det konkreta mötet och interaktionen mellan förskole-
personal och barn. 

Flera studier pekar på att kommunikationen mellan förskolepersonal och barn är av 
stor betydelse och att kommunikation innehåller såväl emotionella, sociala och 
kognitiva dimensioner. Svinth (2013) beskriver till exempel hur personalens känslo-
mässiga involvering i dialoger och samspel mellan vuxna och barn påverkar barns 
möjligheter att lära. Ett positivt emotionellt klimat som möjliggör barns engage-
mang i förskolan är gynnsamt för deras språkutveckling och sociala utveckling 
senare i skolan (Reys m.fl., 2012). Ett sådant klimat hjälper barn att fokusera och 
vara uppmärksamma, vilket har störst betydelse för barn från socioekonomiskt 
utsatta familjer (Aydogan, 2012). Liknande resultat kommer fram i Albaeck Nilsens 
och Nygård Christoffersens (2009) forskningsgenomgång som framhåller betydel-
sen av förskolepersonalens lyhördhet inför barnen om de vill stimulera barnens 
förmåga till kommunikation. 

En hög processkvalitet − vad Persson (2015a) kallar pedagogiska relationer − mellan 
förskolans personal och barn är avgörande för förskolans kvalitet. Pedagogers för-
måga att ge barnen ett socialt, emotionellt och kognitivt stöd bidrar till att utveckla 
barns generiska färdigheter, till exempel uppmärksamhet och självreglering, 
 kommunikationsförmåga och expanderat lärande (Bruce & Riddersporre, 2012; 
 Persson, 2015b). De pedagogiska relationerna har alltid både ett kunskaps och 
omsorgsinnehåll (educare) som får betydelse för barns lärande och utveckling 
(Persson, 2015a, s. 42). Omsorg ses då som en särskild kvalitet och etiskt förhåll-
ningssätt i de pedagogiska relationerna, uttryckt i handling gentemot barnet 
(Josefson, 2020; Riddersporre & Bruce, 2016). 

I en väldokumenterad studie om förskolans kvalitet och vilken undervisning som 
gynnar barns lärande på kort och lång sikt, poängteras att det bör finnas en balans 
mellan vuxenstyrda och barninitierade aktiviteter, främst lek (SirajBlatchford & 
Sylva, 2004; SirajBlatchford, 2009). Forskarna poängterar att barninitierade lekar, 
aktiviteter och situationer bör användas av lärare för att utvidga och expandera 
 barnens lärande i dialog. Lek och lärande framstår i det perspektivet inte som sepa-
rerade aktiviteter, istället ses lek och lärande som sammanflätade i de yngre barnens 
liv (Pyle & Danniels, 2017; Wallerstedt & Pramling, 2012). Lek kan då bli en möj-
lighet för barn att internalisera kunskaper, vara aktivt utforskande av begrepp inom 
olika ämnen och expandera sitt lärande (Pyle & Bigelow, 2014). Ackesjö och Persson 
(2021) sammanfattar i sin forskningsöversikt om undervisning och övergångar att 
kvaliteten i förskolans undervisning kräver att förskolepersonal förmår a) kombinera 
ämnesfokus och barns perspektiv, b) genomföra en lekbaserad undervisning, c) 
etablera dialog med barnen och d) ge relevant stöd i barnens lek och utforskande. 

Forskning om kvaliteten i de svenska förskolorna har ofta använt sig av olika ver-
sioner av analysinstrumentet Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS), 
som mäter olika aspekter av förskolans kvalitet. Resultaten från dessa studier pekar 
på att förskolepersonal har en relativt god relationell kompetens men har svårighet 
att kombinera den med det innehåll som läroplanen föreskriver: till exempel 
utveckling av barns matematiska förmågor och litteracitet (Williams, Sheridan & 
Mellgren, 2021; Siraj, m.fl., 2017). Dessa resultat pekar på att väl utbildad personal 
som förmår kombinera relationell kompetens, omsorg och ett läroplansrelaterat 
innehåll är en förutsättning för hög kvalitet, vilket tas upp i nästa avsnitt. 

Flera studier  
pekar på att 
 kommunikationen 
mellan förskole-
personal och barn 
är av stor bety-
delse och att 
 kommunikation 
innehåller såväl 
emotionella, soci-
ala och kognitiva 
dimensioner.
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Betydelsen av utbildad personal och  
kompetensutveckling för hög kvalitet
Att kunna utveckla interaktion, dialog, samspel och samvaro med barnen förut
sätter stor kunskap om vad som ska läras. Förskolepersonal behöver också gedigna 
kunskaper om barns läroprocesser och en förmåga att föra dialogiska samtal. Sär-
skilt förmågan att inkludera alla barn i lärandeaktiviteter och kunskaperna om en 
inkluderande pedagogik är av stort värde. Forskning visar på ett samstämmigt sätt 
att dessa professionella förmågor hänger samman med personalens utbildning. 
Behörig och bra utbildad personal ökar möjligheterna att utveckla en hög kvalitet 
i undervisningen (Karila, Kosonen & Järvenkallas, 2017) och kontinuerlig profes-
sionell utveckling är ett sätt att säkerställa och utveckla personalens kompetens 
(Eurofound 2015; Jensen & Brandi, 2018). Persson (2015a) drar slutsatsen att för-
skolepersonalens formella utbildning och möjlighet till kvalificerad fortbildning är 
de mest betydelsefulla indikatorerna på kvalitet.

Vi behöver emellertid inte bara kunna konstatera att utbildning har betydelse, utan 
också ställa frågan varför det är viktigt med högt utbildad personal i förskolan. 
Utbildning bidrar till en större pedagogisk medvetenhet och reflektionsförmåga. 
Utbildad personal har bättre förutsättningar att tolka situationer och ge barnen rätt 
stöd (Degotardi, 2010). En hög utbildningsnivå förbättrar den professionella själv-
ständigheten, reflektionsförmågan och förståelsen av förskolans uppdrag. Förskol-
lärare får genom sin utbildning och sitt deltagande i gemensamma fortbildnings-
sammanhang, kunskaper och möjlighet att förstå sitt sammanhang, sig själva och 
sitt uppdrag (Guo, m.fl., 2011). 

I ljuset av ovanstående forskningsresultat är den nationella utvecklingen oroande. 
Forskning bekräftar att det idag är betydande variationer i den svenska förskolans 
kvalitet, gällande exempelvis strukturella villkor, tillgång till utbildad personal, 
personaltäthet och barngruppsstorlek (Nasiopoulou, 2020; Williams, Sheridan & 
Mellgren 2021). Vi kan konstatera att förskollärare utgör ett nationellt bristyrke, 
att andelen förskollärare minskar och är ojämnt fördelad samt att andelen outbildad 
personal ökar (Persson & Tallberg Broman, 2019). Situationen för storstadsområdena 
är i detta sammanhang särskilt bekymmersam och vi har tidigare i denna rapport 
redovisat att personalsituationen på förskolorna i Stockholm följer samma mönster.

Arbetslag och förskolans arbetsplatskultur 
I rapporten Nationellt uppdrag – lokala förutsättningar (Persson & Tallberg Broman, 
2019) ges en historisk tillbakablick på arbetslagets utveckling i den svenska för-
skolan. Startpunkten tas i den första stora statliga utredningen om förskolan, den 
betydelsefulla Barnstugeutredningen (SOU 1972:26), som innebar en för ändring 
och demokratisering av ledningsstrukturen för förskolan. I utredningen uttrycktes 
en kritik mot en hierarkisk ledningsstruktur och det pedagogiska ansvaret och 
 ledningen fördelades istället på arbetslaget. Allas lika delaktighet, inflytande och 
ansvar betonades och arbetslaget blev en demokratisk modell för samarbete. För-
skolan representerar under denna tid en horisontell och platt organisations struktur, 
en struktur som har haft en stark förankring i verksamheten.

Den platta organisationsstrukturen motiverades utifrån förskolans demokratiska 
uppdrag. Förskolepersonalen skulle vara förebilder för barnen genom sitt sätt att 
samarbeta, fatta beslut, lösa konflikter samt fördela ansvar och arbetsuppgifter 
(Eriksson, 2015). Föreståndaren skulle leda verksamheten, men hade ytterst 
begränsade befogenheter för detta, och föreståndarens inflytande över beslut som 
avsåg verksamhetens genomförande var litet. Det var det enskilda arbetslaget som 
var ansvarigt för arbetet på den egna avdelningen. 
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I denna platta organisation utvecklades arbetsplatskulturer som poängterade lik
heter istället för skillnader mellan de olika yrkeskategorierna. Kulturen på en 
arbetsplats kan beskrivas som de värderingar och kunskaper som håller samman en 
grupp människor (exempelvis på en förskola) och gör det möjligt för dem att känna 
att de tillhör ett gemensamt ”vi”. Det är en uppsättning föreställningar och förhåll-
ningssätt som får alla i gruppen att bete sig och orientera sig relativt likartat. Boalt 
Boethius (1984) summerade sina studier med att förskolan la sin verksamhet på 
”minsta gemensamma nämnarenivå”, på den nivå där man kunde uppnå konsensus 
i personalgruppen. 

Det fanns en omfattande kritik mot en förskoleorganisation som inte tog tillvara 
förskollärares expertis, vilket bland annat ledde till de nuvarande formuleringarna 
i läroplanen om förskollärarnas ansvar. Eriksson (2014) analyserade i ett relativt 
tidigt skede hur förskollärarens förtydligade ansvar för den pedagogiska verksam-
heten tolkats och omsatts på en övergripande kommunal nivå. Resultaten pekade 
på att tolkningarna av det förtydligade uppdraget varierade, liksom sättet att imple-
mentera detta ansvar på när det gäller innehåll, omfattning och genomförande. På 
en diskursiv nivå beskrivs förskollärarens förtydligade ansvar både av utvecklings-
ledare, förskolechef och förskollärare som motiverat, utifrån skillnader i yrkeskun-
skap mellan förskollärare och annan personal. I förskolans sociala praktik, beskrivs 
det däremot som känsligt att diskutera förändringar i ansvars och arbetsfördelning. 
Eriksson (2014) menar sammanfattningsvis att ledarskapet har varit mer demokra-
tiskt och baserat på en princip om rättvisa rättviseprincipiellt än kunskaps och 
professionsrelaterat.

Skolinspektionen (2018) drar slutsatsen att det på förskolor med hög kvalitet finns 
en tydlig organisation, där förskollärarens roll och ansvar är klargjort. Det innebär 
att förskolläraren har ett övergripande ansvar och att alla bidrar till kvaliteten i 
verksamheten. En förutsättning är att arbetslagen är överens om roll och ansvars-
fördelning. Förskolechefen behöver finnas som pedagogisk ledare, även om arbets-
lagen är duktiga på att vara självstyrande, och kommunicera med medarbetarna 
kring mål och visioner för verksamheten. I Skolinspektionens rapport betonas att 
det är viktigt att belysa frågor om hur ledningsuppgifter kan fördelas utifrån för-
skolechefens/rektors respektive förskollärarnas ansvar för verksamheten (s. 12). 
I en studie av organisation och ledarskap för undervisning i förskolan poängterar 
förskolechefer/rektorer att organisationen måste möjliggöra den förändrade för-
skollärarrollen och att förskollärarens ledarskap måste stärkas (Tallberg Broman, 
2016; Vallberg Roth m.fl., 2018).

Efter läroplanens införande har emellertid de strukturella förutsättningarna för en 
ökad funktions och ansvarsfördelning förändrats. En stor andel outbildad personal 
och en minskad andel förskollärare har förändrat arbetslagens sammansättning och 
förutsättningarna för förskollärare och barnskötare att samverka och samarbeta i 
förskolans arbetslag. Samtidigt genomförs ett omfattande arbete runt om i Sveriges 
kommuner för att förtydliga yrkeskategoriernas arbetsuppgifter i enlighet med läro-
planens intentioner. I storstäderna har det inneburit att nya utvecklingstjänster för 
förskollärare har inrättats (förste förskollärare, samordnare, utvecklingsledare med 
mera). Till dessa stöd och utvecklingsfunktioner kan också räknas anställningar 
som pedagogistor, ateljeristor och liknande befattningar samt de funktioner som 
specialpedagoger har i förskolorna.

Skolinspektionen 
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I Stockholm har förskoleavdelningen och stadsdelarna, enligt våra intervjuer med 
rektorer och biträdande rektorer, aktivt arbetat med att tydliggöra förskollärarnas 
ansvar för den pedagogiska utvecklingen. Likaså visar våra intervjuer att förskol
lärarna och barnskötarna är väl medvetna om att de enligt läroplanen har olika  
roll och ansvarsuppgifter. Vi blev emellertid uppmärksamma på att förskollärare 
och barnskötare sällan nämnde eller refererade till förskolans arbetslag då de 
beskrev sin arbetssituation eller vad de ville utveckla i verksamheten. Däremot var 
det många referenser till den egna yrkesgruppens arbetssituation och till yrkes
specifika nätverk. 

Det gemensamma, den kollektiva identiteten i förskolans arbetslag är en mycket 
stark tradition i förskolan (Vallberg Roth m.fl. 2018). Vi ställer oss frågan om arbetet 
med att tydliggöra ansvars och rollfördelningen i förskolans arbetslag kombinerat 
med en förändrad personalsituation har inneburit att den tidigare historiskt för
ankrade platta och horisontella arbetslagsorganisationen har ersatts av en mer 
 vertikal organisation. Skillnaderna, snarare än det gemensamma, har förtydligats 
i utvecklingen av förskolans organisation. Det kan ha skapat en, ur ett historiskt 
perspektiv, ny arbetsplatskultur som betonar gemenskapen med den egna yrkes
kategorins kunskaper, expertis och uppgifter men som tonar ner arbetslagens 
gemensamma uppdrag.

I utvecklingen av en ny arbetsplatskultur har förskollärarna fått en mer hand
ledande och delegerande roll gentemot barnskötarna. Det är förskollärarna som 
presenterar och representerar verksamheten vilket stöds av uppbyggda strukturer 
för fortbildning, utvecklings och planeringstid. De blir medierande personer mellan 
rektor/biträdande och barnskötarna. De knyts därmed närmare ledningen och till 
de strategiska och pedagogiska diskussionerna. Barnskötarna står, enligt våra 
intervju personer, i hög utsträckning utanför dessa processer. De efterfrågar en 
 tydlighet i arbetsfördelningen, men framhåller att den är alltför beroende av den 
enskilde förskolläraren.

Arbetslag är emellertid inte en statisk organisationsmodell. Den tidigare arbets-
lagsmodellen med förskollärare och barnskötare knutna till en avdelning har på 
många förskolor ersatts av en mer dynamisk organisering som varierar över tid och 
med olika medverkande personer. En slutsats som vi drar utifrån våra intervjuer 
och den presenterade forskningen är att arbetslagets funktion på förskolan behöver 
diskuteras i ljuset av de förändringar vi redogjort för. Speciellt viktigt är att samt-
liga av yrkeskategorierna är delaktiga i en sådan diskussion eftersom arbetslagen 
behöver utveckla ett gemensamt arbetsspråk. Vikten av samsyn och problem när 
den saknas uttrycks tydligt av förskollärare i Perssons och Tallberg Bromans 
(2020) undersökning om dilemman i förskollärares uppdrag och även om vi finner 
samma oro för detta i våra fokusgruppsintervjuer med förskollärare så vill vi 
poängtera vikten av en gemensam kunskaps och värdegrund i arbetslaget och 
 personalgruppen. Bristande samsyn och skilda värderingar rörande förskolans 
kunskaps, lärande och barnsyn, leder till problem och dilemman i en verksamhet 
som har värden och kunskap i fokus.

Den grundläggande frågan är hur man kan skapa en kunskapande arbetsplatskultur 
som präglas av ett ”gemensamtvi” och delaktighet i en organisation som utvecklat 
en tydlig ansvars och funktionsuppdelning. Kulturen är alltid en kollektiv skapelse 
som etableras över tid och är därför relativt trögrörlig. Men – det är människor som 
skapar kultur och det är även människor som har makt att ändra eller utveckla kultur.

Skillnaderna, 
snarare än det 
gemensamma,  
har förtydligats 
i utvecklingen  
av förskolans 
organisation.
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Slutsatser om förskolans kvalitet
Vilka slutsatser kan vi då dra om det närvarande och pedagogiska ledarskapet uti-
från den redovisade forskningen om förskolans kvalitet och vår undersökning? 

Det mest grundläggande är väl att ett närvarande och pedagogiskt ledarskap inte kan 
lösa alla problem. Vissa strukturella problem och förutsättningar för förskolornas 
verksamhet söker inte lösningar i det närvarande och pedagogiska ledarskapet, till 
exempel är bostadssegregation och familjers sociala, ekonomiska och kulturella 
utsatthet inte relaterat till ledarskapet. Politiska problem söker politiska lösningar. 
Vad vi däremot vet är att förskolan är mest betydelsefull för barn som lever under 
utsatta ekonomiska och sociala förhållanden, vilket pekar på att det behövs stora 
ekonomiska och personella insatser för dessa grupper av barn. 

Den andra slutsatsen är, givet förskolans potential att verka socialt utjämnande, att 
ekonomiska, personella och organisatoriska resurser fördelas så att det gynnar barn 
från ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden. Det innebär att förskolorna i eko-
nomiskt och socialt utsatta områden ska ha den bäst utbildade personalen, ges de 
bästa förutsättningarna för kompetensutbildning, ha den bästa fysiska miljön och 
tillgång till stödjande resurser av olika slag. Det närvarande och pedagogiska 
ledarskapet i dessa områden är i det sammanhanget av särskild betydelse för att 
förskolepersonalen ska få rätt stöd för att utveckla kvaliteten.

En tredje slutsats är att ur ett normativt perspektiv så bör ett närvarande och peda-
gogiskt ledarskap inrikta sig på att utveckla de pedagogiska relationerna. Forskning 
om pedagogiska processer pekar på att det behövs ett speciellt fokus på pedagogernas 
förmåga att ge barnen ett emotionellt, socialt och kognitivt stöd i läroplansrelaterade 
aktiviteter. Det stödet bidrar till att utveckla barns generiska färdigheter, till exem-
pel uppmärksamhet och självreglering, kommunikationsförmåga och expanderat 
lärande. Flera studier pekar på att förskolepersonal själva behöver mer kunskap 
och stöd i hur de ska främja barns lärande i språk och litteracitet, matematik 
och naturvetenskap. 

En fjärde slutsats är att det närvarande och pedagogiska ledarskapet har stor bety-
delse för att förskolan ska hålla en hög kvalitet. Speciellt är det pedagogiska ledar-
skapet viktigt för förskolor som har hög andel barnskötare utan utbildning och som 
finns i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Dessa förskolor behöver speciellt 
uppmärksammas av ledningen om Stockholms stad ska utveckla kvaliteten i sta-
dens förskolor. I dessa förskolor är, menar vi, ”ledarskap på begäran” en strategi 
som inte är tillräcklig. Istället vill vi förorda en hög grad av närvaro för att utveckla 
ett pedagogiskt ledarskap som bygger på kommunikation och dialog med  samtliga 
medarbetare. 

Som vi försökt belysa ovan, finns det flera samverkande faktorer som påverkar 
de olika yrkeskategoriernas möjlighet att utveckla kvaliteten i förskolorna. Vi har 
poängterat de olika yrkesgruppernas utbildning, kompetens och utvecklings
möjligheter som betydelsefulla för förskolans kvalitet. Men, förskolans verksam-
het vilar i hög grad på förskollärarnas och barnskötarnas samarbete och samverkan 
i förskolans arbetslag. I det följande avsnittet fördjupar vi därför diskussionen om 
arbetslagens funktion mot bakgrund av den förstärkta ansvars och funktions
indelningen i organisationen.

Det mest grund-
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Studiens bidrag till 
övriga utredningar
Denna studie har genomförts med utgångspunkt i tidigare utvärderingar och 
 rapporter. Väsentliga resultat från Stockholmskommissionen, forskningscirklar  
för avdelningschefer och rektorer samt handlingsplanen för en förbättrad arbets
situation for förskollärare och barnskötare, har tjänat som viktiga utgångspunkter. 
I ett tidigare avsnitt i denna rapport redogjordes för de huvudresultat som fram
kommit i ovanstående rapporter och här kommer vi att diskutera vår egen studies 
bidrag till dessa.

Stockholmskommissionen och handlingsplanen betonar ledarskapets betydelse för 
förskolans kvalitet och medarbetarnas arbetssituation men utan att närmare försöka 
definiera innebörder av begreppen. Deltagarna i forskningscirklarna har på olika 
sätt försökt definiera det pedagogiska ledarskapet i relation till sina uppdrag. I vår 
rapport har vi redogjort för och försökt fördjupa innebörder av det närvarande  
och pedagogiska ledarskapet utifrån hur det använts i litteratur, olika studier och 
styrdokument. Vi har även formulerat en preliminär definition av det pedagogiska 
ledarskapet som diskuterats av vår referensgrupp (se bilaga 7). Det fanns hos våra 
informanter en osäkerhet om begreppens innebörder och stor variation i tolkning-
arna av hur det närvarande och det pedagogiska ledarskapet ska utövas. 
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Vi fann att begreppen närvarande och pedagogiskt ledarskap tenderar att tolkas  
och utövas utifrån egna värderingar, erfarenheter av ledarskap, kontext och organi-
sationskultur. Däremot så relaterar våra intervjupersoner, undantaget skolcheferna, 
sällan till att Stockholm har förskolor med stora skillnader i villkor och förutsätt-
ningar för sitt uppdrag, vilket vi antog skulle ha betydelse för hur det närvarande 
och pedagogiska ledarskapet utövas. Vi kan se det som exempel på att centralt for-
mulerade begrepp i en organisation tenderar att transformeras och integreras i den 
lokala organisationskulturen. Istället för att fungera som begrepp för förändring så 
tycks de centrala formuleringarna om det närvarande och pedagogiska ledarskapet 
snarare fungera som en bekräftelse på det som redan görs, utifrån de egna värde-
ringarna och den organisationskultur man verkar i. 

I forskningscirklarna poängteras behovet av en samsyn för förståelse, tolkning och 
genomförande av uppdraget som närvarande och pedagogisk ledare. Utifrån ett 
 relationellt och normativt perspektiv på det närvarande och pedagogiska ledarskapet 
är samsyn ett resultat av en ständigt pågående dialog i organisationen. Vår studie 
bekräftar behovet av samsyn och att samtliga medarbetare behöver vara delaktiga 
för att en samsyn ska kunna uppnås. Samsyn är inte ett tillstånd, det är en ständigt 
pågående process av kollegiala diskussioner, samtal och kommunicerbara aktiviteter 
för att alla medarbetare ska förstå förskolans uppdrag och själva kunna göra sig för-
stådda. I vår rapport tar vi upp strukturella förutsättningar och interkulturella aspek-
ter på hur det närvarande och pedagogiska ledarskapet kan befrämja en samsyn. 

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm och handlingsplanen ville se en 
tydligare roll och ansvarsfördelning mellan förskollärare och barnskötare. Våra 
intervjuer bekräftar att förskoleavdelningen aktivt har arbetat med att förtydliga 
förskollärarnas och barnskötarnas roller och ansvar. Vi diskuterar i vår rapport hur 
den tidigare horisontella arbetslagsorganisationen avlöses av en mer vertikal orga-
nisation som betonar skillnader istället för likheter mellan yrkesgruppernas upp-
drag. Kritiken av en oklar och otydlig ansvars och funktionsuppdelning leder till 
en mer vertikal arbetslagsorganisation som utmanar förskolans historiskt förank-
rade gemensamma arbetslagskultur, vilket skapar en ny utmaning för arbetslagen 
då de gemensamt ska verka för att förskolan ska hålla en hög kvalitet. I förelig-
gande rapport diskuterar vi frågan om hur man kan skapa en kunskapande arbets-
platskultur som präglas av ett ”gemensamtvi” och delaktighet i en organisation 
som utvecklat en tydlig ansvars och funktionsuppdelning. 

Likaså belyser handlingsplanen och Stockholmskommissionen att det saknas en 
enhetlig ledningsorganisation inom förskolan i Stockholms stad och att det utvecklats 
flera olika modeller lokalt. Vår studie bekräftar den bilden. De fyra deltagande stads-
delarna har valt sinsemellan olika sätt att kommunicera sin (lednings)organisation. 
Vi tar inte ställning till om en enhetlig ledningsorganisation är eftersträvans värd 
men vill poängtera att kommunikationen behöver underlättas genom att samordna 
sättet att kommunicera de val som görs. 

Ledningsorganisationen för förskolan i respektive stadsdel utformas i väsentlig 
grad av den skolchef/avdelningschef som har ansvaret. Skolchefsnivån, liksom den 
politiska nivån, är dock påtagligt lite belyst i handlingsplanen. Detta kan medföra 
att bilden av autonoma rektorer/förskolechefer framträder på ett sätt som inte helt 
motsvaras av verkliga förhållanden vad gäller delegationer och beslutsmandat. 
Likaså belyser vår studie, betydelsen av den politiska nivåns organisering. För
skolans frågor konkurrerar om utrymmet i stadsdelarnas politiska nämnder och de 
får, enligt våra informanter, inte alltid det utrymme som krävs. De andra storstäderna 
Malmö och Göteborg har löst detta genom att förskolan har en egen förvaltning med 
en egen förskolenämnd. Frågan om den politiska organiseringen av Stockholms 
förskolor behöver ställas om förskolorna ska få det politiska stöd som krävs.

I forskningscirklarna 
poängteras behovet 
av en samsyn för 
förståelse, tolkning 
och genomförande 
av uppdraget som 
närvarande och 
pedagogisk ledare.
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Slutsatser och 
 frågeställningar att 
arbeta vidare med 
Syftet med denna studie är att få kunskap om och belysa hur man kan främja ett när
varande och pedagogiskt ledarskap i förskolan. För att göra detta har vi analyserat:

a. Villkoren för det närvarande och pedagogiska ledarskapet i förskolan.
b. Tolkningar och utövande av ett närvarande och pedagogiskt ledarskap. 
c. Hur ett närvarande och pedagogiskt ledarskap förhåller sig till medarbetarnas 

utbildning, kompetens och utvecklingsmöjligheter. 
d. Hur ett närvarande och pedagogiskt ledarskap förhåller sig till förskolans 

 process och strukturkvalitet.

Vår utgångspunkt och teoretiska perspektiv är att ett närvarande och pedagogiskt 
ledarskap i förskolan är normativt och relationellt. För att besvara och diskutera 
hur man kan främja ett närvarande och pedagogiskt ledarskap i förskolan har vi 
använt oss av forskningslitteratur, nationella styrdokument, lokala rapporter och 
styrdokument samt de intervjuer vi genomfört. De slutsatser vi drar från vårt sam-
lade material är därför allmängiltiga för Stockholm och begränsas inte till vår 
undersökningsgrupp eller de stadsdelar som ingår i studien. 
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Vår utgångspunkt 
och teoretiska 
perspektiv är att 
ett närvarande och 
pedagogiskt ledar-
skap i förskolan 
är normativt och 
relationellt.
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Det första som vi vill poängtera är att ett närvarande och pedagogiskt ledarskap har 
stor potential att bidra till en hög kvalitet i förskolornas verksamhet. Det bekräftas 
av forskningslitteratur, tidigare rapporter och våra intervjuer. Vi menar också att ett 
fortsatt arbete med att utveckla ledarskapet bör utgå från det som är välfungerande 
i organisationen och att det bör ta avstamp i det stora engagemang och de kunskaper 
som medarbetarna ger uttryck för i våra intervjuer. 

Vårt uppdrag är framåtsyftande, vilket innebär att vi i vår rapport strävat efter att 
identifiera de utmaningar som förskolan står inför och som behöver uppmärksammas 
i det fortsatta arbetet. Avslutningsvis kommer vi därför att dra några slutsatser och 
ställa frågor som syftar till att bygga en plattform för det fortsatta arbetet. 

I punktform menar vi att ett närvarande och pedagogiskt ledarskap:

 ■ bör anpassas till förskolornas kontextuella villkor och kan därför utövas 
på olika sätt,

 ■ kräver ett gemensamt och kommunicerbart språk med tydlig gemensam 
begreppsapparat för att leda till en fruktbar dialog om hur förskolan ska 
utveckla en verksamhet av hög kvalitet, 

 ■ ska utformas i dialog med förskolans medarbetare och baseras på en analys  
av förskolans strukturella förutsättningar att bedriva en verksamhet av hög 
 kvalitet. De viktigaste strukturella förutsättningarna som behöver beaktas  
i varje för skoleområde/förskoleenhet är a) förskolepersonalens utbildning  
och kompetens och b) förskoleområdets/förskoleenhetens ekonomiska,  
sociala och kulturella villkor,

 ■ ska utifrån de strukturella förutsättningarna stödja förskolornas processkvalitet 
och utvecklingen av de pedagogiska relationerna till barnen, 

 ■ förutsätter att alla medarbetare är inkluderade i det pedagogiska utvecklings
arbetet och att särskild uppmärksamhet i det avseendet bör riktas mot att 
 inkludera den stora gruppen av barnskötare,

 ■ bör ge alla yrkeskategorier strukturella förutsättningar att kunna delta i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet,

 ■ bör inspirera, engagera och stödja förskolepersonalen i deras arbete med 
 pedagogiska innehålls och utvecklingsfrågor,

 ■ bör stödja förskollärarnas och barnskötarnas yrkesspecifika nätverk, men också
 ■ uppmärksamma förskolans gemensamma arbetsplatskultur med särskilt fokus 

på arbetslagets praktikgemenskap, gemensamma ansvar och utvecklingen av 
samsyn mellan yrkeskategorierna.

För att fortsatt kunna arbeta med att främja ett närvarande och pedagogiskt ledar-
skap i förskolan reflekterar vi nedan över resultaten av vår studie. I anslutning till 
våra egna reflektioner, formuleras en rad framåtsyftande och reflexiva frågor som 
samtliga stadsdelar har möjlighet att arbeta vidare med, i relation till ett närvarande 
och ett pedagogiskt ledarskap.
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De strukturella villkoren för  
ett  närvarande och pedagogiskt 
 ledarskap
Demografiska, ekonomiska och sociala förhållanden varierar inom och mellan 
stadsdelarna i Stockholm. Detta påverkar förskolans uppdrag rörande likvärdighet 
– det har betydelse vilka barn och vårdnadshavare som ska erbjudas en bra förskola. 
Staden har i dag inte underlag att på lokal nivå fastslå att utbildningsnivån är lägre 
i områden med hög socioekonomisk viktning. Det behövs mer kunskap om hur 
utbildningsnivå de facto ser ut på lokal nivå, främst hur gruppen medarbetare som 
saknar utbildning med arbete för barn är fördelade över staden. 

Förskolan behöver såväl komplettera familjernas möjligheter, som kompensera  
för sådant barnen inte kan erbjudas av sina vårdnadshavare. Våra resultat ger oss 
emellertid anledning att reflektera över hur mycket demografiska, ekonomiska och 
sociala förhållanden påverkar ledarskap och organisering av förskolornas verk-
samhet i stadsdelarna? Det är en specifik verksamhet som ska ledas, en förskola 
i en aktuell lokal kontext, inte en ”normalversion” av svensk förskola.

 ■ Hur kan ledarskap, ledningsorganisation och organiseringen av förskolornas 
verksamhet i stadsdelarna utgå från de demografiska, ekonomiska och sociala 
förhållanden som råder?

Den struktur man valt för ledningsorganisationen i stadsdelarnas förskoleverksamhet, 
får konsekvenser för hur ett ledarskap kan utövas. Antalet förskolor (adresser) en 
rektor har att leda ger en ram för vilket ledarskap som kan vara möjligt för rektor att 
utöva. Ett funktionsuppdelat ledarskap kan innebära att en biträdande rektor eller en 
förskollärare med uppdrag som arbetsplatsledare, är medarbetarens närmaste chef. 
Stadsdelarna har valt mer eller mindre centralisering av förskolans ledning. 

Ett strukturellt villkor rör möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta 
 medarbetare. Det är alla medarbetare som för tillfället arbetar i förskolan, med 
de kompetenser och utvecklingsbehov de har, som ska ledas. Det finns en risk att 
ledarskapet utgår från de välutbildade och kommunikativa medarbetarna och inte 
från hela personalgruppens sammansättning. Utifrån våra resultat funderar vi 
 därför över i vilken utsträckning den ledningsorganisation som valts och det ledar-
skap som praktiseras, utgår från den befintliga personalgruppens förutsättningar. 
Det finns medarbetare som saknar såväl formell utbildning som erfarenhetsbaserad 
kompetens. Den kompetens som finns i förskolan är heller inte jämnt fördelad 
 mellan stadsdelar, förskolor och avdelningar.

Ingen tydlig, konsekvent koppling görs av informanterna i vår studie, mellan det 
närvarande och det pedagogiska ledarskapet och medarbetarnas utbildning, kom-
petens eller utvecklingsbehov. Denna aspekt är i våra intervjuer sällan grund för 
självreflektion, problematisering eller förskjutning av arbetssätt. Våra reflektioner 
handlar om hur ledningen skaffar tillräcklig kunskap om medarbetarnas utbildning 
och hur denna kunskap används i ett närvarande och pedagogiskt ledarskap.  
Den fråga som kan ställas i det framtida arbetet är: 

 ■ Hur kan personer i ledningen skaffa sig tillräckliga kunskaper om den 
 befintliga personalgruppens kunskaper och kompetenser så att den kan utöva 
ett närvarande och pedagogiskt ledarskap utifrån dessa förutsättningar?

Hur kan ledar- 
skap, lednings-
organisation och 
organiseringen  
av förskolornas 
verksamhet i stads-
delarna utgå från 
de demografiska, 
ekonomiska och 
sociala förhållan-
den som råder?
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Tolkning och utövande av  
det  närvarande och pedagogiska 
 ledarskapet 
Det finns i dag en stor frihet att, inom varje stadsdel, strukturera ledningsorganisa-
tionen på det sätt skolchefen finner vara lämpligast. Denna frihet används, vilket 
innebär att ledarskap utövas på olika sätt. De organisatoriska begrepp som används 
har ibland olika betydelse, vilket försvårar överblicken. Även den grafiska presenta-
tionen av ledningsorganisationen utformas lokalt, vilket försvårar jämförbarheten 
mellan stadsdelar.

På rektorsnivå innebär den lokala friheten att ett närvarande och pedagogiskt ledar-
skap utövas inom en spännvidd där en rektor kan vara ständig närvarande och ha 
sin ambulerande arbetsplats ute i verksamheten, till att rektor kan leda på distans 
genom att vara digitalt tillgänglig men fysiskt frånvarande. En fysiskt närvarande 
rektor förefaller ta andra slags initiativ i relation till det pågående arbetet i verk-
samheten, än den som är tillgänglig på distans och i högre grad förlitar sig på med-
arbetarnas initiativ till kontakt. Det senare arbetssättet benämner vi ett ”ledarskap 
på begäran”. Tyngdpunkten i rektors ledarskap varierar mellan operativ och stra
tegisk, och även en funktionsuppdelning mellan rektor och biträdande rektor eller 
arbetsplatsledare varierar.

Vi har tagit del av exempel på hur biträdande rektorer är de närvarande cheferna  
på plats samtidigt som de fått ett delegerat ansvar för mer administrativt operativa 
frågor. Rektor, som inte är fysiskt närvarande i verksamheten, har då en mer 
 stra tegisk funktion med den pedagogiska utvecklingen i fokus. Vi ställer frågan:

 ■ Hur kan avståndet mellan ett närvarande och ett pedagogiskt ledarskap 
 överbryggas?

Begreppen närvarande och pedagogiskt ledarskap tolkas alltså olika av våra 
 in  formanter (främst de som ingår i styrkedjan). Tolkningen är i regel kopplad till 
hur informanterna själva rent faktiskt utövar sitt ledarskap. Begreppen används 
alltså, som vi förstår det huvudsakligen för att beskriva och legitimera det ledar-
skap som redan utövas. Det finns undantag från detta, då några informanter har 
problem med själva begreppen och helst skulle vilja undvika dem. Den framåt
syftande frågan lyder:

 ■ Hur kan begreppen närvarande och pedagogiskt ledarskap användas för att 
diskutera, utveckla, problematisera eller förändra ledningsstruktur och ett 
 utövat ledarskap?

Hur kan begreppen 
närvarande och 
pedagogiskt ledar-
skap användas  
för att diskutera, 
utveckla, proble-
matisera eller 
förändra lednings-
struktur och ett 
 utövat  ledarskap?
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Ett närvarande och pedagogiskt 
ledarskap i förhållande till med-
arbetarnas utbildning, kompetens 
och utvecklingsmöjligheter
Ledningen för förskolan i stadsdelarna har drivit ett framgångsrikt arbete med att 
tydliggöra de olika yrkesgruppernas funktion och ansvar i förskolan. Det är ett nöd-
vändigt arbete för att leva upp till läroplanens intentioner och syftar till att använda 
förskolepersonalens kunskaper och kompetenser på bästa sätt. Våra intervjuer med 
förskollärare och barnskötare bekräftar denna bild. De är tydliga och medvetna  
om de personalkategoriernas olika ansvar och funktioner, de betonar olikheterna 
mellan yrkeskategorierna och att de söker stöd i yrkesspecifika nätverk för att 
utveckla sina kunskaper och utbyta erfarenheter. Däremot utelämnas arbetslagets 
funktion till stor del i denna berättelse. Vi tolkade det som en förskjutning: från den 
arbetslagskultur vi benämner som ett gemensamtvi till en betoning av skillnader 
i arbetslaget, delegering av uppgifter och framhävandet av individuell kompetens. 
I den workshop vi sedan höll med de intervjuade förskollärarna och barnskötarna 
bekräftades denna bild. Den fråga vi ställer för det kommande arbetet är: 

 ■ Hur kan ett närvarande och pedagogiskt ledarskap stödja arbetslaget  
och dess gemensamma arbetslagskultur och utveckling av samsyn mellan 
yrkeskategorierna?

Det finns studier som framhåller att ju mer kompetent och förberedd för uppdraget 
som personalen är, desto större självständighet och tolerans finns det för en chef 
som är tillgänglig men inte närvarande. Vår egen teoretiska utgångspunkt är att 
förskolans ledarskap är relationellt och normativt. Ett sådant synsätt leder till slut-
satsen att det inte är tillräckligt med en tillgänglig frånvaro, men inte heller med 
enbart en fysisk närvaro. Ledarskapet måste bekräftas av medarbetarna i dialog 
och bör alltså vara anpassat efter deras förutsättningar. 

En förutsättning för ett närvarande och pedagogiskt ledarskap är därför att alla 
medarbetare är inkluderade i det pedagogiska utvecklingsarbetet, utifrån sina 
 respektive uppdrag, förutsättningar, kunskaper och kompetenser. I våra intervjuer 
uttryckte framför allt barnskötarna att de inte var tillräckligt inkluderade i peda
gogiska diskussioner och det pedagogiska utvecklingsarbetet. I några fall hade de 
inte heller strukturella förutsättningar att använda kompetensutvecklingstid för 
planering och utvärdering. En slutsats vi drar är att särskild uppmärksamhet bör 
riktas mot att inkludera den stora gruppen av barnskötare, såväl genom att ge dem 
strukturella förutsättningar som att inkludera dem i det pedagogiska utvecklings
arbetet. Den framåtsyftande frågan är därför:

 ■ Hur kan ett närvarande och pedagogiskt ledarskap utövas så att det 
 pedagogiska utvecklingsarbetet inkluderar samtliga medarbetare?

Hur kan ett närva-
rande och peda-
gogiskt ledarskap 
utövas så att det 
 pedagogiska 
utvecklingsarbetet 
inkluderar samtliga 
medarbetare?
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Ett närvarande och pedagogiskt 
 ledarskap i förhållande till förskolans 
process- och strukturkvalitet
En ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för att utveckla förskolans 
kvalitet och det närvarande och pedagogiska ledarskapet syftar till att skapa en  
förskoleverksamhet av hög kvalitet. Vad som avses med ”hög kvalitet” är emeller-
tid inte så lätt att avgöra. I den forskning om kvalitetsaspekter som presenteras i 
denna rapport görs en bestämning av process och strukturkvalitetens innebörder. 
I huvudsak indikerar den refererade forskningen att det är processkvaliteten, det som 
vi här kallar pedagogiska relationer, som är kvalitetens brännpunkt. Pedagogers 
förmåga att ge barnen ett socialt, emotionellt och kognitivt stöd är kritiska aspekter 
av förskolans kvalitet och undervisning. Vi konstaterar också att de pedagogiska 
relationerna alltid har både ett kunskaps och omsorgsinnehåll (educare) som får 
betydelse för barns lärande och utveckling. Det pedagogiska innehållet i förskolans 
verksamhet, har en oväntat undanskymd roll i vårt material. Det står ofta tillbaka 
för mer organisatoriska reflektioner. Ett pedagogiskt ledarskap är till sin karaktär 
innehållsligt (även om innehållet varierar med den organisatoriska nivån), utövas 
relationellt och syftar till en normativ påverkan. Allt för att möjliggöra ett arbete 
i enlighet med läroplanens och skollagens intentioner liksom lokala styrdokument.

 ■ Var i ledningsorganisationen finns ansvaret för det pedagogiska innehållet  
och utvecklingsinsatser? Var bör ansvaret finnas?

Att utveckla förskolornas kvalitet kräver att medarbetarna har goda kunskaper om 
förskolans innehåll och didaktik. Särskilt kan medarbetarnas kunskaper och kom-
petenser inom språkutveckling (litteracitet) och matematik behöva stödjas. Svensk 
och skandinavisk forskning har konstaterat att det finns en stor variation i process
kvalitet mellan förskolor. Enligt informanter bland pedagogerna finns avsevärda 
skillnader även mellan avdelningar på samma förskola.

Vår slutsats är, liksom Stockholmskommissionens, att ett närvarande och pedago-
giskt ledarskap bör inrikta sig på att utveckla processkvaliteten och de pedagogiska 
relationerna. Den framåtsyftande frågan är därför:

 ■ Vad krävs för att ett närvarande och pedagogiskt ledarskap ska utveckla 
 förskolornas processkvalitet och de pedagogiska relationerna?

Strukturkvalitet anger då de förutsättningar som personalen har för att utveckla de 
pedagogiska relationerna i linje med läroplanens intentioner. De viktigaste struk
turella aspekterna är förskolepersonalens utbildning och möjlighet till kompetens-
utveckling. Vi, och tidigare rapporter, har konstaterat att strukturkvaliteten varierar 
starkt mellan såväl som inom stadsdelarna. Tillgång till utbildade förskollärare och 
barnskötare som samverkar professionellt i arbetslaget varierar. 

Som vi tidigare har konstaterat i denna rapport så behöver ett närvarande och peda-
gogiskt ledarskap utgå från den befintliga personalens förutsättningar men vi vill 
betona den politiska nivåns ansvar för att förbättra de personella förutsättningarna 
(se den avslutande kommentaren i denna rapport).

Var i lednings-
organisationen 
finns ansvaret för 
det pedagogiska 
innehållet och ut-
vecklingsinsatser? 
Var bör ansvaret 
finnas?
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Avslutningsvis
I rapporten för vi ett resonemang om vilka problem som det närvarande och 
 pedagogiska ledarskapet kan lösa och vilka problem som inte kan hänföras till 
 ledarskapet. Ett av de problem som kan relateras till förskolans kvalitet men som 
inte enkelt kan hänföras till ledarskapet, handlar om den politiska organiseringen 
av Stockholms förskolor. Stadens sätt att organisera förskolan i olika stadsdelar 
kan innebära svårigheter att få politiskt gehör för förskolans potential att verka  
för social jämlikhet och likvärdighet. Vi har också identifierat att den politiska 
nivåns organisering kan utgöra ett hinder för att samla kompetens och skapa 
 likvärdighet i staden. Den politiska organiseringen av förskoleverksamheten  
bör därför diskuteras.
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide  
skolchef/ avdelningschef 

Allra först vore det spännande att få veta hur ditt eget uppdrag ser ut. 

a. Hur ser du på din uppdragsbeskrivning? 

1. Har denna i så fall ändrats sedan du fick uppdraget?
2. I så fall hur? Beskriv gärna förändringen med exempel ur ditt arbete i  vardagen.
3. Är du tillfreds med den beskrivning som finns – avspeglar den det du gör?

b. Hur ser du på din och dina medarbetares arbetssituation?

1. Vad har du gjort för att skapa en så gynnsam arbetssituation som möjligt för 
personalen på förskolorna?

2. Vad mer kan man göra från ledningens sida, tycker du?
3. Hur får du reda på vad som händer i stadsdelens förskolor?
4. Vilket stöd behöver du för att göra ett så bra arbete som möjligt? 

Hur skulle du vilja beskriva förskolans allra viktigaste funktion  
i [namnet på stadsdelen]?

c. Gör en personlig reflektion över detta.
d. Hur tänker du om de familjer som bor i olika områden i stadsdelen och deras 

levnadsvillkor?
e. Finns det några särskilda utmaningar som förskolan behöver ta sig an?

1. Beskriv hur språkmiljön kan se ut (bland familjer och personal)? 
2. Hur ser du på relationen mellan uppdraget för förskolan att arbeta med 

social/demokratisk fostran och kunskapsuppdraget i den miljö där du verkar?
3. Var har ni era styrkor i verksamheten?
4. Vad behöver ni förbättra och vad har ni gjort? På kort sikt – på lång sikt.
5. Likvärdighet och kvalitet – vilka utmaningar ser du att ni har för tillfället?

Berätta hur det ser ut just nu – hur har du valt att utforma förskolans 
ledning i [namnet på stadsdelen]?

f. Har ledningsorganisationen ändrats nyligen?

1. Hur och varför? Eller varför har ni behållit organisationen?
2. Ledde förändringen till en önskad förbättring?
3. Försök erinra dig någon situation där det blivit bättre.
4. Finns det någon (grupp eller person) som inte är så nöjd med dagens 

 organisation?
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g. Vem har haft störst glädje eller nytta av det nuvarande sättet att leda/ 
förändringarna?

1. Berätta vad ledare själva (inklusive du som skolchef) tycker eller säger?
2. Ge exempel på vad pedagoger tycker?
3. Barn och/eller vårdnadshavare – hur kan de ha märkt av detta?
4. Måluppfyllelse och kvalitet – likvärdighet – påverkas det av hur ledningen 

är organiserad? Beskriv med hjälp av exempel på hur detta eventuellt  
kan bli synligt.

Du har ju som skolchef mandat att förändra villkor och förutsättningar 
för förskolans ledning, men hur ser du på vad som är möjligt att göra?

5. Vilket ”friutrymme” har du för att genomföra de önskvärda förändringarna?
6. Vilka är de största hindren för att genomföra de förändringar du skulle vilja 

se?
7. Vilka resurser har du att tillgå för att utveckla ledningsorganisationen?
8. Vika resurser skulle du vilja ha?

Vad tror du skulle vara bra för oss att få veta, för att vi ska förstå vad en 
bra ledningsstruktur är i din stadsdel?

Det görs ju i regel en hel del kompromisser i en komplex verksamhet. 
Hur skulle en idealisk ledning i och av ”dina” förskolor se ut – om du 
slapp kompromissa?

h. Vilken kompetens skulle finnas i olika ledningsuppdrag?
i. Vilket mandat skulle du behöva ha?
j. Skulle ekonomin behöva vara annorlunda?
k. Annat du tycker att du behöver kompromissa med i verkligheten?

Vi är väldigt tacksamma för det här samtalet är det i så fall ok att vi hör 
av oss för att komplettera lite?

l. Hur föredrar du att vi tar kontakt – mail, telefon eller…?
m. Du får gärna kontakta oss när som helst.

Vad händer härnäst?

n. Vi tar hand om de samtal vi fört med skolchefer, rektorer och biträdande rektorer. 
o. Vi kommer att ha fokusgruppsamtal med förskollärare respektive barnskötare, 

i höst.
p. Därefter hoppas vi att återigen få en pratstund med er chefer i de fyra utvalda 

stadsdelarna.
q. På återhörande, alltså!
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Bilaga 2. Intervjuguide rektor 

Allra först vore det spännande att få veta hur ditt eget uppdrag ser ut 
och hur länge du haft det. 

a. Hur ser din uppdragsbeskrivning ut? 

1. Har den ändrats sedan du fick uppdraget?
2. I så fall hur? Beskriv gärna förändringen med exempel ur ditt arbete  

i vardagen.
3. Är du tillfreds med den beskrivning som finns – avspeglar den det du gör?

b. Hur ser du på din egen och dina medarbetares arbetssituation?

1. Vad har du gjort för att skapa en så gynnsam arbetssituation som möjligt för 
pedagogerna på de förskolor du ansvarar för?

2. Vad mer kan göras från ledningens sida, tycker du?
3. Hur får du reda på vad som händer i de förskolor du ansvarar för?
4. Vilket stöd behöver du själv för att göra ett så bra arbete som möjligt? 

Hur skulle du vilja beskriva förskolans allra viktigaste funktion  
i ”ditt” förskoleområde?

c. Gör en personlig reflektion över detta.
d. Hur tänker du om de familjer som bor i området och om deras levnadsvillkor?
e. Finns det några särskilda utmaningar som ”dina” förskolor behöver ta sig an?

1. Beskriv hur språkmiljön kan se ut (bland familjer och pedagoger)? 
2. Hur ser du på relationen mellan uppdraget för förskolan att arbeta med 

social/demokratisk fostran och kunskapsuppdraget i den miljö där du verkar?
3. Var har ni era styrkor i verksamheten?
4. Vad behöver ni förbättra och vad har ni gjort? På kort sikt – på lång sikt.
5. Likvärdighet och kvalitet – vilka utmaningar ser du att ni har för tillfället?

Hur vill du förverkliga ett pedagogiskt ledarskap?

f. Vad är ett pedagogiskt ledarskap för dig?
g. Vilken är din roll i det? Andras roller (biträdande rektor, andra funktioner)?
h. Hur har du som rektor försökt förverkliga ett pedagogiskt ledarskap? Finns det 

konkreta situationer du kan berätta om?
i. Vilka villkor skulle du behöva ha för att förverkliga det närvarande ledarskap 

du beskrivit som önskvärt?
j. Hur skulle du vilja utveckla ditt pedagogiska ledarskap?
k. Största utmaningen? Kompromisser du behöver göra?
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Ett närvarande ledarskap framstår som önskvärt från medarbetare

l. Vad är ett närvarande ledarskap för dig?
m. Hur kan ett närvarande ledarskap förverkligas?
n. Hur har du som rektor försökt förverkliga ett pedagogiskt ledarskap? Finns det 

konkreta situationer du kan berätta om?
o. Vilka villkor skulle du behöva ha för att förverkliga det närvarande ledarskap 

du beskrivit som önskvärt?
p. Hur skulle du vilja utveckla ditt närvarande ledarskap?
q. Största utmaningen? Kompromisser du behöver göra?

Menar du att det närvarande och det pedagogiska ledarskapet hänger 
 samman eller är det två olika uppdrag som ska förverkligas? 

Något du vill berätta för oss om, som vi inte har frågat eller fört på tal?

Vi är väldigt tacksamma för det här samtalet. Vad händer härnäst?

r. Vi tar hand om de samtal vi fört med skolchefer, er rektorer och så småningom 
med biträdande rektorer. 

s. Vi kommer även att ha fokusgruppsamtal med förskollärare respektive 
 barnskötare, i höst.
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Bilaga 3. Inför samtal i fokusgrupp 
med biträdande rektorer

Samtalsledare: Sven Persson och Bim Riddersporre
Vi ser fram emot att snart få träffa dig i ett digitalt samtal. För att få ut så mycket 
som möjligt av vårt samtal i fokusgruppen ber vi dig att redan nu fylla i (direkt i 
detta dokument) kort information om dig och ditt uppdrag. Återsänd ifyllt doku-
ment till oss: sven.persson@mau.se, bim.riddersporre@outlook.com

Namn:

Stadsdel och förskoleområde:

Hur länge har du varit biträdande rektor/förskolechef: 

Beskriv kortfattat ditt uppdrag (arbetsuppgifter/ansvarsområden/ 
delegationer mm):

Ett närvarande och ett pedagogiskt ledarskap – hur arbetar du med 
detta i ditt uppdrag?

Vilken del av ditt uppdrag tycker du är svårast eller mest utmanande? 
 Motivera:

Vilka frågor skulle du vilja ta upp i ett fokusgruppsamtal med andra 
 biträdande rektorer:
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Bilaga 4. Samtal med biträdande 
rektorer i fokusgrupp

Vi ger förslag till strukturen för samtalet:
Sven och Bim sammanfattar lite av vad deltagarna uppgett som särskilt utmanande.

Vi initierar ett samtal om några aspekter som sticker ut – och ber gruppen fylla på 
eller utvidga:

 ■ Tiden – utmaningar kan vara arbetsbelastning (för mycket för en människa att 
hinna/orka), arbetets organisering (alla grupper och forum ska ske 9–15 sam
tidigt som alla barn är i förskolan) eller logistik (vill gärna kunna vara ute för att 
se hur arbetet bedrivs i vardagen, men det kommer administrativa brandkårs
utryckningar i vägen jämt).

 ■ Organisationen/organiseringen – arbetsfördelning, roller, enhetsorganisa
tionen etc.

 ■ Kompetens – rekrytering och arbetslagsutveckling – recruit and retain.

Dessa utmaningar leder biträdande rektor i riktning mot några centrala Dilemman.  
Här måste ni göra prioriteringar och val – hur ser det ut i verkligheten för er?  
Olika aspekter utforskas i samtalet – mandat att välja, hinder för att komma vidare, 
bra processer som är igång etc.
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Bilaga 5. Intervjuguide  
förskollärare

Vad är viktigt att förbättra i er arbetssituation? 

Vilket stöd behöver ni av ledarna för att göra ett så bra jobb som möjligt, 
(kopplat till er arbetssituation)?

Ge gärna konkreta exempel på när ni fått ett bra stöd av er ledning.

Vad ska ledningen göra för att utöva ett pedagogiskt ledarskap på er 
förskola?

Vad ska man göra för att utöva ett närvarande ledarskap på er förskola?

Något ni vill berätta för oss om, som vi inte har frågat eller fört på tal?

Vi är väldigt tacksamma för det här samtalet. Vad händer härnäst?
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Bilaga 6. Intervjuguide  
barnskötare

Vad är viktigt att förbättra i er arbetssituation? 

Vilket stöd behöver ni av ledarna för att göra ett så bra jobb som möjligt, 
(kopplat till er arbetssituation)?

Ge gärna konkreta exempel på när ni fått ett bra stöd av er ledning.

Vad ska ledningen göra för att utöva ett pedagogiskt ledarskap på er 
förskola?

Vad ska man göra för att utöva ett närvarande ledarskap på er förskola?

Något ni vill berätta för oss om, som vi inte har frågat eller fört på tal?

Vi är väldigt tacksamma för det här samtalet. Vad händer härnäst?
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Bilaga 7. Definition av det 
 pedagogiska ledarskapet

Det pedagogiska ledarskapet
Det pedagogiska ledarskapet är i styrdokument starkt kopplat till rektors ansvar, 
inflytande och påverkan för ökad måluppfyllelse, till förskolans kvalitet och om
fattar förskoleverksamheten som helhet. Frågan är emellertid om vi på detta sätt 
definierar ledarskapet i sin helhet och därmed får svårt att urskilja vad som är det 
”pedagogiska” och det ”närvarande” i ledarskapet. Sammanfattningsvis kan ett 
pedagogiskt ledarskap brytas ner i tre övergripande aspekter: förutsättningar för att 
utöva ett pedagogiskt ledarskap, de handlingar som karakteriserar ett pedagogiskt 
ledarskap och hur utvecklingsinsatser ska utvärderas. Det innebär att vi kan rekon-
struera formuleringarna om vad som är ”pedagogiskt” i rektors pedagogiska ledar-
skap. Med denna utgångspunkt kan rektors pedagogiska ledarskap beskrivas på 
följande sätt:

Rektor ska initiera och leda utvecklingsprocesser i samverkan med sina 
medarbetare genom att kommunicera metoder, arbetsformer och mål. För 
att kunna analysera, leda och utvärdera utvecklingsprocesser bör rektor ha 
inblick i och kunskaper om det dagliga arbetet. Hela utvecklingsprocessen 
ska analyseras, utvärderas och kommuniceras för att skapa kunskapsunderlag 
för nya utvecklingsinsatser.
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