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Abstract: This year, Sweden’s preschools and its educators have been introduced to a new 

curriculum, which clarifies and specifies the preschool teachers’ responsibility for teaching and 

to lead the teaching processes. The aim of this study is to investigate how five preschool teachers 

and one vice-principal interpret this responsibility related to the work team – primarily from a 

leadership perspective. The study also investigates how the respondents interpret this leadership 

in relation to their experienced conditions of the work team and the occupation.  

 The empirical data has been collected through qualitative interviews conducted at a 

unit of six public preschools in Stockholm, in order to investigate the preschool teachers’ 

subjective thoughts about the area. We used Sveningsson & Alvessons perspective on leadership, 

in combination with Biestas democratic concepts of inclusion and exclusion, as tools to analyse 

the empirical data.  

 The result shows a range in the leadership styles, used by the preschool teachers, 

between the authoritarian and the democratic leadership. The other employees in the work team 

(in the result called followers) were given little or great influence in relation to the preschool 

teachers based on the conditions prevailing in the situation.  

Our conclusions, based on our survey questions, are that the preschool teachers and 

the vice-principal define and interpret this leadership differently, and make different leadership 

choices and strategies based on the experienced conditions in the professional practice. However, 

all respondents showed an aim for, and the pursuit of, a democratic leadership.  
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1. Inledning och problemområde  
Under vårt sista läsår på Södertörns förskollärarutbildning introducerades en ny läroplan, Lpfö 18. I 

denna reviderade version lades stort fokus på undervisning, och ett förtydligat ansvar för 

förskolläraren i relation till detta. Hur den reviderade läroplanen (Skolverket 2018) kan tolkas och 

relateras till förskolans praktik, har under detta år diskuterats inom nätverk, forum och föreläsningar 

i förskolans värld. Som verksamma pedagoger inom förskolans praktik ser vi detta som ett aktuellt 

och intressant område. Både under utbildningens gång och i yrkespraktiken, har vi uppfattat ett 

motstånd mot begreppet undervisning, samtidigt som ansvar och yrkesroller varit ett område som 

inte gärna diskuterats inom förskolans praktik.  

I samband med vår kommande förskollärarexamen kommer vi att möta detta ansvar och 

ledarskap inom vår yrkesprofession. Vi avser därför i denna studie att undersöka hur förskolläraren 

kan förstå formuleringen i Lpfö 18 om förskollärarens särskilda ansvar för undervisningen. Vi 

kommer att undersöka, främst ur ett ledarskapsperspektiv, hur respondenterna förstår denna del av 

uppdraget relaterat till arbetslaget, men även vilka förutsättningar de upplever sig ha för detta 

ansvar.  

 

1.1 Bakgrund till läroplanen 2018  

1998 fick förskolan sin första läroplan, efter att utbildningsdepartementet tagit över ansvaret för 

förskolan från socialdepartementet. Förskolan gick då från att ses som en socialpolitisk organisation 

till att ses som barns första steg i sin utbildning. Läroplanen har sedan dess reviderats 2006, 2010, 

2016 och nu senast 2018 (Eidevald & Engdahl, 2018, s. 86). Vår nuvarande läroplan, Lpfö 18, 

började gälla den första juli 2019.  

 Som bakgrund till revideringen 2016 gjordes en omfattande granskning från 

Skolinspektionen, som bl.a. visade att det finns stora skillnader i den pedagogiska kvaliteten på 

Sveriges förskolor (Utbildningsdepartementet 2018). I Skolverkets revideringsarbete av Lpfö 18 

hölls möten med bl.a. annat verksam personal inom förskolan, där undervisningsbegreppet 

diskuterades. Dessa möten visade att pedagogerna uppfattade en otydlighet kring vad undervisning 

innebär och hur ansvaret kring undervisning ska fördelas (Skolverket 2018).  

 

1.2 Hur beskrivs det särskilda ansvaret i styrdokumenten?  

I skollagen (Skollagen 2017:570) definieras undervisning som “målstyrda processer som 

under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Vidare kan vi läsa att “endast den 

som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 
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bedriva undervisningen” och att “utöver lärare eller förskollärare, får det finnas annan 

personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 

lärande främjas” (Skollagen 2013:823). Vi tolkar skollagen som att, till skillnad från 

exempelvis lärande, är undervisning ett begrepp som syftar på målstyrda processer, samt 

förutsätter en relation med en lärare. I Lpfö 18, beskrivs förskollärarens ansvar: 

 

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det 

målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett 

särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt.  

(Skolverket 2018).  

 

Och vidare om förskollärarens roll i förhållande till undervisningen:  

 

Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. 

(Skolverket 2018).  

 

Det kan vara relevant att känna till hur Lärarförbundet, som arbetar i förskollärarnas intressen, 

menar att skrivningarna kan tolkas. Enligt Lärarförbundet är det inte per automatik undervisning om 

ett innehåll planerat av en förskollärare genomförs av någon annan. De menar att det upp till 

förskollärarens att bedöma om den övriga personalen har tillräcklig kompetens för att det ska kallas 

undervisning. Förskolläraren måste vidare följa upp de aktiviteter som bedrivs av annan personal 

inom undervisningen och även rätta till när det behövs. Detta kräver kunskap och kompetens hos 

förskolläraren samt stöd och goda förutsättningar i organisationen. Genomförandet av 

undervisningen och dess olika moment och aktiviteter kan delas upp inom arbetslaget men 

förskolläraren är ansvarig för undervisningen oavsett om hen t ex är närvarande i rummet eller inte 

(Lärarförbundet, 2018, s. 15).  

 

1.3 Praktikens förutsättningar att arbeta enligt styrdokumenten 

Eidevald och Engdahl var båda aktiva aktörer inför revideringen av läroplanen, och har skrivit 

boken Utbildning och undervisning i förskolan, i vilken de ställer sig frågan hur undervisning ska 

tolkas i relation till förskolepraktiken. De ställer sig kritiska till vilka förutsättningar för 

kompetensutveckling som är rådande i dagens förskola.  

Historiskt sett är andelen utbildade förskollärare nere på en mycket låg siffra, ca 40%, 

medan utbildade barnskötare representerar ca 30%. Övriga 30% innefattar pedagogiskt 
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outbildad personal (Eidevald & Engdahl 2018, sid 28). Eidevald och Engdahl menar att 

utvecklingen inneburit ett dilemma inom förskolepraktiken, där andelen pedagogiskt outbildad 

personal kraftigt ökat, samtidigt som det pedagogiska uppdraget förutsätter en högre andel 

förskollärarutbildade (ibid, sid 28). 

En intention med den reviderade läroplanen var en likvärdig förskola, men för att uppnå 

detta behövs mer än nya formuleringar. För att komma tillrätta med dessa problem behövs 

långsiktiga åtgärder på flera nivåer. Det handlar om att utbilda fler förskollärare, samtidigt behöver 

kommunerna ta ett större ansvar för att utbilda barnskötare. Den stora gruppen pedagogisk 

outbildade i förskolan bör snarast fångas upp och erbjudas utbildning. Vidare behövs det göras mer 

attraktivt att arbeta i områden med låg andel förskollärare.  

(Engdahl & Eidevall, 2018, s. 155). Vi står med andra ord inför en verklighet där mycket 

kompetens saknas inom förskolans praktik, och där vi anser att diskussioner för rådande villkor 

behövs för att förtydliga förskollärarens möjligheter till ledarskap. Vårt självständiga arbete har 

ambitionen att bidra till en sådan diskussion om förskollärarens förutsättningar, där vår tanke är att 

undersöka hur förskollärare ser på sitt ansvar att leda undervisningen.  
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2. Tidigare forskning         
Nedan presenterar vi relevant forskning för vår studie: 
     

• Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren: Utvärderingsrapporten “Yrkesroller i förskolan: 

En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet” 

(2008). Gustafsson och Mellgren är forskare vid Göteborgs universitet.  

• Sonja Sheridan: “Förskolans arbetslag – en utmaning att utveckla” (2011).  

• Sonja Sheridan och Pia Williams: Kunskapsöversikten: “Undervisning i förskolan” (2018). 

Sheridan är professor på Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet och Williams 

är professor samt enhetschef för Enheten för lärande och undervisning vid Göteborgs 

Universitet.  

• Mariann Enö: ”Arbetsdelning och professionalism – om status, makt och motstånd i 

förskollärares praktiker”, paper presenterat vid konferensen Kunskap, profession och 

expertis organiserad av Svenska nätverket för professionsforskning (2011). Enö är 

doktorand vid lärarutbildningen vid Malmö högskola. 

• Anita Eriksson: Artikeln “Förskollärarens förtydligade ansvar – en balansgång mellan ett 

demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap” (2014). Eriksson är Fil.dr. och 

universitetslektor i pedagogik, Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås. 

 

Enligt Gustafsson och Mellgren presenterade Barnstugeutredningen ett förslag om förändring av 

arbetssättet i förskolan, i början av 70-talet. Tankarna handlade om att pedagogik och omsorg hör 

tätt samman, och därför skulle detta ansvaras för gemensamt och inte delas upp mellan olika 

yrkeskategorier. Arbetslagen skulle tillsammans komma överens om lämplig ansvars- och 

arbetsfördelning av olika moment. I och med detta hoppades man att barnen skulle ta efter de 

vuxnas sätt att samarbeta och fatta beslut gemensamt, och inte konkurrera med varandra. En annan 

aspekt av arbetslagen var att de skulle bestå av både barnskötare och förskollärare, där 

förskollärarna skulle bidra till utveckling genom pedagogiska diskussioner i arbetslagen.  

En studie genomförd 2007, visar att personal i förskolan, oavsett utbildningsnivå eller annan 

kompetens, ofta delar på uppgifterna demokratiskt (Gustafsson & Mellgren, 2008, s. 10). Det finns 

en stor otydlighet kring barnskötares och förskollärares utbildningar och kompetenser, och skilda 

kompetenser i arbetslaget används inte alltid som en tillgång. (Gustafsson & Mellgren, 2008, s. 23). 

Sheridan menar att även om den grundläggande tanken med att dela lika på arbetet var 

yrkeskategorierna skulle lära av varandra, tycks det i stället ske en utjämning av kompetenser, där 

arbetslag lägger sig på en lägsta gemensamma nivå som varken är berikande för barn eller 
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vuxna (Sheridan, 2011, s. 8). Sheridan & Williams menar att det saknas och behövs mer forskning 

om vad barnskötare och övrig personal i förskolan kan göra i relation till undervisningen. Denna 

forskning behövs för att kunna synliggöra hur andra utöver förskollärarna kan vara delaktiga i 

undervisningen (Sheridan & Williams, 2018, s. 12). Vi kommer att beröra dessa frågor i vår studie. 

När förskollärarna tolkar och beskriver sitt särskilda ansvar för undervisningen kommer de snabbt 

in på frågor som berör arbetslagets delaktighet. 

Enö (2011) beskriver hur ansvarsfördelning och arbetslagsprinciper uppfattas i den svenska 

förskolan. Enö menar att det demokratiska arbetslaget har en stark förankring i förskolans praktik. 

Viktiga värden är att dela lika på ansvar, arbetsuppgifter och att alla är överens om gemensamma 

beslut. Vidare menar Enö att det är få yrkesgrupper och kategorier som gör så lite skillnad mellan 

utbildningsnivåer som de inom förskolan. Situationen beskrivs som att då arbetsuppgifter delas på 

demokratiskt, ges inte den specifika yrkeskunskap som förskollärare har någon vikt, vilket medför 

en sänkning av statusen för förskollärarens profession. Samtidigt menar Enö att denna strävan efter 

ett demokratiskt arbetssätt kan innebära bättre samarbete, men att arbetsdelningen oavsett sker på 

bekostnad av förskolläraryrkets status, samt förskollärares utvecklande av en egen yrkesidentitet 

(Enö, 2011, s. 4-5).  

Eriksson (2014) menar att det saknas relevant forskning för den svenska förskollärarens enskilda 

och förtydligade ansvar samt vilken effekt som kommer av att ansvaret för pedagogiken i 

arbetslaget förflyttas till förskolläraren (Eriksson, 2014, s. 1). Vidare menar Eriksson att fokus bör 

ligga på att forska kring förskollärarens uppdrag att vara pedagogisk arbetslagsledare för övriga 

yrkeskategorier i arbetslaget, och att denna form av ledarskap skiljer sig markant från andra 

yrkesprofessioner.  

Eriksson lyfter att det behövs studier med fokus på vad ledarskap innebär och hur 

yrkesroller kan identifieras i relation till kompetensen knuten till professionen, samt vilka faktorer 

som kan tänkas påverka förskollärarens ledarskapsutövande gentemot arbetslaget (ibid, s. 1). 

Eriksson utförde med utgångspunkt i dessa frågeställningar en studie där hon analyserade 

kommunala styrdokument och utförde intervjuer med verksamma pedagoger inom förskolan. 

Resultatet i Erikssons studie visade bl. a att pedagoger upplever det känsligt att diskutera skillnader 

i ansvar och arbetsfördelning utifrån yrkeskategoriers kunskaper och kompetenser, med följden att 

frågan ofta undviks (ibid, s. 8). En respondent uttrycker att en anledning till denna känslighet kan 

vara det motstånd som förskolepersonal visat mot att förändra den organisationsstruktur där ansvar 

och arbetsuppgifter har fördelats lika, men också att det kan handla om en rädsla för att göra 

skillnad på kunskap och kompetens hos olika yrkeskategorier (ibid, s. 9). Vidare framträder ett 

resultat från intervjuerna om att det sker en balansgång mellan att fördela ansvar/arbetsuppgifter 

utifrån kunskap, och att ta ansvar för sina kollegor genom t.ex. rättvis fördelning (ibid, s. 
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8). Sammanfattningsvis är frågorna om arbetsdelning, ansvar och skilda kompetenser känsliga, och 

undviks därför, i förskolan och undviks därför (ibid, s. 8).   

Detta trots att det finns mycket otydlighet kring olika yrkesgruppers utbildningar och 

kompetenser (Gustafsson & Mellgren, 2008, s. 23), och detta därför skulle behöva talas om, enligt 

vår uppfattning. Det argumenterar för att mer forskning och fler perspektiv behövs. Forskning på 

området kan förhoppningsvis bidra till diskussionen, genom vilken personal i förskolan kan skapa 

mer förståelse och få klarhet i hur ansvaret kring undervisning kan tolkas och förstås.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Nedan presenterar vi de forskare vars arbeten vi utgår från i vår studie:  
 
 

• Stefan Sveningsson och Mats Alvesson: ”Ledarskap” (2010). Stefan Sveningsson är docent i 

företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har under en längre tid 

bedrivit forskning och närstudier av ledarskap. Mats Alvesson är professor i 

organisationsteori vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Brisbane. Han är 

organisations- och ledningsforskare såväl som publicerad inom kvalitativ 

forskningsmetodik.   

• Gert J. J Biesta: ”God Utbildning i mätningens tidevarv” (2011). Gert Biesta är professor i 

pedagogik och utbildning vid universitetet i Stirling, Moray House School of Education vid 

universitetet i Edinburgh samt University of Humanistic Studies, vid Universitetet i Utrecht, 

Nederländerna.   

 

Vi har valt att utgå från Sveningsson och Alvessons (2010) sammanställning av ledarskapsteorier 

och olika ledarskapsstilar som dominerat inom ledarskapsforskningen de senaste årtiondena. 

Ledarskapsteori syftar till att förstå ledarskap utifrån olika infallsvinklar där stort fokus ligger på att 

förstå vad som är ett ledarskap och vem som ska/kan utföra detta ledarskap – samt hur ledarskapet 

kan göras meningsfullt (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 7-8). Därtill analyseras vilken betydelse 

sammanhanget och kulturen har för vilket ledarskap som är effektivt (ibid, s. 8). Syftet med 

ledarskapsteori är att ge mångsidiga tolkningar på dessa begrepp.   

 Vi har utgått från just Svenningsson och Alvessons ledarskapsteori eftersom de 

placerar ledarskapet i ett socialt sammanhang med stort fokus ligger på relationen mellan ledare och 

följare. Enligt deras synsätt är relationen mellan följare och ledare avgörande för vilket ledarskap 

som tillämpas. Detta är intressant för vår studie då förskolans praktik är en social arbetsplats som 

präglas av en relationell praktik. Utifrån Svenningsson och Alvessons sammanställning av teorier 

har vi valt ut de som kan bidra med intressanta perspektiv till vår undersökning. De teorier och 

begrepp vi kommer att använda i vår studie: 
 

a) Ledare och ledarskap: historisk teori kring hur ledarskapet normativt betraktats baserat på 

ledarens innehavande egenskaper.  

b) Stilorientering: den ledarstil ledaren väljer att agera utifrån, auktoritär eller demokratisk 

ledarstil. 
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c) Situationsorientering: fyra områden baserat på situationen ledaren agerar utifrån, instruera 

och anvisa, insäljning, deltagande samt delegering. 

d) Delaktighet: de demokratiska begreppen inklusion och exklusion. 
 

3.1 Presentation av teoretiska begrepp 

För att skapa översikt över vilka teorier och begrepp som används i studien, och hur vi i studien 

relaterar begreppen till varandra, har vi valt att illustrera detta i en grafisk modell.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över vår studies teoretiska utgångspunkter och begrepp. 

 

Längst upp, som en rubrik, finns begreppen ledare och ledarskap. Detta eftersom studien utgår från 

förskollärarens perspektiv på sitt ledarskap gentemot arbetslaget. Under begreppet ledarskap finns 

de tre teoretiska områdena stilorientering, situationsorientering och delaktighet, vilka fungerar som 

rubriker över sina respektive områden.  

 Stilorientering är en rubrik över auktoritär eller demokratisk, där vi uppfattar dessa 

som olikheter på en skala. Därför är de placerade längst ut på varsin sida om linjen med pilar åt 

varsitt håll.  

 Situationsorientering fungerar som en rubrik över de fyra områdena instruera och 

anvisa, insäljning, deltagande samt delegering. Inom detta område finns två av begreppen, instruera 

och anvisa, på den ena sidan om linjen, medan deltagande delegering finns på den andra sidan. De 

olika sidorna om pilen ses även inom detta område som olikheter på en skala. 

Intill den nedersta linjen finns begreppen inklusion och exklusion med rubriken delaktighet. 

Vi förstår inklusion och exklusion som motsatser, och därför befinner de sig på varsin sida om 

linjen. 

Alla begrepp som hamnar längst ut till vänster om linjerna, har den gemensamma nämnaren 
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att följaren har relativt litet inflytande i förhållande till ledaren. Om något ska betraktas som litet 

eller stort inflytande är relativt, och beror på vad man jämför med, men för enkelhetens skull har vi 

valt rubrikerna litet eller stort inflytande. Eftersom begreppen till vänster har dessa likheter får de 

rymmas inom samma cirkel. Det begreppen på den högra sidan har gemensamt är att följaren har 

stort inflytande i förhållande till ledaren. Eftersom begreppen har detta gemensam ingår de i samma 

cirkel. I studiens analys kommer vi att referera till de båda cirklarna som följaren har stort 

inflytande, och följaren har litet inflytande. 

Teorier och begrepp som befinner sig på motsatta sidor om en linje, ser vi som olikheter i 

förhållande till varandra. I studien betraktar vi dem till viss del som motsatsförhållanden, men aldrig 

som dikotomier. Till exempel ser vi det som att inklusion utgör en motsats till exklusion, men 

däremot kan en och samma situation innehålla inslag av både inklusion och exklusion. På samma 

sätt kan ett demokratiskt ledarskap (som finns i cirkeln följaren har stort inflytande) ha inslag av ett 

insäljande ledarskap (som finns i cirkeln följaren har litet inflytande). I vår analys kan vi således 

komma att använda teorier och begrepp från de två olika cirklarna för att belysa och nyansera 

samma uttalande.  

 

a) Ledare och ledarskap 

Högst upp i modellen (se figur 1) befinner sig ledare och ledarskap. Sveningsson och Alvesson 

lyfter i det inledande kapitlet den norm kring hur ledarskap historiskt sett betraktats, och redogör för 

olika perspektiv på ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 14-16). De menar att ledarskap 

sägs handla om subjektiva föreställningar kring vad som förväntas; ledarskap kopplas till tankar 

kring förändring och utveckling i olika former, där förmågor om att t.ex. se helheter och att influera 

medarbetare till att känna entusiasm kring sitt arbete. Ledarskap kopplas till områden som berör 

kommunicering av visioner och tydlighet, medan att vara en ledare kopplas till dess personliga 

egenskaper såsom att t.ex. ha en stark förmåga till att skapa entusiasm, att lyssna, vara omtänksam 

och positiv. Ledaren anses vara den person som åstadkommer förändringen ledarskapet syftar till 

(ibid s. 14-16). 

Vi tolkar det som att samarbetet mellan ledaren och arbetslaget kan förstås utifrån valet av 

ledarstil, med andra ord den stilorientering, som ledaren agerar utifrån.  

 

b) Stilorientering  

Sveningsson och Alvesson har delat in olika ledarperspektiv i olika kategorier, baserat på vilken 

ledarstil ledaren väljer att utgå från, så kallat stilorienterat ledarskap (Sveningsson och Alvesson, 

2010, s. 21).  
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 Vi uppfattade en stor spännvidd mellan Sveningsson och Alvessons definitioner av 

begreppen auktoritärt och demokratiskt ledarskap inom vilken ledarstil ledaren väljer att agera 

utifrån. Vi valde därför att placera dessa begrepp som två motsatsförhållanden, två separata 

huvudfält. Nedan presenteras skillnaderna mellan dessa. 

 Auktoritär ledarstil: Att ha en auktoritär ledarstil menas när ledaren har en roll som 

aktivt instruerar och styr medarbetare om vad för uppgifter de ska utföra samt hur dessa ska utföras, 

utan att genomgående ha diskuterat uppgiften tillsammans. Den auktoritära stilorienteringen anses 

vara en lämplig strategi när ledaren anser att hen har legitima grunder till ett eget beslutsfattande 

samt när snabba beslut behöver tas.  Den auktoritära skildringen är dock försiktigt återgiven i 

litteratur då den inte direkt uppmuntras då denna inte anses leda till engagemang och motivation hos 

följarna. (ibid, s. 21) 

 Demokratisk ledarstil: Den demokratiska stilorienteringen lämpar sig bäst när ledaren 

vet att medarbetarna innehar kunskaper som medverkar till ett starkare grundat beslut, eller t.ex. 

situationer där ledaren inte anses ha tillräcklig information. Medarbetare är därmed delaktiga 

aktörer i beslutsfattandet, vilket kan åstadkomma dels ett starkare engagemang men också högre 

respekt för ledaren än den auktoritära ledarstilen skapar. Dock kan den demokratiska stilen även 

uppfattas som ett uttryck för svaghet och obeslutsamhet hos ledarskapet (Sveningsson och 

Alvesson, 2010, s. 22).  

c) Situationsorientering 

Baserat på vilken ledarskapsstil ledaren antagit, auktoritärt eller demokratiskt, kan vi sedan förstå 

och tolka olika tillvägagångssätt ledaren kan tillämpa för att utöva sitt ledarskap.  

 Dessa tillvägagångssätt går att förstås utifrån Sveningsson och Alvessons teori om 

situationsorienterat ledarskap. Sveningsson och Alvesson återger att denna ledarskapsteori är 

baserat på den situation ledaren finner sig i, och där ledaren agerar utefter dessa förutsättningar. 

 I denna teori menas det att det är den interpersonella relationen mellan ledaren och 

medarbetaren som är avgörande för vilken ledarskapsstrategi som i situationen anses lämplig, där 

den interpersonella relationen syftar till den relation som skapas mellan människor i ett gemensamt 

behov eller mål. Detta val av ledarskap baseras på huruvida ledaren anser att hens medarbetare 

innehar kunskapen som kommer att krävas för arbetsuppgifterna, och/eller motivationen som krävs. 

(Sveningsson och Alvesson, 2010, s. 26). 

 Situationsbaserat ledarskap kan förstås via fyra områden. Vi har tolkat och Lagt till: 

ordet strategi i följande områden analyserat områdena med intentionen att förstå dessa utifrån den 

auktoritära och demokratiska ledarstilen, och delat in dem utifrån den kategori som vi anser att de 

tillhör närmast. Valen av ledarstil leder alltså vidare till en underliggande kategori, som vi 
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tolkar hamna nära ett strategiskt metodval - vi har därför valt att använda begreppet strategi istället 

för område, i följande text och senare analys.   

 De två första strategierna är intressanta för att förstå hur den auktoritära ledarstilen 

kan tillämpas: I den första strategin, kallad “Instruera och anvisa”, anses ledaren ha hög 

uppgiftsorientering men låg relationsorientering. Denna är lämplig vid uppfattningen om låg 

mognad/kunskap hos medarbetaren. Ledaren styr då arbetet främst genom instruktioner.  

 Den andra strategin, insäljning, fokuserar på hög uppgifts- och relationsorientering. 

När ledaren anser att det finns en ökad mognad och kunskap hos medarbetaren är det viktigt att 

istället motivera och stötta till engagemang. Ledaren har dock fortfarande rollen av den som säljer 

in arbetets betydelse och som ger direktiv till medarbetaren kring detta. 

 De senare två strategierna är mer intressanta för att istället förstå hur den 

demokratiska ledarstilen kan tillämpas: I den tredje strategin, kallad “Deltagande” anses ledaren ha 

en hög relationsorientering och låg uppgiftsorientering. Denna strategi är lämplig när ledaren anser 

att medarbetaren har en bred kunskap, men kan behöva stödjas i att använda sig av denna kunskap. 

På grund av detta ligger ett stort fokus på problemlösning och samarbete. 

Den fjärde och sista strategin har namnet “Delegering”. Ledaren har i denna strategi en låg 

relations- och uppgiftsorientering, då ledaren anser att medarbetarna innehar tillräckliga kunskaper 

för att själva leda, och behöver därför betydligt mindre stöd från ledaren. (Sveningsson och 

Alvesson, 2010, s. 26-27) 

d) Delaktighet  

De stilorienterade och de situationsorienterade ledarskapsteorierna har sin hemvist i 

ledarskapsforskningen. I denna studie kommer vi komplettera dessa ledarskapsteorier med begrepp 

hämtade från det demokratiskt-pedagogiska forskningsfältet. Vi motiverar detta val med att 

förskollärarens ledarskap gentemot arbetslaget har en unik karaktär som skiljer sig markant från 

många andra yrkeskategorier. Vi tolkar detta som att den befintliga forskningen inte tillräckligt 

belyser förskollärare som ledare i arbetslaget. På grund av den unika karaktären i förskollärarens 

ledarskap gentemot arbetslaget, är det inte självklart att endast ledarskapsforskningen bäst beskriver 

just förskollärarens ledarskap. Vi valde därför att komplettera ledarskapsteorierna med alternativa 

begrepp, som kan kasta ljus på ytterligare aspekter av ledarskapet i just förskolans kontext.  

Varför vi hämtat begreppen från just det demokratiskt-pedagogiska forskningsfältet, har att 

göra med den i förskolan starkt förankrade idén om ett demokratiskt arbetslag som tar beslut 

tillsammans. Därför menar vi att några av demokratins grundläggande begrepp kan vara användbara 

i vår studie. För att inte förväxlas med det med den demokratiska stilorienteringen har vi valt att 

kalla denna del för delaktighet.  
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Biesta menar att ett av demokratins viktigaste värden är inklusion, eftersom själva vitsen 

med demokrati är att inkludera alla i att styra. Men vilka är det som ska vara med och fatta beslut, 

vilka ska inkluderas i detta? Och vilka exkluderas? (Biesta, 2011, s. 113-114).  

Liksom det demokratiska ledarskapet, samt strategierna för deltagande och delegering, 

handlar begreppet inklusion om att följaren har relativt stort inflytande. Biesta beskriver två olika 

sätt att förstå inklusion. Det vanligaste av de två perspektivet, enligt Biesta, är det som helt enkelt 

brukar refereras till som inklusion. Detta är det perspektiv på inklusion vi kommer att använda oss 

av i vår studie, och vi kommer att referera till det som inklusion. Inklusion kan ses som en process 

där de som befinner sig ”på insidan” av den demokratiska kretsen kan inkludera, och föra in, dem 

som inte gör det. De som befinner sig “på utsidan” kan inte välja att inkludera sig själva. I vår 

studie är det förskollärarna som kommer utgöra de som befinner sig “på insidan”. De “på insidan” 

inkluderar inte nödvändigtvis alla i bestämmandet. Vilka som inkluderas beror i stället på vilka som 

lever upp till de villkor som de “på insidan” definierar. Sedan är det upp till dem som vill inkluderas 

i beslutsprocesserna att uppfylla dessa villkor (Biesta, 2011, s. 121-122). Det är således endast tal 

om inklusion så länge de som inkluderas har ett reellt inflytande, oavsett hur det ser ut att vara. Då 

villkoren för inklusion inte uppfylls, upphör det att handla om inklusion, och blir i stället direkt en 

fråga om exklusion. Denna övergång från inklusion till exklusion är inte alltid märkbar för andra än 

för den eller dem som är “på insidan”. För att illustrera det med ett exempel, kan de som deltar på 

ett möte vara inkluderade eftersom de uppfyller villkoren för inklusion enligt de “på insidan”. 

Under mötet upptäcker de “på insidan” att de som blivit inkluderade inte uppfyller kriterierna för att 

bli inkluderade. De kommer då att exkludera de andra, genom att inte ta deras åsikter i beaktande. I 

detta exempel har alltså några blivit exkluderade även om alla rent fysiskt fortfarande deltar på 

mötet. I detta fall är först tal om det tal om intern exklusion. Skillnaden mellan intern och extern 

exklusion kommer vi att beskriva nedan. 

I verkligheten ter sig inklusion inte alltid enligt det perspektiv vi beskrivit, och vi hade 

därför kunnat presentera fler perspektiv på inklusion. På grund av studien begränsade storlek 

bedömde vi det dock som rimligt att begränsa oss till en form av inklusion.  

Liksom teorin om det auktoritära ledarskapet samt strategierna insälja och instruera, som vi 

beskrivit ovan, handlar exklusion om att följaren har relativt litet inflytande. Begreppet exklusion 

handlar om hur någon ser till att andra inte deltar i beslut. Biesta skiljer på två olika typer av 

exklusion, extern och intern exklusion. Extern exklusion handlar om hur människor hålls utanför 

diskussioner och de processer där beslut fattas. Eftersom vi använder begreppen i en 

förskolekontext kan det handla om att förskolläraren, i form av ledare för arbetslaget, inte låter det 

övriga arbetslaget delta på reflektions- eller planeringsmöten. I denna form av exklusion är det 

således synbart och uppenbart att det övriga arbetslaget exkluderas. Den andra formen av 
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exklusion, intern exklusion, handlar om att människor till synes har inflytande, men i realiteten inte 

har det. De som är inkluderade i beslutsfattande processer på ett formellt plan, kan upptäcka att 

deras krav inte tas på allvar och att de inte behandlas med samma respekt. Både intern och extern 

exklusion innebär alltså att någon stängs ute från beslutsprocesser och därmed saknar reellt 

inflytande och möjlighet att påverka. Skillnaden är att genom extern exklusion sker uteslutandet på 

synligt plan och genom intern exklusion sker uteslutandet på ett osynligt plan (Biesta, 2011, s. 118-

119).  

Inklusion uppfattar vi som motsatsen till exklusion. Exklusion innebär att någon stängs ute 

från beslutsprocesser, antingen på ett synligt eller på ett osynligt sätt.   
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4. Syfte och frågeställning 
Vårt syfte är att förstå hur förskolläraren tolkar sitt uppdrag att leda och ansvara för undervisningen 

i förskolan i förhållande till arbetslaget, samt hur de beskriver sina förutsättningar för detta. I 

förlängningen är förhoppningen att resultaten kan utgöra en del av ett underlag för vidare 

diskussioner inom utbildningsväsendet. För att besvara syftet utgår vi från frågeställningen: 
 

• Hur tolkar förskolläraren uppdraget och förutsättningarna att leda och ansvara för 

undervisningen i förskolan?  
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5. Metod  
I följande kapitel kommer vi att redogöra för vilken ansats vi valt i arbetet, och hur empirin 

analyserats. Vi kommer även presentera vårt urval, samt de etiska överväganden vi förhållit oss till. 

Slutligen kommer vi att sammanställa en metodreflektion om hur vi ansett att metoden fungerat 

under arbetets gång. 

 

5.1 Ansats 

Vi har valt en kvalitativ ansats för det kommande självständiga arbetet. För att samla information 

behöver forskaren välja en metod som verkar kunna ge bäst svar, utifrån sina förutsättningar och 

resurser (Patel & Davidson, 2011, s. 67).  

 Vad som ger bäst svar, beror på hur forskningsfrågan är formulerad. Handlar frågan 

om att förstå människors uppfattningar eller t ex underliggande mönster, lämpar sig en kvalitativ 

metod, där data samlas in genom t ex kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (ibid, s. 13-14).  

 Vi vill undersöka människors uppfattningar om ansvar och ledarskap och kommer 

därför använda oss av kvalitativa intervjuer. I studien gjorde vi valet att göra kvalitativa intervjuer 

med lågt strukturerade intervjufrågor. Med låg strukturering menas att intervjuaren ger 

intervjupersonen utrymme att svara fritt (ibid, s. 81) 

 

5.2 Motiv för urval 

Vårt urval baseras på vårt forskningsområde och vår forskningsfråga (ibid, s. 56-57). Eftersom vi 

vill veta hur förskollärare ser på något, är de denna yrkeskategori som vi ska intervjua.  

 Hade vi velat undersöka hur förskollärares generella syn på begreppet undervisning, 

hade vi t ex kunnat göra ett slumpmässigt urval. Eftersom vi vill undersöka hur de yrkesverksamma 

förskollärarna ser på undervisning i relation till hur det är definierat och formulerat i Lpfö 18, och 

även hur de ser på eventuella utmaningar som uppkommer då läroplanen ska implementeras, 

behöver vi intervjua individer som är insatta i det. Skulle vi intervjua slumpvis utvalda förskollärare 

finns det en risk att de ännu inte reflekterat över eller börja arbeta efter den nya läroplanen, vilket 

skulle betyda att vår frågeställning inte besvaras. Vi har därför valt att göra en fallstudie av en enhet 

på sex förskolor som medvetet arbetat med området. Med fallstudie menas en undersökning av en 

mindre avgränsad grupp där målet är att skapa sig en täckande helhetsbild av det enskilda “fallet” 

(ibid, 2011, s. 56-57). 

Som informanter på enheten vi har valt ingår en biträdande rektor som i och med 

fortbildning på temat undervisning i förskolan, samt nätverk och forum, träffat ett stort antal 
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förskollärare som fått reflektera över utbildning i förskolan under en längre period. Utöver den 

biträdande rektorn har vi intervjuat fem förskollärare. 
 

5.3 Urval 

De medverkande respondenterna bestod av följande förskollärare: 

F1: Intervju 1 Pilotstudie 

F2: Intervju 1 Pilotstudie 

F3: Intervju 2 

F4: Intervju 2 

F5: Intervju 3 

Samt en biträdande rektor: 

B1: Intervju 4   

 

Vi genomförde inledningsvis en pilotstudie, där de två första respondenterna i urvalet ingick, det 

vill säga respondenter inom samma enhet som resterande. Pilotstudien genomfördes tidigt i arbetet i 

syfte att kartlägga vilka områden som förskollärarna kunde tänkas resonera samt fundera kring, 

samt vilka intervjufrågor som gav oss användbart material. Studien gav oss ett par begränsade 

områden utifrån vilka vi kunde precisera vårt syfte och kommande insamlande av material. Efteråt 

genomförde vi återstående intervjuer. 

 Fyra intervjuer genomfördes sammanlagt, varav två intervjuer genomfördes i par, och 

två intervjuer enskilt. Parintervjuerna genomfördes under ca 40-45 minuter, medan de enskilda 

genomfördes under ca 30-40 minuter. Syftet med att ha parintervjuer var att respondenterna lätt 

skulle komma i dialog sinsemellan vilket därmed kunde leda till ett bra flyt i diskussionen samt med 

ett mångsidigt material som resultat. Att ha enskilda intervjuer med vissa av respondenterna, 

motiverade vi med att de enligt uppgift var mycket väl insatta i undervisningsbegreppet. Det gav oss 

anledning att planera för ett större enskilt talutrymme för dem.  

 Då vi, som tidigare nämns, ville undersöka respondenternas uppfattningar kring 

begreppen ledarskap och ansvar, använde vi inte i förväg formulerade svarsalternativ. Istället hade 

vi ett formulär med förslag på frågor kring området undervisning, delaktighet och ledarskap hellre 

än specifika frågor. 

 

5.4 Datainsamling 

Kvalitativa intervjuer har ofta den kvaliteten, att personen som intervjuas har stor möjlighet att 
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svara på sitt egna sätt, med andra ord har intervjun en låg grad av strukturering. Eftersom vi vill 

upptäcka egenskaper hos något, går det inte att använda i förväg formulerade svarsalternativ. En 

motsats till detta hade varit att använda sig av frågor med fasta svarsalternativ, vilket ger en hög 

grad av strukturering. Detta är vanligare vid enkäter, men förekommer också vid intervjuer (ibid, s. 

79-82).  

            Eftersom intervjupersonen inte nödvändigtvis ser nyttan med undersökningen på samma sätt 

som intervjuaren, är det intervjuarens ansvar att skapa ett meningsfullt och sammanhängande 

samtal. För att samtalet inte ska upplevas som hämmande, är det en fördel om intervjuaren är bekant 

intervjupersonens språkbruk (ibid, s. 82). Här tror vi att det är en fördel att vi själva arbetat i 

förskola i flera år och är väl bekanta med de sätt att kommunicera på som vi uppfattar som vanliga 

inom förskolan.    

 Vi valde sedan mellan metoden att använda oss av röstinspelning kontra att föra 

anteckningar. Fördelen med att spela in är att svaren kommer finnas kvar exakt så som de uttalades. 

En nackdel är att intervjuerna måste transkriberas, med andra ord skrivas ut som text, vilket är 

tidskrävande. En annan nackdel är att bandspelarens närvaro kan påverka de svar vi får. Personer 

kan även svara mer spontant och mindre tillrättalagt om de inte spelas in (ibid, s. 86-87). Dock 

ansåg vi att inspelat material, trots aspekten av närvaro, var att föredra då vi ville föra längre och 

ingående intervjuer där intervjupersonernas precisa ordval och tankegångar lättare kunde 

transkriberas korrekt i efterhand. Vi valde därför att spela in samtliga intervjuer, som senare 

transkriberades under samma kväll.  

Under insamlandet av material har vi kunnat separera områden som ej känts aktuella för vårt 

arbete, samt kunnat dela in material utefter kategorier aktuella för den fortsatta analysen. 

 

5.5 Databearbetning 

Då kvalitativ bearbetning av texter inte har en universell metod, är det upp till varje forskare eller 

forskarteam att själva hitta ett arbetssätt som fungerar (ibid, s.122). Dock finns det generella råd 

kring hur kvalitativa undersökningar kan bearbetas, varav vi har tagit fasta på följande: 

 Då vi använde oss av kvalitativa intervjuer med inspelat material, valde vi att efter 

varje transkription bearbeta och skriva ner tankar om vad texten inneburit och vilka frågeställningar 

vi kunde tänkas fått. Genom att ha löpande analyser av materialet direkt efter insamlandet, fick vi 

en levande relation till materialet där ny (och stundtals oväntad) information kunde ge nya idéer om 

hur vi kunde gå vidare till nästa intervju. Detta skiljer sig mot kvantitativ bearbetning, där man 

analyserar texterna efter att all insamling av material skett (ibid, s.121).  

 Vidare skrev vi ut transkriptionerna och sorterade manuellt in citaten i 
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övergripande teman, där vi letade efter en spännvidd av tolkningar och tankar hos respondenterna. 

När denna sortering kändes rimlig, gick vi över till att analysera och förstå materialet, citat för citat, 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Den slutgiltiga texten ämnade vara en för läsaren lättläst text 

varvad med citat och egna tolkningar.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Den myndighet som ansvarar för etiska frågor inom svensk samhälls- och humanistisk forskning 

heter Vetenskapsrådet (ibid, s. 62-63). Nedan kommer vi beskriva våra etiska överväganden med 

utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det grundläggande skyddet för 

individer som medverkar i forskning innefattar fyra delar. Dessa fyra delar är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

I enlighet med informationskravet har vi inför varje intervju informerat skriftligt eller 

muntligt vilket område arbetet kommer att behandla och på vilka villkor de ingår i projektet, samt 

att frivilligheten i att delta även innefattar rätten att avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7).  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren väntar på att de medverkande ger sitt 

samtycke innan studien påbörjas. Vi har informerat respondenterna om att de själva bestämmer hur 

länge och på vilka villkor de skall delta, och de kan avbryta sitt deltagande utan att det innebär 

negativa konsekvenser för dem. (ibid, s. 9-10) 

Enligt konfidentialitetskravet ska all information antecknas, lagras, och presenteras på 

ett sådant sätt att personer inte ska kunna identifieras, detta gäller särskilt vid etiskt känslig 

information. Om det finns tillräckligt detaljerad information om de medverkande i studien, finns det 

en risk att någon kan identifiera enskilda individer, även om t ex personnamn utelämnas (ibid, s. 12-

13).  

 I vårt fall kommer både biträdande rektor och förskollärare från samma förskoleenhet 

att medverka. Det finns alltså ett förhållande av arbetsgivare och arbetstagare inom gruppen av 

informanter. Vårt tema om undervisning i förskolan är sannolikt inte ett etiskt känsligt område för 

de flesta människor. Vi ser dock en tänkbar risk att ifall individer uttrycker åsikter som står i 

kontrast till sin arbetsgivares, att det skulle kunna få negativa konsekvenser för individen. Vi 

kommer att intervjua medarbetare inom sex olika förskolor, och det kommer inte att framgå vilken 

data som kommer från vilken av förskolorna. Vi har vidare valt att utelämna detaljerad information 

om de enskilda respondenterna, t.ex. yrkeslivserfarenhet, med motivationen att detta kan ge 

information om vilken respondent som medverkat. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskning (ibid, 

s. 14), vilket i vårt fall handlar om att använda all insamlad data endast till denna c-uppsats och inte 

i något annat sammanhang.   

 

5.7 Metoddiskussion 

Eftersom vi valt att använda lågt strukturerade intervjufrågor i vår intervjuguide, gav det oss 

möjlighet att följa upp respondenternas egna tankar på ett bra sätt. Därtill valde vi att ställa frågorna 

i den ordningen som de föll sig bäst, vilket avser en låg grad av standardisering. Det gav oss ett 

bättre flyt på samtalen än om vi valt en hög grad av standardisering vilket istället innebär att mer 

strikt följa en viss turordning på frågeställningarna (Patel & Davidsson, 2011, s. 81). Dock blev då 

utfallet att vi även fick improvisera fram vissa frågeställningar varav ett par eventuellt hade kunnat 

generera bättre och utförligare svar om vi hade gjort mer noggranna förberedelser och mer struktur.   

 Under intervjuinsamlandet genomförde vi två olika intervjuformer, parintervjuer och 

enskilda intervjuer. Vi såg att parintervjuerna ledde till något djupare diskussioner än de enskilda, 

då respondenterna kom i dialog med varandra på ett mer subjektivt plan. Detta hade vi som 

intervjuare inte kunnat bistå med eftersom vi strävade efter att hålla oss objektiva. En konsekvens 

av att ha parintervjuer var att varje respondent fick något mindre talutrymme var än de skulle haft 

om de talat enskilt. De enskilda intervjuerna hade denna positiva aspekt att de gavs relativt mycket 

talutrymme, vilket vi upplevde genererade utvecklade och intressanta reflektioner från 

respondenterna.     

 Vidare närvarande enbart en av oss vid två av intervjuerna, vilket medförde att 

reliabiliteten inte varit lika hög som vi annars hade kunnat garantera ifall att vi båda medverkade 

under alla intervjuer. Dock ansåg vi att det transkriberade materialet kom väl till handa i detta 

moment, då vi kunde gå tillbaka och tolka materialet upprepade gånger tillsammans, för att på så 

sätt kunna få ett större samförstånd mellan parterna och säkerställa en mer tillförlitlig analys.  
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6. Resultat och Analys 
I följande kapitel kommer vi att presentera vår empiri med utgångspunkt till studiens 

frågeställningar och syfte. Sorterandet av vårt material har resulterat i två huvudrubriker: 
 

• Ledare och ledarskap 

• Olika sätt att leda och ansvara för undervisningen   

 

Det inledande avsnittet om ledare och ledarskap berör hur respondenterna tolkar sitt ledarskap 

gentemot arbetslaget samt sina förutsättningar för detta. Det senare och mest genomgripande 

avsnittet, med rubriken Olika sätt att leda och ansvara för undervisningen, berör hur respondenterna 

beskriver sitt sätt att utöva detta ledarskap i relation till de förutsättningar de uppfattar sig ha. 

Rubriken Olika sätt att leda har fyra underrubriker: 
 

a) Förskolläraren planerar och genomför 

b) Att utbilda sina kollegor eller agera förebild 

c) Förskolläraren planerar och arbetslaget genomför tillsammans 

d) Förskollärare och barnskötare planerar och genomför tillsammans   

 

Underrubrikerna har syftet att läsare på ett förståeligt sätt ska kunna förstå respondenternas 

variation och spännvidd utifrån våra teoretiska utgångspunkter. Underrubrikerna är tänkta att 

representera empirin för motsvarande avsnitt.  

 

6.1 Ledare och ledarskap 

Längst upp i vår modell har vi rubriken Ledare och ledarskap, eftersom vi utgår från ett 

ledarskapsperspektiv (se figur 1). Respondenterna gav uttryck för att det särskilda ansvaret kunde 

ses likvärdigt som att vara en ledare för sina kollegor i arbetslaget. Vi börjar därför med att tolka 

hur förskollärarna ser på begreppet ledarskap och ledarrollen.  

Respondenterna menar att ansvaret för undervisningen kräver väldigt mycket ledarskap, 

men att de helt eller delvis saknar förutsättningar i form av utbildning för att leda vuxna i ett 

arbetslag. Detta är istället något de lärt sig i yrkespraktiken, vilket tagit lång tid och fortfarande tar 

mycket energi. Processen att lära sig leda andra har kantats av mycket osäkerhet och mycket stress.  

Respondent F4 menar att även de nyaste utbildningarna saknar kurser i handledning för 

arbetslaget. Hen menar att de hade ledarskapskurser på hens förskollärarutbildning, men som endast 

handlade om hur man är en bra ledare för barnen. Respondenterna menar att kurser i att 
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leda arbetslaget hade varit önskvärt under förskollärarutbildningen då sådana kunskaper anses 

behövas i praktiken. Respondent B1 bekräftar bilden att flera förskollärare upplever ledarskapet och 

ansvaret i arbetslaget som svårt. 

 

Respondent F1 lyfter fram en aspekt som handlar om hur personer kan känna olika inför att leda:  

  

F1: Och här blir det svårt. Alla förskollärare är inte en ledare och känner sig inte 

bekväma i att gå fram i täten. 

F2: Sen kräver detta att hela arbetslaget är med, och att alla är engagerade, och det är 

inte så i praktiken. Men du måste samtidigt ta ansvar för dessa kollegor som inte är 

engagerade, också. Jag tolkar läroplanen som att jag är ansvarig även för detta. 
 

Respondenternas uttalande kan tolkas som en syn på ledarskap som innebär förväntningar på att 

ledaren ska genomföra t ex förändring av olika slag, där det krävs en förmåga att skapa entusiasm 

hos sina medarbetare. 

Vi tolkar det som att den osäkerhet och stress respondenterna ger uttryck för relaterat till 

ledare och ledarskap, skulle kunna förstås ur det historiska perspektivet på ledarskap (beskrivet i 

teoretiska utgångspunkter under Ledare och ledarskap) (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 14-16).  

Vidare tolkar vi det, i linje med den historiska synen på ledarskap, som att respondenten F1 

ger uttryck för en syn på att vara ledare där ledaren förknippas med personliga egenskaper, och att 

det ligger i ens personlighet huruvida man är ledare eller ej. Uttalandet kan tolkas som att 

respondenten inte känner sig bekväm med de egenskaper ledarrollens norm anses innefatta, eller 

rent av inte tycker sig inneha dessa.   

Vidare kan respondent F1:s vidare citat förstås ur samma teori, där hen uttrycker sig vara 

ansvarig för sina kollegors bristande engagemang, vilket skulle kunna kopplas till normen kring 

ledaren som den som skapar entusiasm hos sina följare (Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 14-16). 

Respondentens uttryck kring ledare och ledarskap skulle därför kunna vara kopplade till den 

historiska synen av vad en ledare anses ha för egenskaper, och där denna norm kring ledarskap kan 

ha påverkat hur förskollärare tolkar sitt ledande i uppdraget. 

I respondenternas uttalanden ser vi ett nära samband mellan förutsättningarna för att leda 

och vilket slags ledarskap de anser mest passande. Vi tolkar det som att för att kunna tala om ledare 

och ledarskap, måste vi även kunna tala om förutsättningarna i arbetslaget. 

Respondenterna menar att beroende på vilka barnskötare och övrig personal som ingår i 

arbetslaget, har detta en stor inverkan på vilket ledarskap som kan tillämpas. Respondent F3 ser en 

problematik i att en stor andel som arbetar inom förskolan varken har pedagogisk 
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utbildning som barnskötare eller förskollärare, och inte vet vad förskolan står för och att det inte är 

barnpassning. F4 beskriver i sin tur en stor stress över att ha kollegor som inte är insatta i - och 

förstår förskolans pedagogiska praktik, och hen vill inte vara ansvarig och ledare inom de 

förutsättningarna.   

Respondent B1 menar i sin tur att förskollärare som lägger mer fokus på det pedagogiska 

arbetet lyckas bättre än de förskollärare som lägger mycket fokus på att leda kollegor, genom att 

leda arbetet framåt med hjälp av sina kollegor hellre än att leda sina kollegor. Samtidigt menar hen 

att de förskollärare som arbetar i arbetslag där ingen vill bli ledd, har det tufft på arbetsplatsen. 

I uttalandet ”där ingen vill bli ledd” tolkar vi det som att förskolläraren ses som en ledare för 

arbetslaget. Att leda arbetet fram med hjälp av sina kollegor skulle kunna förstås som ett uttryck för 

ett demokratiskt ledarskap. Medan att leda sina kollegor i detta sammanhang skulle kunna tolkas 

som uttryck för ett auktoritärt ledarskap (Sveningsson och Alvesson, 2010, s. 21-22).   

De olika uppfattningarna om kollegorna verkar spegla de ledarstilar respondenterna ger 

uttryck för, vilket vi utvecklar i 6.2, den mer omfattande delen av resultatet. Vi kommer att redovisa 

resultatet kopplat till modellens (se figur 1.) tre områden: stilorientering, situationsorientering samt 

delaktighet. 
 

6.2 Olika sätt att leda och ansvara för undervisningen   

Resultatet i denna del presenteras under fyra underrubriker:  
 

a) Förskolläraren planerar och genomför 

b) Att utbilda sina kollegor eller agera förebild 

c) Förskolläraren planerar och arbetslaget genomför tillsammans 

d) Förskollärare och barnskötare planerar och genomför tillsammans 

 

Vi har tolkat empirin med utgångspunkt i vår modell (se figur 1) som illustrerar en skala mellan två 

fält. Underrubrik a) representerar de uttalanden vi tolkat som mest närliggande fältet följaren har 

litet inflytande”, medan den sista underrubriken d) representerar de svar vi tolkar ligger närmast det 

motsatta fältet följaren har stort inflytande. De två kategorierna där emellan, b) och c), går att tolkas 

som att de befinner sig på en skala mellan de två motpolerna litet och stort inflytande. Ibland 

innehåller b) och c) vad vi tolkar som ett vägande mellan de båda fälten.  
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a) Förskolläraren planerar och genomför 

Resultatet i följande avsnitt tolkar vi hamna närmast rubriken följaren har litet inflytande (se figur 

1). Alla respondenter lyfter att bristande förutsättningarna i arbetslaget och kollegors pedagogiska 

utbildning kan komma att kräva att förskolläraren både planerar och genomför undervisningen. 

Vidare har det även framkommit tankar kring att det i samband med nya läroplanen skett ett skifte i 

hur arbetsfördelningen kan komma att förstås.  

          

F2: Det känns som att förut kunde man göra lite som man ville både som förskollärare 

och barnskötare, men nu med undervisning krävs det att barnskötare ändå låter sig styras 

och att någon annan sköter planeringen. Nu kom det t.ex. upp häromdagen att nu är det 

ju jag som ändå på något sätt bestämmer, hur vi ska undervisa. Jag är den som har tiden 

och ansvaret om det, men sen förstår jag också att de känner sig styrda om detta då. 

Vissa tycker att det är skönt, men vissa vill kanske själva planera det eller att man kan 

göra det tillsammans vilket självklart är optimalt men det kanske inte ens finns tid till 

det. 
 

Vi kan analysera respondent F2 som att hen tagit på sig en “bestämmande” ledarroll, som kan 

förstås som den auktoritära stilorienteringen, där följaren har litet inflytande i relation till ledaren. 

Denna kan tillämpas om ledaren anser att hen har en legitim grund till att göra ett eget 

beslutsfattande utan någon inblandning från följarna – så som att det kan finnas en praktisk 

lämplighet om beslut behöver tas på grund av tidspress (Sveningsson och Alvesson, 2010, s. 21).  

Respondent F1 och F2 diskuterar förutsättningar för delaktighet och samarbete kring att hela 

arbetslaget kan ta ansvar för undervisningen. De menar att det inte alltid finns ett engagemang eller 

kunskap om vad undervisning syftar på.  

  

F1: Ja och det klart att det är logiskt, vi har fått en lång utbildning i hur vi i alla fall 

teoretiskt ska förhålla oss till barns lärande, och hur vi använder oss av den här 

kunskapen, medan barnskötarna inte fått samma kunskaper. 

F2: Och då är frågan, alla är ansvariga för utbildningen. Men då kanske också 

förskolläraren måste få monopol på att också utföra undervisningen. Det kanske  

är lättare, men då blir det inte lika roligt tycker jag. Det ser ju inte ut så att man har två 

förskollärare i samma arbetslag, och då blir det att en i gruppen gör alla 

undervisningsmoment. Vem bollar vi med då? 

 

Vi tolkar F2 som att hen har tiden, och därmed förutsättningarna, för att kunna planera 
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undervisningen, samtidigt som det finns en önskan om samarbete och ett mer demokratiskt 

ledarskap vid denna planering. När denna önskan på grund av rådande omständigheter inte lyckas 

uppfyllas leder det till valet av en auktoritär ledarstil.  

Vi kan även tolka det som att förskolläraren menar att avsaknad av pedagogisk utbildning eller 

engagemang hos medarbetarna, liksom en bristande tidsaspekt, kan ge legitima grunder till ett eget 

beslutsfattande kring undervisningsmomenten.  

 

Respondent F1 håller med F2 om att det är en komplicerad samarbetssituation. 
 

F1: Ja jag har tagit på mig. Det funkade inte annars. La jag över ansvaret blev saker inte 

gjorda. Tyvärr. Då når vi ju inte den kvalitén som undervisning siktar på. 

  

Detta citat kan förstås ur den situationsorienterade ledarskapsteorin Instruera och anvisa. I denna fas 

har ledaren en hög uppgiftsorientering, alltså främst ett fokus på arbetet som skall utföras, men en 

låg relationsorientering som syftar till t.ex. relationsbyggandet med följarna. Ledaren styr arbetet 

främst genom instruktioner på grund av en uppfattning om medarbetarnas otillräckliga kunskaper 

(Sveningsson och Alvesson, 2010, s. 26). 

        Vi tolkar respondent F1 som att uppgifterna inom undervisningen inte blivit gjorda, och att hen 

som ledaren därmed istället valt att ta över arbetet. 

Respondent B1 diskuterar detta arbetssätt och vad det kan bero på att förskollärare känner att 

de behöver leda och genomföra undervisningen själva:  
 

B1: Oftast handlar det om att förskollärare inte känner att de har arbetslaget med sig i 

undervisningen. Att det bara blir diskussion och inget görande. Att man inte har samma 

riktning, det blir inte liksom en tåga, och till slut blir det då istället förskolläraren som 

försöker göra allt. Att man känner att det är det bästa sättet för då har man i alla fall 

kontroll. 
 

Detta kan även förstås med hjälp av begreppen inklusion och exklusion. Vi tolkar respondenterna 

inom underrubrik a) som att de tidigare inkluderat arbetslaget i undervisningen. Detta genom att de 

delegerat uppgifter och lagt över ansvaret. I vissa fall verkar det alltså ha funnits en strävan efter, 

och ett faktiskt inkluderande, vilket vi tolkar som att arbetslaget befunnit sig inom fältet följaren har 

stort inflytande i vår modell (se figur 1). Då förskollärarna upplevde att uppgifter som delegerats 

inte blev gjorda, tog de i stället över uppgifterna och genomförde både planering och undervisning 

själva. Villkoren för inklusion i denna situation tolkar vi som att uppgifter blir gjorda och 
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att uppfattas som motiverad och engagerad. Eftersom övriga i arbetslaget inte levde upp till dessa 

villkor, exkluderades de från undervisningsmomenten genom extern exklusion. Det innebär att de 

övriga i arbetslaget på ett synbart sätt hålls utanför de processer där beslut fattas (Biesta, 2011, s. 

121-122), t ex att de inte deltar i planeringen av undervisningen. Vi tolkar det som att arbetslaget 

gått från att befinnas sig inom fältet följaren har stort inflytande till fältet följaren har litet inflytande 

i vår modell (se figur 1). Det finns också fall denna initiala strävan efter inklusion inte funnits så 

samma sätt, utan där förskolläraren anser att resten av arbetslaget bör befinna sig under fältet 

följaren har litet inflytande, enligt vår modell (se figur 1). Ett exempel på detta är F2s uttalande “... 

men nu med undervisning krävs det att barnskötare ändå låter sig styras och att någon annan sköter 

planeringen”.  

Vidare förstår vi respondenternas i denna del (a) som att de genomgående verkar ha tolkat 

läroplanen i enlighet med Lärarförbundets (Lärarförbundet, 2018, s. 15) stödmaterial för tolkning, 

att det inte per automatik är undervisning om ett innehåll planerat av en förskollärare genomförs av 

någon annan. De menar att det upp till förskollärarens att bedöma om den övriga personalen har 

tillräcklig kompetens för att det ska kallas undervisning. 

 

b) Att utbilda sina kollegor eller agera förebild 

Resultatet i följande avsnitt tolkar vi hamna inom rubriken följaren har litet inflytande, dock med 

inslag som väger mot den motsatta rubriken, följaren har stort inflytande (se figur 1).  

 B1 menar vidare att då förskollärare inte upplever att de inte har arbetslaget med sig i 

undervisningen, kan de handla om att de har för höga ambitioner och krånglar till det, vilket gör att 

det blir svårt för arbetslaget att förstå vad som ska göras. Problemet ibland när förskollärare 

delegerat uppgifter, är att de inte skapat tillräckligt med förståelse kring uppgiften. B1 betonar 

vikten av att förskolläraren skapar gemensam förståelse, tydliggör och konkretiserar vad arbetslaget 

ska uppnå tillsammans inom undervisning. 

  

B1: Men samtidigt ska jag ibland tycka att förskollärare gör det alldeles för svårt för sig 

genom att krångla till det - göra för mycket - de har för bråttom, och att det faktiskt då 

blir svårt för arbetslaget att förstå vad som ska göras. 

Om du ger en sån uppgift inom undervisning så måste du också gett en förståelse för vad 

ni ska genomföra tillsammans.  

 

Vi analyserar B1:s citat som en fortsättning på den auktoritära ledarstilen, dock här med en 

tydligare koppling till den situationsorienterade ledarskapskategorin insäljning, där ledaren 
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fokuserar både på hög uppgiftsorientering och relationsorientering (se figur 1). Ledaren har 

fortfarande den auktoritära rollen av att ge direktiv kring en uppgift, men genom att först “sälja in” 

uppgiftens betydelse för det praktiska arbetet (Sveningsson och Alvesson, 2010, s. 27). Vi tolkar 

denna förståelse kring varför en uppgift är värd att utföras, som att förskolläraren säljer in en 

förståelse för betydelsen av arbetet i fråga för att på så sätt kunna ge mer delaktighet och inflytande 

till följarna till skillnad från om ledaren utfört arbetet själv, som vi tog upp i föregående avsnitt. 

Vidare har respondenterna diskuterat att de känner sig tvungna att utbilda sina kollegor för att 

de ska kunna ta ansvar kring egna undervisningsmoment. Respondent F2 ser det inte som sitt ansvar 

att utbilda kollegor inom olika områden, men menar ändå att det blir ett krav för att undervisningen 

ska fungera i vissa moment.   
 

F2: Jag måste först lära mig och sen måste jag lära mina pedagoger för att dom ska 

kunna undervisa det. Är det rätt strategi att lära mina kollegor eller måste jag ta 

undervisningsmomenten när det gäller såna planerade undervisningar? Samtidigt tycker 

jag att det är synd för jag tycker att det är roligare när vi delar upp oss i små grupper och 

alla kan vara med, och sen diskuterar vi efteråt vad vi har upplevt, för annars är det jag 

som bollar med mig själv. 

 

F3 delar åsikten om att det inte bör vara hens arbetsroll, men att det i praktiken kan behövas: 
 

F3: Nej jag tycker att det är orimligt att jag ska utbilda andra vuxna, men i verkligheten 

så är det ju så, att man får göra det. 

 

Detta skulle kunna förstås som en något mer hårdragen version av insäljning, där förutsättningen för 

att kunna sälja in betydelsen av en uppgift kräver att först ge en förförståelse till själva arbetet, och 

en stöttning i yrkesrollen.  

Respondent F3 och F4 diskuterar hur de kan nå medarbetare som om möjligt inte uppfyller 

den nivån av kompetens som är önskvärd, men där det istället för att ledaren t.ex. tar över kan 

planteras bra tankar och agera som ett gott föredöme.  

Vi tolkar detta som en annan aspekt av insäljning, där insäljning istället kan tolkas som att 

agera insäljande av ett arbetssätt, genom att agera som en bra förebild hellre än att instruera. Detta 

kan i sin tur stötta till ett högre engagemang och större motivation hos medarbetarna, samt ett högre 

inflytande i processen: 
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F3: … Och det är svårt att utbilda kollegor, för det är inte så att man går och säger att 

“Nu kommer jag att hjälpa dig och utbilda dig inom det här för jag ser att du kan bli lite 

bättre i ditt arbete…”. 

F4: Nej, då får man ju istället vara en bra förebild och göra saker så att de ser hur man 

går tillväga. 

F3: Ja, jag menar det, att man snarare planterar bra tankar och att man diskuterar kring 

de ämnen som kollegan inte gör eller förstår. 

 

Respondent F2 ser dock positiva fördelar med att utbilda kollegor och sälja in en betydelse, där hen 

ser en balansgång mellan att leda och lära:  
 

F2: Eller så försöker man få till en balansgång, det är så roligt när man får respons från 

sina kollegor. Som när en kollega till mig kom tillbaka från en aktivitet och hade 

utforskat en app som jag lärt henne tillsammans med barnen, och ögonen lyste, för nu 

hade hon ju lärt sig något nytt! och utan det utvecklas man ju inte. De ska också 

utvecklas lika mycket.  

 

Vidare diskuterar respondenterna betydelsen av reflektioner i arbetslaget för att ha förutsättningarna 

för att kunna ge en förståelse inför arbetet. Även i sammanhanget gemensamma reflektioner, tolkar 

vi det som att respondent F3 använder sig av fasen insäljning. Hen beskriver hur hen fått till bra 

reflektioner som ”gett någonting”, i de fall då hen själv planerat ett upplägg för det, t ex skrivit ut 

något som alla i arbetslaget läst och diskuterat: 

 

F3: Men ska man få till bra reflektioner så måste ändå den man reflekterar med förstå 

förskolans uppdrag och vara påläst om läroplanen. Ibland har man fått till bra 

reflektioner, om man kommer in på något man själv planerat. Då måste man ju planera 

innan vad vi vill och ska diskutera, och att jag sen dragit ut något som man kunde läsa 

innan och som man sedan diskuterade i arbetslaget. De känns som att då ger det 

någonting, men där måste man själv ha kommit på ett upplägg om vad och hur vi ska 

diskutera något. 
 

Situationen kan också förstås utifrån begreppen inklusion och exklusion. Vi tolkar vi 

respondenterna i detta avsnitt (b), som att det finns en önskan att inkludera sina kollegor i högre 

grad än i avsnittet (a). En situation i detta avsnitt, som beskrivs av respondenten F2, är när alla 

pedagoger leder varsin grupp barn och sedan diskuterar med varandra hur det gick. Vi 
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tolkar respondenten som att situationen är eftersträvansvärd eftersom den innebär att hen har någon 

att utbyta idéer med, i stället för att reflektera själv. Hen säger ”…, för annars är det jag som bollar 

med mig själv”. Det går att tolkas som att kollegan inkluderas i diskussioner, vilket skulle kunna 

betyda att hen har inflytande. Övriga respondenter uttrycker också en önskan om inkludering. 

Inklusion i det här fallet kräver att det övriga arbetslaget uppfyller förskollärarens villkor för 

inkludering, och så är inte alltid är fallet inom denna underrubrik (b). Det vi tolkar som villkor för 

inklusion beskrivs av respondenterna som att förstå förskolans uppdrag och att vara påläst om 

läroplanen. I de fall villkoren inte uppfylls, försöker förskollärarna själva att på olika sätt stötta sina 

kollegor så att de uppfyller villkoren. Dessa olika sätt innebär t ex att de lär sina kollegor saker 

genom att förklara, att agera goda förebilder eller att “plantera idéer” hos sina kollegor. Vi tolkar 

deras strävan efter inklusion som starkt eftersom de tydligt uppger att ansvaret att utbilda sina 

kollegor inte är deras, men att de gör det ändå, för att det är endast då de kan inkluderas, och att de 

vill undvika alternativet; exklusion (Biesta, 2011, s. 121-122). 

c) Förskolläraren planerar och arbetslaget genomför tillsammans 

Resultatet i följande avsnitt tolkar vi hamna inom rubriken följaren har stort inflytande, dock med 

inslag som väger mot den motsatta rubriken, följaren har litet inflytande (se modell 1).  

Vi tolkar att respondent F4 menar att förskolläraren ansvarar för att undervisningen blir 

genomförd i praktiken, dock med olika genomförande beroende på förutsättningar i arbetslaget.  
 

F3: Jag tolkar det som att det är mitt ansvar som förskollärare att vi arbetar med 

undervisning, och rätt mål, men det behöver inte vara jag som behöver göra allt. 

Samtidigt är det jag som bestämmer när vi skriver t.ex. projektplan eller planeringen 

innan, att då är det jag som bestämmer vilka mål vi ska jobba med extra den här 

terminen. Men jobbar man då med kollegor som inte är så insatta eller intresserade då 

blir det ju mitt ansvar att också genomföra. Då får jag ta huvudansvaret för de planerade 

undervisningstillfällena. Jobbar man t.ex. med personer som inte förstår uppdraget 

skulle jag nog välja att det är jag som gör det. Sen får de istället göra annat i 

utbildningen och projektet som man vill dokumentera.  

Respondent F3 funderar kring förutsättningarna i arbetslaget och hur det påverkar hur ledarskapet 

även omsätts i praktiken. Vi förstår F3s funderingar som ett vägande mellan huruvida hen ska 

tillämpa en auktoritär eller demokratisk stilorientering baserat på vilka förutsättningar hen har i 

arbetslaget, vilket går att tolka som ett vägande mellan våra rubriker följaren har litet inflytande och 

följaren har stort inflytande (se figur 1). 
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Vid låga förutsättningar anser hen ha enskilt ansvar kring undervisningen, vilket kan förstås 

ur en auktoritär stilorientering – medan högre förutsättningar medför en demokratisk stilorientering 

där hen strävar efter att dela på arbetet.   

Det vi tolkar som villkoren för inklusion i situationen ovan, beskrivs av respondenterna som 

att vara insatt, intresserad och att förstå uppdraget. Vi tolkar F3s uttalande som ett uttryck för att då 

villkoren för inklusion inte levs upp till, blir följden extern exklusion (Biesta, 2011, s. 118-119), 

dvs. att arbetslaget på ett synligt sätt hålls ute från beslutsprocesser. Här exkluderas det övriga 

arbetslaget från både beslutsfattandet och utförandet av undervisningen.  

Detta går även att ses som ett vägande mellan våra rubriker följaren har litet inflytande, och 

följaren har stort inflytande (se figur 1) – där respondenten strävar efter att ge inflytande till 

följarna, men som istället tillämpar ett lågt inflytande om förutsättningarna i form av intresse och 

kunskap hos arbetslaget saknas.    

Respondent F5 funderar liknande kring valet av ledarroll baserat på de förutsättningar som 

råder. Hen menar att vid bristande förutsättningar i arbetslaget skulle hen ta över undervisningen, 

samtidigt som hon inte ser det som en acceptabel situation: 

 

F5: Jag skulle inte stanna i en situation där jag inte kan garantera en viss kvalitet. För 

mig skulle det kännas som mitt ansvar, kvalitén, det måste ju finnas en kvalitet på den 

verksamhet som jag ansvara för. Jag kräver ju ändå att det finns kompetenta 

medarbetare runt omkring mig. Märker jag att så är det inte – då skulle jag flagga 

vidare för det där ledningen får ge förutsättningar för grundkunskaper i vad jobbet går 

ut på. Men man kanske måste flagga för det, jag skulle inte nöja mig med det. 

Vi tolkar detta som att F5 inte skulle stanna i arbetslaget vid om upplevd kompetens saknas. 

Respondent F5 menar vidare att det finns ett ledarskap, men att besluttagandet inkluderar hela 

arbetslaget. En planering behöver göras, och att det är hen som ansvarar för denna, men att det 

sedan skall ske ett samarbete kring arbetsprocessen där allas kompetenser skall tas i beaktning: 

 

F5: Jag tänker att det står tydligt i läroplanen, att även om förskolläraren ska leda och 

planera undervisningen så står det också att vi ska genomföra det tillsammans. Jag 

tycker att det är en förutsättning och för mig är det helt självklart att alla ska vara 

delaktiga i det helt enkelt. Oavsett yrkestitel och tillhörighet. Men det är kanske så nu, 

att man är lite rädd för att det nu ska bli att vi går lite mer isär nu förskollärare och 

barnskötare, men jag tänker att det behöver vara tydligt från ledningen hur vi ser på 
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samarbete och roller och ansvarsfördelning. 

Hen beskriver vidare: 
 

F5: Det är ju ändå jag som beslutar vad vi ska jobba med, men det finns inte på kartan 

att jag skulle välja något som jag står ensam i. I mitt arbetslag är vi alla väldigt 

kompetenta för att se vad som pågår, nu jobbar jag med en barnskötare som är 

konstvetare och där skulle det ju vara konstigt om jag inte lyssnade in hennes 

kompetenser.  
 

F5 ger uttryck för att först väga förutsättningarna och vilka konsekvenser detta kan leda till, men 

landar sedan i att det är “självklart att alla ska vara delaktiga”. Dessa uttryck skulle kunna förstås ur 

den demokratiska stilorienteringen. Den demokratiska stilorienteringen är lämplig att tillämpa när 

ledaren anser att medarbetarna innehar tillräcklig kunskap för att kunna ta ett grundat beslut, och 

leder till att medarbetarna är delaktiga aktörer i olika beslutsfattanden (Sveningsson och Alvesson, 

2010, s. 22). Detta leder till ett större inflytande för följarna i förhållande till ledaren.  

Det demokratiska ledarskapet kan även tillämpas med gott resultat när ledaren anser att hen 

inte har tillräcklig information för ett beslutstagande. Vi kan förstå F5s tankar kring vikten av att 

lyssna in hens kollegas kompetenser utifrån denna teori.  

Detta skulle även kunna förstås ur teorin situationsorienterat ledarskap, inom fasen 

Deltagande, där fokus ligger på problemlösning och samarbete. Denna är lämplig när ledaren anser 

att medarbetaren har kunskap men att den kan behövas stöttning - här i form av att vara den som har 

planeringstiden för att t.ex. planera projektplaner etc. (Sveningsson och Alvesson, 2010, s. 27). 

Skillnaden mellan föregående avsnitt (a och b) och denna underrubrik (c) är att ledaren i detta 

avsnitt handlar efter att följaren har en pedagogisk kunskap men behöver stöttning i hur hen ska 

använda denna, medan föregående avsnitt utgår från att ledaren ger pedagogisk kunskap till följaren 

genom insäljning. Därmed tolkar vi resultatet i denna underrubrik tillhörande modellens rubrik 

följaren har stort inflytande (se figur 1). 

Detta går även att tolka det utifrån begreppen inklusion och exklusion (Biesta, 2011, s. 121-

122). Villkoren för inklusion i denna underrubrik beskrivs som att vara insatt, intresserad, förstå 

uppdraget, samt “att vara kompetent i att se vad som pågår”. Respondenten F3 menar att arbetslaget 

skulle kunna inkluderas om de lever upp till villkoren, samtidigt som det finns en tydligt uttalad 

uppfattning om att när villkoren för inklusion inte uppfylls så kan det övriga arbetslaget exkluderas 

både från planering och genomförande av undervisning. Vi tolkar det som uttryck för extern 

exkludering eftersom det övriga arbetslaget inte får vara med i processer då beslut fattas, som t ex 
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att delta på planering. Detta blir tydligt i F3s uttalande “Jobbar man t.ex. med personer som inte 

förstår uppdraget skulle jag nog välja att det är jag som gör det”.  

F5 däremot ser inklusion, inte bara som en strävan, utan som en slags utgångspunkt. Hen 

säger “Jag tycker att det är en förutsättning och för mig är det helt självklart att alla ska vara 

delaktiga i det helt enkelt”. Hen beskriver även att hen skulle lämna situationen eller informera 

ledningen ifall arbetslaget t ex inte förstod uppdraget. Vi tolkar det som att inklusion för henne är 

det enda alternativet, och om hen inte kan inkludera arbetslaget på grund av att de inte uppfyller 

villkoren, lämnar hen situationen eller söker stöd hos ledningen för att arbetslaget ska kunna leva 

upp till kriterierna. Därmed tolkar vi resultatet i denna underrubrik som att det finns olika sätt att se 

på inklusion. Respondenterna gav i vissa fall uttryck för att inklusion var det enda alternativet och i 

de fall befinner sig följarna endast inom fältet följaren har stort inflytande i vår modell. I andra fall 

fanns det ett övervägande hos förskolläraren mellan att i vissa fall inkludera och i vissa fall 

exkludera, beroende på arbetslagets förutsättningar. Därmed kunde följaren befinna sig antingen 

inom fältet följaren har stort inflytande eller fältet följaren har litet inflytande (se figur 1). 
 

d) Förskollärare och barnskötare planerar och genomför tillsammans 

Resultatet i följande avsnitt tolkar vi hamnar närmast rubriken följaren har stort inflytande (se figur 

1). Flera av respondenterna betonar gemensam reflektion med hela arbetslaget som en viktig 

möjlighet till samarbete och delaktighet i undervisningen. Respondent F1 har en önskan om att få 

till en struktur där reflektionen kring undervisning inte behöver påverkas av utomstående faktorer, 

för att på så sätt förbättra samarbetet:   

  

F1: Egentligen skulle man behöva ett forum i veckan med arbetslaget helt avdraget 

från schemat där vi kan planera saker ihop, men sen kommer ju verkligheten in och 

förstör alltihopa… känns det som, vi har ju inte fått ihop reflektionstid på hela 

terminen. 

  

I B1:s uttalande betonas det att undervisningen ska grunda sig i ett samarbete: 

    

B1: ... det är ett lagarbete, att du ansvara för något betyder inte att du ska planera 

utanför ditt arbetslag… jag tycker att all planering blir än bättre när du gör den 

tillsammans i dialog med någon annan.  

  

Respondenterna tycks ha en tydlig strävan mot att inte bara genomförandet av, utan även 
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planeringen av undervisningen ska gemensamt i arbetslagen i en gemensam dialog, där följaren ges 

stort inflytande (se figur 1). 

Det skulle också kunna förstås som ett vidare uttryck för strategin deltagande, i det 

situationsorienterade ledarskap vi nämner i föregående avsnitt. Det skulle också kunna tolkas som 

en strävan mot den fjärde strategin, delegering. Inom delegering anser ledaren att medarbetaren har 

all nödvändig kunskap och behöver mindre stöd från en ledarroll, och där medarbetaren kan ta egna 

beslut. Denna ledarstil har en låg uppgift- samt relationsorientering (Sveningsson och Alvesson, 

2010, s. 27). Vidare går delegering att förstås utifrån att ledaren lägger över mycket av ledarskapet 

till följaren, vilket medför att följaren därmed får som störst inflytande i förhållande till ledaren.  

Vi tolkar detta ledarskap som att medarbetaren och ledaren kan tänkas ha samma mål och 

där alla innefattande personers kompetenser anses höga. Dock ger respondenterna uttryck för att 

verkligheten ännu inte är där.  
 

B1 menar vidare att delaktigheten är så pass viktig att arbetslaget inte fungerar utan den: 
 

B1: ... känslan av att någon annan ska bestämma eller leda över en, eller att man inte får 

vara med. Oftast handlar det inte om undervisning eller att man inte förstår 

undervisning, utan att det handlar om att man behöver prata om annat i det arbetslaget. 

  

Vidare ger hen ett exempel på varför det är viktigt om prata om vad det särskilda ansvaret innebär. 

  

B1: Jag hade en barnskötare som under deras forum uttryckte att jaha, så du säger att 

min förskollärare skulle kunna komma till mig på måndagen och bestämma vad jag ska 

göra under veckan? Och då sa jag att nej, det menar jag inte, det är inte det som står i 

läroplanen. Sen berättade jag hur vi kan tolka det, och då var det som att hon andades ut 

och Jaha? Så jag får alltså vara med och tycka och tänka och planera? Varav jag svarar 

att ja det får du! Men du har inte ansvaret om det.  
 

Respondenten B1 hänvisar till ett sätt att tolka läroplanen som innebär att andra än förskolläraren, 

en barnskötare i det här fallet, fick vara med och tycka och planera, vilket ger intrycket av en 

strävan efter att ge följaren ett stort inflytande.  

Vi har tolkat tidigare underrubriker (a, b och c) som att respondenterna ger uttryck för en 

strävan efter inklusion (Biesta, 2011, s. 121-122). Barnskötares och annan personals deltagande i 

planering inte är en självklarhet, utan beror på om villkoren för inklusion uppfylls.  I ett av fallen 

beskrivs inklusion som en självklarhet, men även i det fallet är det förskolläraren som 
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avgjorde om alla kunde inkluderas, och vid behov ämnade se till att alla kunde inkluderas. 

Innehållet i denna underrubrik (d) skiljer ut sig genom att vi inte kan tolka uttalandena som uttryck 

för samma typ av inklusion, där den “på insidan” bestämmer villkoren.  

Situationen ovan urskiljer sig eftersom barnskötaren, vars uppfattningar blir bekräftade av 

respondent B1, inte tänker finna sig i att förskolläraren i hens arbetslag skulle kunna välja att inte 

inkludera övriga i arbetslaget i beslutsprocesserna. Hen kräver att vara delaktig i både planeringen 

och genomförandet.  
 

Synsätt på delaktighet återkommer i respondent F5s uttalande: 
 

Jag tänker att det står tydligt i läroplanen, att även om förskolläraren ska leda och 

planera undervisningen så står det också att vi ska genomföra det tillsammans. 
 

Hen betonar att undervisningen enligt läroplanen ska utföras gemensamt, och med andra ord är ett 

arbete som ska inkludera hela arbetslaget.  
 

Vidare resonerar respondent B1 kring inflytande och delaktighet:  
 

B1: Sen är det här med inflytande och delaktighet – det är en känsla, du upplever att du 

är delaktig inifrån. Jag kan inte ge dig inflytande och delaktighet utan du känner det – 

det är en stor skillnad. Och där behöver man lägga mycket kraft som förskollärare att 

alla i arbetslaget känner sig delaktiga och viktiga. Och det står ingenstans i läroplanen 

att inte barnskötarna är viktiga.  

  

Hen ger även ett exempel på varför formuleringen eller inställningen “att ge någon inflytande” kan 

vara problematisk: 
 

B1: Ja och bara saken att känna då att nu ger du mig inflytande – att man säger att nu ger 

jag dig inflytande – då blir det ju en maktfråga. Varför ger du mig, och hur kommer det 

sig? Vad är det mer du styr över?  

  

Detta skulle kunna tolkas som ett ifrågasättande av perspektivet inklusion (Biesta, 2011, s. 121-

122). Till skillnad från samtliga övriga respondenters uppfattning om att de kan inkludera sina 

kollegor i undervisningen om de uppfyller villkoren, menar B1 att man inte kan ge någon inflytande 

och delaktighet, man “måste känna det”. Inflytandet kan alltså inte komma från dem “på insidan” 

som väljer att inkludera andra, som är fallet med det perspektiv på inklusion som vi 
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använder oss av. Möjligtvis kan detta uttalande tolkas som uttryck för ett synsätt som ligger inte 

bara inom fältet följaren har stort inflytande, utan ännu längre ut till höger på den skala vi illustrerat 

i modellen (se figur 1).  

Följande citat går att tolkas som att förskolläraren kan behöva ”backa”, och hitta en i 

arbetslaget gemensam förståelse, för att sedan gå vidare tillsammans. Det går även att tolkas som att 

denna gemensamma förståelse innebär en gemensam lägre nivå än förskolläraren skulle önska. 

Detta t ex genom förskolläraren får ta bort moment eller idéer som hen hade velat att 

undervisningen skulle innefatta:  
 

B1: Att stanna upp och vad är det du leder i och vad är rimligt just nu i det arbetslag du 

är i? Att få hjälp att organisera för att delaktigheten ska bli trovärdig och att man ska få 

känna att alla är med. Men ofta handlar det om att stanna upp och sovra bort – good 

enough. Sen kan jag också tänka att om ni är i ett arbetslag om tre så kanske du kan 

börja med att nå ut till en kollega – att börja där och försöka locka i något som ni kan 

dela och så låter ni det andra vara. Att ha 100% förståelse på ett 100% arbetslag i början 

är svårt. Man kanske måste vara lite, att inte ha så bråttom heller.  

  

Vi tolkar det som att B1 ger uttryck för en strävan efter inklusion som är så viktig att den står över 

andra mål. Andra mål skulle kunna lämnas åt sidan, åtminstone för stunden, till förmån för 

delaktigheten. Detta tolkar vi som särskilt framträdande i B1s uttalande ”… att börja där och 

försöka locka i något som ni kan dela och så låter ni det andra vara”. Vi tolkar det även som att det 

inte räcker med att bara inkludera, det krävs att delaktigheten är trovärdig. En ”trovärdig 

delaktighet” skulle kunna tolkas som att människor har ett reellt inflytande och möjlighet att 

påverka, och inte bara är till synes inkluderade. Att en delaktighet är ”trovärdig” skulle vidare 

kunna tolkas som att det inte förekommer varken extern eller intern exklusion (Biesta, 2011, s. 118-

119). Med andra ord behöver de som ingår i arbetslaget delta i beslutsprocesserna, men de behöver 

också känna att deras åsikter tas på allvar och faktiskt “räknas”. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens syfte var att förstå hur förskolläraren tolkar sitt uppdrag att leda och ansvara för 

undervisningen i förskolan i förhållande till arbetslaget. Syftet var även att undersöka hur 

förskolläraren beskriver sina förutsättningar för denna del av uppdraget som handlar om att ansvara 

för och leda undervisningen. Syftet har besvarats eftersom vi skapat en större förståelse för hur 

förskolläraren kan uppfatta sitt uppdrag, detta genom att respondenterna beskrivit olika sätt på vilka 

de tolkar sitt uppdrag. De har även beskrivit sina upplevda förutsättningar för uppdraget, och 

följaktligen har vi skapat större förståelse för även detta. Därmed har även forskningsfrågan, om hur 

förskolläraren tolkar uppdraget och förutsättningarna att leda och ansvara för undervisningen i 

förskolan, besvarats.  

I överensstämmelse med teorin om ledare och ledarskap, associerades detta ledarskap med 

att inneha särskilda egenskaper och att handla enligt vissa normer för ledare. I respondenternas svar 

ser vi ett nära samband mellan förutsättningarna för att leda och olika sätt att leda, med andra ord 

vilket ledarstil och vilket situationsorienterat ledarskap de anser mest lämpligt utifrån givna 

förutsättningar. Annorlunda uttryckt påverkar de förutsättningar de uppfattar sig ha för ledarskapet 

vilken typ av ledarskap de uppfattar som passande eller möjligt.  

Resultatet visade även att det fanns en enighet i ambitionen att tillämpa demokratiskt ledarskap och 

övriga teorier och begrepp inom fältet följaren har stort inflytande (se figur 1), som delta och 

delegera, samt inklusion. Respondenterna beskrev vad de uppfattade som en brist på förutsättningar 

vilket gjorde att ambitionen om följaren med stort inflytande stundtals uppfattades som orimlig. 

Förutsättningarna beskrevs av respondenterna som den egna kunskapen eller förmågan att leda 

arbetslaget, samt pedagogiskt utbildade, engagerade kollegor som förstår förskolans uppdrag. I de 

fall respondenterna upplevde det som att dessa förutsättningar saknades blev följden att 

förskollärarna valde de mest lämpliga, och ibland de enda möjliga formerna för ledarskap, vilket vi 

tolkade som utryck för ett auktoritärt ledarskap, strategierna instruera och insälja samt exklusion.  

Även om vi uppfattade en enighet strävan efter att leda enligt teorierna inom fältet följaren 

har stort inflytande enligt modellen (se figur 1), uppfattade vi att det fanns en spännvidd i vilken 

vikt respondenterna lade i denna strävan. Den ena typen av uppfattning handlar om en strävan efter 

det demokratiska ledarskapet och efter inklusion, som upphör om kravet för inklusion inte uppfylls. 

Som respondent F5 uttrycker det “... jag skulle inte stanna i en situation där jag inte kan garantera 

en viss kvalitet”. Vidare skulle hen kommunicera till ledningen att det finns pedagoger som behöver 

utbildning, t.ex. om vad uppdraget går ut på. Med andra ord är det demokratiska ledarskapet samt 

inklusion är eftersträvansvärt, men får inte stå över andra mål. Andra mål kan vara t ex att känna att 

man kan stå för bakom undervisning arbetslaget genomför, eller som respondent F5 
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formulerar det ”att kunna garantera en viss kvalitet”. Om förskolläraren upplever att målet att 

garantera en viss kvalitet inte kan nås, överges målet med inklusion av hela arbetslaget i 

undervisningen. Med andra ord uppfattar förskolläraren den tänkta situationen som att de båda 

målen är icke-förenliga, och prioriterar då målet att garantera kvalitet framför målet att inkludera 

hela arbetslaget i undervisningen. 

 Detta står i kontrast till den andra uppfattningen som handlar om att ansvaret innebär att 

förskolläraren hittar en gemensam förståelse i arbetslaget, och utgår från den i arbetet med 

undervisning. Förskollärarens utgångspunkt i arbetslagets gemensamma förståelse kan också förstås 

som ett uttryck för att ovillkorligen sträva efter det demokratiska ledarskapet och att inkludera alla i 

arbetslaget. Vi tolkar det som att denna strävan är så viktig att den står över andra mål, som skulle 

kunna lämnas åt sidan åtminstone för stunden, till förmån för delaktigheten. Detta tolkar vi som 

särskilt framträdande i B1s uttalande ”… att börja där och försöka locka i något som ni kan dela och 

så låter ni det andra vara”.  

Vi ser ett potentiellt samband mellan att förskolläraren sorterar bort sådant som inte hela 

arbetslaget förstår och Sheridans uttalande om tendensen att arbetslags yrkeskompetenser jämnas ut, 

vilken vi redogjort för i kapitlet tidigare forskning. Sheridan menar att arbetslag ofta lägger sig på 

en gemensam lägsta nivå, i stället för att lära sig av varandra, vilket ger en situation som är 

hjälpsam varken för vuxna eller barn (Sheridan, 2011, s. 8). Således menar vi att om förskolläraren 

utgår från arbetslagets gemensamma förståelse och “låter det andra vara”, finns det en potentiell 

risk att nivån på utförandet blir lägre än den skulle behöva vara. Detta är dock inget vi kan visa på i 

studien, men det skulle vara intressant att se undersökningar av sådana potentiella samband.  

I de fall respondenterna upplever att förutsättningar saknas, har de olika sätt att hantera 

situationen. Några olika tillvägagångssätt är att ge instruktioner om olika moment, undervisa sina 

kollegor, agera som förebilder samt att ta tillbaka ansvaret och ta över själva. En beskrivning av ett 

agerande hos ”följarna” i vår studie är när respondent F1 menar att hens kollegor inte utfört sina 

uppdrag. Detta ser vi i uttalandet ”La jag över ansvaret blev saker inte gjorda”. I en annan situation 

beskrev F2 hur hon instruerat en av kollegorna i arbetslaget hur en app fungerar. F2 beskrev 

kollegan som att ”ögonen lyste, för nu hade hon ju lärt sig något nytt”. Detta skulle kunna vara en 

reaktion hos följaren på en viss typ av ledarstil. Vår studie ämnar dock inte, och undersöker inte 

heller några samband, utan detta är endast förslag på vidare forskning. Det skulle vara intressant att 

läsa studier om samband mellan förskollärarens agerande som ledare och vilken respons som detta 

genererar hos barnskötare och övrig personal i arbetslaget. Vi tänker att sådana samband, mellan 

vilka reaktioner hos följaren som kan följa på olika sätt att leda, skulle kunna vara ett innehåll i 

reflektioner om ledarskap i förskolans praktik. En förutsättning för sådana diskussioner är dock att 

ledarskap i arbetslaget är ett ämne man pratar om i förskolan. 
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Respondenterna i studien upplever mycket stress och osäkerhet i relation till ledarskap i 

arbetslaget, och uttrycker att de saknar utbildning för ledarskap gentemot arbetslaget. Vidare ser 

förskollärarna det som problematiskt att personal saknar pedagogisk utbildning, och uttrycker en 

stress över att ansvara för kollegor som de anser saknar kunskap. För att placera vår studie i ett 

samhälleligt sammanhang, skulle dessa delar av resultatet kunna tolkas som uttryck för den 

situation förskolan befinner sig i idag. Som vi redogjort för i inledningen, menar Eidevald och 

Engdahl att förskolans utveckling inneburit ett dilemma inom förskolepraktiken, där andelen 

outbildad personal kraftigt ökat, samtidigt som det pedagogiska uppdraget förutsätter en högre 

andel förskollärarutbildade (Engdahl & Eidevall, 2018, s. 28). Dessa eventuella samband mellan 

förskollärarnas upplevda stress och den höga andelen pedagogiskt outbildad personal är inget vår 

studie undersöker. Det bör i stället ses som våra egna associationer utifrån resultatet, om eventuella 

samband som vi gärna skulle se studier om. Utifrån den stress kring processen att lära sig leda som 

beskrivs av respondenterna, verkar det som att mer kunskap och förståelse behövs om sådana 

processer, samt hur förskollärare ska handla i den situation förskolan befinner sig i idag. 

Om den praktiska verkligheten beskrivs som att förskollärare leder och utbildar sina 

kollegor, borde det rimligtvis kräva en viss kunskap om t.ex. vilken ledarstil som är lämplig i olika 

situationer. Kanske är det rimligt, att som respondenterna i vår studie lyfter, att ledarskap i relation 

till arbetslaget ingår i förskollärarutbildningen. Dock är detta sådant som skulle behöva stöd av 

forskning, och vi menar att sådan forskning verkar behövas, forskning som inriktar sig specifikt på 

just förskollärarens typ av ledarskap i förskolans unika kontext, och vilket sätt detta sedan skulle 

kunna ingå i förskollärarutbildningen.  

Lpfö 18, där förskollärarens särskilda ansvar för undervisningen formuleras, är ett resultat 

av bl.a. den omfattande granskning som Skolinspektionen gjorde 2016 som visade att det fanns 

stora skillnader i den pedagogiska kvaliteten på svenska förskolor (regeringen.se). Även om syftet 

med formuleringarna i Lpfö 18 är att öka likvärdigheten mellan olika förskolor, är det enligt oss, 

med utgångspunkt i vår studie, inte självklart att utfallet blir så. I vårt resultat ser vi en stor stress 

över att ansvara undervisningen i ett helt arbetslag där en stor procent som ingår i arbetslaget saknar 

pedagogisk utbildning. Förskolläraren menar att hen skulle lämna situationen om hen inte anser sig 

ha kompetenta kollegor och upplever sig kunna ansvara för undervisningen som arbetslaget ska 

genomföra gemensamt. Att inte stanna i situationen, och till exempel flytta till en förskola med 

högre andel pedagogiskt utbildad personal – vad händer då med likvärdigheten förskolor emellan? 

Vi menar att den reviderade läroplanen inte bara är otydlig vad gäller ledarskap, vi menar också att 

den paradoxalt nog, eventuellt bidrar till motsatsen till intentionerna med den.  

Först blev vi lite förvånade av vårt resultat som ofta beskrev ett auktoritärt ledarskap. 

Kanske är det så att detta demokratiska arbetssätt har varit lämpligt då det fanns en större 
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andel förskollärare och barnskötare, två yrkeskategorier som har en pedagogisk utbildning. När nu 

en tredjedel av arbetslaget består av personal som helt saknar adekvat pedagogisk utbildning, är då 

det demokratiska ledarskapet fortfarande eftersträvansvärt, eller ens rimligt? Dock är det auktoritära 

ledarskapet som begrepp inte något som används ofta i praktiken, och vi blev själva förvånade att 

det var det begrepp som i vissa fall bäst beskrev respondenternas uttalanden. Även exkludering av 

resten av arbetslaget från både planering och genomförande klingar “dåligt” i relation till 

formuleringen “Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget 

genomför gemensamt” (Skolverket 2018).  

Resultatet i vår studie visar att uppdraget om det särskilda ansvaret och att leda undervisningen har 

tolkats olika, även då det som i fallet med vår studie, har hållits nätverk och forum under ett års tid 

med utrymme att diskutera de nya skrivningarna i läroplanen. Vi menar därför att 

läroplansformuleringen “att leda undervisningen” inte med självklarhet betyder “att leda 

arbetslaget” även om tolkningen kan anses rimlig från en förskollärares perspektiv. Det faktum att 

Lpfö 18 innehåller denna, enligt oss, något otydliga formulering verkar ha lett till skilda tolkningar. 

Vi tror inte att skilda tolkningar av styrdokumenten som görs i det tysta är en framkomlig väg för 

samarbete i arbetslagen. Tvärtom, och som vår studies titel antyder, menar vi att det inte har talats 

tillräckligt om förskollärarens ledarskap i arbetslaget.  

Avslutningsvis vill vi belysa studiens resultat utifrån några av de traditioner som finns 

gällande arbetslag inom svensk förskola. Som vi nämnt i kapitlet tidigare forskning, finns det en 

stark förankring av det demokratiska arbetslaget, där beslut tas gemensamt (Enö, 2011, s. 5). Vi 

menar att det finns ett potentiellt samband mellan denna tradition och den strävan efter demokratiskt 

ledarskap och inklusion som respondenterna genomgående uttrycker i vårt resultat. Då 

förskollärarens ledarskap utövas inom en kontext med starkt förankrade demokratiska värden, är ett 

rimligt antagande att denna kontext påverkar vilket ledarskap som ses som eftersträvansvärt.  

Samtidigt har förskollärarna i vår studie tolkat formuleringen i läroplanen om det särskilda 

ansvaret för undervisningen, som att hen har mandat att ta de slutgiltiga besluten, utan att i alla 

situationer rådgöra med arbetslaget. Även om förskollärarens beslut inte skulle falla inom ramen för 

vad arbetslaget anser, finns det alltid en mycket tydligt uttryckt strävan efter att så ska vara fallet.  

Vi uppfattar det som en beskrivning av ett ledarskap i ett komplext sammanhang, som vi gärna 

skulle läsa fler studier om. Detta avslutande citat menar vi ramar in vad detta ledarskap kan 

innebära enligt vår studie:  

 

F5: Det är ju ändå jag som beslutar vad vi ska jobba med, men det finns inte på kartan 

att jag skulle välja något som jag står ensam i.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
För respondenter inom yrkeskategorin förskollärare: 
 
Inleda intervjun med en bakgrund: 
Vi kommer att skriva en uppsats om undervisningsbegreppet sedan nya läroplanen Lpfö 18 satts i 
bruk. Inför revideringsarbetet av läroplanen genomförde Skolverket en mängd möten med 
pedagoger inom förskolan där undervisning diskuterades. Mötena visade att det fanns ett visst 
motstånd mot begreppet och/eller att det fanns områden som känns otydliga. Tanken för oss är att 
intervjua förskollärare för att se vad de tycker, vilka förutsättningar för undervisning förskollärare 
kan tänkas ha och hur förskollärare ser på ansvar kring undervisning.  
 
Upprepa samtyckes- samt konfidentialitetskravet.  
 
Frågor: 
 
- Vilka är du/ni och hur länge har ni jobbat?  
 
- Vad har du för utbildning? När gjorde du den? 
 
- Har ni kommit i kontakt med Lpfö 18? På vilket sätt? 
 
- Har ni kommit i kontakt med begreppet undervisning, och hur tolkar ni det? 
 
- I den nya läroplanen har förskolläraren ett förtydligat särskilt ansvar för det pedagogiska 
innehållet som arbetslaget ska genomföra tillsammans. Hur ser ni på det? Finns det några 
svårigheter eller möjligheter? Kan ni ge exempel?  
 
- Hur tolkar du ditt ansvar i arbetslaget?   
 
- Tycker ni att er utbildning gett er förutsättningar för att vara en bra ledare i arbetslaget?  
 
- Hur samarbetar ni kring undervisning i arbetslaget?  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

För respondent inom yrkeskategorin biträdande rektor: 
 
Inleda intervjun med en bakgrund: 
 
Vi kommer att skriva en uppsats om undervisningsbegreppet sedan nya läroplanen Lpfö 18 satts i 
bruk. Inför revideringsarbetet av läroplanen genomförde Skolverket en mängd möten med 
pedagoger inom förskolan där undervisning diskuterades. Mötena visade att det fanns ett visst 
motstånd mot begreppet och/eller att det fanns områden som känns otydliga. Tanken för oss är att 
intervjua förskollärare för att se vad de tycker, vilka förutsättningar för undervisning förskollärare 
kan tänkas ha och hur förskollärare ser på ansvar kring undervisning.  
 
Upprepa samtyckes- samt konfidentialitetskravet.  
 
- Skulle du vilja berätta vem du är och vad du arbetar som? 
 
- Om vi ser tillbaka på hur det startade, hur reagerade förskollärare i din enhet på begreppet 
undervisning, när det först kom upp för diskussion? 
 
- Hur tycker du att deras attityder är nu i jämförelse med då? 
 
- Finns det några gemensamma nämnare för utmaningar eller åsikter som förskollärare lyft kring 
undervisning?  
 
- Har förskollärare nämnt något kring delaktigheten och ansvaret för undervisning i arbetslaget?  

- Har det getts uttryck för utmaningar inom ledarskap? 
 


