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Abstract 

The aim of this study is to investigate how professional preschool teachers perceive their leadership in 

preschool. According to studies, there is not much earlier research on preschool teachers leadership but 

despite that, the subject is highly relevant when there is a link between the teachers responsibility 

according to curriculum and leadership. I have learned from five preschool teachers perceptions of what 

leadership in preschool involves through qualitative interviews and a phenomenological approach. The 

result shows that all preschool teachers agree that leadership is about leading both work teams and child 

groups based on the curriculum and that a preschool leader needs to be flexible. Leadership is according 

to the interviewees although to lead the child groups and everyone believes that they are responsible for 

following the curriculum at work. Preschool teachers agreed that it is for the children the profession is 

chosen and that it is harder to lead the work team than the child group. All preschool teachers believe 

that their way of managing work teams and child groups affects work and learning but mentions 

different reasons in what way it is done. Essay results based on the different responses to leadership 

styles, linked to theories is that preschool teachers usually use situational leadership. 

 

 

 

 

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur yrkesverksamma förskollärare upplever sitt ledarskap i 

förskolan. Det finns enligt gjorda studier inte så mycket tidigare forskning om förskollärares ledarskap 

men trots det är ämnet högaktuellt då kopplingar syns mellan förskollärares ansvar enligt läroplanen och 

ledarskap. Jag har tagit del av fem förskollärares uppfattningar om vad ledarskapet i förskolan innebär 

genom kvalitativa intervjuer och en fenomenografisk ansats. Resultatet visar att samtliga förskollärare är 

överens om att ledarskap handlar om att leda både arbetslag och barngrupp utifrån läroplanen och att en 

ledare på förskolan behöver vara flexibel. Ledarskapet handlar enligt de intervjuade även om att leda 

barngruppen och alla upplever att de har ansvar att följa läroplanen i arbetet. Förskollärarna var överens 

om att det är för barnens skull man valt yrket och att det är svårare att leda arbetslaget än barngruppen. 

Samtliga förskollärare tror att deras sätt att leda arbetslag och barngrupp påverkar arbetet och lärandet 

men nämner olika skäl på vilket sätt det görs. Uppsatsens resultat utifrån de olika svaren om 

ledarskapsstilar, kopplat till teorier är att förskollärare oftast använder sig av ett situationsanpassat 

ledarskap. 
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1 Inledning 

Utbildningen i svensk skola och förskola ska enligt skollagen vila på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund. Under perioden 2008-2012 genomförde skolinspektionen nästan 6000 skolbesök 

och 40 kvalitetsgranskningar till sammanställningen Framgång i undervisningen (Skolinspektionen 

2012, s.3). En av slutsatserna som forskningen påvisade var att elever vars lärare är tydliga ledare som 

skapar förtroendefulla relationer, driver och utmanar, lär sig mer än elever vars lärare inte tycker att det 

hör till arbetsuppgifterna att peka ut riktningen för elevens utveckling (Skolinspektionen 2012, s.15).  

Den här uppsatsen riktar in sig på ledarskap i förskolan och då främst ledarskapsrollen för förskollärare i 

deras arbete med arbetslag och barngrupp. I forskningsöversikten ledarskap i verksamheter för små 

barn, leadership in early childhood, påvisas att det finns otillräckligt med forskning inom ämnet, trots 

den viktiga och omfattande verksamheten och trots att man vet att ett bra ledarskap för att uppnå god 

kvalitet är en av de viktigaste faktorerna (Mujis i Riddarsporre & Persson 2010, s.213).  

 

Enligt Skolverket i Engdahl & Ärleman-Hagsér (2015) beskrivs förskollärares ledarskap i fem punkter: 

leda och organisera arbetet, se fördelar med barns olikheter och stimulera barnens sociala gemenskap, ha 

en god relation till barnen, skydda varje barn mot kränkningar och låta barnen utveckla sina förmågor 

oberoende av könstillhörighet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s.25). Ledarskapet i förskolan 

fördelas mellan pedagogerna ofta utan koppling till yrkesutbildning. Det är därför svårt att se vem som 

har vilken utbildning eftersom det är vanligt att pedagogerna solidariskt ansvarar för det pedagogiska 

arbetet. Arbetslagen som oftast består av förskollärare och barnskötare har länge varit i fokus utan 

skillnad i ansvar, alla gör samma sak (Angarius & Hermelin 2013, s.75). I läroplanen för förskolan, 

utformad av skolverket 1998, reviderad 2010 och 2016 framgår det att arbetslaget ”ska” en hel del, men 

förskolläraren har ”ansvar” för följande huvudgrupper: Normer och värden, utveckling och lärande, 

barns inflytande, förskola och hem, övergång, samverkan och uppföljning, utvärdering och utveckling 

(Skolverket 2016, s.8-15). 

 

Anita Eriksson är lektor vid Högskolan i Borås, hon har studerat detta område i verksamheter och 

konstaterar att det utökade ansvaret för det pedagogiska arbetet innebär att förskollärare behöver ägna 

sig åt ledarskap både i barngrupp och i arbetslag (Förskolan 2017, nr 3 s.4). För sex år sedan reviderades 

läroplanen och förskollärarna fick ett större ansvar än tidigare. Det tydligare ansvaret i läroplanen 

innebär implicit ett ledarskap, vilket inte tydliggörs i texten och gör att det blir problematiskt för 

förskollärarna att leda arbetslaget i det arbetet som de har gemensamt ansvar för.  
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Eriksson (2017) belyser även att förskollärare inte heller tänker på sig själva som ledare utifrån vad hon 

observerat. Hennes upplevelser är att förskolläraryrkets naturliga del är att leda barn. (Eriksson i 

tidningen Förskolan 2017, s.20). Denna studie skall påvisa och förtydliga förskollärares upplevelser av 

ledarskap i förskolans verksamhet. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur yrkesverksamma förskollärare upplever sitt ledarskap i 

förskolan. 

 

- Hur ser förskollärare på sitt ledarskap/ansvar? 

- Vilka är skillnaderna på ledarskap i arbetslag/barngrupp? 

- Vilken ledarskapsstil använder sig förskollärare av? 

- Påverkar förskollärarens ledarskap arbetet i arbetslaget/lärandet i barngruppen?   

 

 

 

2 Bakgrund 

I den här delen presenteras begrepp som är relevanta för uppsatsen, samt förskolans styrdokument.                                                                                                                                                 

 

2.1 Ledarskap 

Ewa Ivarson Alm är förskollärare och filosofie doktor i pedagogik, hon anser att det finns många typer 

av ledarskap och att ledarskapet i sig är komplext (Ivarson Alm 2013, s.15). Lars Svedberg är 

legitimerad psykolog och docent i pedagogik, han menar att ledarskap oftast anses vara en angelägenhet 

för den som leder och att en fungerande ledare bidrar till en fungerande grupp. För ledaren själv kan det 

handla om att slipa på sin personlighet, lära sig om stilar, strategier och verktyg för ledarskapet. Målet är 

att påverka medarbetarna så att det hängivet och effektivt jobbar i gemensam riktning. Det goda 

ledarskapet är också en fråga om individuell lämplighet, kunskap och mognad. Ledarskap handlar om att 

förhålla sig till gruppens dynamik, organisationen, dess uppgifter och mål. Även att skapa en god 

atmosfär som präglas av tillit och som motiverar gruppen är en ledares uppgift (Svedberg 2012, s.211-

212).  
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Stefan Sveningsson är docent i företagsekonomi och Mats Alvesson är professor i företagsekonomi, 

enligt dem handlar ledarskap om utveckling och förändring, om förmågan att se helheten, kunna lyssna, 

vara tydlig och kommunicera visioner. Ledare bör också vara engagerade, positiva, omtänksamma och 

verklighetsförankrade. En organisation med ett gott ledarskap ska genomsyras av jämställdhet, god 

hälsa, mångfald, etik och personlig utveckling. Olika verksamheter kräver olika ledarskapsstilar 

(Sveningsson & Alvesson 2010, s.14-15). 

 

2.2 Ledarskap i förskolan 

Ivarson Alm (2013) skriver om förskolans begynnelse i början av 1950-talet. Det var då förskolor med 

självständiga utbildade kvinnor som kallades förskollärare startade. Tydliga gränser fanns i 

utbildningsnivåerna och förskolläraren var den som planerade vad som skulle ingå i barnens dagar på 

förskolan, hon var även den pedagogiska ledaren på avdelningen. Det var först vid barnstugeutredningen 

1968 som det fastslogs att arbetet på förskolan skulle bedrivas i arbetslag (Ivarson Alm 2013, s.110). 

Sedan 1998 ingår arbetslaget i den reviderade läroplanen, det nämns under rubriken normer och värden, 

s.9. Först står målen och vad förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar, sedan följer vad 

förskollärare ska ansvara för och vad arbetslaget ska göra. Det står i en hierarkisk ordning under alla 

kapitel 2.1 till 2.6. men det är tydligt i den reviderade läroplanen 98/10 att förskolläraren har ett 

förtydligat uppdrag (Ivarson Alm 2013, s.51). Enligt läroplanen är det chefen för barnskötare och 

förskollärare som är den pedagogiska ledaren (Skolverket 2016, s.16). Mer än 60 år har gått, forskning 

påvisar vikten av ett för barnen tidigt och tydligt ledarskap, trots det skrivs förskollärarens ledarroll inte 

in i läroplanen för förskolan. Jesper Juul och Helle Jensen som båda är lärare och familjeterapeuter anser 

att barns väg till personligt ansvarstagande är beroende av kvaliteten på det ledarskap som finns hos de 

vuxna kring barnet och det finns erfarenheter som påvisar att barn generellt utvecklas optimalt 

tillsammans med vuxna som frivilligt tar på sig ledarskapet. Ledarskap för de yngre barnen måste utövas 

av de vuxna i frontlinjen medans det hos lite äldre barn kan bli ett mer vägledande och dominant 

ledarskap. Det vuxna ledarskapet som bäst tillvaratar barnet, det pedagogiska målet och relationen 

består av: Autenticitet, bekräftelse, beslut, konflikt, intresse och involvering (Juul & Jensen 2003, s.82-

83).  

 

2.3 Kvinnligt ledarskap   

Bim Riddarsporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning och Sven 

Persson är professor i pedagogik. De menar att kvinnor är normen i förskolans värld och att förskolan är 

ett tydligt exempel på en organisation med en lång tradition av kvinnliga anställda både bland chefer och 
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medarbetare. På senare år har begreppet kvinnligt ledarskap blivit mycket uppmärksammat. Den 

kvinnliga ledarskapsstilen anses vara mer relations, känsloorienterad och demokratisk jämförelsevis 

med andra ledarskapsstilar. Det finns dock inte mycket vetenskapliga belägg för att män och kvinnor 

använder sig av olika ledarskapsstilar (Riddarsporre & Persson 2010, s.215). 

 

 

2.4 Förskolans Styrdokument  

I läroplanen för förskolan betonas förskollärarens ansvar; 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde samt att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar 

och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. (Skolverket 2016, s.8).  

 

Vidare följer att arbetet i barngruppen ska genomföras så att barnen ges förutsättningar för utveckling 

och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, upplever att det är roligt och 

meningsfullt att lära sig nya saker, ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Barnen ska få stöd och stimulans i sin sociala utveckling, ges 

goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, stimuleras och 

utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling, matematiska utveckling samt utmanas i sitt intresse 

för naturvetenskap och teknik. Förskolläraren ansvarar även för att barnen får stöd och stimulans i sin 

motoriska utveckling, och erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm (Skolverket 2016, s. 11).  

 

Enligt läroplanen ska förskollärare ansvara för att hela barngruppen ges möjlighet att ha inflytande och 

kunna påverka innehållet i verksamheten (Skolverket 2016, s.12).   

 

Förskollärare ska även ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 

introduktion i förskolan, att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen, utvecklingssamtalets innehåll, 

utformning och genomförande och att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten 

(Skolverket 2016, s.13).  

 

Förskolläraren ansvarar även för att samverka med lärare i förskoleklass för att skapa kontinuitet och 

sammanhang i utvecklingen och lärandet hos barnen. Vid övergång till skolan ska även barn i behov av 

särskilt stöd i sin utveckling uppmärksammas (Skolverket 2016, s.14).  
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Slutligen är ansvaret för förskolläraren att dokumentera och synliggöra barns utveckling. Uppföljning, 

utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska 

arbetet. Resultatet av dokumentationen, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska 

kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling 

och lärande (Skolverket 2016, s.15). 

 

 

3 Tidigare forskning  

Det finns inte så mycket tidigare forskning att finna kring hur förskollärare upplever sitt ledarskap, 

därav detta urval som presenterar fyra studier gjorda under 2000-talet om ledarskap i förskolan med 

tydliga kopplingar till det denna uppsats avser undersöka. Denna del avslutas med en sammanfattning.  

 

3.1 Maria Olsson – Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med 

alla barn (2016)                                                                                            

Maria Olsson är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete på Högskolan i Dalarna. Hon har skrivit en 

doktorsavhandling där utgångspunkten är att utforska lärares ledarskap utifrån deras egna erfarenheter. 

Studien bygger på ett antal gruppsamtal som ägde rum under en fyraårsperiod där förskollärare, 

grundskollärare och lärare deltog. I samtalen diskuterade lärarna möten med elever och barn samt sitt 

eget ledarskap. Studiens specifika kunskapsbidrag i relation till pedagoger, ledarskap och förskola visar 

att ledarskapet innebär att lärarna hanterar både spänningsfyllda och komplexa situationer. Studien 

påvisar även att lärarna utövar ett komplext ledarskap i mötet med barnen både som enskilda individer 

och i grupp, ledarskap är ett möte där både förskollärare och barn inverkar på hur ledarskapet blir. 

 

3.2 Maria Gabriel & Haneen Allos -Ledarens roll i förskolan. En studie om förskollärares 

syn på ledarskap (2016)  

Maria Gabriel och Haneen Allos är förskollärare. Studien är deras studentuppsats som skrevs när de 

båda gick på Mälardalens Högskola. Syftet med studien är att belysa förskollärares syn på ledarskap och 

hur de gör för att skapa bra relationer till sin omgivning samt hur de utvecklar sitt ledarskap. Kvalitativa 

intervjuer har genomförts för att samla in empirin. Resultatet påvisar att förskollärare anser att kunskap 

om ledarskap är viktigt för att vara en bra ledare som ska kunna anpassa ledarrollen i olika situationer 

och att ledarskap utvecklas genom självkritik, reflektion och fortbildning.  
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Slutsatsen av studien är att förskollärarens ledarskap, förhållningssätt och egenskaper bidrar till bättre 

kvalitet i förskolan samt till ett bättre samarbete med både kollegor och barn.  

 

3.3 Anita Eriksson – Förskollärarens förtydligade ansvar – en balansgång mellan ett 

demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap (2014)  

Anita Eriksson är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik på Borås Högskola. Hennes studie 

fokuserar på förskollärares förtydligade ansvar för den pedagogiska verksamheten som trädde i kraft 

2011, hur den tolkas och omsätts på kommunal nivå och hur den kommer till uttryck i förskolans 

pedagogiska praktik. Utifrån dokument och intervjuer beskrivs hur detta ansvar tolkas och 

implementeras i två kommuner. Det inledande avsnittet handlar om ledarskap i förskolan. Resultatet 

visar att det förekommer både skillnader och likheter mellan kommunerna och förskolorna när det gäller 

hur förskollärares förtydligade ansvar tolkas och implementerats efter revideringen i läroplanen. Det 

framträder två diskurser när det gäller arbetslagets och förskollärares ansvar. Den ena handlar om 

organisatoriska förändringar och lyfts fram för att öka förskollärares ansvar för den pedagogiska 

verksamheten. Den andra diskursen handlar om förskollärares ansvar relaterat till skillnader i 

yrkeskunskap mot andra yrkesgrupper. 

 

3.4 Daniel Muijs, Carol Aubrey, Alma Harris & Mary Briggs – How do they manage?  

a review of the resarch on leadership in early childhood (2004)  

Daniel Muijs är professor i utbildningsvetenskap vid Universitetet i Southhampton, Carol Aubrey är 

professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnåren vid Universitetet i Warwick, Alma Harris 

är professor i pedagogiskt ledarskap vid Universitetet i Malaysia och Mary Briggs är Docent i 

utbildningsvetenskap vid Universitetet i Warwick. Deras studie presenterar resultaten från en 

sammanställning av undersökningar om ledarskap i förskolan som påvisar bristen av forskning, trots 

vikten av kunskap om ämnet ledarskap. Slutsatsen är att det finns ett tydligt behov av att identifiera vad 

effektivt ledarskap för förskollärare innebär. Det konstateras även att det var länge sedan teoretiska 

studier om ledarskap i förskolan genomfördes och att det råder brist på ledarskapsutbildning, vilket kan 

leda till att många inom förskolan, både pedagoger och förskollärare står oförberedda inför yrkesrollen.  
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Slutsatserna i studierna pekar på att det finns ett tydligt behov av att identifiera vad effektivt ledarskap 

för förskollärare innebär. Resultaten visar även att det förekommer både skillnader och likheter mellan 

kommunerna och förskolorna när det gäller hur förskollärares förtydligade ansvar tolkas och 

implementerats efter revideringen i läroplanen. Vidare studier påvisar att förskollärarens ledarskap, 

förhållningssätt och egenskaper bidrar till bättre kvalitet i förskolan samt till ett bättre samarbete med 

både kollegor och barn. Det specifika kunskapsbidragen i relation till pedagoger, ledarskap och förskola 

visar att ledarskapet innebär att lärarna hanterar både spänningsfyllda och komplexa situationer. En 

komplexitet med det är att lärarna utövar ledarskap i mötet med barnen både som enskilda individer och 

i grupp. Utifrån dessa resultat och slutsatser finner jag det relevant att göra ytterligare en studie på 

ledarskap i förskolan. Denna studie belyser förskollärares upplevelser av ledarskap både i arbetslag och i 

barngrupp, vilket ingen tidigare studie jag funnit gjort. 

 

 

4 Teoretisk utgångspunkt  

Det finns ett flertal teorier om ledarskap som i denna del förklaras och som vidare i studien fungerar 

som analytiska verktyg. I den dagliga verksamheten är det dock svårt att se skillnad på de olika 

kategorierna som flyter i varandra. 

 

4.1 Egenskapsorienteringen - Ralph Stogdill var under 1900-talet en känd ledarskapsforskare i USA 

som granskade egenskapsstudier och kom fram till att det inte finns någon enskild egenskap som gör 

vissa till ledare. Antingen har man de rätta ledaregenskaperna eller så saknar man dessa och är då inte 

lämplig som ledare. När man tittat närmare på vilka egenskaper som gör någon till en bra ledare för en 

specifik verksamhet handlar det mer om egenskaper som är värdefulla för vilket yrke som helst. Det är 

egenskaper som ansvarskänsla, målorientering, och stark självkänsla som är betydande för vem som blir 

ledare (Stogdill i Sveningsson & Alvesson 2010, s.18-19).  

 

4.2 Stilorienteringen - Kurt Lewin (1890-1947) var tysk-amerikansk psykolog, en av de moderna 

pionjärerna inom socialpsykologin som under fyrtio till femtiotalet försköt ledarkapsforskningens 

intresse mot ledares beteende och möjlighet att utveckla och utbilda människor till ledare. Han ansåg 

ledarskap som auktoritärt, demokratiskt eller laissez faire.  
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4.2.1 Med en auktoritär ledarstil, talar ledaren om för sina efterföljare vad som ska göras och hur det 

ska göras. Den typen av ledarskap beskrivs ibland som ett dåligt ledarskap.                      

4.2.2 Den demokratiska ledaren, gör sina medarbetare delaktiga i besluten och fastställer tillsammans 

med efterföljarna vad som ska göras och hur det ska göras. Denna ledarskapsstil fungerar bäst när man 

vill åstadkomma starkt engagemang.  

4.2.3 Laissez faire ledarskapet, beskrivs som ett ledarskap med frånvaro av ledare. De som använder 

sig av detta ledarskap undviker i det längsta att fatta beslut, är frånvarande och tvekar i 

beslutssituationer (Sveningsson & Alvesson 2010, s.21-22). 

 

Efterföljaren är den person som ledarskapet utövas på. Det är helt utan mening att prata om ledarskap 

utan efterföljare. Flertalet föreställningar om efterföljare har lagt fokus på möjligheterna att öka graden 

av arbetstillfredsställelse, prestationer och motivation (Sveningsson & Alvesson 2010, s.43). 

 

4.3 Situationsorienteringen - var aktuell under 1960-talet och frågan om vilket ledarskap som var 

det riktiga och mest effektiva ansågs vara det som kom genom situationsorienteringen. Denna 

orientering innebär att medarbetarna genom olika utvecklingsfaser få möjlighet att växa till en högre 

mognad och därmed bli självständiga i förhållande till ledaren. Utvecklingen delas in fyra faser: 

Instruera och anvisa, arbetet styrs genom instruktioner från ledaren. Insäljning, ledaren dirigerar för att 

sälja in önskat beteende hos medarbetarna. Deltagande, tanken är att genom samarbete åstadkomma en 

gemensam problemlösning. Delegering, när arbetet sker genom entusiasm av medarbetarna och mindre 

styrning av ledningen (Sveningsson & Alvesson 2010, s.27).   

 

4.4 Ledarskapsorienteringen – benämndes som ”den nya ledarskapsorienteringen” och var 

dominerande mellan 1990-2010. Denna orientering består av många ledarskapstermer och ideér med 

perspektiv på flera gemensamma nämnare men det är de tre följande förhållandena som är typiska: 

distinktion mellan transformativt och transaktionellt ledarskap, distinktion mellan ledarskap och 

chefskap. Fokus på det karismatiska eller visionära ledarskapet. Ett transformativt ledarskap innebär att 

skapa entusiasmerade medarbetare genom extra glöd. Det är viktigt när ledaren vill åstadkomma stora 

förändringar. Ledaren motiverar medarbetarna genom inspiration (Sveningsson & Alvesson 2010, s.30). 

 

4.5 Postheroismorientering – denna typ av ledarskap involverar vardagliga aktiviteter som man inte 

alltid kopplar samman med ledarskap. Centralt är ledarskapets relationella aspekter som potentiellt kan 
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utföras av alla i en organisation. Man talar om ett socialt, progressivt, deltagande ledarskap som ibland 

benämns som feministiskt (Sveningsson & Alvesson 2010, s.36).                                                                                                                                             

 

4.6 Situationsanpassat ledarskap – Matts Dahlkvist är adjunkt vid institutionen för pedagogik och 

didaktik på Uppsala Universitet. Han anser att i arbetet med ledandet av en grupp måste läraren växla 

mellan att stödja och att styra, ledandet måste anpassas till gruppens krav och till situationen. En tanke i 

det situationsanpassade ledarskapet är att elevernas ansvarstagande och delaktighet växer succesivt. 

Elevorienterad och relationsorienterad ledarstil inriktar sig i första hand på att underlätta, stötta och 

entusiasmera och att främja trivsel och relationer enligt läroplanens mål. Läraren behöver utöva en 

kombination av uppgifts och elevinriktad ledarstil, kombinationer som varierar beroende på vad 

situationen kräver blir ett situationsanpassat ledarskap (Dahlkvist 2012, s.18-19). 

 

I dag talar man allmänt om nödvändigheten av ett demokratiskt, situationsanpassat, entusiasmerande 

och flexibelt ledarskap, samtidigt som man menar att det i vissa lägen också kan krävas auktoritära 

inslag, att man på ett tydligt sätt ska kunna sätta ner foten (Dahlkvist 2012, s.20). 

 

4.7 Pedagogiskt ledarskap – Arne Maltén är lärare, skolledare och universitetslektor i pedagogik. 

Han anser att ledarskapet i arbetslag och i barngrupp handlar om ett pedagogiskt ledande. Det engelska 

ordet för ledare beskriver han som leader, att leda människor på en resa. Syftet med ledarskap är att få 

medarbetarna att förverkliga verksamhetens mål. Det viktigaste för det pedagogiskt ledande tycks vara 

socialt samspel och måluppnående. En ledares pedagogiska funktioner bör innefatta: initiativförmåga, 

tydlighet, målinriktning, beslutsförmåga, konstruktiv kritik, konfliktvana, samarbetsvana och lyhördhet 

(Maltén 2000, s.10). Det pedagogiska ledarskapet kan även delas in i fem ledardimensioner som inriktar 

sig på: mål, relation, förnyelse, situation och etik (Maltén 2000, s.170). En optimal ledare bör även ha 

förmågor som, att ifrågasätta befintliga processer, skapa och förankra visioner, delegera handlingkraft, 

vara en förebild och slutligen att väcka entusiasm (Maltén 2000, s.188). På pedagogiska institutioner 

som till exempelvis förskolor kan ett kännetecken vara att alla medarbetare uppträder som ledare i flera 

olika relationer. Vuxna medarbetare är inte lika utlämnade åt ledaren som barnen är. Pedagogisk ledning 

kan utövas med en speciell filosofisk metod där ledaren är fanbäraren (Juul & Jensen 2003, s.147-148). 
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5 Metod 

I den här delen behandlas tillvägagångssättet för uppsatsen, urval, genomförande, samt val av teoretisk 

utgångspunkt, etiska aspekter och studiens validitet/reliabilitet. 

 

5.1 Urval 

För att finna svar på frågeställningar har jag intervjuat fem kvinnliga förskollärare som är verksamma på 

tre olika förskolor i en enhet i Stockholms området. Förskollärarna är mellan 30-50 år och har varit 

yrkesverksamma som utbildade förskollärare på förskola under 1-20 år. Att de intervjuade är kvinnor 

beror på att det i enheten inte arbetar några manliga förskollärare. Jag har i bakgrunden med ett stycke 

om kvinnligt ledarskap eftersom det är flertalet kvinnor som arbetar i förskolan. Avsikten med studien är 

inte att jämföra kvinnligt och manligt ledarskap. Jag frågade först förskollärarna om de var intresserade 

av ledarskap kopplat till deras uppdrag på förskolan, och alla fem tillfrågade tyckte det var ett intressant 

ämne som det inte så ofta pratas om. Syftet med uppsatsen är inte heller att jämföra förskollärarnas 

bakgrund, som ålder och yrkeserfarenheter kopplat till resultatet utan endast att ta del av deras 

upplevelser av sitt ledarskap i förskolan. 

 

5.2 Genomförande 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom problemet handlar om att tolka och förstå människors 

upplevelser av ett fenomen så kallad verbal analys (Patel & Davidson 2011, s.14). Kvalitativ forskning 

avser forskning där datainsamlingen fokuseras på ”mjuka” data i form av intervjuer och tolkande 

analyser, oftast verbala analyser av textmaterial (Patel & Davidson 2011s.14). Före intervjutillfällena 

skrev jag en intervjuguide med ett antal frågor som besvarades med pedagogernas tankar kopplat till 

mina frågeställningar och som jag analyserat genom att ha en fenomenografisk syn på ledarskap, och i 

uppsatsens resultatdel kopplat till teorier och tidigare forskning (Bilaga 2).  

 

Intervjuerna var uppbyggda med 13 standardiserade, ostrukturerade frågor (öppna). Det vill säga att 

frågorna var förberedda och ställdes likalydande i exakt samma ordning till varje person, utan fasta svar 

men med möjlighet till följdfrågor (Patel & Davidson 2011, s.76). Den kvalitativa intervjun är till för att 

upptäcka egenskaper hos något, till exempel den intervjuades uppfattning om ett fenomen. Därför kan 

man inte i förväg formulera svarsalternativ eller avgöra vad som är ett rätt svar på frågan. I en kvalitativ 

intervju är både intervjuare och intervjuperson medskapare i samtalet (Patel & Davidson 2011, s.82).  
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Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser. Vi satt enskilt och intervjuerna tog ca 20 

minuter vardera. Samtliga intervjuade gav sitt medgivande till att bli inspelade under tiden vi samtalade. 

Jag antecknade vissa stödord under tiden.                                       

 

Jag har sökt litteratur och tidigare forskning till min uppsats och funnit en del böcker och några artiklar 

via libris, swepub, ERIC och DiVA. Jag har skrivit ut artiklarna och lånat litteraturen på bibliotek. Ett 

par av böckerna använde vi i kursen ledarskap på utbildningen. 

 

Nyckelord: Förskola, ledarskap, ansvar, pedagogiskt ledarskap, arbetslag, förskollärare 

 

5.3 Fenomenografisk ansats och analys 

Studien utgår från en fenomenografisk ansats, eftersom fenomenografin passar till kvalitativa analyser 

om pedagogiska ämnen där forskaren gör kvalitativa intervjuer för att få intervjupersonernas egna ord på 

olika fenomen. Jag tänker att jag kan se ledarskap som ett fenomen som jag vill undersöka djupare med 

hjälp av andra människors erfarenheter, tankar och upplevelser.   

 

Fenomenografi är en forskningsmetod som utvecklats av professor Emeritus Ference Marton, vid den 

pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att 

den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. (Patel & 

Davidson 2011, s.32).  

 

Kvalitativa metoder handlar enligt Larsson (2010) om hur något gestaltas. Det handlar om människors 

sätt att uppfatta sin omvärld. Ett fenomenografiskt forskningsobjekt kan karaktäriseras på följande sätt: 

Hur fenomen uppfattas av människor, man vill komma åt innebörder i stället för förklaringar och 

samband. Det handlar om att ta reda på hur något framstår för dessa människor, inte hur något verkligen 

förhåller sig. I denna studie är det fenomenet ledarskap som undersöks och jag utgår från andra 

ordningens perspektiv som handlar om hur någon upplever något (Larsson 2010, s.12-13). 

 

Jag har i studien arbetat med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna fick beskriva sina 

uppfattningar om ett fenomen med egna ord. Efter transkribering av intervjumaterialet genomförde jag 

den fenomenografiska analysen i fyra steg: bekanta sig med data, uppmärksamma likheter och 

skillnader, kategorisera i beskrivningskategorier och studera strukturen i kategorisystemet.  
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Processen är induktiv och innebär att forskaren sorterar och läser materialet tills ett tydligt mönster syns 

(Patel & Davidson 2011, s.33). Jag började med att lyssna igenom intervjuerna ett par gånger innan jag 

påbörjade transkriberingarna. När jag hade alla intervjuer utskrivna delade jag in frågorna i grupper 

kopplade till respektive frågeställning. Jag tog en fråga i taget, läste noga och strök över likheter i svaren 

med gul penna och skillnader med blått. Jag markerade eventuella citat i kanten. Efter det läste jag 

igenom och sammanfattade de likheter och skillnader jag kunde se till vardera frågeställning. Till sist 

formulerade jag svaren i uppsatsens resultat del som sedan analyserades och slutligen diskuterades. 

 

 

5.4 Etiska hänsynstaganden 

I studien har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet tagit fram. 

Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav på forskningen som förtydligas här och som jag 

informerat förskollärarna om inför intervjuerna. 

 

Informationskravet, forskaren ska upplysa om att deltagandet är frivilligt och att rätt att avbryta sin 

medverkan finns. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Samtyckeskravet, de som medverkar i en studie har rätt att själva bestämma hur länge och på vilka 

villkor de vill medverka. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få 

tag i dem.   

Konfidentialitetskravet, i synnerhet gäller det uppgifter som kan uppfattas som etiskt känsliga. Det ska 

vara praktiskt omöjligt för någon att komma åt dessa. Åtgärder ska vidtas som försvårar för utomstående 

att identifiera enskilda individer. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings-ändamål.                                                         

Nyttjandekravet, uppgifter om enskilda får inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.  

 

Slutligen finns ett par rekommendationer. Den första rekommendationen innefattar att forskaren bör ge 

undersökningsdeltagarna tillfälle att ta del av etiskt känsliga delar innan rapporten publiceras. Den andra 

rekommendationen beskriver att forskaren bör fråga om undersökningsdeltagaren vill ta del av 

forskningsresultat eller en sammanfattning av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2016, s.6-10). Då jag 

inte upplever att några etiskt känsliga delar föreligger i studien har jag inte informerat de intervjuade om 

detta. Däremot frågade jag om de önskade att få ta del av resultatet, vilket samtliga gärna vill göra. 
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Inför intervjuerna skickade jag ut brev till de tänkta deltagarna med information om syftet med intervjun 

och med en kortare information om forskningsetik för att få deras samtycke. Brevet laddade jag ner från 

skolwebben för Södertörns högskola (Bilaga1). 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i studien handlar om att man studerar rätt företeelse, vilket stärks med god teori-

underbyggnad och noggrannhet vid mätningen. Reliabiliteten får en annan betydelse i en kvalitativ 

studie än i en kvantitativ. Den bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Strävan efter en god validitet genomsyrar forskningsprocessens alla delar (Patel 

& Davidson 2011, s.105-106). I denna studie handlar validiteten om valet av att göra kvalitativa 

intervjuer som sedan transkriberats för att få med alla svar och för att kunna lyssna på intervjuerna vid 

ett flertal tillfällen. Det blir då tydligt hur svaren framställs. Detta genomfördes innan resultatet skrevs. 

Före intervjuerna gjorde jag en intervjuguide med ett antal frågor som samtliga intervjuade fick svara 

på, frågorna ställdes i samma följd och på ett likvärdigt sätt i samtliga intervjuer. Reliabiliteten i studien 

kan kopplas till den analys som gjorts av intervjuerna kopplat till tidigare forskning och teorier. 

 

 

 

6 RESULTAT 

I denna del presenteras resultatet av intervjuerna. Resultaten delas upp utifrån frågorna i intervjuguiden  

som delats in för att finna svar på de fyra frågeställningarna.  

 

-Hur ser förskollärare på sitt ledarskap/ansvar? Fråga 1-6  

-Vilka är skillnaderna på ledarskap i arbetslag/barngrupp? Fråga 7-9 

-Vilken ledarskapsstil använder sig förskollärare av? Fråga 10-11 

-Påverkar förskollärarens ledarskap arbetet i arbetslaget/lärandet i barngruppen? Fråga 12-13  

                                                                                                                                                  

 

6.1 Hur ser förskollärare på sitt ledarskap/ansvar 

Samtliga intervjupersoner var överens om att ledarskap handlar om att leda, fyra stycken uppgav att det 

handlar om att leda en grupp, mot ett mål tyckte två. Att ledarskapet är en viktig uppgift tyckte två av 
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förskollärarna. Det nämns att ledarskapet ingår i utbildningen men att det behövs mer utbildning i 

ledarskap. En av förskollärarna tycker att ledarskapet är grunden för verksamheten och innefattar en 

jättestor del av arbete. 

 

Ledarskap i förskolan är superviktigt och vi pedagoger behöver få mer utbildning i ledarskap. Du ska 

leda barn, föräldrar, kollegor, vikarier och studenter. Att göra det samtidigt som våra kunder (barnen) 

ständigt är närvarande ställer höga krav på flexibilitet, tydlighet och kunskap. 

 

När det handlar om vilka egenskaper en ledare på förskolan behöver så nämnde samtliga av de 

intervjuade, flexibel. Lyhörd, tydlig, positiv, energisk, ansvarsfull, kunna ha ”många bollar i luften”, in 

lyssnande, inspirerande och nyfiken var andra egenskaper som förskollärarna ansåg att en ledare 

behöver ha.  

 

Jag tycker att man behöver ha egenskaperna positiv, lyhörd, flexibel och inspirerande. Det är absolut 

viktigast i arbetet som förskollärare. 

 

Under intervjuerna om hur förskollärarna uppfattar sitt ledarskap samtalade vi också om 

ansvarsområden eftersom kopplingar finns mellan ledarskap och ansvar. Alla de intervjuade personerna 

uppgav att de har ansvar att följa läroplanen, fyra nämnde att de även har ansvar för arbetslaget.  

 

Att vara ansvarsfull betyder väl att man ser till att något utförs på rätt sätt och att ett givet mål utförs 

genom att någon ser till att det blir gjort.  

 

Jag ansvarar för att arbetslaget arbetar utifrån våra styrdokument som läroplanen tex. Jag ansvarar för 

att delegera arbetsuppgifter så att alla i arbetslaget känner sig delaktiga. Jag ansvarar för att vara 

länken till närmsta chef och påtala hur vårt arbetslag fungerar och hur vi arbetar. Jag ansvara över att 

min kunskap och erfarenhet kommer alla till godo genom att vara flexibel och lyhörd.                                                                                                         

 

Sedan nämndes ett flertal ansvarsområden, den pedagogiska utvecklingen, dokumentation, ansvar mot 

vårdnadshavare, för barngrupp och arbetslag. Att anmäla om någon far illa är ett ansvar man har enligt 

en av de intervjuade och en annan förskollärare tycker att delat ansvar med en utbildad kollega på 

samma avdelning är att föredra. 
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Jag tycker att det är bättre när man är två för det blir väldigt mycket, man har väldigt mycket ansvar om 

man är ensam och ska göra det mesta själv. 

 

Sammanfattningsvis under den första frågeställningen fick förskollärarna beskriva på vilket sätt de 

tycker att uppdraget innefattar ledarskap och alla var överens om att ledarskapet handlar om att leda 

barngrupp och arbetslag utifrån läroplanen.  

 

Utan ledarskap där jag som förskollärare berättar hur vi arbetar, vad vi gör och varför vi gör som vi 

gör försvinner vårt uppdrag, vilket innebär att vi inte kan uppfylla målen i läroplanen. 

 

Två av de intervjuade förtydligade att ledarskapet är viktigt. En annan aspekt var att ledandet även 

handlar om att leda in föräldrarna i verksamheten och bygga upp ett förtroende. Det nämndes att det 

finns ett ansvar att delta i olika grupper som tex språkgrupp, ledningsgrupp och att man som 

förskollärare kan vara samordnare och då ansvara för schemaläggning och vikarier. Chefen har rätt att 

delegera uppgifter och barnskötare kan behöva stöd i sin roll. Även här kopplar flera av förskollärarna 

ledandet till ansvar. 

 

Mitt ansvar är att klara av att leda och klarar jag inte av det har jag ansvar att ta till åtgärder. 

 

 

6.2 Vilka är skillnaderna på ledarskap i arbetslag/barngrupp 

De intervjuade förskollärarna hade olika svar på vad de vill med sitt ledarskap i arbetslaget, även här 

kopplades ledarskapet till svar om ansvar. Jag valde att ställa några inledande frågor där jag separerade 

på arbetslag och barngrupp för att få reda på skillnaderna.  

                                                                                                                                                 

Alla i arbetslaget har ett ansvar men det är mitt ansvar att se till att de tar sitt ansvar. 

 

En av de intervjuade ansåg att det är viktigt med dialog och reflektion, ”learning by doing” och om 

samarbetet i arbetslaget fungerar bra behöver ledarrollen inte bli så tydlig sa någon. Den tredje 

förskolläraren tyckte att följa uppdraget och se till att målen uppfylls var de hon ville med ledandet i 

arbetslaget.  
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Jag vill nog leda arbetslaget så att alla känner sig delaktiga och värdefulla. Jag vill och önskar att alla 

ska känna trivsel på jobbet. En önskan är att man ska kunna komma överens om vart man vill i arbetet. 

Tyvärr är det inte alltid det går att samarbeta så bra som man kunnat önska. 

 

När det kom till att leda barngruppen så var alla eniga om att det är för barnens skull man valt att arbeta 

som förskollärare. 

 

Barnen är anledningen till att jag valt den utbildning jag har. Jag vill och önskar att jag formar deras 

dagar så att de både får lek och lära och att lärandet blir lustfyllt. Det är ibland svårt att hinna med allt 

man ska och vill på jobbet. Jag önskar att det fanns fler resurser till barn som behöver extra stöd och 

som ibland tar mycket tid från de andra barnen. 

 

Jag vill att barnen ska få ut så mycket som möjligt av sin dag på förskolan. Samtidigt att barn ska få 

vara barn. Att det inte är skolverksamhet utan att det är förskola. Barnen ska få vara barn när de är 

små. Och man ska kunna tillgodo se alla deras behov. Samtidigt som de ska ta del av läroplanens alla 

mål. Det tycker jag är jätteviktigt. 

 

Samtliga förskollärare upplever att det är skillnader på ledarskap i arbetslag och barngrupp och alla är 

eniga om att det är svårare att leda arbetslag. Likheterna man såg var att det handlar om att vara ledare 

i båda grupperna och skillnaderna är att vuxna och barn leds på olika sätt. I barngruppen är man lärare 

och i arbetslaget kollega sa en av de intervjuade.  

 

Det är svårare att leda arbetslaget än att leda barngruppen. För jag kan leda barngruppen för att de vet 

att jag är deras ledare och dom lyssnar på mig för att de vet att det är så. De känner sig trygga med det 

och jag har en sådan relation till dom. 

 

Men med mina kollegor som är vuxna kvinnor i det här fallet och som jag ska föra dialog med och om 

det är något som inte fungerar så blir det ju konflikter. Det kan bli det och då måste man vara väldigt 

finkänslig med hur man löser det. Då kan de vara svårare att styra än det är i barngruppen. Svårare att 

styra den vuxna gruppen, kollegorna. 
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6.3 Vilken ledarskapsstil använder sig förskollärare av 

Tillsammans med ledarskapets skillnader i arbetslag och barngrupp samtalade vi under intervjuerna 

även om ledarskapsstilar och förskollärarna nämnde olika sätt att leda grupperna på. Någon sa sig vara 

mer tydlig (auktoritär) i barngruppen än i arbetslaget. Ett par av förskollärarna sa att de ville vara 

demokratiska ledare, men sammantaget verkar det handla om olika stilar i olika situationer. 

Det nämndes att låt-gå inte är att föredra men att man ibland i arbetslaget hamnar där när man inte alltid 

orkar vara demokratisk eller auktoritär. I barngruppen kan det handla om att växla mellan olika 

ledarskapsstilar, från att lyssna in till att leda och kunna stoppa barn som tar för mycket plats från övriga 

barn i gruppen genom att ibland höja rösten. 

 

Min första tanke är att jag är en demokratisk ledare, eller försöker att vara men ibland behövs ett 

tydligare ledarskap, som är lättare att ta till i barngruppen tror jag. Fast om man växlar 

ledarskapsstilar kanske det ändå handlar om att det är beroende av vilken situation man är i som man 

väljer ledarskapsstil. 

 

Dagarna är fyllda av olika händelser och jag agerar olika beroende av vad det handlar om. Låt-gå 

metoden fungerar inte i någon situation men det verkar som om man lättare kan hamna i den stilen då 

det gäller samarbete med kollegor, ibland orkar man inte dra lasset att vara demokratisk eller 

auktoritär och då hamnar man i ”låt gå” vilket sällan blir bra. 

 

Det pedagogiska ledarskapet handlar om ledarskap i barngrupp, det var alla överens om. Att anpassa 

arbetet till barngruppen men att se individen och dess olikheter. En av förskollärarna beskriver det 

pedagogiska ledarskapet så här:                                                                          

 

Att på ett inspirerande och engagerande sätt fånga barnens uppmärksamhet och få dem nyfikna och 

intresserade av det jag presenterar. Det jag presenterar utgår från deras egna intressen och behov. Jag 

behöver kunna se, verkligen se varje barn och förstå hur det barnet är och tänker för att kunna leda 

barnet vidare i sin utveckling. 
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6.4 Påverkar förskollärarens ledarskap arbetet i arbetslaget/lärandet i barngruppen 

Samtliga som intervjuades tror att deras ledarskap påverkar både i arbetslag och i barngrupp. På 

vilket sätt motiveras olika. Jag börjar här i texten med att beskriva hur det påverkar arbetet i arbetslaget 

enligt intervjupersonerna. 

 

En förskollärare säger att hon har många ideér och tankar men det handlar om att låta kollegorna bli 

delaktiga. Hon nämner även att hon har en god överblick som gör att kollegorna ofta frågar om råd i 

olika situationer. En annan säger att hon är övertygad om att hennes sätt att leda påverkar arbetslaget 

och det genom att hon är rak och tydlig, vilket uppskattas av kollegorna. Och hon menar att om de 

känner sig trygga fungerar arbetet i arbetslaget bra. Övriga uttalanden citeras här: 

 

Har jag ett öppet och tydligt ledarskap där jag bjuder in mina kollegor till delaktighet i verksamheten 

får jag också kollegor som tycker det är roligt att vara på arbetet då de känner att de gör nytta och blir 

lyssnade på. Skulle jag istället vara för enkelspårig och bara gå efter mitt tyckande och mina kunskaper 

skulle mina kollegor inte våga komma med egna förslag på förbättringar, aktiviteter i verksamheten. 

Vilket skulle leda till ett arbetslag som inte utvecklas eller känner glädje på jobbet.  

 

Där tror jag att det handlar om, hur jag agerar och bemöter. Jag är väldigt in lyssnande och empatisk 

och har svårt att bara köra över. Ibland vet jag ändå att man söker efter ett tydligt ledarskap, tex från 

chefen, om det går för långt och inget beslut kan fattas av pedagogerna. Så visst tror jag det påverkar. 

Om jag skulle vara för auktoritär blir jag nog inte så populär. Det är en balansgång, inte helt lätt när 

man funderar på det.  

 

Frågan var också hur förskollärarnas ledarroll i barngruppen påverkar lärandet, och där belyser några av 

intervjupersonerna vikten av att bjuda in barnen till att ha inflytande och vara delaktiga i verksamheten. 

En av förskollärarna menar att det är viktigt att reflektera över det man gör för att kunna utveckla och 

förbättra, den ena barngruppen är inte den andra lik. Det är högst osannolikt att något som fungerat bra i 

en barngrupp gör det i en annan och det beroende av de olika individer en grupp består av sa en av de 

intervjuade.  
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Det är det här jag bara älskar mest med mitt jobb!!  Att hitta ingångar till varje barn så att vi får en 

relation. Det finns inget barn som det inte går att hitta en ”conection” med, ingången till 

samhörigheten finns där, observera, lyssna och vara nära, då hittar man ingången till varje barn och 

man snappar även upp deras intressen, tankar och behov. Genom engagemang, nyfikenhet, glädje och 

flexibilitet och genom att se/känna in ALLA barn så har du barngruppen ”i din hand”. 

 

Om barnen ska kunna lära sig något behöver de han en tydlig förebild som de litar på och känner sig 

trygg med. Det är viktigt med en bra anknytning till barnen för att det ska känna sig tillgivna. Ledandet 

behöver också som jag tidigare nämnde vara lustfyllt och med lek. Jag behöver kunna hålla kontroll i en 

hel barngrupp så att det inte blir för rörigt. Små grupper ibland är till fördel och lättare att leda en liten 

grupp barn än en allt för stor. 

 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis har jag har tagit del av fem förskollärares uppfattningar om vad ledarskapet i 

förskolan innebär. Det jag ser i resultatet är att samtliga förskollärare är överens om att ledarskap 

handlar om att leda både arbetslag och barngrupp utifrån läroplanen och att en ledare på förskolan 

behöver vara flexibel. Förskollärarna tror att deras sätt att leda arbetslag och barngrupp påverkar arbetet 

och lärandet men nämner olika skäl på vilket sätt det görs. Utifrån de olika svaren om ledarskapsstilar 

syns förskollärare oftast använda sig av ett situationsanpassat ledarskap, både i arbetslag och barngrupp. 

Förskollärarna anser att det pedagogiska ledarskapet handlar om att leda barngruppen. När det kommer 

till skillnaderna var samtliga överens om att det är för barnens skull man valt yrket och att det är svårare 

att leda arbetslaget. 

 

 

6.6 Analys 

I denna del analyseras resultatet utifrån teoretiska utgångspunkter.  

 

Samtliga intervjupersoner var överens om att ledarskap i förskolan handlar om att leda en grupp, att det 

handlar om ledande mot ett bestämt mål tyckte två av de fem förskollärarna. Enligt Svedberg (2012) 

handlar ledarskap om att påverka medarbetarna så att det effektivt och målmedvetet jobbar mot 

verksamhetens mål (Svedberg 2012, s.211).   
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Även Maltén (2000) menar att syftet med ledarskap är att få medarbetarna att förverkliga 

verksamhetens mål. Det viktigaste tycks vara socialt samspel och måluppnående. En stark koppling syns 

mellan pedagogisk förmåga och ledarskap (Maltén 2000, s.7). 

 

Förskollärarna tog upp ett flertal egenskaper som de anser att en ledare i förskolan behöver ha, de var 

alla eniga om att ledaren behöver vara flexibel. Det situationsanpassade ledarskapet innefattar att vara 

en flexibel ledare (Dahlkvist 2012, s.20).  Även lyhörd, energisk, tydlig, positiv, in lyssnande, 

inspirerande och nyfiken var egenskaper som nämndes. Svenningsson & Alvesson (2010) anser att  

ledaren bör ha förmågan att se helheten, kunna lyssna, vara tydlig, engagerad, omtänksam och positiv.  

 

Det goda ledarskapet handlar också om individuell lämplighet, kunskap och mognad. Enligt egenskaps-

orienteringen är det egenskaper som målorientering, ansvarskänsla och stark självkänsla som har 

betydelse för vem som blir ledare (Svenningsson & Alvesson 2010, s.18). Av det sistnämnda var det 

endast målorienteringen som ett par av förskollärarna nämnde med koppling till ledarskap. 

 En av förskollärarna nämnde egenskapen inspirerande vilket ledarskapsorienteringen handlar om 

Ledaren motiverar medarbetarna genom inspiration (Svenningsson & Alvesson 2010, s.30).  

 

De intervjuade kopplade sitt ledarskap till en hel del ansvar, och alla var överens om att de ansvarar för 

att följa läroplanen. Det finns ingen teori enlig Dahlkvist (2012), Svedberg (2012), Maltén (2000), 

Svenningsson och Alvesson (2010) som tar upp ansvarsdimensionen. Däremot pekar tidigare forskning 

på att ledarskap och ansvar hänger ihop. Vilket jag skriver mer om i resultatdiskussionen. 

 

Förskollärarna hade olika svar på vilka skillnaderna är mellan att leda arbetslaget och barngrupp, svaren 

kopplades även här till ansvar. Samtliga intervjuade var överens om att det är svårare att leda arbetslaget 

med vuxna människor än att vara ledare för barn. Likheterna var att det handlar om ledande i båda 

grupperna men att det är skillnad på att leda barn och vuxna. Det är svårare att styra den vuxna 

gruppen, kollegorna. Barnen vet att jag är ledaren och de är trygga med det. Enligt Svedberg (2012) 

fungerar gruppen väl om ledaren också gör det. Det kan handla om att man behöver slipa på sin 

personlighet, lära sig om strategier och verktyg för ledarskap (Svedberg 2012, s.211). Jag tolkar det som 

att förskollärare behöver få mer utbildning i ledarskap för att kunna känna sig tryggare som ledare i 

arbetslaget. Citat av en intervjuad:  Ledarskap i förskolan är superviktigt och vi pedagoger behöver få 

mer utbildning i ledarskap. 
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När vi kom in på ledarskapsstilar var det en av de intervjuade som inte kom ihåg vilka ledarskapsteorier 

som finns och de övriga gav olika svar. En förskollärare ansåg sig vara mer auktoritär i barngruppen än i 

arbetslaget. Med en auktoritär ledarstil talar ledaren om vad som ska göras och hur det ska göras på ett 

tydligt sätt (Svenningsson & Alvesson 2010, s.22). Ett par av de intervjuade sa att de ville vara 

demokratiska ledare men att de ibland hamnar i ett låt-gå ledarskap då de inte orkar vara varken 

demokratisk eller auktoritära. Enligt Svenningsson & Alvesson (2010) så gör den demokratiska ledaren 

sina medarbetare delaktiga i besluten och bestämmer tillsammans med efterföljarna vad som ska göras 

och på vilket sätt. Låt-gå eller laissez-faire handlar om ett ledarskap med en frånvarande ledare, en  

ledare som undviker att ta beslut (Svenningsson & Alvesson 2010, s.22). 

 

En av förskollärarna i studien svarade: Fast om man växlar ledarskapsstilar kanske det ändå handlar 

om att det är beroende av vilken situation man är i när man väljer ledarskapsstil. Detta citat kopplar jag 

till Dahlkvists (2012) teori om det situationsanpassade ledarskapet där läraren växlar mellan att styra 

och stödja ledandet anpassat till gruppens krav och situation (Dahlkvist 2012, s.18). Jag tycker mig 

kunna se att det även i samtliga förskollärares uttalanden om ledarstilar går att koppla till att de växlar 

stil beroende av situation och om det är barn eller vuxna som ska ledas. Samtliga intervjuade 

förskollärare tror att deras sätt att leda påverkar både arbetet i arbetslaget och lärandet i barngruppen 

men på olika sätt. En av intervjupersonerna ansåg att ett tydligt ledarskap i arbetslaget ger trygga 

medarbetare som i sin tur leder till ett bra arbete i gruppen. Även Svenningsson & Alvesson (2010) 

menar att ledarskap handlar om att utveckling och förändring, om att se helheten, kunna lyssna och vara 

tydlig (Svenningsson & Alvesson 2010, s.14). Ledarskap handlar om att förhålla sig till gruppens 

dynamik och skapa en god atmosfär som präglas av tillit och motiverar gruppen (Svedberg 2012, s.212). 

 

En förskollärare tror att arbetet i arbetslaget påverkas av hur hon agerar och bemöter som ledare. Hon 

säger sig vara in lyssnande och empatisk. Om jag skulle vara för auktoritär blir jag nog inte så populär. 

Även Svenningsson och Alvesson (2010) anser att det auktoritära ledarskapet ibland är dåligt 

(Svenningsson & Alvesson 2010, s.22).  

 

Några av förskollärarna uttalade sig om lärandet i barngruppen och tyckte att det är viktigt att barnen 

ges inflytande och får vara delaktiga i verksamheten. Ledarskapet behöver då ske med engagemang, 

nyfikenhet, glädje och flexibilitet. Ibland i små grupper och ibland i stor barngrupp. Ledandet behöver 

också vara lustfyllt och med lek. 
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Barngruppen leds av alla i arbetslaget och påminner om postheroismorienteringen, där ledarskapet kan 

utföras av alla i en organisation. Man talar då om ett socialt, progressivt och deltagande ledarskap som 

ibland benämns som feministiskt (Svenningsson & Alvesson 2010, s.36). 

 

 

7 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på och analysera hur yrkesverksamma förskollärare 

upplever sitt ledarskap i förskolan. Jag har under analysarbetet sett flertalet kopplingar mellan tidigare 

forskning och empirin. I denna del avser jag att diskutera och kritiskt granska resultatet jag kommit fram 

till utifrån tidigare forskning. Jag inleder med att diskutera resultatanalysen kopplat till tidigare 

forskning och övrig litteratur. Därefter följer en metodvals diskussion som avslutas med förslag på 

vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Den här uppsatsen riktar in sig på ledarskap i förskolan och då främst ledarskapsrollen för förskollärare i 

deras arbete med arbetslag och barngrupp som tillsynes verkar handla om två typer av ledarskap. Syftet 

är att ta reda på hur yrkesverksamma förskollärare upplever sitt ledarskap i förskolan. Inledningsvis 

nämns att det inte finns så många studier på förskollärares ledarskap inom förskolan (Muji i 

Riddarsporre & Persson 2010, s.213).  

 

Ledarskap är högaktuellt vilket Erikssons artikel i senaste utgivna numret av tidningen Förskola (2017) 

påvisar. Hon menar att förskollärarens ledarskap innefattar att leda lärande, att göra föräldrar delaktiga, 

konflikthantering, relationsbyggande, pedagogisk planering, ansvara för utvecklingssamtal, driva 

utveckling, strukturera arbetet och engagera barn. Förskollärarens förtydligade ledarskap kopplar hon 

till den reviderade läroplanen 2010 där förskollärare gavs ett större ansvar än tidigare. Det ansvaret gör 

att förskollärare har fått en position mellan arbetslag och förskolechef och att de behöver utöva ett 

ledarskap i arbetslaget. Det tydligare ansvaret innebär implicit ett ledarskap som inte tydliggörs i 

läroplanens text och som gör det problematiskt eftersom det inte ger förskollärare tydligt mandat att leda 

arbetet som arbetslaget har ansvar att gemensamt genomföra. Eriksson (2017) menar vidare att hon inte 

sett förskollärarna leda sina kollegor utan det är att leda barnen som är det naturliga ledarskapet. 

Förskollärare verkar inte heller tänka på sig själva som ledare (Eriksson i tidningen förskolan 2017, 

s.20-21).      
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Efter intervjuerna med fem yrkesverksamma förskollärare ställer jag mig kritisk till Erikssons (2017) 

uttalande om att förskollärare inte tänker på sig själva som ledare. Samtliga förskollärare som jag 

pratade med ansåg att det ingår ledarskap i arbetet, ett par av dem tyckte att ledarskapet är viktigt för 

verksamheten och de upplever att ledarskapet sker både i barngrupp och arbetslag, men att det är svårare 

att leda vuxna.  

 

Eriksson (2017) nämner Anette Sandberg som är professor i pedagogik vid Mälardalens högskola, även 

hon anser att ledarskapet är viktigt för förskollärare. Förskolläraren har alltid haft ett ansvar att vara 

ledare men i och med den reviderade läroplanen blev det så tydligt, svart på vitt. Hon anser att det inte 

behöver vara så svårt att gå från att leda barn till att även leda vuxna kollegor. Det är samma egenskaper 

som krävs och samma typ av ledarskap. Sandberg i Eriksson (2017) menar att det i båda fallen krävs ett 

demokratiskt ledande och egenskaper som tydlig, delaktig och bekräftande. Förskolläraren behöver ha 

en kommunikativ och social kompetens (Eriksson i tidningen förskolan 2017, s.21).                  

 

Jag ser att Sandbergs i Eriksson (2017) åsikter även dom skiljer sig från vad resultaten i denna studie 

påvisar. Ett par av förskollärarna jag intervjuade nämnde att de vill vara demokratiska ledare men att de 

inte alltid kan vara det på grund av situationer och rådande omständigheter. Sandberg nämner inte heller 

egenskapen flexibel, vilket samtliga intervjuade ansåg vara den viktigaste ledaregenskapen och som 

även Dahlkvist (2012) anser att man behöver ha som ledare i det situationsanpassade ledarskapet 

(Dahlkvist 2012, s.20). Den kvinnliga ledarskapsstilen anses vara mer relations, känsloorienterad och 

demokratisk än andra ledarskapsstilar (Riddarsporre & Persson 2010, s.215).  

 

I läroplanen står det att läsa om förskolans värdegrund, uppdrag och grundläggande värden. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 

ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förbilder. Verksamheten ska bedrivas i 

demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för 

att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet (Skolverket 2016, s.4).  

 

Utifrån detta citat tolkar jag att förskollärares uppdrag bör utföras med ett demokratiskt ledarskap 

kopplat till ansvarsområdena. Trots det upplever förskollärarna som intervjuades att det ibland är svårt 

att vara en demokratisk ledare. 

 

Det pedagogiska ledarskapet handlar om ledarskap i barngruppen det var alla intervjuade överens om. 

En av förskollärarna ansåg sig vara pedagogisk ledare även i arbetslaget. Enligt Maltén (2000) handlar 
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ledarskapet i arbetslag och i barngrupp om ett pedagogiskt ledande. En stark koppling syns mellan 

pedagogisk förmåga och ledarskap (Maltén 2000, s.7). I läroplanen däremot är det endast chefen för 

barnskötare och förskollärare som benämns som pedagogisk ledare (Skolverket 2016, s.16). 

 

Resultatet visar att kunskaper saknas hos förskollärarna om vad det pedagogiska ledarskapet innebär, 

men jag tänker att det inte är så konstigt med tanke på att ledarskap för förskollärare inte är något som 

de pratas särskilt mycket om. Detta styrker, som tidigare nämnts att förskollärare behöver mer 

kunskaper om ledarskap och då främst i arbetet med arbetslaget som de ansåg var svårast att leda. Redan 

2004 påpekades i en studie att bristen på ledarskapsutbildning kan leda till att många pedagoger står 

oförberedda inför sin yrkesroll (Muijs, Aubrey, Harris & Briggs 2004, s.157). 

 

Sammanfattningsvis påvisar resultat att det enligt de intervjuade förskollärarna i studien, alla är överens 

om att förskolläraryrket innehåller ledarskap, både i arbetslag och barngrupp och att grupperna leds på 

olika sätt beroende av situation. Som ledare behöver man ha egenskaperna lyhörd, tydlig och positiv. 

Förskollärarna verkar använda sig av olika ledarskapsstilar i de olika situationer och de ser skillnader på 

ledandet. Ett par av de intervjuade vill se sig själva som demokratiska ledare som ibland behöver vara 

auktoritära i barngruppen på ett sätt som de inte skulle vara i arbetslaget. Olika val av ledarskapsstilar 

anpassas efter situationer som uppstår i vardagen på förskolan. I resultatanalysen kunde jag se 

kopplingar mellan samtliga ledarskapsstilar utifrån teorier. Ledarskap är komplext och inte helt tydligt. 

Stilarna kan gå in i varandra eller användas växelvis beroende av situation. Följande citat stärker de svar 

som de intervjuade i studien tidigare nämnde. 

 

I dag talar man allmänt om nödvändigheten av ett demokratiskt, situationsanpassat, entusiasmerande 

och flexibelt ledarskap, samtidigt som man menar att det i vissa lägen också kan krävas auktoritära 

inslag, att man på ett tydligt sätt ska kunna sätta ner foten (Dahlkvist 2012, s.20).  

 

Förskollärarna var även överens om att det finns svårigheter med att leda arbetslag, vilket Sissi 

Anderberg som är förskollärare lyfter i en artikel om ledarskap. Hon menar att man som förskollärare 

måste kunna hantera ett ledarskap även för kollegor, som man sedan ska arbeta sida vid sida med. Det 

krävs att man är lyhörd, tydlig, ödmjuk och kan fatta beslut. För att lyckas krävs samarbete och 

samverkan. Att vara ledare för en mindre grupp människor kan vara invecklat, ibland kan klimatet vara 

tillåtande men ibland måste beslut fattas och ledarskapet bli tydligt och mer bestämmande. Bland barnen 

däremot kunde Anderberg redan från början se sig själv som ledare och upplevde att det ledarskapet var 
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enklare. Här gäller tydliga regler och rutiner för att skapa förtroende. Det är här, bland barnen, jag 

förstår varför jag valt det här yrket. För barnen är helt fantastiska! (Anderberg 2013, s.27-32).  

Detta överensstämmer väl med de intervjuades upplevelser av sitt eget ledarskap i arbetslag och 

barngrupp. De nämnde liknande egenskaper och när det kom till att leda barngruppen så var alla eniga 

om att det för barnens skull man valt att arbeta som förskollärare. Barnen är anledningen till att jag valt 

den utbildning jag har. 

 

 

7.2 Metoddiskussion  

För att finna svar på frågeställningarna valde jag att göra en kvalitativ studie med intervjuer av fem 

förskollärare. Jag uteslöt att göra observationer för att få svar på hur förskollärare utövar sitt ledarskap 

då tiden för studien har varit begränsad men det skulle vara intressant att även observera hur 

förskollärare leder i arbetslag och barngrupp. Uppfattningen om samtliga intervjuade är att de från 

början hade svårt att svara på frågorna trots att de före intervjuerna fått reda på vilket ämne studien 

skulle handla om. Det funderades en hel del efter att frågorna ställts och en förskollärare sa att hon gärna 

velat haft frågorna innan intervjun för att kunna förbereda sig och tänka på svaren. Jag har nog inte 

tänkt så mycket på ledarskap. Det är inget man pratar om. Är ett citat från en av de intervjuade.  

 

Den fenomenografiska ansats jag använt i studien handlar om människors sätt att uppfatta sin omvärld, 

man vill komma åt innebörder i stället för förklaringar och samband. Det handlar om att ta reda på hur 

något framstår för dessa människor, inte hur något verkligen är (Larsson 2010, s.13). Jag anser att det är 

svårt att få någon övergripande syn på ett fenomen genom endast fem personers upplevelser och tankar. 

En av de intervjuade kom inte ihåg de olika ledarskapsstilarna och hade därför svårt att svara på 

frågorna om det. Flera av de intervjuade kändes obekväma med att prata om ledarskap och det gjorde att 

jag fick ställa en del följdfrågor och förtydliga vad jag menade. Det kan ha påverkat en del av svaren då 

jag förtydligade eller själv förklarade vad jag ansåg var menat med frågorna. 

 

I övrigt var det svårt att koppla resultatanalysen till teorierna när så många svar handlade om ansvar 

vilket inte nämns i teorierna om de olika ledarskapsstilarna. Jag upplever trots allt att jag uppnått syftet 

med studien som var att ta reda på hur yrkesverksamma förskollärare uppfattar ledarskap i förskolan. 

Genom intervjuguiden fick jag ihop ett stort material med svar till frågeställningarna och 

transkriberingen gav mig en djupare förståelse för svaren på frågorna. Det var även givande att koppla 

resultatet till tidigare forskning och litteratur för att finna likheter och skillnader i studien. 
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7.3 Förslag på vidare forskning 

Jag har under denna studie funnit ett tydligt samband mellan ledarskap och ansvar. Det har visat sig att 

förskollärare har väldigt mycket ansvar i sitt uppdrag, både enligt vad förskollärarna i studien uttryckt 

och enligt läroplanen. En ny studie skulle kunna handla om rimligheten i ansvar kontra förskollärares 

arbetsförhållanden och barngruppsstorlekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Referenser 

 

Alsterdal, Lotta  

(2013). Om säkerhet och osäkerhet. Förskoletidningen 6: 37-43 

 

Anagrius, Pia & Hermelin, Lena (2013). Ledarskap i förskolan. Recito förlag AB 

 

Anderberg, Sissi (2013). Att leda ett arbetslag. Förskoletidningen 6: 27-32 

 

Dahlkwist Matts (2012). Lärarens ledarskap – relationer och grupprocesser. Stockholm: Liber 

 

Engdahl, Ingrid & Ärleman-Hagsér Eva (2015). Att bli förskollärare, mångfacetterad komplexitet.  

Stockholm: Liber 

 

Eriksson, Anita (2014). Förskollärarens förtydligade ansvar – en balansgång mellan ett demokratiskt 

förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Nordic early childhood education resarch journal, Vol 7 (7) 

1-17 

 

Eriksson, Anita (2017). Tema: Ledarskap. Tidningen Förskolan 3:  21-31 

 

Gabriel Maria, Allos Haneen (2016). Ledarens roll i förskolan – en studie om förskollärares syn på 

ledarskap. Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås 

 

Ivarson Alm, Ewa (2013). Ledarskap i förskolan. Lund: Studentlitteratur 

 

Juul Jesper & Jensen Helle (2003). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: Liber 

 

Larsson, Staffan (1986).  Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-32578  (20170125) 

 

Maltén, Arne (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur 

 

Muijs Daniel, Aubrey Carol, Harris Alma & Briggs Mary (2004). How do they manage? a review of the 

resarch on leadership in early childhood. Journal of early childhood research, Vol 2(2) 157-169 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-32578


28 

 

 

Olsson, Maria (2016). Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med alla barn. 

Doktorsavhandling från Specialpedagogiska institutionen. Stockholms universitet 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Riddarsporre Bim & Persson Sven (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & 

kultur  

 

Skolinspektionen (2012). Johansson, Charlotte. Framgång i undervisningen.  

http://www.skolinspektionen.se/forskningssammanstallning (170315) 

 

Skolverket (2016). Läroplanen för förskolan Lpfö 98. (ny.rev.Utg). Stockholm: Skolverket 

 

Svedberg, Lars (2012). GRUPP-PSYKOLOGI om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Sveningsson, Stefan & Alvesson, Mats (2010). Ledarskap. Stockholm: Liber 

 

Vetenskapsrådet (2016). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (20170125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolinspektionen.se/forskningssammanstallning
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


29 

 

Bilaga 1  

Information till förskollärare inför intervju                                                       

 

 

Information om självständigt arbete - Ledarskap i förskolan 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista 

termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 

om Ledarskap. Syftet är att ta reda på hur förskollärare upplever sitt ledarskap på förskolan.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka xxx förskolor vid något tillfälle under 

v 10-v 12. Jag skulle då vilja intervjua dig som är verksam förskollärare. Jag har tänkt att använda mig 

av ljudupptagning under intervjuerna som sedan transkriberas.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet 

avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att 

användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer 

sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om medgivande för ditt deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Mia Holst 

073-xxxxxxx 

Mia01.holst@student.sh. 

 

Michael Håkansson 

Södertörns högskola 

michael.hakansson@sh.se 

mailto:Mia01.holst@student.sh
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

1. Vilken är din definition på begreppet ledarskap? 

2. Hur upplever du ledarskap i förskolans verksamhet? 

3. Vilka egenskaper anser du att en ledare på förskolan behöver? 

4. Vad betyder ansvar för dig?  

5. Vad är det du som förskollärare ansvarar för? 

6. Kan du beskriva på vilket sätt förskollärarens uppdrag innefattar ledarskap? 

 

7. Hur skulle du formulera vad du vill med ditt ledarskap i arbetslaget? 

8. Hur skulle du formulera vad du vill med ditt ledarskap i barngruppen? 

9. Om du jämför ditt ledarskap i arbetslag respektive barngrupp – Vilka likheter och skillnader tänker du 

främst på? 

 

10. Krävs det olika kompetenser när det kommer till att leda arbetslag respektive barngrupp?/Olika 

ledarskapsstilar? (Auktoritär, demokratisk, låt-gå, situationsanpassad)  

11. Vad innebär pedagogiskt ledarskap för dig? 

 

12. På vilket sätt skulle du säga att ditt ledarskap påverkar arbetet i arbetslaget?  

13. På vilket sätt skulle du säga att ditt ledarskap påverkar lärandet i barngruppen? 

 

 


