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Det verkade så enkelt. 
 
En essä om att leda ett arbetslag 

 



 

Abstract 

 

In this essay I reflect over a dilemma I have experienced myself. The dilemma relates to the 

difficulty in leading a work group in pre-school when not yet having a pre-school teacher 

degree. It reflects on the development I have made during my experience based pre-school 

teacher degree. I am describing my inner doubts about my skills as a leader and through my 

story I am trying to find answers and new insights. My purpose with this essay to give a 

picture of the leadership when being as a pre-school teacher  

 

I am using a hermeneutic viewpoint of which means interpreting and understanding 

experiences and phenomena. My questions focus on leadership and development, in this 

reflecting has been an important part in order to visualise my thoughts and to audit myself 

critically. 

 

The questions I am working with are among other the difference between different leadership 

styles and what the difference is between being a boss and a leader. In the essay I am 

discussing the FIRO theory to look at the development in different groups. In the end of the 

essay I discuss the curriculum and how responsibility is divided in pre-school and compare 

the old curriculum with the revised edition. In the end, I reflect on my own leadership and 

leadership styles. 

 

My conclusion is that I as a leader have to adapt my leadership to the prevailing situation and 

that I, as a preschool teacher act as a role model. 

 

Keywords: pre-school, boss, leader, curriculum, group dynamics, work group and team 

 



 

Sammanfattning 

 

I denna essä reflekterar jag över ett dilemma som är egenupplevt. Dilemmat handlar om 

svårigheten i att leda ett arbetslag som ännu inte är färdig utbildad förskollärare. Dilemmat 

belyser min utvecklingsprocess som jag genomgått under min erfarenhetsbaserade 

förskollärarutbildning. Jag beskriver mina inre tvivel på min förmåga som ledare och utifrån 

min berättelse försöker jag finna svar och nya insikter. Syftet med denna essä är att försöka 

synliggöra ledarskapet i förskolläraryrket.  

 

Jag använder mig av ett hermeneutiskt synsätt som innebär att försöka tolka och förstå 

erfarenheter och fenomen. Mina frågeställningar fokuserar på ledarskap och utveckling. 

Reflektionen är viktig för att kunna synliggöra mina tankar och kunna granska mig själv 

kritiskt. 

 

Frågor jag arbetar kring är bland annat skillnaden mellan olika ledarstilar och vad skillnaden 

är mellan att vara chef respektive ledare. I essän diskuterar jag FIRO teorin för att se på 

gruppers utveckling. I slutet av uppsatsen ser jag på läroplanen och ansvarsfördelningen inom 

förskolans verksamhet samt jämför den gamla läroplanen med den reviderade upplagan. I 

slutet reflekterar jag kring mitt eget ledarskap och olika ledarstilar.  

 

Min slutsats är att jag som ledare behöver anpassa mitt ledarskap till rådande situation samt 

att jag som förskollärare verkar som en förebild.  

 

Nyckelord: förskola, chef, ledare, läroplanen, gruppdynamik, arbetslag 
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Nu kommer vi igång! 

 

Barnen håller som bäst på att plocka klossar ner i lådan, för vi ska ha lunchsamling. Ikväll har 

vi avdelningsmöte, åh så skönt det ska bli, jag får den där känslan i magen att vi ska vara 

effektiva och ta en massa beslut, vi kommer att komma igång nu! Det känner jag. Bland annat 

ska vi dela in barnen i tre aktivitetsgrupper vi måste bara bestämma vilka barn som ska vara i 

vilken grupp och hur vi ska lägga upp arbetet kring grupperna, men det borde inte vara några 

problem. Tina och Jana får komma med förslagen själva så att de känner att jag lyssnar på 

dem och att de också är med och bestämmer hur arbetet ska läggas upp. Jag kommer att säga 

ja till första förslaget, även om jag själv valt att lägga upp det på något annat sätt, tänker jag 

och känner mig stärkt. Ända sedan jag fick uppdraget av min chef att vara arbetslagsledare 

har stämningen i arbetslaget varit lite ansträngd. Min chef gav mig för ett tag sedan ett utökat 

ansvar på avdelningen. ”Förskolläraren som skulle börja i er grupp har tackat nej till tjänsten, 

du som är en ledande person få ansvaret att vara arbetslagsledare från och med nu. Du går 

dessutom förskollärarutbildningen nu och jag ser hur du hela tiden utvecklas.” 

 

Jag kommer in från gården efter att ha lämnat över de sista barnen till stängningspersonalen 

ute på gården. Mina kinder är röda av kylan ute och det ska bli skönt att få komma in i värmen 

nu. Jag tänker: Åh vad kul att mötet börjar strax! Jag undrar varför Tina alltid ska ha sin 

telefon med sig över allt? Kan hon inte vara utan den under en timme som mötet håller på? 

Äsch strunt i det nu. Vi ska ha ett bra möte och om hon vill ha sin telefon med sig som en 

snuttefilt så får jag väl bita mig i läppen för husfridens skull. Jag börjar med att informera om 

morgonmötet med chefen igår. Jag drar igenom punkterna lite snabbt, men enligt mig, på ett 

tydligt sätt. Tinas telefon plingar till, hennes dotter undrar något, jag fortsätter utan att invänta 

henne och känner ett sting av irritation inom mig och tänker: vi kan inte avbryta mötet bara 

för hennes skull. Jag tänker fortsätta prata och om hon missar viktig information och beslut så 

får hon skylla sig själv och fortsätter presentera det som togs upp på mötet.  

 

Vi ska bland annat vara ute på gården kl. 8.00 varje dag för att vi har en så liten gård att vi 

måste turas om att vara ute så att det inte blir för många barn på gården. Chefen och vi 

arbetslagsledare beslutade att vår avdelning ska gå ut kl. 8.00 varje dag. Vad bra de verkar ta 

informationen om detta! De säger inte emot som jag förväntade mig att de skulle göra. Okej 

nu ska vi se till att få igång gruppaktiviteterna. Då kommer vi till dagens viktiga punkt! Jag 

har sett fram emot att få se vad vi kommer fram till ikväll.  
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”Hur ska vi lägga upp arbetet kring smågrupperna?” Jag lägger fram det som en fråga för att 

kollegorna ska känna att de är med och styr. Vi är tre pedagoger så tre grupper blir ganska 

naturligt är vi överens om. Hur arbetet ska ske kring dessa är ännu oklart, vi diskuterar fram 

och tillbaka, väger för och nackdelar. Vi har i princip två rum som går att använda vid 

gruppaktiviteterna, och utomhus förstås. Om en annan grupp är utomhus skulle vi kunna 

utnyttja deras lokaler. Det är ingen ultimat lösning, det bästa hade varit om vi hade tre egna 

rum att vara i. Att ha en utegrupp tre dagar i veckan är ingen av oss pigga på, vi vet hur det 

svenska vädret kan vara och att stå ute i snålblåst och regn är det ingen som vill tvingas till. 

Detta alternativ går alltså bort. Alternativet om att vara på någon annans avdelning och ha en 

grupp tycker jag låter som mest rimligt och möjligt. Jana, min kollega, suckar och säger ”ja 

men då måste vi hela tiden anpassa oss efter de andra avdelningarna.” 

 

Tina föreslår att vi har aktiviteter med en varsin grupp en dag var i veckan. Det innebär att 

barnen får cirka 20 minuters planerad pedagogisk tid i veckan! Inte varje dag utan i veckan! 

Det är ju helgalet, hur ska vi hinna få in alla läroplansmål på den tiden, hinner jag tänka och 

protesterar genom att säga. ” Vi har en läroplan att följa och den innehåller massor med mål vi 

måste få in i vår verksamhet och då räcker inte 20 minuter”. Tina säger då, ”Barnen utvecklas 

ju ändå, de där 20 minuterna är ju inte avgörande. Vi hade ju inga grupper förra året och 

föräldrarna är ändå jättenöjda med den här förskolan.” Vi måste ju ha en planerad pedagogisk 

verksamhet mer än en dag i veckan för barnen, är min åsikt och har alltid varit. Jag skulle 

kunna peka med hela handen här och säga att nu gör vi som jag säger, eftersom jag nu har ett 

större ansvar. Men då är vi tillbaka där igen med sura miner och prat bakom min rygg, att jag 

är så ”duktig” och tror att jag kan så mycket bara för att jag nu börjat en utbildning. Jag vill 

inte ha det så, jag mår bara dåligt när jag inte får ha en god relation med mina kollegor, jag 

vill kunna skratta och ha kul på jobbet, tänker jag.  

 

Men vi har samtidigt ett uppdrag att utföra, och jag vill visa min chef och mig själv att jag 

klarar av det här utökade ansvaret. Jag hinner inte säga så mycket mer innan Tinas telefon 

ringer igen, dottern är tydligen sjuk och vill att mamma ska komma hem, Tina beslutar att 

avsluta för sin del. Jag funderar, varför ska jag och Jana fortsätta då? Tina har varit den som 

styrde på avdelningen och hon har lång erfarenhet som barnskötare. Jag och andra kollegor 

har låtit henne ta ansvar för till exempel veckobrev, hur miljön ska utformas osv. Jag tänker: 

utan Tina kan vi inte ta några beslut, för tar jag och Jana något beslut tillsammans så river 

Tina upp dem och Jana säger att det var jag som sa, jag som gjorde. Tina verkar inte vilja ta 
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mina idéer på allvar så jag beslutar mig för att också avsluta och gå hem. Nu känns det som 

att jag inte vågar säga ifrån när jag ser brister i vår verksamhet. Trots att jag har lång 

erfarenhet och vet att jag kan, så lyckas jag inte stå på mig mot Tina. Jag funderar över varför 

kände jag inte likadant tidigare? Jag blir nästan arg på chefen, om hon bara hade sagt på ett 

möte att jag nu var den som var ansvarig på avdelningen eftersom jag snart är förskollärare, 

hade kanske mina åsikter haft större inverkan på Tina. Genom att ge upp och gå hem slipper 

jag peka med hela handen och ta på mig rollen som dålig ledare så jag beslutar att också gå 

hem. Jag tänker: vi får låta det bero och ta upp diskussionen igen en annan gång. Även om jag 

och Jana nu beslutar en del saker kommer Tina att opponera sig mot det, känner jag och ger 

upp. Gud så skönt det ändå var att vara barnskötare! Då kunde jag med gott samvete gått hem 

nu och lämnat över ansvaret till någon annan att se till att detta blev gjort. Istället lämnar jag 

jobbet denna kväll med en oroskänsla i magen, vi som skulle få så mycket gjort ikväll. Det 

slutade med att vi inte kom någonstans. På vägen hem tänker jag: det känns som att alltihop är 

mitt fel, eftersom ansvaret ligger på mig, men ändå inte riktigt då jag inte är färdig 

förskollärare med legitimation. Hur ska jag klara av det här på riktigt sen? Kommer den 

resterande delen av utbildningen ge mig redskap att bli den förskolläraren jag föreställt mig?  

 

Jag arbetar tillsammans med Tina och Jana som är lugna och väldigt omsorgsfulla mot 

barnen, men den pedagogiska biten brister lite enligt mig. Barnen får vad de behöver i form 

av blöjor, mat, sömn och tröst om någon är ledsen men några pedagogiska utmaningar är det 

inte tal om. Jag har börjat inse mer och mer under utbildningens gång att vi måste utmana 

barnen mer. Jag är ändå glad att få ha dem som mina kollegor, vi har arbetat tillsammans i 

snart 2 år och fungerar bra ihop, men på sista tiden har det skett något, jag upplever dem som 

lite sura ibland, framför allt när det är möten som jag ska gå på. Tidigare delade vi på dem 

men nu vill chefen att jag kommer på alla möten.  
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Vi skulle ju gå ut 

 

Jag är så ledsen när jag kliver ur sängen denna morgon. Mötet i går gjorde inte att vi direkt 

kom igång som jag hade hoppats. Vi får ta en sak i taget, nu har vi i alla fall bestämt att vår 

avdelning ska vara ute på morgonen så vi slipper en påklädning. Jag har fått rollen som 

arbetalagsledare trots att jag knappt är halvvägs igenom min förskollärarutbildning, vilket är 

spännande men det känns som om att det inte går så bra just nu. Jag känner mig lite stolt över 

att min chef ser att jag gör ett bra jobb och uppskattar mig, jag tänker igen på det min chef sa 

till mig för två månader sen. ”Ann-Sofie du är så bra! Du tar redan på dig rollen som ledare. 

Det finns inga förskollärare att få tag i just nu, du är snart klar med din utbildning, jag tror att 

du behöver denna utmaning.”  

När jag kliver in på förskolans gård kl. 9.00 noterar jag direkt att kollegorna inte klätt på 

barnen och kommit ut på gården kl. 8.00 som vi kommit överens om. Det regnar visserligen 

litegrann just nu och det finns små vattenpölar efter nattens skyfall kvar, men barnen måste ju 

få komma ut! Dessutom är det superkul för barn att leka med vatten. Jag är inte heller 

stormförtjust i att de blir blöta och kalla efter 5 minuter utomhus och att jag sedan måste gå i 

närkamp med galonbyxornas gummiband och försöka slita av genomvåta strumpor som suger 

sig fast på fötterna men det är en del av mitt arbete och jag har en skyldighet gentemot barnen. 

Dessutom finns det inget roligare för barn än att få hoppa i vattenpölar.  

 

Inne på avdelningen sitter båda mina kollegor på varsin stol. En i rummet där barnen befinner 

sig och den andra lutandes mot dörrkarmen intill rummet, de pratar om ljusstakarna som vi 

inte hittade inför advent. Barnen leker i det stora rummet någon har plockat ner Duplo 

eftersom det är tre barn som sitter och bygger med dem, annars brukar den lådan Placeras i 

bokhyllan vid städning. Övriga barn leker och drar fram leksak efter leksak, ingen leker 

egentligen med dem utan snarare vandrar runt och häller ut sakerna. Lilla Julia står bredvid 

Tina och tittar på när de andra barnen leker, ingen av mina kollegor har försökt få in henne i 

någon lek, vi vet alla att hon har svårt att själv ta sig in i leken. Hon behöver vår hjälp att 

starta upp sedan kan hon leka hela dagen. Hon skiner upp som en sol när hon ser mig komma 

in. Jag har blivit lite av hennes favorit, hon väljer alltid att sitta vid mitt bord eller bredvid mig 

på samlingarna, det är ofta jag som hjälper henne in i lekarna. 

 

Medan jag tittar på Julia och ler tillbaka känner jag att hjärtat bultar hårt i mitt bröst, jag måste 

nu åter igen påpeka något för mina kollegor. Jag är irriterad över att vi måste klä på alla barn 
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som kommit, vilket vi sluppit om vi tagit emot dem utomhus som vi sagt. Jag frågar varför de 

är inne när klockan är nio. ”Märkte du inte att det regnade när du gick till jobbet!?”, säger 

Jana som sitter i dörren, ”jag tänker då inte gå ut i det här vädret! Det ska dessutom komma 

mer regn under dagen sa de på TV i morse. ” 

”Men vi kan inte vara inne en hel dag för att det regnar ute” påpekar jag, ”vi tog beslut på 

mötet förra veckan att vi skulle gå ut kl. 8 varje dag.” 

”Tog beslut? Det minns jag inte, du informerade om att NI tagit det beslutet på ett möte som 

vi inte var delaktiga i” säger Tina. Visserligen var inte alla på förskolan delaktiga på detta 

möte men så är det inom förskolan, alla kan inte vara med på allt, tänker jag.  

 

Jag suckar, vi är tillbaka här igen, jag upplever igen att de inte har något förtroende för mig 

och att jag tar beslut utan dem. Okej strunt i det nu tänker jag. Jag tar ut barnen på 

eftermiddagen istället vi får passa på att ha någon aktivitet inne istället. Jag föreslår att vi alla 

kan ha rörelse till musik efter morgonsamlingen. Kollegorna går med på det.  

 

Hur kan det komma sig att jag som barnskötare kände mig som en naturlig ledare, till och 

med bättre ledare än de flesta förskollärarna på förskolan stundtals? Jag upplevde att vi hade 

en rätt bra verksamhet med vår barngrupp. Nu har jag fått ett större ansvar och är verkligen på 

väg mot mitt mål som färdig förskollärare. Varför känner jag sådan ångest inför uppdraget? 

Det känns som en tyngd på mina axlar att barnens utveckling vilar på mig och min förmåga 

att leda kollegorna i rätt riktning. Det verkade så enkelt när jag som barnskötare lärde mig av 

förskollärarkollegorna. Jag känner att det var ganska skönt att vara den som blev ledd. Kanske 

är jag inte den naturliga ledare som jag trodde. Hur ska jag bli en kollega som engagerar sina 

kollegor och inspirerar dem utan att trampa någon på tårna? Skulle det ha blivit annorlunda 

om chefen samtidigt som hon gav mig uppdraget att ta på mig lite av förskolläraruppdraget 

även sagt det till hela personalgruppen och förklarat för alla varför? 
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Syfte och frågeställningar 

 

Innan jag påbörjade min utbildning såg jag mig själv som en stark och självsäker ledare. Jag 

kände ofta att jag tog på mig en ledande roll i gruppen inte minst för att min chef också ansåg 

det och gav mig ett utökat ansvar, men också för att jag såg det som naturligt för mig att gå in 

i rollen som ledare. Allt eftersom tiden gått har det framkommit hur mycket ansvar som vilar 

på förskolläraren vad det gäller styrdokument och att kunna engagera andra i det pedagogiska 

arbetet. Jag vill med denna text försöka synliggöra ledarskapet i förskolläraruppdraget. I den 

reviderade läroplanen framgår det att förskolläraren har ett utökat och mer precist uppdrag i 

förhållande till den gamla. I samtal med andra studenter och färdigutbildade förskollärare har 

det framkommit att det är fler som känner en osäkerhet kring samarbete och ledarskap. Med 

denna uppsats hoppas jag kunna ge förskollärare och studenter en större förståelse för 

förändringen i sin ledarroll när man går från barnskötare till förskollärare.  

 

Min undersökning syftar till att synliggöra hur en ledarroll växer fram och vad som 

kännetecknar en bra ledare samt få en djupare förståelse för vad som kännetecknar olika 

ledarstilar. I denna essä vill jag även tydliggöra skillnaden mellan att vara en ledare och en 

chef. Jag kommer att reflektera kring olika begrepp som gruppsykologi och ledarskap. 

I min berättelse beskriver jag hur mina kollegor upplever att jag styr och ställer över dem när 

jag påpekar att vi måste gå ut på gården för att hinna vara ute med våra barn, ett beslut som 

togs på hela huset och inte av mig. Jag ska försöka förstå min ledarroll och stil utifrån olika 

perspektiv. 

 

Jag vill med denna uppsats spegla ledarskapet hos förskollärarna i förskolan. Min ambition är 

att denna uppsats väcker intresse hos andra förskollärarstudenter och även  andra 

yrkesgrupper där man utövar ledarskap i någon form. Inom förskolan arbetar man hela tiden 

med människor och grupper, inte bara barngrupper utan även arbetslag. Min förhoppning med 

denna uppsats är att se hur man kan försöka förstå gruppers utveckling.  

 

Mina frågeställningar: 

Vad är skillnaden mellan olika ledarstilar och vad kännetecknar dessa? 

Hur utvecklas människor tillsammans i grupp?  

Hur kan man se på ledarskap i förskolan? 
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Metod 

 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete i essäform. Detta innebär att texten innehåller 

författarens egna tankar och erfarenheter, texten är personlig. Lotte Alsterdal som är docent i 

den praktiska kunskapens teori och arbetslivsforskare med inriktning mot praktisk kunskap, 

beskriver essäskrivande som ett sätt för studenter att se på sin praktiska kunskap i ett nytt 

perspektiv (Alsterdal 2014, s. 52). Genom att jag använder mig av mina egna erfarenheter när 

jag skriver min berättelse och sedan kommer att analysera dessa kommer jag förhoppningsvis 

komma till nya insikter.  

 

I texten pågår en dialog mellan erfarenheten och andra tänkare som hela tiden prövar en annan 

position (Alsterdal 2014, s. 62). Jag kommer att med hjälp av teorier försöka förstå min 

erfarenhet. Jag vill med min text se på ledarskap generellt. Mina erfarenheter får även 

representera andra studenters utveckling inom ledarskap eftersom jag upplever att det är fler 

studenter och färdiga förskollärare som känner en osäkerhet kring sitt ledarskap.   

 

Maria Hammarén som är docent i yrkeskunnande och teknologi  säger att skrivandet kan vara 

ett sätt att få syn på erfarenheten men också ett sätt att reflektera på. Genom att synliggöra den 

praktiska kunskapen hämtas materialet i en själv (Hammarén 2005, s. 17-18). Jag vill försöka 

synliggöra mina kunskaper och finna nya vägar och insikter med denna uppsats. En metod i 

denna text är därför reflektion. Filosoferna Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz, 

hänvisar till John Dewey (2009) som menar att tänkandet gör erfarenheten tydlig. Genom att 

tänka på vår erfarenhet, så utvecklas också erfarenheten (Hjertström Lappalainen & Schwarz 

2011, s. 100). Genom att jag skriver ner min erfarenhet och med hjälp av teorier reflekterar 

kring erfarenheten utvecklas en annan erfarenhet, en ny insikt.  

 

När tänkandet utvecklas blir det så småningom det som kallas ”reflektion”. I den filosofiska 

traditionen har man framför allt betonat reflektion som en reflektion av distans. Reflektion har 

förståtts som att gå från den praktiska verksamheten till teorin (Hjertström Lappalainen & 

Schwarz 2011, s. 103). I min uppsats kommer jag att låta mina erfarenheter speglas av olika 

teorier och jag kommer att försöka se mönster och finna ny kunskap. Genom att jag 

tillsammans med mina kurskamrater och handledare diskuterar min text, växer den fram efter 

varje träff som för mig är ett givande sätt att arbeta med texter då jag kan få nya insikter och 

idéer löpande. Hjertström Lappalainen och Schwarz  menar att för att kunna reflektera 
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behöver man erfarenhet kring det man reflekterar över. Man måste alltså leka med barnen för 

att kunna reflektera kring hur de leker. Reflektionen kan ses som något man gör ensam men 

faktum är att en pedagogisk reflektion behöver man göra tillsammans (Hjertström 

Lappalainen & Schwarz 2011, s. 46). I detta fall kommer jag att reflektera ensam och även 

tillsammans med andra forskare genom att läsa deras texter. Att nu reflektera kring ledarskap 

hoppas jag kunna finna nya insikter i mitt ledarskap om ledarskap.  

 

Jag har valt att fokusera min essä kring gruppers utveckling tillsammans och då har jag valt 

att använda mig av FIRO-modellen. Min chef har använt denna modell på möten för att 

försöka visa oss grupprocesser under mina första år som barnskötare. Vi har även använt 

denna modell som kurslitteratur och därför vill jag fördjupa mig i den nu. Jag kommer även 

att se på mitt ledarskap som förskollärare med hjälp av läroplanen och olika teorier.  

 

Filosofen Magdalene Thomassen menar att den hermeneutiska cirkeln är en pågående rörelse 

mellan helheten och delarna. Att försöka förstå och tolka olika texter, hur vi förstår beror på 

vilken text det är jag läser och delarna i texten tolkas utifrån helheten (Thomassen 2007, s. 

101). Jag kommer försöka tolka mina handlingar och mina erfarenheter kring att leda ett 

arbetslag, vilket innebär att jag försöker förstå och tolka min text både som helhet och i del, 

upplevelsen som helheten och uttrycken som delarna. 

 

Att inta ett hermeneutiskt synsätt är att försöka förstå hur vi förstår (Thomassen 2007, s. 103). 

Med hjälp av detta kan jag försöka förstå hur jag uppfattade situationen men också förstå hur 

mina kollegor upplevde mig och på så sätt förbättra mitt ledarskap.  
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Etiska överväganden 

 

I och med att jag använder mig av min erfarenhet som barnskötare har jag vägt in i min 

skrivprocess att jag ska förvränga situationen så att den inte går att koppla till en viss händelse 

eller förskola och använda mig av fingerade namn i min text. ” All personal i 

forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känslig uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 

uppgifter.” (Vetenskapsrådet 2016, s. 12). Jag har i och med mitt yrke en tystnadsplikt och nu 

när jag skriver om mina erfarenheter är det självklart för mig att jag inte använder mig av 

riktiga namn på personerna i min text.  
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Chef – ledare 

 

En fråga jag har funderat över under mitt yrkesliv är varför det inom andra branscher än 

förskolan verkar vara så självklart och accepterat att man har rangordning, hierarkier inom 

arbetsgruppen och att det dessutom ses som en styrka i verksamheten att man har olika 

kompetenser och ansvar. Min erfarenhet inom förskolan är att denna ansvarsfördelning inte är 

lika accepterad. Jag har själv upplevt känslan av någon slags avundsjuka när jag inte fått ta 

ansvar för ett område för att jag inte haft en förskollärarutbildning.  

 

Stefan Svenningsson som är docent i företagsekonomi och Mats Alvesson som är professor i 

företagsekonomi menar på att det ledarskapet som ligger nära medarbetarna är det som är 

viktigast och det som kan åstadkomma utveckling och engagemang (Svenningsson & 

Alvesson 2010, s. 14). Min tolkning av detta är att förskolläraren är närmast medarbetarna och 

inte förskolechefen eller verksamhetschefen. Det är då intressant hur stor vikt som ligger på 

förskollärarens ledarförmåga för hur verksamheten fungerar. Förskollärarna ses inte direkt 

som några chefer eller ledare i dagligtal. Tänker man på ledare inom förskolan tänker man 

nog snarare på biträdande chefer, pedagogiska utvecklare och förskolechefen. En 

förskollärare ses som en kollega, en del av arbetslaget på lika villkor som alla andra. En chef 

har som arbetsuppgift att leda och fördela arbetet på förskolan. När man då pratar om att en 

förskollärare är ledare kom det lite som en chock för mig eftersom jag såg på förskollärarna 

som kollegor men faktum är att det är dem som har det pedagogiska ansvaret, framför allt i 

och med revideringen av läroplanen. Vilken betydelse den reviderade läroplanen kan ha 

återkommer jag till i kapitlet om revideringen av läroplanen. 

 

Ett tecken på att jag inte var en ledare i min berättelse är att jag inte var färdigutbildad 

förskollärare och mitt uppdrag som arbetslagsledare inte heller var officiellt. Att ha ett 

uppdrag där alla känner till vad man har för ansvar tror jag underlättar otroligt mycket för alla 

inblandade. Min chef i berättelsen har inte ett tydligt ledarskap eftersom hon inte meddelar 

alla de nya förutsättningarna i arbetslaget. Om jag blivit mer accepterad som ledare är 

omöjligt att veta. Jag kan bara spekulera kring det, men om mina kollegor varit medvetna om 

att vår chef givit mig ett utökat ansvar kanske de hade accepterat det och förhållit sig till det. 

Istället får de indikationer från mig att jag klivit in i en ny roll, men att den rollen är tilldelad 

mig och inte påhittad själv vet de inte om och kanske är det problemet.   
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Skillnaden mellan att vara ledare och chef kan definieras genom att en chef ansvarar för det 

administrativa, planering och budgetarbetet medan en ledare engagerar medarbetarna genom 

kommunikation och agerande (Svenningsson & Alvesson 2010, s. 31). Jag skulle vilja påstå 

att förskolläraren som är den personen som finns närmast medarbetarna och är den som kan 

engagera medarbetarna dagligen. Förskolechefen finns oftast på plats men har andra 

övergripande uppgifter, bland annat ansvar för budget. Förskolechefen kan leda förskolläraren 

och stötta i arbetet med att leda arbetsgruppen. Psykologerna Barbro Lennéer Axelsson och 

Ingela Thylefors beskriver en ledare som en person som under en viss tidsperiod har mer 

inflytande än de övriga medarbetarna (Lennéer Axelsson & Thylefors 2013, s. 97). 

Förskolläraren har mer inflytande i och med att denna har en högre utbildning och ett större 

ansvar utifrån läroplanen. I övrigt utför barnskötare och förskollärare samma arbete. 

Förskolechefen har ett formellt ansvar i och med dennes yrkesroll, förskolechefen har mandat 

både upp- och nerifrån. En förskollärare har mandat uppifrån att leda det pedagogiska arbetet 

kring barnen men min erfarenhet är att alla förskollärare inte alltid har samma mandat 

underifrån, vilket borde varit fallet då förskolläraren har en längre pedagogisk utbildning och 

en annan ansvarsroll.  

 

En reflektion jag gör är att det eventuellt finns gamla roller och kulturer kvar på förskolorna 

som gör att barnskötare har svårt att acceptera att förskolläraren är deras ledare i arbetet. I 

läroplanen för förskolan har förskolläraren riktlinjer som direkt riktar sig till förskolläraren 

och andra riktlinjer som riktar sig till arbetslaget. Det är allas ansvar att de normer och värden 

som finns i läroplanen uppfylls (Lpfö 98 (rev 10), s. 8). Det är allas ansvar, men vi måste 

påminna varandra som kollegor om någon inte uppfyller detta. På sista sidan i läroplanen står 

förskolechefens ansvar; förskolechefen ska vara en pedagogisk ledare för förskollärare, 

barnskötare och övrig personal (Lpfö 98 (rev 10), s. 16). Jag tolkar detta som att 

förskolechefen ska leda förskollärarna genom att handleda dem i deras arbete tillsammans 

med arbetslaget och barngruppen. I min berättelse upplever jag det som att jag inte får det 

stöd jag behöver av min chef i mitt ledarskap. Chefen kunde ha givit mig mer hjälp genom 

samtal men främst genom att tala om för övrig personal att hon har givit mig ett utökat ansvar 

för att minska frågetecken. Ett stöd jag hade behövt i det läget hade varit att samtala med 

henne eller med någon annan erfaren förskollärare nu när jag för första gången skulle leda ett 

arbetslag på egen hand, eller såg min chef mig som en självklar ledare? Jag gjorde ju själv det 

innan jag klev in i den nya rollen. Kanske hade hon för höga förväntningar på mig och ansåg 

att jag inte behövde så mycket stöd från henne, eller utstrålade jag en självsäkerhet som fick 
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henne att känna att hon inte behövde ge mig stöd i mitt ledarskap. Å andra sidan sa jag aldrig 

till henne att jag ville ha och behövde hennes stöd under denna period.  

 

Alla har olika associationer till ordet ledare eller ledarskap, en del förknippar det med förtryck 

och rädsla, andra tänker kanske på någon som hjälper en att utvecklas (Lennéer Axelsson & 

Thylefors 2013, s. 98). Ett tecken i min berättelse på att min kollega Tina förknippar 

ledarskap med förtryck är när hon reagerar på ett beslut som togs på ett möte som hon själv 

inte deltog i. Hon kanske hade svårt att acceptera att jag tog beslut utan att fråga dem innan. 

Jana kanske har lättare att acceptera att jag tar beslut på egen hand, hon kanske ser på 

ledarskap på ett annat sätt. Sveningsson och Alvesson menar att allt ledarskap innebär någon 

slags maktutövning (Sveningsson & Alvesson 2010, s. 98). Man kan alltså inte utöva 

ledarskap utan att på något sätt utöva makt. I berättelsen kan man tolka mitt möte med chefen 

och andra arbetslagsledares möte där vi beslutade att dela upp utevistelserna, som ett 

maktutövande, vi tog ett beslut om när vi skulle gå ut med barnen och alla fick inte vara med 

och bestämma detta. Det innebär att man som kollegor till den som deltar på ett möte där man 

måste fatta beslut som påverkar alla litar på den kollegan, att denne tar allas intressen och 

viljor i beaktande.  

 

Jag kommer att använda mig av bröderna Hubert Dreyfus och Stuart Dreyfus  modell kring 

hur man går från nybörjare till expert i fem olika steg för att försöka se på min praktiska 

kunskap. De menar på att den praktiska kunskapen är självklar och inget vi behöver reflektera 

över när vi utövar den. Den praktiska kunskapen behöver användas för annars går den 

förlorad (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 304). Jag känner igen mig i att om man inte får utöva 

sina färdigheter så tappar man dem, exempelvis arbetssättet med stora respektive små barn. 

Om man arbetat länge med en åldersgrupp så glömmer man lätt bort hur det är att arbeta med 

den andra. Samtidigt kan det ses som problematiskt om man gör saker oreflekterat. Då kan 

man heller inte se sina eventuella brister. Dreyfus och Dreyfus menar att man kan befinna sig 

på olika nivåer beroende på vad man utövar. Man kan vara expert på något och samtidigt vara 

nybörjare i något annat (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 309). Jag har arbetat länge inom 

barnomsorgen och känner mig säker som ledare för barngruppen, kanske är jag inte expert 

men absolut inte nybörjare längre. Att vara ledare för ett arbetslag däremot känner jag mig 

osäker på, inte konstigt då jag precis klivit in i den rollen, därför kan jag säga att jag är en 

nybörjare i mitt sätt att leda arbetslaget. I min berättelse visar jag tecken på att jag är en 

nybörjare och osäker när jag vill ha ett gemensamt beslut för att våga hävda att vi ska arbeta 
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på ett visst sätt. Dreyfus och Dreyfus menar att en nybörjare följer inlärda regler utan att ta in 

andra aspekter (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 311). Genom att ha ett beslut i ryggen kan jag 

hävda att vi var överens och det blir tydligt när och var beslutet togs. Att våga hävda något 

utifrån vårt uppdrag känner jag mig inte direkt bekväm med än.  

 

Efterföljare 

För att försöka förstå mitt ledarskap kommer jag nu att titta på efterföljare. Sveningsson och 

Alvesson menar att termen efterföljare ses som något negativ, men nödvändigt för att det ska 

finnas ledarskap (Sveningsson & Alvesson 2010, s. 42-43). Som jag nämnt, upplever jag det 

som att inom förskolan är det lite skambelagt att säga att man är arbetslagsledare kanske för 

att det i sin tur betyder att de andra i arbetslaget då blir efterföljare och det inte anses som 

något positivt. Sveningsson och Alvesson menar att man ser på gruppens prestationer utifrån 

vilket ledarskap som utövats, det är ledaren som utvecklar något och efterföljarna som 

producerar. Det är ledarens egenskaper som premieras och inte efterföljarnas kompetens 

(Sveningsson & Alvesson 2010, s. 44). Det är alltså ledaren som får beröm om ett projekt 

lyckats, inte hela arbetsgruppen. I förskolan arbetar man som team och det är vi tillsammans 

som åstadkommer resultaten men det är förskolläraren som har ansvar att se till att man 

fokuserar på målen som är relevanta just nu, här kanske problemet ligger. Att när man 

berömmer ett arbetslag för bra resultat så indirekt tror man att berömmet enbart reflekterar  

förskollärarens insats och inte arbetslaget. Men faktum är att det är hela arbetslaget som gör 

arbetet. Förskolläraren leder arbetslaget i den riktningen som denne anser är bäst just nu.  

 

Sveningsson och Alvesson skriver att man inte kan ha ledarskap om det inte finns efterföljare 

(Sveningsson & Alvesson 2010, s. 43). I min berättelse har jag fått rollen som ledare av min 

chef, mina kollegor vet inte om detta och kan därför inte heller ta ställning till mitt ledarskap. 

Om mina kollegor nu inte ser mig som en ledare men jag försöker bedriva ledarskap sker 

alltså en krock och jag kan uppfattas som en besserwisser. Kan man då bedriva ledarskap utan 

efterföljare? Kanske är det så att mina kollegor inte ser mig som ledare och då på samma gång 

inte heller ser sig själva som efterföljare. Sveningsson och Alvesson skriver att ledarskapet 

måste anpassas efter efterföljarna och deras kompetenser, så kallat situationsanpassat 

ledarskap (Sveningsson & Alvesson 2010, s. 43). I min berättelse upplever jag att jag gång på 

gång måste påpeka brister hos mina kollegor i det pedagogiska arbetet. Det kan vara så att jag 

borde ha haft olika ledarstilar jämtemot Jana och Tina. Kanske är det så att jag också borde ha 

sett till situationen och valt mina strider bättre, exempelvis när jag väljer att gå ut med barnen 
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på eftermiddagen istället. Jag valde att lösa situationen genom att låta kollegorna få som de 

ville och såg till att barnen ändå kunde få sitt behov av utevistelse tillgodosett vid ett annat 

tillfälle. Avslutningsvis vill jag nämna att förskolläraren och hela arbetslaget i sin tur är 

efterföljare till förskolechefen. Jag kan själv känna att det är skönt att bli ledd av någon, 

någon som visar mig vilken väg jag ska ta. Samtidigt vill jag vara med och påverka 

situationen och inte bara bli tilldelad arbetsuppgifter.  

 

Ledarstilar 

Utan ledare kan det inte finnas efterföljare, jag kommer nu att ta upp några olika ledarstilar 

och hur man kan se på dem. Stefan Svenningsson och Mats Alvesson beskriver 

socialpsykologen Kurt Lewins (1939) kategorisering av tre olika ledarstilar. Jag ska försöka 

beskriva dem och se likheter med mitt eget ledarskap. Auktoritär ledarstil innebär att 

ledaren, utan att fråga om efterföljarnas tankar och idéer talar om hur arbetet ska utföras. Det 

kan vara en god egenskap om ledaren har goda grunder för sitt agerande och man behöver ta 

snabba beslut. En ledare som kännetecknas av denna stil kan uppfattas som någon som ”kör 

över” medarbetarna. Denna stil anses inte leda till motivation och engagemang hos 

medarbetarna (Sveningsson & Alvesson 2010, s. 21). I min berättelse upplever jag att mina 

kollegor ser på mig som en sådan ledare trots att jag själv inte ser mig som sådan. Kanske var 

jag lite väl auktoritär när jag var den som skulle gå på alla möten, fattade beslut som mina 

kollegor inte upplevde att de var delaktiga i. Kanske var jag för auktoritär i mitt ledarskap, 

kanske hade jag för stora ambitioner om vad jag ville att vi skulle göra tillsammans med 

barnen och av den anledningen drev jag eventuellt på mina idéer för hårt.  

 

Den andra ledarstilen Sveningsson och Alvesson tar upp är, Laissez faire ledarstil som 

kännetecknas som en stil där ledaren har en likgiltig inställning. Inget direkt ledarskap utövas, 

ledaren lyssnar inte på medarbetarnas behov av ledning och styrning. Personer som använder 

denna stil tvekar i beslutsfattande och ses som allmänt frånvarnade (Sveningsson & Alvesson 

2010, s. 22). I min berättelse känner jag inte igen mig i denna stil. Eventuellt kan jag se 

tendenser av denna stil hos min chef, hon tar beslutet att ge mig ett uppdrag men hon säger 

inget till övriga medarbetare. Kanske var det så att hon inte vågade säga det med risk för att 

de andra skulle ifrågasätta hennes beslut. Eller var det så att hon helt enkelt inte hade tid att 

reflektera kring detta och vad det fick för konsekvenser för mig och mitt ledarskap i 

arbetsgruppen? Jag vill inte tänka att min chef bedriver ett laissez faire ledarstil eftersom jag 

tycker om henne och ser henne som en bra chef och det är därför jag skyller på att hon inte 
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har tid att reflektera kring vilka konsekvenser det får för mig. Men kanske är det precis så 

hennes ledarstil är i just denna situation. Jag tänker att bara för att man i en situation bedriver 

ett visst ledarskap behöver det inte betyda att det är så man är som ledare generellt. Man 

kanske av omständigheterna bedriver den ledarstilen. Det kan vara så att jag var den som 

bedrev denna typ av ledarstil då jag inte lyssnade på vad mina kollegor hade för behov 

tillräckligt mycket.  

 

Den tredje ledarstilen som Sveningsson och Alvesson tar upp är, Demokratisk (deltagande) 

ledarstil som präglas av delaktighet. Ledaren gör medarbetarna delaktiga i beslutsfattande 

processer. Ledaren och efterföljarna gör tillsammans upp om vad som ska göras och hur det 

ska göras. Eftersom ledare efterfrågar medarbetarnas deltagande är denna stil lämplig att 

använda när man vill ha ett stort engagemang hos sina kollegor. Denna stil kan kopplas ihop 

med svaghet men den kan också tolkas som respektingivande (Sveningsson & Alvesson 2010, 

s. 21). Jag ser denna stil som väldigt passande inom förskolan då man tillsammans som 

arbetslag ska arbeta med barnen och deras utveckling. Medarbetarna känner sig delaktiga i 

beslutsfattandet vilket jag tror är viktigt för att som ledare få en respekt som en kollega med 

ledarroll. Jag hade ambitionen att vara en sådan ledare men i vissa situationer var jag tvungen 

att utöva en mer auktoritär ledarstil som till exempel när jag är på ett möte där en pedagog 

från varje arbetslag deltar, jag måste då fatta beslut som påverkar alla i arbetslaget själv. Men 

jag vill även påstå att jag försökt mig på att göra alla delaktiga. Till exempel på vårt 

avdelningsmöte där jag försökte ta in dem i en diskussion genom att fråga om hur vi skulle 

arbeta med smågrupperna. Jag själv är en person som vill vara med och påverka min 

arbetssituation och då bör jag som förskollärare ge mina kollegor samma förutsättningarna 

eftersom jag själv vet hur viktiga de kan vara. Kanske är det så att jag hade som ambition att 

bedriva den demokratiska ledarstilen men jag var så ivrig att driva på mina idéer att jag 

omedvetet axlade den auktoritära ledarstilen.  

 

Som förskollärare tänker jag att man bör blanda den auktoritära ledarstilen med den 

demokratiska ledarstilen, men där den demokratiska ledarstilen är mer framträdande. Som 

förskollärare skulle jag vilja kunna lyssna in mina kollegor och ge dem utrymme till 

inflytande och delaktighet samtidigt som jag i vissa lägen bör visa min auktoritära sida. Men 

den auktoritära stilen får inte ta för mycket plats, det kan ha varit så att jag utövade den 

auktoritära stilen mer än den demokratiska stilen vilket ledde till att mina kollegor uppfattade 

mig som ”bossig”. Det blir kanske svårare att acceptera en ny ledare som upplevs som 
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”bossig” än en som lyssnar och låter de andra ta mer plats. Sveningsson och Alvesson menar 

att man inte ska välja en ledarstil och praktisera den hela tiden. Snarare ska man anpassa sin 

ledarstil utifrån olika situationer (Sveningsson & Alvesson 2010, s. 22). Att helt använda mig 

av den demokratiska stilen är kanske inte helt tillfredställande. I berättelsen när Tina föreslår 

att vi ska erbjuda barnen 20 minuters planerad pedagogisk aktivitet i veckan och jag känner 

att det går helt emot vad jag anser är en god verksamhet kanske jag skulle ha använt mig av 

den auktoritära stilen på ett tydligare sätt, eller så var det jag gjorde vilket ledde till att hon 

upplevde mig som ”bossig”. I delen om FIRO modellen tar jag upp att i sista fasen där 

gruppen känner samhörighet, medlemmarna litar på ledarens auktoritet som bara behöver 

utnyttjas när det är nödvändigt. Det kan vara så att ledaren i början av en grupprocess behöver 

vara mer auktoritär för att ledarskapet ska bli tydligt för medarbetarna. Risken finns annars att 

ledarens stil uppfattas som laissez faire då ledaren inte tar en tydligt ledande roll.  
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FIRO-modellen 

 

Psykologen Will Schutz (1989) studerade olika gruppers utveckling och effektivitet på 

stridsfartyg under 50 talet, flottans ledning ville få veta varför olika grupper med likvärdig 

kompetens fungerade så olika. Dessutom kom flertalet befäl hem i liksäckar och det visade sig 

att de troligen blivit beskjutna av sina egna mannar. Vad fick då sjömännen att skjuta sina 

egna befäl? Schutz kom fram till en modell som han kallar FIRO (Fundamental, interpersonal 

relations orientation) där grupperna genomgår fem faser i denna modell (Schutz I: Svedberg 

2012, s. 176).  

 

I första fasen tillhöra ställer sig medlemmarna frågan om de verkligen vill ingå i denna 

grupp. Om jag vill det, får jag då vara med? Alla granskar varandra, speciellt granskas 

ledaren. Man förväntar sig att ledaren ska inta en traditionell roll och tydligt visa vägen 

(Svedberg 2012, s. 176-175). Andra fasen, gemyt präglas av få konflikter, här är det gulligt 

och mysigt men det väntar en större utmaning runt hörnet. Tredje fasen innebär rollsökning, 

detta är den fas som grupperna stannar längst i och som kräver mest energi av medlemmarna. 

Här är frågor om ledarskap, makt och ansvar viktiga. Nu ska medlemmarna förhandla om 

vilka ansvarsområden som ska gälla i gruppen. Konflikter är vanliga, vem ska få eller ta på 

sig ansvar och makt (Svedberg 2012, s. 176). Kanske är vi mitt uppe i denna fas just nu, vi 

måste söka om våra roller i arbetslaget eftersom jag nu fått en annan roll av chefen. 

Rollfördelningen kastas om i arbetslaget, Tina som tidigare agerat lite som en ledare måste nu 

hitta en ny roll. Samtidigt är allt detta lite luddigt för oss eftersom min nya roll inte är 

officiell, men jag tror att mina kollegor känner på sig att något håller på att hända då jag är 

mitt uppe i en utbildning. Kanske anar de att chefen sagt åt mig att agera som ledare, men 

eftersom de inte kan veta att det är på det viset kan de inte heller förhålla sig till detta.  

 

Sedan kommer en kort fas av idyll där medlemmarna njuter av lugnet. Man känner en stark 

vikänsla, rollsökningen utkristalliseras ytterligare. Sista fasen är samhörighetsfasen som 

kännetecknas av att man kan samtala öppet, känna varma och starka känslor. Alla stora 

konflikter upplevs som utklarade. Medlemmarna litar på ledarens auktoritet som bara behöver 

komma fram när det är nödvändigt (Svedberg 2012, s. 176). Om någon av medlemmarna i 

arbetsgruppen byts ut kommer hela gruppen börja om från noll. Olika grupper kommer också 

att arbeta sig igenom faserna olika snabbt, en del grupper går det ganska fort för och tar 

”innervarvet” men det kräver mer mognad, mod och insikt. ”Yttervarvet” tar inte bara längre 



 

18 
 

tid det kräver också mer energi, man kan befinna sig i båda varven mellan olika faser. En 

ganska tråkig insikt är att många grupper inte ens når fram till sista fasen, detta då för att 

reflektion och dialog saknas (Svedberg 2012, s. 177). Vi pedagoger reflekterar mycket i 

förskolan men utifrån min erfarenhet så vet jag att arbetsgrupperna ofta förändras. Detta kan 

vara en orsak till att man inte alltid når den sista fasen inom förskolan. Denna modell speglar 

hur pass bra utvecklingen sker i grupper. Om ledaren är lyhörd för vilka utvecklingsfrågor 

som är viktiga kommer gruppen också lättare ta sig fram. Schutz (1989) menar att denna 

modell kan användas på alla grupper inte bara i det militära (Schutz I: Svedberg 2012, s. 178).   

 

Att denna cirkel kommer att brytas och man får börja om från noll när någon ny kliver in i 

gruppen känns naturligt men i min berättelse kommer det inte in någon ny pedagog, det är 

min roll som ändras från att vara barnskötare till att vara barnskötare med avdelningsansvar. 

Jag tänker att vi som grupp får börja om från början, de första faserna tillhöra och gemyt går 

nog ganska fort för oss eftersom vi känner varandra. I detta sammanhang kan det ha varit en 

fördel att det var en person som gruppen redan kände som förändrade sin roll men fick 

gruppen att börja om i cirkeln. När vi bestämt att vi vill tillhöra denna grupp kommer vi snart 

in i rollsökningsfasen igen. Här kan jag tänka mig att vi blir kvar ett tag och befinner oss i 

mitt dilemma, vi ska försöka finna nya roller i en grupp vi redan tillhör och har roller. Eller så 

är det så att vi befinner oss i första fasen. Kanske är det så att vi alla tre undrar på nytt om vi 

fortfarande vill tillhöra denna grupp eller inte. I fallet jag börjar tvivla på min egen roll som 

ledare när jag känner att det inte går som jag förväntat mig, till exempel när jag börjar längta 

tillbaka till att vara barnskötare igen kan det vara ett tecken på att jag tvivlar på om jag vill 

fortsätta vara med i denna grupp. 

 

En annan möjlighet är att vi tagit oss igenom de första två faserna och kommit in i tredje 

rollsökningsfasen. Svedberg skriver att i denna fas ska man förhandla om vilka roller man ska 

ha och tillåts ha, ansvar behandlas också. Ledarskapet bör utstråla lyhördhet och ömsesidighet 

(Svedberg 2012, s. 177). Om jag ska se tillbaka på tiden när jag precis klivit in som ny ledare 

skulle jag vilja påstå att jag intog en ganska auktoritär roll och drev på mina förslag hårt, 

vilket kanske ledde till att mina kollegor istället för att se mig som en stark och målinriktad 

ledare snarare såg mig som onödigt ”bossig”. Ett tecken på att de skulle kunna uppleva mig 

som bossig är att Tina säger att jag tog beslutet om utevistelsen på ett möte utan dem. Hade 

jag klivit in och varit mer lyhörd kanske vi hade utvecklats annorlunda som grupp. Det kanske 
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gjorde att mina kollegor började tvivla på om de ville vara delaktiga i gruppen, men då är det 

mer ett tecken på att vi befinner oss i tillhörafasen. 

 

Kan det vara så att en grupp pendlar eller befinner sig i två faser samtidigt? Arbetslaget jag 

arbetar i söker sig fram till vilka nya roller och ansvarsfördelning som ska gälla nu. Vi kan 

inte diskutera detta öppet eftersom mitt uppdrag inte är officiellt uttalat av chefen, jag vågar 

troligen inte framhäva mig själv som ledare och riskera att kollegorna då väljer att kliva ur 

gruppen på grund av det. Då slits vi mellan att söka nya roller och ansvarsfördelning samtidigt 

som vi kämpar med känslan om vi ens vill vara en del av denna grupp längre. Det man kan se 

tecken av i min berättelse är att en grupp kan befinna sig i en fas för att snabbt falla tillbaka 

till en tidigare fas och sedan måste arbeta sig igenom alla faserna igen. Om man ska se på 

denna modell som något som alla grupper genomgår, tolkar jag det som att vi hade upplevt 

tvivel och haft konflikter oavsett hur mitt ledarskap hade varit. Jag förstår att mitt ledarskap 

delvis påverkar hur länge vi stannar i en fas.  

 

En viktig del för gruppens utveckling kan vara att tydliggöra ansvarsområden. Jag var inte en 

ny person för gruppen men jag fick en ny roll. Vilket ledde till att gruppen behöver arbeta sig 

igenom rollsökningsfasen igen. Svedberg påstår att rollsökningsfasen är den som är mest 

krävande för alla grupper (Svedberg 2012, s. 177). Eftersom denna fas är mest energikrävande 

är den också viktigast kan jag tycka. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för vad. 

Genom att öppet prata om ansvar och fördelning kan vara ett sätt att förtydliga och snabba på 

denna process. Man kan skapa ett dokument med allt som ska ansvaras för och på det sättet gå 

igenom tillsammans vem som gör vad. Chefen hade här kunnat delta på exempelvis ett 

reflektionsmöte och givit mig det formella uppdraget som ledare och allt ansvar som kommer 

med det. Filosoferna Eva Schwarz och Carl Cederberg skriver om reflektion i förskolan. Att 

det är viktigt och att vi måste hitta former för hur vi ska reflektera, det räcker inte bara med att 

man säger att man reflekterar utan man måste veta vad som är syftet med reflektionen. Som 

ledare måste man ta ansvar för denna reflektion (Schwarz & Cederberg 2013, s. 46-47). Jag 

som ledare för denna arbetsgrupp borde ha flaggat för att reflektera kring våra 

ansvarsuppgifter. Det jag tar med mig efter den här uppsatsen är att tillsammans som arbetslag 

reflektera kring ansvar och uppdrag. Det som jag främst har tänkt när man talar om reflektion, 

är reflekterandet kring barns lärande men faktum är att vi behöver reflektera kring oss själva 

och våra yrkesroller också. För utan reflektion kan vi inte heller se våra styrkor eller brister.  
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Revideringen av läroplanen 

 

2010 kom det ut en revidering av läroplanen för förskolan. I den revideringen har bland annat 

förskollärare fått ett mer uttalat ansvar för det pedagogiska arbetet, ett tydligare ledarskap. I 

regeringens proposition angående ny skollag framgår det att förskolan ska omfattas av 

skollagen och vara det första steget i utbildningen (Proposition 2009/10:165, s. 207).  

 

Av propositionen om en ny skollag (prop. 2009/10:165) framgår att regeringen 

anser att undervisning i förskolan ska ske under ledning av förskollärare (s. 

253). Det innebär att förskollärare ska leda de målstyrda processerna så att det 

pedagogiska arbetet sker i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Detta 

ansvar måste även förtydligas i läroplanen. (Promemoria till prop. 

2009/10:165.s.30).  

 

Här framgår det att en av anledningarna till förslaget är att förtydliga förskollärarens ansvar i 

läroplanen. Jag tolkar det som att förskolläraren alltid har haft samma ansvar men nu blev det 

mer tydligt i skollag och läroplan. Förskolläraren har ansvaret att se till att målen uppfylls 

men det är hela arbetslaget som ska göra arbetet. Som förskollärare får man då rollen som den 

som ska engagera sina kollegor och få dem att utvecklas. Man ska alltid vara professionell när 

man är på arbetet, med det menar jag att man som pedagog ser till uppdraget och har barnens 

bästa i fokus. Som förskollärare ser jag det som extra viktigt, man är som en förebild för sina 

kollegor. En situation i min berättelse där mina kollegor valt att stanna inne på grund av 

regnet, håller jag personligen med dem, det är inte kul att vara ute i sådant väder för mig 

heller. Men mitt ansvar som förskollärare däremot säger mig att vi måste gå ut, inte minst för 

att barnen tycker att det är roligt med vattenpölar. Jag som förskollärare måste se till att 

barnen får komma ut och då är det viktigt att jag inte kör över mina kollegor utan hittar 

incitament som mina kollegor också kan hålla med om. En anledning till att mina kollegor 

inte riktigt lyssnade på mina argument kan vara att jag inte är färdigutbildad och officiell 

ledare och då inte hade nya läroplanen i ryggen på samma sätt som en färdigutbildad 

förskollärare. Jag hade kunnat vara en förebild genom att ta med mig några barn ut på gården 

under förmiddagen men låtit mina kollegor stanna inne med resten av barngruppen. Eller så 

hade jag kunnat hävda att vi ska gå ut nu och sett till att alla barn fick komma ut och leka i 

regnet.  

 



 

21 
 

 

Som jag nämnt tidigare menar Sveningsson och Alvesson att ledarrollen som är närmast 

medarbetarna är den som är viktigast för det är den personen som kan engagera kollegorna 

dagligen (Svenningsson & Alvesson 2010, s. 14). Vilket då i mitt fall var jag denna gång. Jag 

löste problemet med att gå ut med barnen på eftermiddagen istället. Jag såg till att barnen fick 

komma ut och leka, men jag valde i den situationen att ta ut barnen utan att försöka få 

kollegorna att se det positiva med att barnen får komma ut. Sedan kan man diskutera hur just 

utevistelsen platsar in i läroplanen.  

 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska bedrivas under ledning av förskollärare. Var 

och en i arbetslaget har viktig kunskap om verksamheten och hela arbetslaget 

ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. För att få genomslag och leda till 

verkliga förbättringar måste kvalitetsarbetet vara brett förankrat hos personal, 

barn och vårdnadshavare. Förskollärare har ett särskilt ansvar för kvaliteten i 

verksamheten och att den kontinuerligt utvecklas. Det är också förskollärares 

ansvar att både barn och föräldrar involveras i dokumentation och utvärdering 

av den egna förskolans verksamhet. (Promemoria till prop. 2009/10:165 s. 28). 

 

Förskolläraren har ett ansvar att se till att verksamheten utvecklas, men alla i arbetslaget ska 

vara delaktiga. Som förskollärare ska jag då leda mina kollegor i detta, och det är det som är 

en osäkerhet hos mig. I min berättelse har vi som barnskötare alla tre arbetat ihop länge utan 

att dela in barnen i mindre grupper för att ha planerade aktiviteter, när jag sedan klev in som 

”förskollärare” eller avdelningsansvarig som min chef kallade mig för, hade jag intentionen 

att få oss att dela in barnen i mindre grupper under förmiddagarna. Vi lyckades inte med detta 

innan Tina som är den som har längst erfarenhet av oss tre valde att avsluta mötet. Jag hade 

kunnat fortsätta tillsammans med Jana och beslutat hur vi skulle ha delat in barnen och sett 

hur Tina hade reagerat nästkommande dag. Jag valde att inte göra det, nog av osäkerhet men 

också lite för att jag inte ville att Tina skulle känna sig överkörd av mig och Jana speciellt när 

det varit känsligt tidigare. Samtidigt kanske man ibland måste ta obekväma beslut och som 

förskollärare säga att vi ska göra så här för jag anser att det är det bästa för barnen.  

Tinas långa erfarenhet måste också få ta plats i verksamheten samtidigt som mina nya 

kunskaper från högskolan också ska tas tillvara.  

 



 

22 
 

När jag jämför den gamla läroplanen med den reviderade så står det under utveckling och 

lärande i den gamla läroplanen att arbetslaget ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs på ett sådant sätt att alla barn ges förutsättningar för utveckling och lärande 

samtidigt som det är roligt och meningsfullt att lära sig nytt (Lpfö 98, s. 7). I den reviderade 

läroplanen står det att förskolläraren ska ansvara för detta (Lpfö 98 (rev 10), s. 11). Tidigare 

var det så att hela arbetslaget skulle ansvara för att barnen utvecklades på bästa sätt, nu är det 

förskollärarens ansvar. Det är kanske här det krockar mellan oss. Tina är van att arbeta med 

att alla ska ha detta ansvar och tycker kanske att vi då ska ha konsensusbeslut på hur arbetet 

ska läggas upp. Jag som avdelningsansvarig har nu ansvaret på mig att se till att detta sker och 

bör då kunna fatta beslut tillsammans med Jana som vi två är överens om och Tina får gilla 

läget. Eftersom ansvaret ligger på förskolläraren att leda det pedagogiska arbetet kanske man 

ibland måste ta beslut utan att ha sina kollegor med sig på tåget och låta dem få se själva det 

man själv ser. I Promemorian står det att förskolläraren ska ansvara för kvalitetsarbetet men 

att alla i arbetslaget ska vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet eftersom alla i 

arbetslaget har kunskap om verksamheten (Promemoria till prop. 2009/10:165 s. 28).  En 

annan del jag reflekterar kring när jag jämför läroplanerna är att i den reviderade upplagan har 

förskolechefen fått en egen sida med vad dennes ansvar är. Anledningen till att ge 

förskolechefen detta tydliga ansvar i läroplanen är att förskolan ska ingå under skollagen och i 

skolans läroplan finns det ett avsnitt med rektorns ansvar och då bör förskolechefen också 

finnas med i förskolans läroplan eftersom förskolechefen ska ses som en rektor inom 

förskolan (Promemoria till prop. 2009/10:165 s. 29).  

 

Sonja Sheridan som är professor i pedagogik skriver i en artikel i tidningen Förskolan om 

arbetslaget och revideringen av läroplanen. Hon beskriver att i revideringen är arbetslaget en 

grundbult och att den tydliga ansvarsfördelningen inte är ett kliv tillbaka i utvecklingen utan 

allas kompetenser ska tas tillvara (Sheridan 2011, s. 7). Förskollärarna ska leda arbetslaget i 

det pedagogiska arbetet och komma med konstruktiv kritik samt uppmuntran. I min berättelse 

upplever jag att mina kollegor upplever att jag kör över dem men mina intentioner är att leda 

dem i arbetet med barnen. Sheridan menar även att samarbetet inom arbetslaget är av vikt för 

att verksamheten ska genomsyra de demokratiska värden som förskolan vilar på. (Sheridan 

2011, s. 10). Om ett arbetslag inte är samspelta kommer det att spegla sig i barngruppen så till 

vida att barnen kan bli osäkra på vad som gäller när pedagogerna inte är överens om 

exempelvis lärmiljön.  
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Sissi Anderberg skriver en artikel i tidningen Förskolan om sin erfarenhet kring att leda ett 

arbetslag. Hon beskriver svårigheten i att få till tid att sitta ner tillsammans och reflektera, 

utvärdera och planera arbetet. Hon beskriver också svårigheten i att leda en grupp människor 

och samtidigt vara en del av gruppen. Ibland måste man leda och fatta beslut som kanske inte 

alla tycker är jättebra (Anderberg 2013, s. 31-32). Hon har en poäng i att få till tiden till 

reflektion, inom förskolan kan vi inte ha möten när som helst. Vi är med barnen större delen 

av vår arbetstid, det är vårt huvudsakliga uppdrag men för att kunna utföra det på bästa sätt 

måste vi samtidigt reflektera och utvärdera det vi gjort samt planera för kommande aktiviteter. 

Min tanke är att finna mallar eller vägar för att på ett effektivt sätt utvärdera och reflektera 

kring vårt arbete. Jag har under mina år inom förskolan stött på många sådana mallar och 

former för att effektivisera vårt arbete, men jag upplever det som att vi sällan fått arbete med 

samma mall en längre tid. Anderberg beskriver några övningar man i arbetslaget kan göra för 

att få igång reflektionsprocessen.  

 

Övningarna riktar sig till oss pedagoger som enskilda individer och hur man ser på sin egen 

del i arbetsgruppen (Anderberg 2013, s. 31). Jag tror att en sådan form av reflektion kan vara 

bra i vissa fall men jag anser att vi framför allt ska utvärdera vårt arbete tillsammans och inte 

hur jag som enskild person bidrar till arbetsgruppen. Dokument eller mallar som riktar sig till 

uppdraget har jag arbetat med vid flertalet tillfällen. Nya dokument ska fyllas i men vi har inte 

dem levande i verksamheten. Det dokument som vi hela tiden återkommer till är läroplanen, 

men för att kunna utvärdera hur vi arbetar kring den menar jag att vi borde ha en 

reflektionsmall som finns levande i verksamheten och som alla är trygga med för att kunna få 

så bra samtal som möjligt. Med en sådan mall vet alla vad som ska göras på mötet och vi kan 

också då konkretisera vad vi gör och vad vi bör förbättra. Jag som ledare får då ett verktyg 

som hjälp i att utveckla verksamheten, som är en del i mitt uppdrag som förskollärare. Hade 

jag från början när jag klev in som arbetslagsledare haft med mig en sådan mall och sett till att 

vi varje vecka utvärderade hur vi arbetat kring det vi kom överens om. I början av berättelsen 

har jag bestämt mig för att genom gemensamma beslut kunna hävda att vi var överens och att 

vi ska arbeta så. Nackdelen med att ha muntliga beslut är att man kan glömma bort eller göra 

egna tolkningar.  

 

I en annan artikel i samma tidning beskriver förskolechefen Anja Mistrén och förskolläraren 

Anne-Lie Armerö sitt arbete kring systematiskt kvalitetsarbete. De menar på att man ska 

under en viss tid fokusera på sitt utvecklingsområde för att förhoppningsvis bli bättre inom 
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det området (Mistrén & Armerö 2013, s. 24). Det är det som är min tanke, att man med hjälp 

av en mall eller ett protokoll som man fyller i kan få syn på sina utvecklingsområden för att 

kunna fokusera på dem en tid och förhoppningsvis bli bättre till nästa gång man reflekterar 

kring verksamheten. Mistrén och Armerö menar på att genom att ha en tydlig målsättning och 

kontinuerligt utvärderar om man nått dit man förväntat sig blir utvecklingsarbetet mer 

strukturerat. För detta behövs verktyg som kan göra detta möjligt, antingen i form av 

självskattningar eller enkäter (Mistrén & Armerö 2013, s. 24). Personligen tycker jag att 

självskattningar kan vara ett bra verktyg, då man skattar arbetslagets verksamhet. Men det 

främsta är för mig att materialet är levande i verksamheten och väl förankrat hos 

medarbetarna samt att arbetslaget får arbeta med samma mall under en längre tid. Att sätta sig 

in i ett nytt material har sin inkörstid innan alla känner sig bekväma med materialet och hur vi 

som arbetslag ska tolka det och arbete kring det. Utifrån berättelsen och min situation som 

ledare, om vi hade haft ett självskattningsmaterial som vi konkret kunde se på tillsammans 

hade det varit till hjälp för mig att få syn på vad det är vi i arbetslaget bör förbättra. Det blir 

också tydligt för hela arbetslaget vad vi ska göra, man kanske också kan få bättre syn på 

varför gör vi som vi gör. En stor del av vårt arbete går ut på att reflektera kring varför jag 

väljer att göra på ett visst sätt, allt ska ha ett syfte. Går vi ut på gården ska det finnas ett syfte 

med det även om syftet kanske är så enkelt som att barnen behöver få frisk luft och springa 

lite. 
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Mitt ledarskap förändras 

 

Tittar man närmare på de kurser vi haft under utbildningen ingår ledarskap alltid i dem på 

något sätt. En kurs jag inte tänkt att ledarskap ingått i är VFU-kursen. När min VFU-

handledare frågade om det fanns något kring ledarskap i matrisen, tog jag snabbt fram den 

och blev glatt överraskad. I vår VFU-matris finns det flera mål som handlar om ledarskap 

gentemot arbetslaget. Bland annat progressionen mot ett kommunikativt demokratiskt 

ledarskap tar upp flera mål kring ledarskap till exempel nivå 1 ”-inse vikten av tydlighet och 

struktur” (VFU-matris 2016). I min berättelse befann jag mig i mitt första uppdrag som 

arbetslagsledare och hade ingen erfarenhet alls av att vara i den rollen. Nu har tiden gått och 

jag har hunnit få distans till denna situation och även fått nya erfarenheter. Jag tänker att just 

tydlighet och struktur är något jag själv är beroende av när man talar om ledarskap där jag är 

den som blir ledd. Jag vill gärna veta vad som förväntas av mig så att jag kan göra ett så bra 

arbete som möjligt. Detsamma vill jag försöka ge mina kollegor i framtiden. Att ha en mall 

kring systematiskt kvalitets arbete som arbetsredskap hade kanske varit till hjälp för mig.  

 

Inom progressionen mot analys och reflektionsförmåga byggd på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet under nivå 2 står målet ”-reflektera över det egna ledarskapet och kan se 

sina starka respektive svaga sidor” (VFU-matris 2016). Att inse att jag själv är i behov av 

tydlighet och struktur och att jag måste ge det till mina kollegor också är ett sätt att se min 

utveckling som att jag sett en svaghet som jag reflekterat över och nu kan försöka ändra på. 

Inom progressionen mot analys och reflektionsförmåga byggd på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet under nivå 1 ”-använda gjorda erfarenheter i likande situationer” (VFU-

matris 2016). Jag har här gjort en erfarenhet kring mitt ledarskap genom att skriva ner den och 

nu reflekterat kring det jag varit med om och jag kommer att ta med mig det jag lärt mig in i 

kommande uppdrag. Det jag framför allt kommer att ta med mig in i kommande uppdrag är 

att jag ska försöka ha mer struktur i mitt ledarskap och jag ska försöka vara tydlig med vad 

jag vill att vi i arbetslaget bör utveckla. Nu kan jag ganska tydligt se min egen utveckling 

inom området ledarskap och vad jag har lärt mig på resan gång. Men också vad jag har kvar 

och vad jag behöver arbeta mer med som till exempel i progressionen kommunikativt 

ledarskap på nivå 4 ”aktivt arbeta med samt utveckla och utvärdera värdegrundsfrågor” eller 

inom samma nivå ”-se mönster i konfliktsituationer vara uppmärksam på maktstrukturer och 

försöka hitta hållbara lösningar” (VFU-matris 2016). I berättelsen hade jag kanske inte 
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förmågan att se mönster i konflikterna vi hade, om jag hade kunnat se mönster och reflekterat 

kring dem kanske jag hade agerat annorlunda och på så sätt hittat hållbara lösningar.  

 

Hubert Dreyfus och Stuart Dreyfus beskriver i sin text Fem steg från nybörjare till expert att 

praktisk kunskap är något som kräver att man övar på den (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 303). 

Man kan alltså inte bli bra på något om man inte får chansen att öva sig. Ingen är heller 

perfekt från början. Jag har i berättelsen fått och tagit på mig mitt första uppdrag som 

arbetslagsledare. Jag gör hela tiden erfarenheter i min praktik det här ansvaret är ett steg på 

vägen. En erfarenhet man kan se att jag gör och tar med mig, är när jag inte vill köra över 

Tina eftersom jag vet att hon inte uppskattar att beslut fattas utan henne. Dock tror jag att det 

bottnar i något annat, som att jag tar på mig en roll som jag egentligen inte har då jag inte är 

färdig förskollärare och i och med det en arbetslagsledare. Det jag då gör är att jag inte tar 

beslut utan henne och på det sättet försöker visa respekt och vilja att få det att fungera. Detta 

leder till att jag känner en frustration, när hon lämnar avdelningsmötet och hela arbetslaget 

inte kommer vidare. Det visar på en osäkerhet hos mig som ledare då jag inte vågar ta beslutet 

att fortsätta utan Tina. Dreyfus och Dreyfus modell om olika steg från nybörjare till expert, 

där nybörjaren använder sig av inlärda regler innan man fattar beslut om hur man ska agera 

kan tillämpas på mig här (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 311). Jag är en nybörjare inom 

ledarskap, jag vågar inte fortsätta mötet ihop med Jana och senare eventuellt ta en diskussion 

med Tina om varför vi tagit vissa beslut och att de nu gäller eftersom vi ska följa läroplanen.  

Dreyfus och Dreyfus menar att en expert är van att fatta beslut utan att behöva tänka efter 

eller göra upp planer (Dreyfus & Dreyfus 2015, s. 324). Jag känner mig osäker på att ta 

diskussionen med Tina dagen efter om jag och Jana fattar beslut utan henne. Kanske är jag 

konflikträdd eller så kan det vara så att jag är osäker på min roll och på hur jag ska lägga fram 

det så att Tina förstår och också kan hålla med. Ett problem med att man fattar beslut utan att 

reflektera kring varför man fattar dem kan vara en fara, som jag nämnt tidigare är reflektionen 

viktig för pedagoger. En pedagog som gör saker oreflekterat kan stagnera i sitt arbetssätt.   
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Slutord 

 

Att utbilda sig är en resa för alla. Jag har haft glädjen att få arbeta med mitt yrke samtidigt och 

hela tiden haft möjlighet att pröva mina nya kunskaper. Genom att skriva en essä om en del av 

denna resa gör att jag nu kan ta med mig nya insikter och kunskaper. Genom denna essä har 

mitt ledarskap blivit mer tydligt för mig. I dialog med andra har jag har även fått syn på mina 

starka sidor respektive mina svaga sidor inom ledarskap. Jag har en massa praktisk kunskap 

som jag kommer att ta med mig in i kommande uppdrag som förskollärare. Bland annat att jag 

måste försöka ha mer struktur och tydlighet i mitt ledarskap samt att jag måste reflektera kring 

min praktiska kunskap kontinuerligt.  

 

Olika ledarstilar har olika egenskaper som kan vara bra och mindre bra. Som ledare behöver 

jag ha en kombination av ledarstilar ibland behöver jag vara mer auktoritär i andra 

sammanhang behöver jag inta en mer demokratisk ledarstil och låta mina kollegor få känna att 

de är delaktiga och viktiga i vårt arbete. Det är själva situationen som får avgöra vilken 

ledarstil jag ska använda mig av i mitt ledarskap.  

 

Arbetslaget är en grundbult inom förskolan, samarbete är viktigt för att vi ska nå målen. 

Genom att försöka förstå grupprocesser så kan man avstyra onödiga konflikter. Ibland kanske 

jag måste se att gruppen befinner sig i en viss fas och att ett beteende då kan vara naturligt och 

kanske till och med bra. Den reviderade läroplanen är under en introduktionsprocess enligt 

mig, många som arbetat länge inom förskolan har den gamla läroplanen i ryggen och jag som 

ung och ny förskollärare har den reviderade upplagan. Här finns det risk att vi kan krocka i 

våra tolkningar av samma styrdokument. Mitt arbete som blivande förskollärare är att verka 

som en förebild för mina kollegor samt påvisa hur den nya läroplanen kan tillämpas. Detta är 

en process som kommer att ta tid för oss pedagoger.  

 

Att vara ledare för en grupp samtidigt som man är en kollega som alla andra är inte helt lätt. 

Skillnaden mellan att vara chef och ledare är till stor del att jag som ledare är den som 

dagligen är bland medarbetarna och kan engagera dem och pusha dem framåt. Chefen har ett 

mer övergripande ansvar men kan finnas där för mig som stöd i mitt ledarskap. I min 

berättelse fattades detta stöd från min chef. Det kan bero på många saker, brist på tid, 

engagemang och ovetskap om min situation eftersom jag aldrig sa något till min chef om att 

jag behövde hennes stöd.    
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Som barnskötare upplevde jag att jag var en bra ledare och kände att förskolläraruppdraget 

skulle bli en enkel match. Under utbildningens gång och genom att få prova på att leda ett 

arbetslag har jag insett att det var svårare än det verkade. Som förskollärare har man ansvar att 

se till att alla målen i läroplanen på något sätt uppfylls. Som barnskötare hade jag många idéer 

och tankar kring hur vi kunde arbeta. Förskollärare jag arbetat med genom åren har inte alltid 

hållit med mig, men de har lyssnat på mig och tagit mina idéer på allvar. Som förskollärare 

måste jag ta tillvara på alla idéer och åsikter men samtidigt se till att vi uppfyller vårt uppdrag.  
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