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Abstract  

This is a study where five preschool teachers with different work experience are  

interviewed around the concept of leadership in preschool. The purpose of the study has 

been to visualize variations in the perceptions of leadership and the leadership role 

based on a phenomenographic approach. In order to gather data for the study, 

qualitative interviews have been used. The result of the study shows that there is a 

variation in the perceptions of leadership and that the same individual can have several 

different perceptions about the concept, depending on past experience and or external 

factors. These factors may be colleagues' professional experience and or guidance 

documents. The compilation of the material shows the importance of common rules and 

approaches in the work team, which in turn leads to the erosion of the limit of 

leadership. The conclusion of this study is that a major role of responsibility is not 

perceived automatically and interpreted as a clearer leadership role. 
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1. Inledning       

Inspirerande ledare eller enväldig härskare?  

Begreppen ledare och ledarskap har varierande betydelse för olika individer. Hur ledarskap 

och ansvar tolkas är därför högst individuellt. Förskolan är en sådan plats där just ledarskap 

förekommer i olika former. Den vuxne i förskolan leder en barngrupp för att kunna skapa så 

goda utvecklingsmöjligheter det går för varje enskilt barn. Ett annat område inom förskolan är 

att få olika yrkesgrupper, förskollärare, barnskötare och övriga vuxna att samverka. Enligt 

Gustafsson och Mellberg (2008) råder det en skillnad mellan de olika yrkesgrupperna 

beroende på yrkeserfarenhet. Författarnas studie Yrkesroller i förskolan visar på att 

skillnaderna mellan olika yrkesgrupper i förskolan är betydligt mindre efter ungefär 15 år som 

verksam pedagog i förskolan (Gustafsson och Mellgren 2008).  

Efter att ha arbetat flera år i förskolan som utbildad barnskötare gjorde jag valet att fördjupa 

mina teoretiska kunskaper inom pedagogik genom att jag nu utbildar mig till förskollärare. 

Under den praktiska delen av utbildningens verksamhetsförlagda praktik (VFU) samt under 

de år som jag varit verksam i förskolans verksamhet har min upplevelse varit att det finns 

olika uppfattningar kring förskollärarens roll. Vem som ansvarar för vad samt huruvida 

förskolläraren har ett större ansvar för det pedagogiska arbetet eller en roll att leda arbetet i 

förskolan är frågeställningar jag ställts inför. Detta är pågående diskussioner ute i 

verksamheterna som ligger ajour med skolverkets revidering av läroplanen för förskolan.   

Ett förtydligande av förskollärarens roll i Skolverkets (2016) reviderade Läroplan för 

förskolan tydliggör förskollärarens ansvar att planera arbetet i förskolan på ett sådant sätt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens upplyfta mål.  Förskolläraren ansvarar 

således för att tillsammans med arbetslaget genomföra en förskoleverksamhet som följer de 

normer och värderingar, som är i linje med läroplanens riktlinjer och förskolans uppdrag 

(Skolverket 2016, s. 8). Samtidigt lyfter Ivarson Alm (2015) att läroplan för förskolan är ett 

styrdokument framtaget av en statlig verksamhet som är i ständig förändring vilket kan vara 

en orsak till att pedagogen i förskolan ges ett stort tolkningsutrymme för det som står skrivet i 

den (Ivarson Alm 2015). Jag ser därför ett behov av att undersöka hur idag verksamma 

förskollärare uppfattar ledarskapsrollen, förskollärarens roll som pedagogisk ledare för 

verksamhetens innehåll och förskollärarens roll som ledare för ett arbetslag.  
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2. Bakgrund 

2.1 Styrdokument 

I Skolverkets (2016) läroplan för förskolan synliggörs och beskrivs ett indirekt ledarskap för 

förskolläraren vilket enligt Ivarson Alm (2013) innebär ett förtydligande av förskollärarens 

ansvarsroll i förskolan. Läroplanen förtydligar även hur ledarskapet ska fungera i förskolan 

där det i texten formuleras riktlinjer för hur förskolans verksamhet ska utformas och vad det 

är förskolläraren har ett mer tydligt ansvar för:  

”Förskolläraren ansvarar för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i 

den egna barngruppen” (Skolverket 2016, s. 8),  

 

”Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 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” (Skolverket 2016, s. 11), 

 

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

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket 2016, s. 8),  

Ivarson Alm (2013) lyfter även fram att förskollärarens uppdrag tydliggjorts i den reviderade 

läroplanen och att ett större ansvar skall läggas på de med längre utbildning. Samtidigt anser 

författaren att det i den svenska förskolan behöver göras en attitydförändring då gamla 

traditioner om att alla i förskolan har samma ansvar oavsett utbildning lever kvar. 

Skolverkets (2016) läroplan för förskolan 1998 är ett styrdokument framtaget av en statlig 

myndighet som verkar under Sveriges regering. Skolverket har genom läroplanen tagit fram 

som det tidigare nämnts riktlinjer för hur verksamheten i förskolan bör bedrivas. Läroplanen 

för förskolan är ett dokument som även ger den enskilda pedagogen i förskolan ett stort 

tolkningsutrymme då det enligt Ivarson Alm (2013) pågått en politisk debatt om hur vida 

läroplan för förskolan skall tolkas som strävansmål eller uppnående mål i förskolan. Enligt 

Ivarson Alm (2013) har det tagit över 15 år för utbildningsdepartementet som övertog 

myndighetsansvaret över förskolan från socialdepartementet 1998 att samla in material som 
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slutligen ledde till att förskolan kunde skrivas in som en egen skolform. Samtidigt som 

övertagandet gjordes implementerades Läroplan för förskolan i syfte att höja kvalitén i 

förskolan och förstärka förskolans pedagogiska roll. Författaren menar också att läroplanen 

sedan införandet har reviderats och förtydligats i form av tydligare formulerar kring 

förskollärarens, förskolans och förskolechefens roller (Ivarson Alm 2013). 

 

2.2 Syfte 

Syftet med föreliggande undersökningen är att undersöka hur verksamma förskollärare 

uppfattar och tolkar sin roll i förskolan utifrån ett ledarskapsperspektiv, samt att ge en djupare 

förståelse och kunskap om förskollärares uppfattningar av begreppet ledarskap.    

 

2.3 Frågeställningar 

o Hur uppfattar och tolkar förskollärare begreppet ledarskap i förskolan? 

o Förändras förskollärarens uppfattningar kring ledarskap i olika sammanhang?  
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3. Teoretisk utgångspunkt  

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka variationer i förskollärarens uppfattningar kring 

begreppet ledarskap i förskolan. Under detta avsnitts första huvudrubrik pressenteras studiens 

teoretiska perspektiv, ett fenomenografiskt perspektiv vilket senare används under 

bearbetningen och analyseringen av studiens insamlade material. Under efterkommande 

rubriker ges förklaringar till begrepp som kommer användas i resultat och analysavsnittet 

samt teorier kring ledarskap och ledarskapsstilar.  

 

3.1 Fenomenografiskt perspektiv 

Fenomenografi är ett begrepp som utvecklades under 1970-talet av den svenska forskaren 

Ference Marton som en metod till analys av kvalitativa undersökningar och som ett svar på ett 

forskningsproblem inom ämnet pedagogik (Larsson, 1986). Marton och Booth (2000) ser 

fenomenografi som en ansats som hjälper forskaren att uppmärksamma och identifiera frågor 

och frågeställningar som är relevanta för att skapa förståelse och lärande i en pedagogisk 

miljö. Larsson (1986) menar att med en fenomenografisk ansats är forskaren ute efter att 

beskriva individens uppfattningar av en företeelse. Marton och Booth (2000) beskriver den 

fenomenografiska forskningsansatsens grundenhet som ett sätt att uppleva någonting och att 

det ligger ett stort intresse i att undersöka antalet variationer i sätt att erfara ett visst fenomen.  

I den kvalitativa undersökning som berör förskollärares olika uppfattningar kring begreppet 

ledarskap ger en fenomenografisk forskningsansats ett teoretiskt perspektiv för hur det 

empiriska materialet kommer analyseras. Analysen av materialet har till syfte att synliggöra 

och beskriva förskollärarnas egna erfarenheter och uppfattningar av ledarskap i förskolan. 

Marton och Booth (2000) menar att ett sätt att uppleva och skapa sig en uppfattning om 

någonting innebär att urskilja upplevelsen och relatera det som upplevs till ett sammanhang. 

Författarna menar även att fenomenografisk grundläggande princip är att en företeelse, ett 

fenomen vilket det än är så finns det ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt att uppleva detta 

fenomen på.  

Med fenomenografisk ansats kommer förskollärarna i denna studie ses som innehavare av 

skilda sätt att uppfatta fenomenet ledarskap. Resultatet i studien blir en beskrivning av 
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variationerna i att uppfatta fenomenet ledarskap och i vilka sammanhang de olika 

uppfattningarna uppträder.       

 

3.2 Definition av begreppet ledarskap 

Under denna studie kommer ordet ledarskap vara återkommande och användas upprepade 

gånger och nedan följer ett försök till att definiera begreppet. Forskarna Kurt Lewin och 

Ronald Lippit genomförde forskning under 1930-talet som resulterade i slutsatsen att en 

ledare ofta väljer en viss ledarskapsstil för sitt ledarskap (Maltén 2000). Vidare menar Maltén 

(2000) att begreppet ledarskap är ett begrepp som (…)”representerar ett komplext och 

mångfasetterat fenomen”(…) vilket gör begreppet svårt att definiera.  

Ur Lewin och Lippits forsking kring ledarskap som Maltén (2000) lyfter fram delas 

ledarskapet in efter tre olika ledarskapsstilar, vilka är:  

  

o Den demokratiska ledaren eller den delegerande ledaren är en ledarstil som innebär att 

låta gruppens alla medlemmar vara en aktiv del i så väl planeringsarbetet som 

genomförandet. Ledaren låter gruppen gemensamt fatta beslut men samtidigt finns 

ledaren där som ett stöd. Ledaren ger gruppen verktyg att själva kunna hantera och 

lösa uppgifter de ställs inför. Den demokratiske ledaren arbetar aktivt med att stödja 

gruppens medlemmar för att skapa ett klimat i gruppen som stimulerar till god 

kommunikation och till förmån för samförståndslösningar.  

o Den auktoritäre ledaren är ledarstilen där ledaren på helt egen hand styr gruppen efter 

eget huvud. Ledaren tar själv alla initiativ och fattar enhälligt alla beslut. Den 

auktoritära ledaren håller en tydlig distans till den övriga gruppen och reglerar all 

verksamhet in i minsta detalj.  

o ”Låt gå” ledaren har en ledarstil där personen uppträder mycket passivt. Denna 

ledarstil talas oftast om i formen utav ett frånvarande ledarskap. Ett ledarskap där 

gruppen lämnas åt att själva ta beslut eller göra som den själv vill och som de anser 

passar dem. Ledaren håller en tillbakadragen ställning gärna utanför gruppen och ger 

endast feedback om vederbörande blir direkt tillfrågad (Maltén 2000).  
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Som den svenska förskolan är utformad anser Maltén (2000) att den demokratiske ledarstilen 

är den som lämpar sig bäst att använda sig utav. Detta är en ledarskapsstil som enligt 

författaren är ett ledarskap som påverkas av situationsfaktorer som berör både ledaren, 

kollegorna och uppgiften som skall utföras. Maltén (2000) benämner detta som det 

situationsanpassade ledarskapet en ledarskapsstil som kräver en förståelse för 

beteendemönster, en bra anpassningsförmåga, flexibilitet och bra förmåga att kunna skapa 

balans i arbetslaget. Maltén (2000) visar detta förlopp av faktorer genom Herseys och 

Blanchards ledarskapsmodell som visas nedan: 

Figur 1. Modell för det situationsanpassade ledarskapet (Maltén 2000, s.73) 

 

Till skillnad mot Maltén (2000) som lyfter fram tre variationer av ledarskapsstilar menar 

Lahdenperä (2007) att man kan se på ledarskap ur fyra olika perspektiv. Lahdenperä (2007) 

ser utifrån det första perspektivet att ledaren studeras som individ där det som står i fokus är 

ledarens personlighet, egenskaper, mognad, förmågor med flera. Det andra perspektivet 

Lahdenperä (2007) lyfter fram är ledarskap i förhållande till organisation där det är 

organisation och förmågan att organisera som studeras. Det tredje perspektivet av ledarskapet 

är det där relationen mellan ledaren och de som blir ledda är det som studeras. Förutsättningen 

för denna ledarstil är enlig Lahdenperä (2007) att relationen mellan de olika parterna är det 

som är avgörande då det är de som blir ledda som har makten att skapa ledaren. Det fjärde 

perspektivet som Lahdenperä (2007) lyfter fram är hur ledarskapet ses som en social 

konstruktion som påverkas och anpassas efter sammanhanget ledarskapet utövas inom. Detta 

sätt att se på ledarskap är mycket likt det som Maltén (2000) benämner som situationsanpassat 

ledarskap.   

Situationsfaktorer 

Ledaren  

Personalen                     

Uppgiften 

 

 

Ledarens diagnos  

av situationen 

 

       

      Val av  

      ledarstil 

 

 

Måluppfyllelse 
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3.3 Faktorer som påverkar förskollärarens ledarskap 

Författaren Eva Wikberg (1998) lyfter fram att ledarskap i hög grad kan påverkas av olika 

yttre faktorer. Dessa faktorer är dels den enskilda individens tidigare förebilder och 

personlighet samt utifrån tidigare gjorda erfarenheter. Enligt författaren är det de normer, 

värderingar och attityder som individen möts av under sin uppväxt som sedan ligger till grund 

för de attityder, normer och värderingar individen ofta relaterar till i vuxenlivet. Utifrån detta 

resonemang anser Wikberg (1998) att förskolläraren som ledare bör lyfta betydelsen för 

reflektionstid tillsammans med kollegorna i arbetslaget. Genom att lyfta fram vikten av 

reflektionstid i arbetslaget kan den användas som ett verktyg för att tillsammans med kollegor 

utveckla det individuella ledarskapet och öka medvetenheten kring yrkesrollerna i förskolan.  

Betydelsen av förskollärarens medvetenhet och närvaro i mötet med arbetslaget men även i 

mötet med barngruppen är enligt Wikberg (1998) en viktig del i förskollärarens 

ledarskapsroll. Enligt författaren är det reflektionen och närvaron som skapar mer trygghet i 

gruppen men också i arbetslaget som i sin tur även påverkar ledaren i sitt sätt att leda 

(Wikberg 1998). 

Inom en lärande organisation anser Maltén (2000) att det behövs ett samlingsnamn för 

ledarskapsfunktionen. Ledarskap i en lärande miljö kan enligt Maltén (2000) ses som en 

ständigt pågående process i ett förändrings- och utvecklingsinriktat arbete vilket kan 

betecknas som ett dynamiskt ledarskap som författaren själv väljer att benämna som det 

pedagogiska ledarskapet.  Maltén (2000) väljer att lyfta fram olika funktioner kopplat till det 

pedagogiska ledarskapet vilka innebär att ledaren har förmåga till konstruktiv kritik, 

lyhördhet, målinriktning, samarbetsförmåga, beslutsförmåga, tydlighet, konflikthantering, och 

förmåga till att ta initiativ. Funktioner som kan anses som väl kända inom en pedagogisk 

verksamhet.   

I likhet med Maltén (2000) tankar kring den pedagogiska ledaren lyfter Ohlson (2008) fram 

att inta en ledarroll handlar om att kunna känna empati. Att visa empati innebär att visa en 

förståelse för andra människor och att kunna sätta sig in i hur andra människors kan tänkas 

uppleva olika situationer. Att vara en ledare innebär att kunna agera som ledare utan att spela 

en roll. Ledaren ska ha förmågan att bjuda på sig själv samtidigt som han/hon ska stå för sina 

åsikter och beslut. I detta avseende menar Ohlson (2008) att rollen som ledare och hur 

ledarskapet utövas grundar sig i tidigare erfarenheterna av andra ledare, samt att uppväxten 

och det sociala samspelet med andra individer avspeglas i ledarrollen.       
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4. Tidigare forskning  

I kommande del av undersökningen presenteras tidigare forsking kring ledarskap i förskolan 

under rubrikerna Ledarskap i förskolan, Förskollärarens ansvar och Den pedagogiska 

ledaren. Under den första rubriken lyfter jag fram bristen av forskning kring ledarskap. De två 

andra huvudrubrikerna redogör för hur förskolechefer och förskollärare ser på 

förskolläraryrket ur ett ledarskapsperspektiv.    

 

4.1 Bristande forskning kring ledarskap i förskolan 

I artikeln Förskollärarens förtydligade ansvar – en balansgång mellan ett demokratiskt 

förhållningsätt och att utöva yrkeskunskap skriven av Anita Eriksson (2014) framhåller 

författaren det faktum att det råder en brist i studier och vetenskaplig forskning kring 

förskollärarens ledarskap och ansvar i förskolan. Studier som gjorts har ofta varit inriktade på 

rektor eller förskolechefers ledarskaps. I och med revideringen av skollagen och förskolans 

läroplan genomfördes stora förändringar i hur ansvaret för förskolans pedagogiska 

verksamhet skulle fördelas. Enligt författaren var de normer som styrt sättet att se på 

ansvarsfördelningen och ledarskapet inom förskolan, normer om att arbetslaget gemensamt 

ansvarar för verksamhetens pedagogiska innehåll, något som rått ändå från 

Barnstugeutredningen från början av 1970-talet. Efter revideringen stod det klart att det görs 

en klar distinktion mellan förskollärarens specifika ansvar och arbetslagets gemensamma 

ansvar (Eriksson 2014). Genom detta förtydligande anser Eriksson (2014) att behovet av 

forskning om hur denna förändring påverkar förskollärarprofessionen blir mer framträdande.    

Eriksson (2014) lyfter fram att det finns en del internationell forskning kring förskollärens 

ansvar, men att den forskningen är svår att applicera på den svenska förskolan och de 

förhållanden som råder där i jämförelsevis med bland andra förskollärare i exempelvis 

England. Enligt författaren har förskollärare där haft en mer formell och mer specificerad 

ansvarsställning under en längre tid till skillnad mot den ansvarsställningen den svenska 

förskolläraren haft (Eriksson 2014).   

Bristen i forsking kring ledarskap i förskolan och om detta ämne tas på allvar av de som sägs 

forska inom området är även något som Riddarsporre (2010) framhåller. Enligt Riddarsporre 

(2010) ses ledarskap som ett komplext fenomen med en karaktär av att vara sunt förnuft och 
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att vilka metoder som används för att studera ämnet är mer relevant och att problematiken inte 

ligger i jämförbarheten mellan olika studier  

Ur detta perspektiv ser jag ett värde i att genomföra undersökningar som denna där 

förskollärarens egna uppfattningar kring ledarskap lyfts fram och att detta ger ett litet bidrag 

till fortsatt forskning inom liknade områden. 

 

4.2 Förskollärarens ansvar 

I en studie av Gustafsson och Mellberg (2008) lyfter författarna ett avsnitt om ansvar för de 

olika yrkesrollerna i förskolan. Genom intervjuer med rektorer och förskolechefer kommer de 

fram till att det råder ett outtalat högre krav på förskolläraren än vad det gör på barnskötaren. 

Vilket författarna även finner grund för i Skolverkets nationella utvärdering av förskolan som 

skedde 2004. Denna utredning visade enligt Gustafsson och Mellberg (2008) att det i viss 

grad förekom en uppdelning i ansvarområdena mellan förskolläraren och barnskötaren, där 

förskolläraren var den som fick ta ett större ansvar för det administrativa arbetet, 

dokumentationer, utvärderingar och planeringar av den pedagogiska verksamheten. Samtidigt 

visar författarnas studie att det enligt förskollärarna inte var deras ansvar att fördela 

arbetsuppgifterna i arbetslaget utan att detta var förskolechefs eller rektors ansvar (Gustafsson 

och Mellberg 2008).  

 

4.3 Förskollärarens ledarskapsroll 

Sheridan et al. (2011) studie kring förskollärarens kompetens lyfter i likhet med Maltén 

(2000) fram kompetenser inom förskolläraryrket som enligt förskollärarna själva anses som 

viktiga delar i ledarskapsrollen. Studien visar på att social kompetens som innefattar 

samarbetsförmåga, kommunikation och konflikthantering är förmågor det ställs höga krav på. 

Det lyfts även fram att en viktig egenskap i ledarrollen är förmågan att organisera 

verksamheten och enligt Sheridan et al. (2011) beskrivs förskolläraryrket som ett kollegialt 

yrke vilket förutsätter ett pedagogiskt ledarskap. Ett demokratiskt och pedagogiskt ledaskap 

innebär bra sammarbetsförmåga och en benägenhet att vilja utveckla den pedagogiska 

verksamheten framåt i linje med nya pedagogiska rön. Författarna menar även att 

förskollärarna lägger ett större fokus på planeringen av verksamheten vilket gör att 
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arbetsuppgifterna fördelas mellan kollegorna i arbetslaget för att på så sätt komplettera 

varnadra snarare än att gemensamt utveckla verksamhetens innehåll och lära av varandra 

(Sheridan et al. 2011).   

Bim Riddarsporre (2010) lyfter ytterligare en faktor som påverkar hur ledarskap utövas och 

uppfattas i förskolan. Enligt Riddarsporre (2010) krävs det en förståelse för att se ledarskapet 

som en process där normer och värderingar omförhandlas revideras mellan ledare och 

kollegor. I processen kan förverkligandet av arbetslagets vision synliggöras, en vision som 

blir den som styr vardagen. Genom förhandlingarna kring vardagsarbetet skapas det på längre 

sikt en autonomi i arbetslaget, samtidigt menar författaren att detta bara kan ske om det 

förekommer ett visst mått av stabilitet och gemensamma erfarenheter görs i arbetslaget 

(Riddarsporre 2010).   

  



 11 

5. Metod  

Utifrån syftet med undersökningen som innebär att synliggöra förskollärares olika 

uppfattningar kring begreppet ledarskap i förskolan har en kvalitativ undersökningsmetod 

valts. Författarna Patel och Davidson (2011) lyfter fram att en kvalitativ metods syfte är att 

upptäcka och identifiera en eller flera individers uppfattningar av ett fenomen. I kommande 

avsnitt kommer jag presentera hur jag gått tillväga för att välja ut informanter, metod för 

datainsamling samt metod för analys av det insamlade materialet. Avslutningsvis presenterar 

jag de etiska forskningsprinciperna för humanistisk forskning och studiens trovärdighet.    

 

5.1  Urval 

I denna studie har sammanlagt fem förskollärare intervjuats. Förskollärarna valdes ut efter 

antalet år de arbetat som legitimerade förskollärare i förskolan. För att välja ut informanter till 

studien har jag använt mig av verksamhetschefer och kollegor jag tidigare mött under mina 

yrkessamma år som barnskötare inom förskolan. Detta resulterade i som tidigare nämnts fem 

förskollärare med olika arbetserfarenheter. Två av förskollärarna har varit yrkessamma en 

längre tid, tjugosex respektive fjorton år. Två av förskollärarna har varit yrkesamma sju 

respektive sex år och den femte förskolläraren hade en tre år lång yrkeserfarenhet av 

förskolläraryrket. Samtliga förskollärare arbetade i arbetslag där kollegorna var utbildade 

barnskötare eller outbildade vikarier med visstidsanställning.  

 

5.2  Metodval  

I denna studie används en kvalitativ metod vilket har till syfte att utifrån intervjuer med 

förskollärare samla in empirisk data som kan bearbetas och analyseras. Val av metoden 

kvalitativa intervjuer har gjorts för att på så sätt försöka identifiera olika uppfattningar kring 

begreppet ledarskap och hur förskollärare uppfattar och tolkar detta begrepp i sin vardag på 

förskolan. Utifrån studiens syfte anser jag att en kvalitativ metod är den mest optimala vilket 

Patel och Davidsson (2011) för fram. Författarna menar att informanten får en större frihet i 

att med egna ord utforma svaren på frågorna. Intervjufrågorna är skrivna på ett 

semistrukturerat vis som enligt Patel och Davidson (2011) innebär att intervjun består av 
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frågeställningar inom ett avgränsat tema där informanten ger motiverade svar som ger 

materialet ett fördjupat innehåll.   

 

5.3 Genomförande 

En första kontakt med förskollärarna togs efter att ett missivbrev (se bilaga 1) formulerats och 

godkänts av min handledare för denna studie. Detta brev innefattade information om studiens 

syfte, hur insamlingen av materialet skulle ske, datum och tid då jag önskade besöka 

informanterna och information om informanternas rättigheter. Slutligen innehöll brevet 

information och kontaktuppgifter till mig som låg bakom studien och till min handledare. 

Intervjuerna påbörjades efter det att informanterna gett sitt samtycke till att delta i studien. 

Sammanlagt genomfördes tre intervjuer där ett frågeformulär (Se bilaga 2, Intervjufrågor) 

användes som riktlinje under intervjuerna. Frågeguiden utformades innan intervjuerna 

genomfördes i samråd med min handledare och användes sedan som guide för att säkerställa 

att intervjuerna fångade upp ett relevant material för studiens syfte. En intervju gjordes 

individuellt och pågick i 25 minuter. De två återstående intervjuerna genomfördes i grupper 

om två förskollärare i varje och dessa intervjuer varade i 35 respektive 40 minuter. För att 

dokumentera intervjuerna togs beslutet att använda ljudupptagning via min privata telefon och 

mina egna anteckningar. Dessa tekniska verktyg gav en större möjlighet att efter intervjun 

lyssna till det som sägs under intervjun men även att göra korta anteckningar om vem som 

sagt vad och vid vilken tidpunkt för att så exakt som möjligt återge och citera informanternas 

intervjusvar i studiens resultat del.   
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5.4  Analysmetod 

Analys av materialet har gjorts genom att intervjuerna transkriberas och anonymiseras, vilket 

innebär att det som sägs under intervjun omvandlas till ett textmaterial där namn och övrig 

information som kan avslöja informantens identitet tas bort i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer. Tillvägagångssättet för transkriberingen har varit den att 

det insamlande materialet lyssnats igenom vid flertalet tillfällen efter det att intervjuerna 

genomförts. Under lyssnandet av ljudmaterialet från intervjuerna har det som sagt skrivits ned 

ordagrant. Sedan har materialet lyssnat igenom ytterligare ett par gånger för att säkerställa att 

allt som sagts under intervjuerna återges på ett korrekt sätt.   

I transkriberingen gavs informanterna fingerade namn exempelvis Bettan fsk.26 där 

förkortningen fsk. står för förskollärare och siffran antalet år informanten varit verksam i 

yrket.  

När transkriberingarna av ljudmaterialet var färdigt, lästes materialet igenom flertalet gånger 

och informanternas olika uppfattningar kring ledarskap markerades med 

överstrykningspennor i olika färger. Varje person gavs en egen färg för att på så sätt tydligt se 

vem som uttryckt vad och i vilket sammanhang. Genom färgkodningen av det transkriberade 

materialet kunde jag urskilja de olika uppfattningarna som informanterna gav uttryck för. 

Dessa uppfattningar kunde jag sedan sortera in i olika kategorier med kopplingar till tidigare 

nämnda teorier samt forskning kring ledarskap och ledarskapsstilar. Jag har valt att lyfta fram 

centrala begrepp kring ledarskap och dessa begrepp har använts som kategoriernas rubriker. 

Utifrån intervjumaterialet kunde jag sedan med det fenomenografiska perspektivet urskilja 

informanternas olika uppfattningar kring ledarskap. Dessa jämfördes med varandra och 

sammanställdes sedan under tre olika kategorier vars rubriker skapats utifrån begrepp från 

undersökningsen teori avsnitt. Första kategorin ledare har jag valt utifrån Maltén (2000) 

teorier kring ledarskapsstilar. Under denna kategori valde jag att placera in informanternas 

uppfattningar om vad begreppet ledarskap samt vilken betydelse ledarskapet och dess 

funktion ansågs vara.  Andra kategorin ansvar har jag valt utifrån de förändringar inom 

förskolan som lyfts fram av Ivarson Alm (2013) där förskollärarens ansvar är ett centralt 

begrepp. Inom kategorin ansvar valde jag att placera informanternas uppfattningar kring 

vilket ansvar det innebar att vara förskollärare utifrån dem själva men även vilket ansvar de 

ansågs få utifrån av exempelvis förskolechefer eller andra kollegor. Tredje kategorin 

situationsanpassat ledarskap är valt utifrån Lahdenperä (2007) och Ohlsson (2008) där 
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författarna lyfter fram begrepp som den pedagogiska ledaren. Under denna kategori har jag 

placerat informanternas uppfattningar kring förskollärarens roll som föränderlig, och hur 

informanterna uppfattar att rollen som ledare och dess innebörd förändras exempelvis utifrån 

vilket sammanhang de verkar inom och vilka kollegor de sammarbetar med i arbetslaget.     

 

5.5  Validitet och reliabilitet 

Enligt Hartman (2003) är validitet och reliabilitet två viktiga kriterier för att mäta en 

undersöknings kvalitet.  

Validitet som även benämns som trovärdighet syftar till att ge svar på om 

forskningsmaterialet är relevant i förhållande till studiens problemområde och frågeställning 

(Hartman 2003). Enligt författaren ska det finnas en tydlig koppling mellan det insamlade 

materialet och problemställningen. Saknas den tydliga kopplingen mellan material och 

problem är detta troligtvis täcken på att frågeställnigen är felformulerad eller att materialet 

brister i sin trovärdighet (Hartman 2003).  

Reliabilitet som enligt Patel och Davidsson (2011) även benämns i termen av tillförlitlighet 

syftar till att undersökningen undersöks på ett tillförlitligt sätt. Hartman (2003) anser att 

kravet på reliabilitet enkelt uttryckt innebär att man ska kunna lita på det insamlade 

materialet. Reliabiliteten i denna studie syftar till valet av metod för insamlingen av data 

vilket gjordes i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det syftar även till att 

intervjuerna valdes att spelas in istället för att skrivas ned vilket gjorde det lättare att i 

efterhand transkribera materialet.   

 

5.6  De forskningsetiska principerna  

 Utifrån Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har informanterna som deltagit i undersökningen informerats om dessa genom ett 

missivbrev (se bilaga 1). Där har informanterna informerats om: 

• Informationskravet innebär att jag inför min undersökning kommer skicka ut ett 

informationsbrev till informanterna. I brevet kommer jag informera om studiens syfte 
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och de villkor som gäller för informanterna om de vill delta i studien eller icke. I brevet 

kommer det även finnas kontaktuppgifter till mig så informanterna kan kontakta mig 

vid eventuella frågor.  

  

• Samtyckeskravet som innebär att tydliggöra för informanterna i studien att deltagandet 

är helt frivilligt. Deltagandet kan när som helst avbrytas och detta utan att informanten 

behöver ange bakomliggande anledning till varför. Informanterna själva väljer vilka 

frågor hen vill svara på under intervjuerna och jag som intervjuare kommer inte pressa 

försöka pressa informanterna att svara. 

 

• Konfidentialitetskravet information om att allt material som samlas in kommer att 

hanteras med största försiktighet och förvaras i mobiltelefon och dator med kodlås som 

bara jag som gör undersökningen har tillgång till. Det inspelade materialet kommer 

sedan transkriberas på ett sådant sätt att informanterna anonymiseras och den 

information som gör materialet spårbart kommer att tas bort.  

 

• Nyttjandekravet informerar informanterna om att det insamlade materialet endast 

kommer användas i det egna analysarbetet av studien och efter avslutat arbete kommer 

materialet att raderas. Informanterna informeras om att studien kommer att publiceras 

digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.   
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6. Resultat och Analys  

I den kommande delen av studien kommer jag att presentera studiens insamlade material 

utifrån tre olika kategorier, ledare, ansvar samt situationsanpassat ledarskap. De tre 

kategorierna representerar olika områden inom förskolläraryrket där förskollärarens 

uppfattningar kring ledarskap kan variera mellan varje individ samt att en individ även kan ge 

uttryck för flera uppfattningar. Tabellen nedan visar en sammanställning av resultatet i 

undersökningen där informanternas olika uppfattningar jämförts och sorterats in de tre olika 

kategorierna. Dessa uppfattningar presenteras och analyseras sedan under respektive rubrik.  

Analys av uppfattningarna inom varje kategori görs med utgångspunkt från det teoretiska 

perspektivet; Fenomenografiskt perspektiv samt övrig litteratur. 

Tabell 1. Sammanfattning kategorier och uppfattningar 

 

Kategorier Ledare Ansvar  Situationsanpassat 

ledarskap 

Uppfattningar Leda och stötta barn i sitt 

utforskande 

Stå till svars för 

utebliven verksamhet  

Ledarskapsrollen har otydliga 

gränser i arbetslag med erfarna 

kollegor 

 Leda kollegor, vara 

stöttande och bekräftande i 

att de agerar ”rätt” 

Ansvara för det 

administrativa arbetet 

Skapa en tydlig rollfördelning 

och leda arbetslaget vid 

exempelvis inskolningar 

 Leda och utveckla det 

pedagogiska arbetet framåt 

och se till att läroplanens 

riktlinjer följs 

Ansvara för att 

säkerställa ett 

pedagogiskt 

arbetssätt  

Mer styrande och delegerande 

roll kan se mig lite som en 

chef eller utbildare 

  Ansvaret dela lika 

mellan alla kollegor i 

arbetslaget 
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6.1.1 Ledare 

Resultatet i min undersökning visar på totalt tre olika uppfattningar om vad det innebär att 

vara ledare i förskolan. En uppfattning som två av förskollärarna delade var att de som 

förskollärare hade en roll av att leda kollegorna i arbetslaget. De intog en ledarstil i likhet med 

det som Maltén (2000) benämner som den demokratiske eller den delegerande ledaren. 

Förskollärarna såg det som sin uppgift att delegera de arbetsuppgifter som behövdes göras för 

att få det vardagliga arbetet att fungera.  

Inom kategorin ledare har resultatet av intervjuerna visat på flera olika uppfattningar om vad 

det innebär att vara ledare i förskolan, både Bettan fsk. 26 och Anna fsk.7 uttryckte liknande 

uppfattningar om att som förskollärare leder man kollegorna i arbetslaget genom det 

pedagogiska arbetet och speciellt de kollegorna med kortare erfarenhet av förskolans 

verksamhet. Ett ledarskap som enligt Bettan fsk.26 kunde innebära att vara en stöttepelare och 

någon som kunde bekräfta att de som genomfördes i verksamheten på förskolan genomfördes 

på ett bra sätt. Vilket uttrycks i citatet nedan: 

”Som min situation ser ut idag med de kollegor jag arbetar med, krävs det att 

jag hela tiden ger dem feedback på deras arbete. Detta för att det pedagogiska 

arbetet ska ledas framåt.” (Bettan fsk. 26)   

Anna fsk.7 gav även uttryck för att det var just de kollegorna med mindre erfarenhet inom 

yrket som var i störst behov att ledas och att ledarrollen här fick en större betydelse i detta 

avseende och som hon utrycker: 

”(…) beroende på vilka man jobbar med naturligtvis så ser rollen olika ut men 

man finns ju alltid där och kollar hela tiden.” (Anna fsk.7) 

Analysen av förskollärarens uppfattning kring att kollegor med kortare erfarenhet var de 

kollegor som krävde mer styrning men även bekräftelse på att de agerar rätt, kan i detta 

avseende kopplas Lahdenperä (2007) teorier kring vikten av ledarens förmåga till att 

organisera. Samt till förskollärarens sätt att planera strukturen i arbetslaget. En tydlig struktur 

ger de mindre erfarna kollegorna en större trygghet i att kunna utföra sina arbetsuppgifter och 

ledaren i detta fall förskolläraren, kan känna trygghet i att arbetet blir utfört på vad de anser 

”rätt sätt”.  
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De tre övriga förskollärarna Maja fsk.3, Lotta fsk.14 och Sara fsk.6 uppfattade det mer som 

att ledarskapet i förskolan och deras roll som ledare var i egenskap av att leda barnen på 

förskolan. Förskollärarens ledarroll innebar att de hela tiden skulle vara närvarande och finnas 

tillgängliga för barnen för att på bästa sätt kunna stötta och uppmuntra barnen i sitt 

utforskande och i sina nya upptäckter. Sara fsk.6 talar om ledarrollen som en stor del av 

förskollärarens roll och förmåga att som citatet nedan visar kunna anpassa sitt ledarskap efter 

barngruppen och den enskilda individen.   

”En del är ju till exempel med barnen, att man liksom finns där och att man 

leder och stöttar dem i sitt utforskande och upptäckande. (…) med barnen är de 

ju att man måste tänka att man måste anpassa så mycket efter individen och 

gruppen.” (Sara fsk.6) 

Samtliga fem förskollärare är av den uppfattningen om att vara ledare i arbetslaget innebär att 

du ska leda det pedagogiska arbetet. De uppfattar ledarskap i formen av en ledare som deltar 

aktivt i planeringen av verksamheten för att säkerställa att arbetet följer förskolans 

gemensamma inriktning och att arbetet följer alla de riktlinjer som sammanfattas i 

Skolverkets (2016) läroplan för förskolan som infördes år1998.   

”Som ledare ska jag ha lite extra koll på att vi i arbetslaget har rätt fokus och 

förstår varför vi gör som vi gör. För vi måste ju alltid följa läroplanen.” (Lotta 

fsk.14)  

 

Att leda det pedagogiska arbetet på förskolan var en uppfattning som samtliga av de fem 

förskollärarna delade. Med det pedagogiska arbetet menas att planera och leda den 

pedagogiska verksamheten en roll som tydliggjorts i Skolverkets (2016) reviderade läroplan 

för förskolan. Detta är även en uppfattning som Eriksson (2014) studie kring ledarskap i 

förskolan visar. Studiens resultat tydliggör att det gjorts en tydlig distinktion mellan 

förskollärarens och arbetslagets enskilda respektive gemensamma arbetsuppgifter.  

 

6.1.2 Ansvar 

Att ledarskap i förskolan innebar en ökad ansvarsroll var samtliga förskollärares uppfattning 

men undersökningen visar på att ansvarsrollen kunde tolkas och uppfattas på flera olika sätt. 
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Begreppet ansvar var dock återkommande vid flera tillfällen under intervjuerna. Ansvaret 

kunde även vara tydligt uttalat på arbetsplatsen i helhet eller i det lilla arbetslaget på varje 

enskild avdelning. Uppfattningarna kring hur ansvar mellan de olika yrkesrollerna skulle 

fördelas skilde sig emellertid åt mellan de olika förskollärarna. 

  

Lotta fsk.14 och Bettan fsk.26 var av liknade uppfattning om att ansvaret skall delas lika 

mellan alla kollegor på avdelningen. Arbetet innebar alltid ett nära samarbete för vad som 

skulle genomföras så att någon i kollegialet skulle ha ett uttalat större ansvar var inget de 

ansåg vara nödvändigt, som Lotta fsk.14 uttrycker det: 

”Man arbetar ju så nära varandra på en avdelning så det är ju mer att man 

hjälper varandra och ser till att det som ska blir gjort.” (Lotta fsk.14)  

Uppfattningen att ansvaret var något som borde delas lika mellan kollegorna i arbetslaget kan 

jämföras med förskollärarens roll ur ett historiskt perspektiv som lyfts fram av Eriksson 

(2014) studie. Författaren menar att detta är ett fenomen som lever kvar inom förskolans 

verksamhet och grundar sig i hur förskollärarens yrkesroll uppfattades från tidigt 1970-tal och 

fram till reformeringen av förskolan som skedde i och med införandet av läroplan för 

förskolan i slutet av 1990-talet (Eriksson 2014).  

Sheridan et al. (2011) lyfter fram en studie som visar på att förskolläraryrket ses som ett 

kollegialt yrke, vilket kan tolkas i förskollärarens uppfattning om att ansvaret delas lika 

mellan kollegorna. Sett ur detta perspektiv innebär det att förskollärarna ovan intar en 

ledarroll som kan jämföras med det Sheridan et al. (2011) benämner som den pedagogiska 

ledaren.   

Saras fsk.6 uppfattning av ledarskapet var att hon som förskollärare ansvarade för att se 

helheten i arbetet på avdelningen så att de i arbetslaget inte missade något viktigt som 

behövdes genomföras. Hon uttrycker även att hon delar ansvaret med kollegorna att se till allt 

som de ålagds dem att genomföras av bland andra förskolechefen, också blev gjort på ett så 

bra sätt som möjligt. Sara fsk.6 ansåg att det inte uttalats att hon som förskollärare hade en 

större ansvarsroll men det var ändå något hon upplevde när arbetet inte alltid gick som det 

från början var planerat vilket hon uttrycker i följande citat: 
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”Så har jag uppfattat mitt ledarskap i alla fall att vi gör arbetet tillsammans och 

skulle det inte bli gjort så är det jag som får stå till svars så därför tycker jag att 

jag har ett större ansvar på avdelningen.” (Sara fsk. 6) 

Förskollärarens uppfattning kring ansvar och hur ansvarsrollerna i arbetslaget fördelas mellan 

de olika yrkeskategorierna var att förskolläraren har en större ansvarsroll. Samtidigt var detta 

något som uttalats indirekt på arbetsplatsen. Gustafsson och Mellberg (2008) studie av de 

olika yrkesrollerna i förskolan visar på att rektorer och förskolechefer tilldelar förskolläraren 

ett större ansvar för förskolansverksamhet i jämförelse med det ansvar som ålagds övriga 

yrkesgrupper. Studien visar också på att det ökade kravet på förskolläraren var ett outtalat 

asvarsområde. Resultatet från Gustafsson och Mellberg (2008) studie kan ställas i jämförelse 

med förskollärarens uppfattning kring att hon ställs till svars för de arbetsuppgifter som av 

någon anledning inte blir genomförda.  

 

Anna fsk.7 är den ända av de fem förskollärarna som uppfattar ledarskapsrollen ur ett 

perspektiv vilket innebär att ha ett stort ansvar för det administrativa arbetet som ingår i 

arbetet på förskolan. Med administrativt arbete menar Anna fsk.7 att hon är den som ansvar 

för att information om vad som sker i verksamheten skickas ut till alla föräldrar i det hon 

benämner som ”månadsbrev”. Hon anser sig även vara den i arbetslaget som har det största 

ansvaret för att viktiga dokument fylls i och att alla kollegor tar tid till planering och 

reflektion utöver arbetet i barngruppen.  

”Man har ju också ett ansvar för lite administrativa saker som till exempel att 

månadsbrev skickas ut och att papper fylls i och att alla reflektioner faktiskt blir 

gjorda och man får vara lite mer drivande där känner jag.” (Anna fsk.7) 

Denna tredje uppfattning kring vilket ansvar förskollärarens ledarskapsroll innebar att 

förskolläraren fick ta ett större ansvar för det administrativa arbetet tillskillnad mot 

exempelvis barnskötarkollegorna. Denna uppdelning i ansvaret mellan yrkesrollerna i 

förskolan kan ställas i likhet med Gustafsson och Mellbergs (2008) tolkningar av en nationell 

utvärdering som gjort av den svenska förskolan. Enligt författarna visade utvärderingen på att 

det i vis grad förekom en uppdelning i ansvarsområdena mellan förskolläraren och 

barnskötaren. Där förskolläraren fick ta ett större ansvar för exempelvis dokumentation och 

den pedagogiska planeringen (Gustafsson och Mellberg 2008).    
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En fjärde uppfattning som framkom under intervjuerna var Maja fsk.3 som uttryckte att 

förskollärarens ledarskapsroll innebar ett större ansvar över att säkerställa ett pedagogiskt 

arbetssätt på avdelningen. Med pedagogiskt arbetssätt menar Maja fsk.3 att kollegorna i 

arbetslaget har gemensamma regler för att skapa trygghet för barnen i gruppen. Hur barnen 

bemöts av den vuxne var en annan del i arbetet som Maja ansåg var viktig att se över och ha 

som ett återkommande tema på exempelvis avdelningsmöten. Möten där hela arbetslaget fick 

chans att sitta ned i lugn och ro och diskutera det dagliga arbetet på förskolan.   

”Vi förskollärare har ett större ansvar för verksamheten och hur vi jobbar på 

dagarna.” (Maja fsk.3)  

Betydelsen av att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt i sitt bemötande och 

gemensamma regler var något förskolläraren ansåg sig ha ansvar över, och i min analys av 

denna uppfattning kan detta jämföras med Wikberg (1998) teorier kring gemensam 

reflektionstid i arbetslaget. Författaren menar att detta perspektiv av ansvarsrollen ses som en 

betydande del i förskollärarens ledarskapsroll och lyfter fram kopplingen mellan 

förskollärarens medvetenhet och närvaro i arbetslaget som skapar en trygghet (Wikberg 

1998). Förhållningsätt och bemötande var något som var ett återkommande tema under 

arbetslagets gemsamma reflektionstid. Förskolläraren i undersökningen ansåg att detta var ett 

sätt att säkerställa att arbetslaget följer ett pedagogiskt arbetsätt där alla visste vad som 

förväntades av dem. Samtalen mellan kollegorna där roller fördelas och tydligt uttalas är en 

faktor som Wikberg (1998) menar skapar trygghet i både barngruppen och i arbetslaget 

(Wikberg 1998). 

 

6.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

En tredje kategori av ledarskap som sammanställningen av intervjuerna visar har jag valt att 

benämna som situationsanpassat ledarskap. Gemensamt för fyra av förskollärarna i 

undersökningen var att deras uppfattning om ledarskapsrollen och hur de såg sitt ledarskap 

påverkades av hur deras arbetssituation i arbetslaget såg ut. 

Maja fsk.3 var den ända av de förskollärarna i denna undersökning som ännu inte upplevt att 

ledarskapsrollen förändrades efter vilka kollegor hon arbetat med. Hon var av den 
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uppfattningen att hon i egenskap av förskollärare hade en mer uttalad ledarskapsroll och att 

det inte var något de talat om i arbetslaget. 

”Jag känner att det inte är något vi behöver prata om för arbetet flyter på bra 

som det är.” (Maja fsk.3) 

Förskolläraren ansåg att de styrdokument som planeringen av arbetet strävade efter var 

mycket tydliga. Uppdelningen mellan förskollärarens och arbetslagets ansvarsområden var 

tydligt nedskrivna. Denna uppfattning kring förtydligandet av styrdokumenten kan liknas med 

Ivarson Alm (2013) uppfattningar kring den reviderade läroplanen för förskolan. Ivarson Alm 

(2013) menar att förskollärarens uppdrag förtydligats och att det där igenom blir en tydligare 

ansvarfördelning mellan förskolläraren och arbetslaget. Vidare menar författaren det är de 

med längst utbildning det vill säga förskolläraren, som ska leda det pedagogiska arbetet. 

Vilket innebär att förskolläraren är den som får styra och delegera arbetet.   

 

I intervjun framkom det även att Maja fsk.3 grundade sin uppfattning av förskollärarroll i 

läroplanen för förskolan vilken hon ansåg var väldigt tydlig i vad som var förskollärarens 

arbetsuppgifter och vilka arbetsuppgifter de gemensamt ansvarades för i arbetslaget.     

Anna fsk.7 och Bettan fsk.26 är av en uppfattning. De uppfattar att ledarskapsrollen helt klart 

förändras beroende av vilka kollegor de arbetade med. I arbetslag med mindre erfarna 

kollegor krävdes ett tydligt ledarskap och Bettan fsk.26 var av den uppfattningen att hon i 

dessa situationer såg sig själv mer som en chef eller utbildare än som en jämbördig kollega. 

”Jag ser mig lite som en chef eller nästan som en utbildare just nu. (…) Jag 

känner att jag styr helt. (…) I dag känner jag mig mer som en arbetsledare än 

en kollega i arbetslaget.” (Bettan fsk.26) 

Även Anna fsk.7 var av den uppfattningen att ledarskapet förändras efter vilka kollegorna hon 

arbetar med, vikarier och korttidsanställda kollegor var ofta i behov av ett tydligare ledarskap 

där rollerna behövdes styras upp och arbetsuppgifterna behövde delegeras ut för att få ett flyt i 

arbetet på avdelningen.   

Som tidigare nämnts så var det flera av förskollärana som var av den uppfattningen att 

ledarskapet i hög grad påverkades av hur arbetssituationen i arbetslaget såg ut. Skillnaderna 

mellan förskolläraren och barnskötaren blev som tydligast då kollegorna hade kortare eller 
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helt saknade erfarenhet av pedagogiskt arbete. Detta fenomen är även något som Gustafsson 

och Mellbergs (2008) studier kring de olika yrkesrollerna i förskolan visar. Skillnaderna 

mellan förskollärarens och barnskötarens sätt att se det pedagogiska arbetet är enligt 

Gustafsson och Mellberg (2008) som tydligast de första åren i yrkeskarriären. Vilket kan 

kopplas till förskollärarnas uppfattning om att det i en del situationer behövs en tydligare 

uppdelning i arbetsuppgifterna i arbeslaget. 

 

Sara fsk.6 var av den uppfattningen att hon som förskollärare intog en tydligare ledarskapsroll 

vid unika tillfällen och i vissa situationer som exempelvis vid inskolningar. Där ansåg hon att 

rollfördelningen mellan henne och kollegorna var viktiga att tydliggöra och något de i 

arbetslaget ofta talade om. Syftet med dessa samtal var det att arbetslaget då mötte den nya 

familjen på ett tydligt sätt och att hon och kollegorna sågs som professionella i sin yrkesroll 

som pedagog, något som tydliggörs av citatet nedan: 

”(…) vi har pratat väldigt mycket om våra roller, speciellt vid inskolningar. Jag 

arbetar med de yngsta barnen och där har vi pratat extremt mycket om att vi 

har olika roller, för där krävs det ofta att det finns en tydlighet i hur vi agerar 

och vem som ansvarar för vad för att vi ska kunna vara proffsiga i vår 

yrkesroll.” (Sara fsk.6) 

Lotta fsk.14 som var en av de fyra förskollärarna som även hon ansåg att ledarskapsrollen 

förändrades eller anpassades efter hur situationen och kollegialet på avdelningen var fördelat. 

I det arbetslaget som Lotta fsk.14 arbetade i nu uppfattade hon det som att gränserna för vem 

som var drivande och intog en ledarskapsroll var mycket vaga. Detta till trots att det var hon 

som var ensam förskollärare på avdelningen. Som Lotta fsk.14 såg sin situation i sitt arbetslag 

vid tillfället som intervjuerna genomfördes, uppfattade hon det som att ledarskapsrollen 

delades lika mellan henne själv och en erfaren barnskötarkollega. Samtidigt var hon medveten 

om att rollen som ledare fick tydligare gränser och förändrats när hon arbetat med andra 

kollegor.   

”Jag har lite mer den synen av mina kollegor att vi är ju alla ledare och lite mer 

jämlika, även om det är jag som är den utbildade förskolläraren.” (Lotta fsk.14) 
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Den sista uppfattningen som framkom under sammanställningen av det insamlade 

intervjumaterialet var att gränserna mellan förskolläraren och barnskötarens arbetsuppgifter 

var väldigt vaga. Det var inte uttalat vem som ledde arbetet och förskolläraren såg sig själv 

som jämbördig med sin erfarna barnskötarkollega. Riddarsporre (2010) framhåller att 

arbetslag som får uppleva en stabilitet och trygghet under en längre tid skapar gemensamma 

normer och värderingar för det dagliga arbetet. Detta fenomen kan då leda till att gränserna 

mellan ledaren och de som blir ledda suddas ut och de uppfattar sig själva som jämbördiga 

pedagoger i förskolans verksamhet.  

 

6.2  Resultatsammanfattning 

Ur ett fenomenografiskt perspektiv har resultatet sammanställts och analyserats utefter 

förskollärarnas olika uppfattningar om ledarskap i förskolan. Genom detta teoretiska 

perspektiv har det i undersökningen visat på att förskollärare kan uppfatta ledarskap på ett 

eller flera olika sätt. Vad som påverkar den enskilde individens uppfattning grundar sig i hur 

förskolläraren tolkar sin roll utifrån förskolans styrdokument samt tidigare gjorda 

erfarenheter. Ledarskapet delades upp i olika områden med fokus på att leda, hur ansvaret för 

arbetsuppgifterna delads mellan kollegor samt hur ledarskapet var föränderligt beroende av 

arbetssituation och yrkeserfarenhet.  

Samtliga förskollärare såg det som sin uppgift att leda det pedagogiska arbetet i förskolan. 

Detta arbete grundade sig i de riktlinjer som skrivs fram i läroplanen för förskolan och detta 

dokument ansågs som ett av de styrande dokumenten i förskolan.  

En av förskollärarna lyfte betydelsen av att ansvaret för arbetet borde delas lika mellan alla 

kollegor i arbetslaget för att arbetet var beroende av ett nära sammarbete. Samtidigt så fanns 

det en uppfattning om att det i slutänden tilldelades förskolläraren ett större ansvar och att 

denna ställdes till svars för arbetslagets gemensamma insatts.  

Av materialet framkommer det att ledaskapsrollen i förskolan kräver en balans mellan att 

skapa gemensamma regler och förhållningssätt och att låta gränserna mellan den som leder 

och de som blir ledda suddas ut. Detta sätt att se ledarskap förutsätter att det ges tid till 

gemensam reflektion och diskussioner i arbetslaget.  
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Sammaställningen av materialet visar även att samma förskollärare kan ha olika uppfattningar 

om sin roll som ledare och hur ledaskapet ska praktiseras, vilket synliggörs genom det 

fenomenografiska perspektivet.     
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7. Diskussion 

I kommande avsnitt kommer jag inledningsvis kommentera val av metod och genomförande av 

datainsamling. Därefter följer en diskussion kring undersökningens resultat och avslutningsvis görs 

en kort presentation av gjorda slutsatser och förslag till vidare forskning.   

 

7.1  Metoddiskussion 

Valet av en metod kvalitativ karaktär för insamlandet av material för denna studie ansåg jag 

som given. Då syftet med denna studie var att genom ett fenomenografiskt perspektiv 

undersöka förskollärares olika uppfattningar kring begreppet ledarskap gav den kvalitativa 

metoden informanterna större frihet i att formulera utveckla sina svar på frågorna i 

intervjuerna. Jag uppfattade det som att mitt val av metod gjordes med relevans till 

undersökningsområde och till studiens syfte. Valet att intervjua fyra av mina informanter i 

grupp anser jag bidrog till en öppnare diskussion kring varje intervjufråga i jämförselse med 

den intervjun som genomfördes en till en. I den enskilda intervjun upplevde jag det som att 

jag fick ta en större del i att hålla samtalet levande. Under intervjun fick jag vid flera tillfällen 

komplettera mina intervjufrågor med kortare följdfrågor som exempelvis ”Kan du utvecklas 

hur du tänker kring det?” I de två par intervjuerna kunde jag inta en mer tillbakadragen roll 

där min uppgift mer var att hålla kvar samtalet inom det tänkta ämnet och att ställa de frågor 

jag innan intervju förberett. Detta gjorde även att jag som intervjuare inte behövde ställa så 

mycket följdfrågor eller be informanterna att utveckla sina svar vidare då informanternas 

bollade tankaran mellan varandra.   

Informanterna valdes ut med hänsyn till antal yrkessamma år i förskolan då det fanns av 

intresse att förskollärare med olika lång erfarenhet eventuellt uppfattade ledarskapsrollen 

olika. Antalet uppfattningar kring ledarskap i förskolan är dock ytterst begränsade då tiden för 

studien inte gjorde det möjligt för mig att intervjua fler.  

Valet att inleda varje intervju med två allmänna frågeställningar anser jag bidrog till att 

informanterna blev lite mindre avslappnade. I efterhand har jag haft funderingar kring om jag 

i samband med att informationsbrevet skickads ut även skulle bifogat intervjufrågorna för att 

på så sätt ge informanterna god tid att förbereda sig inför intervjun. Frågan jag ställt mig är 
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om detta hade kunnat ge än mer fördjupade svar på frågorna då flera av informanterna 

uttryckt att de oftast inte tänker på sin yrkesroll i formen av ett ledarskap.  

Då resultatet av min undersökning visar att flera av informanterna var av uppfattningen att 

ledarskapet ändrade karaktär beroende av hur sammansättningen av kollegorna såg ut, så hade 

det vart intressant att komplettera intervjuerna med observationer. Observationer ute i 

verksamheterna hade exempelvis gett mig möjlighet att observera hur informanterna valde att 

delegera arbetsuppgifter inom det egna arbetslaget.     

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärarens uppfattningar och tolkningar av begreppet 

ledarskap i förskolan. Utifrån forskningsfrågan; Hur uppfattar och tolkar förskollärare 

begreppet ledarskap i förskolan? har resultatet analyserats utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv, vilket syftar till att synliggöra variationer förskollärarnas uppfattningar kring 

ledarskap. Utifrån transkriberingen delades det empiriska materialet in i tre kategorier som 

sammanställde förskolläraranas olika uppfattningar inom de olika kategorierna.  

 

Förskollärarens upplevelse och beskrivning av sin egen roll som ledare kan kopplas till en 

ledarskapsstil som Maltén (2000) benämner som den auktoritära ledaren som tar initiativet 

och styr gruppen på egen hand. Bland annat beskriver dem att rollen som ledare innebär att 

delegera arbetsuppgifterna i arbetslaget. Vilket jag tolkar som överensstämmande med Maltén 

(2000) kategorisering av ledarstilar. Samtidigt ansåg förskolläraren att reflektionstid och 

kommunikationen mellan kollegorna i arbetslaget var av största vikt vilket även Wikberg 

(1998) lyfter som en viktig del i förskollärarens ledarskapsroll. Två från varandra skilda sätt 

att utöva ledarskapet på. Uppfattningarna kring ledarskapet resulterar ur detta perspektiv att 

förskolläraren här uppfattar sig som ledaren som tar beslut som påverkar hela gruppen 

samtidigt som hon ser gruppen som en enhet som tar besluten gemensamt.  

En annan uppfattning kring ledarskapsrollen var att förskolläraren upplevde att mindre erfarna 

kollegor var i behov av att få stöttning och bekräftelse i sitt yrkesutövade. Att som ledare 

agera stöttande och bekräftande i sin roll kan i likhet med Ohlson (2008) ses som förmågan att 

visa sig som den empatiske ledaren. Den empatiske ledaren som gjort erfarenheter kring 

ledarskap under sin uppväxt, erfarenheter som i sin tur påverkar hur han/hon utövar sin 
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ledarskapsroll. Tidigare gjorda erfarenheter kring hur det är att vara ny pedagog kan speglas i 

hur förskolläraren tar sig an stöttar och vägleder oerfarna kollegor. Det kan även ses ur 

Lahdenperä (2007) perspektiv på ledarskap där förmågan att organisera verksamheten på ett 

sådant sätt att alla i arbetslaget finner en trygghet i strukturen saknas. Denna uppfattning av 

ledarskapet kan även vara ett tecken på att förskolläraren arbetar i ett arbetslag som inte haft 

möjlighet att arbeta ihop under en längre period, vilket Riddarsporre (2010) lyfter som en av 

de faktorer som påverkar hur ledarskapet utövas och uppfattas i förskolan.  

Att förskollärarrollen innebar ett större ansvar var samtliga förskollärare uppfattningar i 

studien. Uppfattningarna kring vad det ökade ansvaret innebar skilde sig däremot mellan de 

olika individerna. Ivarson Alm (2013) för fram att revideringen av Skolverket (2016) läroplan 

för förskolan förtydligar förskollärarens respektive arbetslagets ansvar i förskolan. Samtidigt 

uppfattar förskolläraren att ansvaret ska delas lika mellan alla kollegor i arbetslaget. Jag tolkar 

detta som att läroplanen fortfarande ses som riktlinjer för hur verksamheten i förskolan ska 

genomföras och att det förtydligade ansvaret inte kopplas samman med begreppet ledare. 

Enligt Eriksson (2014) kan detta bero på den bristande forskningen kring förskollärarens roll 

och att den forskning som finns att tillgå är svår att applicera på den svenska förskolans 

verksamhet. Samtidigt visar studier av Gustafsson och Mellberg (2008) att förskollärare 

upplever att rollen innefattar ett större ansvar men att detta skall delegeras ut av förskolechef 

eller rektor.  

En av förskollärarna var av den uppfattningen att hon i egenskap av förskollärare hade en 

ledaroll samtidigt som att gränserna för vad ledarskapet innebar ansågs väldigt vaga nästintill 

obefintliga då hon såg sig själv som jämbördig med en erfaren barnskötarkollega. Sheridan et 

al. (2011) beskriver detta perspektiv på ledarskap i egenskap att vara en pedagogisk ledare. 

Som tidigare nämnts ser den pedagogiske ledaren förskolläraryrket som ett kollegialt yrke där 

ledarens sociala kompetens ses som en viktig egenskap. Denna uppfattning kopplar jag 

genom detta till att förskolläraren vars tankar kring ledarskap var att ledarskapet delades lika 

mellan kollegorna kan liknas med den ledarstil som Maltén (2000) benämner som den 

demokratiske ledaren. En ledare som låter gruppen ta gemensamma beslut.    
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7.3  Slutsatser 

Resultatet i studien visar genom det fenomenografiska perspektivet att en förskollärare kan ha 

olika uppfattningar kring vad ledarskap i förskolan innebär. Uppfattningen kring ledarskapet 

kan grunda sig i tidigare erfarenheter och eller påverkas av yttre faktorer som exempelvis 

vilka kollegor man arbetar med i arbetslaget, där ledaren behöver ta en tydligare roll av att 

planera och leda arbetet. Denna teori kring ledarens funktion kan kopplas till Maltén (2000) 

ledarstil den auktoritäre ledaren, en ledare som är med och delegerar arbetsuppgifter och styr 

kollegorna i vad som kan ses som rätt riktning. Detta kan exempelvis ställas i jämförelse med 

”låt gå” ledaren en ledarstil som enligt Maltén (2000) innebär ett väldigt passivt uppträdande 

där gruppen lämnas åt att ta sina egna beslut (Maltén 2000). Att ställa dessa ledarstilar mot 

varnadra ger mig insikten i att en tydlig ledare kan vara avgörande för att få arbetet i 

förskolan att fungera. Ledaren kan ses som en förebild för mindre erfarna kollegor.  

Dock visar variationerna i uppfattningarna kring ledarskap att det är ett ämne som behöver 

diskuteras i arbetslaget men för att på så sätt skapa en stabilitet och trygghet. Betydelsen av 

att ledaren kan se arbetet i förskolan ur ett större perspektiv och att ha förmågan att anpassa 

sig efter de omständigheterna som råder kan speglas i Lahdenperä (2007) teorier om 

ledarskap sett som en social konstruktion där relationen mellan individer är en avgörande 

faktor för att skapa den trygghet som behövs i arbetslaget (Lahdenperä 2007).  Ur ett 

ledarskapsperspektiv ser jag där för vikten av att bemästra ett empatiskt förhållningsätt och se 

både styrkor och svagheter hos varje enskild individ. Den empatiske och pedagogiske ledaren 

är en ledare som uppskattas av kollegorna och tillåts leda arbetet. Lahdenperä (2007) lyfter 

fram att det är de som blir ledda som ger ledaren makten att leda (Lahdenperä 2007). 

Förskollärarnas uppfattningar kring ledarskap visar att det finns ett behov att lyfta 

förskollärarens ledarskapsroll och undersökningen har gett mig en djupare förståelse i hur 

styrdokument tolkas och hur rollerna i arbetslaget kan fördelas. Undersökningen har visat att 

erfarenhet är en faktor som har stor betydelse kring hur förskolläraren ser på sitt ledarskap 

och att erfarenhet kan ställas i jämförelse med pedagogisk utbildning.  

Samtidigt visar undersökningen att ledarskap och ansvar kan uppfattas som två skilda roller 

där förskolläraren tillskrivs ett större ansvar utan att hon/han uppfattar sig själv som en ledare. 

Vad detta beror på kan jag bara spekulera kring. Är det ett kvinnligt fenomen att inte vilja se 

sig själv som ledare för ett arbetslag? Ett stort område som skulle vara intressant att 

undersöka vidare.   
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7.4  Förslag till fortsatt forskning 

Genom revideringen av Skolverkets (2016) läroplan för förskolan 1998 har förskollärarens 

roll skrivits fram och det har gjorts en tydligare avgränsning för vad förskolläraren ansvarar 

för och vad arbetslaget gemensamt ansvarar för. Med detta i bakgrunden skulle det vara 

intressant att forska vidare på hur förskollärare uppfattar sin yrkesroll i relation till 

läproplanen och vad detta skulle få för konsekvenser i det dagliga arbetet på förskolan. Detta 

skulle kunna genomföras med en större kvalitativ undersökning där fler förskollärare ges 

chansen att i grupp diskutera förskollärarens roll på förskolan.     
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Bilaga 1. 

Informationsbrev till förskollärare som skall intervjuas 

Upplands Väsby okt 2017 

 

Information om mitt arbete kring förskollärarens uppfattning om 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 hur i dag verksamma förskollärare uppfattar och 
tolkar begreppet Ledarskap i förskolan. Jag är intresserad av att undersöka hur förskolläraren 
ser på sitt yrke kopplat till ledarskap.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka xxx förskola mellan den xx-
xx. Jag skulle då vilja genomföra en gruppintervju med 2-3 förskollärare med varierande 
yrkeserfarenhet inom yrket och räknar med att intervjun kommer vara ungefär 30-45 minuter 
lång. Jag kommer att dokumentera det som sägs under intervjun med ljudupptagning, 
filminspelning och mina egna anteckningar.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, 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. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Anette Jansson 

 

Anette Jansson Handledare Linda xxx 

Telenr: 070 xxx xx xx  Telefon: xxx 

Anette_xxx@xxxxx.se   linda.xxx@xxxxx.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Allmänt: 

• Hur länge har du/ni arbetat inom förskolan? 

• Vad fick dig/er att vilja utbilda dig/er till förskollärare? 

 

Ledarskap  

• Anser du/ni att förskolläraryrket innebär att du innehar en ledarroll? (motiveringar till 

er svar Ja/Nej) 

• Vad innebär ledarskap i förskolan för dig/er? 

• Anser du/ni att det finns en skillnad i att vara ledare, lärare eller pedagogisk ledare? 

• Hur tänker du/in kring ledarskap i relation till övriga kollegor? 

• Vad anser du/ni påverkar förskollärarens ledarskapsroll i arbetet på förskolan? 

• Vilka egenskaper anser du/ni att en bra ledare i förskolan bör ha? 

• Brukar du/ni i arbetslaget eller på arbetsplatsen tala om förskolläraryrkets innebörd av 

att vara ett ledarskap?  

Följdfråga: Hur tycker du/ni att diskussionerna har gått?  

• Har du/ni upplevt någon förändring i förskollärarens ledarskaps roll i och med 

revideringen av förskolans läroplan? 

 

 

 

 

 


