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Abstrakt/Abstract  

 

Denna studie har syftat till att undersöka om förskollärare upplever sin ledarroll förändrad utifrån 
det utökade ledaransvaret som en ny reviderad läroplan för förskolan betonar. De centrala 
frågeställningarna i min undersökning har varit: Vad kännetecknar erfarna förskollärares tankar om 
sitt uppdrag och om ledarskapet i förskolan? Vad beskriver förskollärare att de gör, i sin roll som 
ledare i olika situationer? Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts med erfarna 
förskollärare. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring att vara en god förebild och 
medforskande pedagog, bidra till att skapa ett gott klimat och att ge konstruktiv feedback. Samtidigt 
beskriver förskollärarna i studien hur det uppstår en osäkerhet hos dem, till exempel när det gäller 
att hantera egen stress, behålla barnfokus, hantera konflikter samt att leda kollegor som inte vill 
arbeta mot målen. De beskriver hur det i alla dessa situationer uppstår problem för dem med att 
hantera både egna och andras känslor.  
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1.	  Inledning	  
 

Skollagen (2010:800) föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara 

likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för 

att nå dessa mål. Arbetet leds ytterst av förskolechefen men förskolläraren har ett särskilt ansvar för 

att leda sitt arbetslag mot målen. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov, vilket 

innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför 

inte ska fördelas lika (Skollagen, 2010:800). Skolverket (2003) menar att förskolor där 

medarbetarna samarbetar har en större förmåga att utföra kvalitetsarbete än de förskolor som inte 

samarbetar. I förskolor där pedagogerna inte samarbetar är det upp till varje pedagog att sköta sitt 

eget kvalitetsarbete. Detta leder enligt Skolverket (2003) till en sämre förmåga att utveckla 

verksamheten eftersom pedagoger på dessa förskolor ser utveckling och lärande som personligt och 

individuellt och inte en gemensam aktivitet, vilket kvalitetsarbete ska vara. I förskolan finns en lång 

tradition av att arbeta i arbetslag och att arbetet länge har fördelats rättvist och lika mellan 

medarbetarna. Det diskuteras i förskolans värld om förskolans framgång är beroende av kulturen 

som råder i varje enskilt arbetslag och vad det innebär för den enskilda förskollärarens ledarroll. Jag 

har själv arbetat inom förskolan i över 30 år och följt diskussionerna. Ann Marie Markströms 

studie: Förskolan som normaliseringspraktik (2005) lyfter fram och poängterar betydelsen av den 

valda pedagogiken, där aktörernas följsamhet respektive motstånd mot densamma, även måste 

betraktas som en betydelsefull del av det pedagogiska arbetet. Om enskilda pedagoger inte 

samarbetar mot gemensamma överenskommelser och mål kommer det enligt Markström (2005) bli 

svårare svårt att nå målen.  

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det att: ”förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa 

goda villkor för lärandet behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” 

(Skolverket 2010/14). Små barngrupper, hög personaltäthet, stora utrymmen och rikligt med 

material i sig inte är en garanti för hög kvalitet, avgörandet ligger på hur resurserna används för att 

stimulera och utmana barnen i deras lek och lärande. Detta i sin tur hänger ihop med pedagogisk 

medvetenhet och kompetens enligt Sheridan & Pramling Samuelsson (2009). Andersson (1990) 

skriver om hur enskilda pedagogers attityder påverkar hur framgångsrikt en förskola arbetar mot 

uppställda mål. Målen i läroplanen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den 

förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer i läroplanen anger förskollärarens ansvar för 

att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Det stöd som läroplanen ger för att tolka 
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innebörden i detta ledaransvar finns under rubriken förskolans uppdrag (Skolverket, 2010). Där står 

bland annat att Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med 

hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 

utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska 

tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2010). Förskolechefen har enligt den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet men 

eftersom förskollärarens ledarskap nu har förtydligats, krävs ett utökat ledarskap av dem i det 

dagliga arbetet på förskolan. I förskolorna arbetar idag både de förskollärare som utbildats enligt 

den förra läroplanen och de som utbildats enligt nu gällande läroplan. Förskolans värld står inför en 

större förändring av förut givna normer och antaganden om vad som ska göras och hur det ska 

göras. Om enskilda pedagogers attityder påverkar hur framgångsrikt en förskola arbetar mot 

uppställda mål, blir det därför intressant att undersöka hur förskollärare som yrkesgrupp upplever 

sitt sätt att leda arbetet framåt i förskolan och hur förskollärare tänker kring sin ledarroll. 

Förskolorna i Sverige är inne i en fas där det nu handlar om att tolka och implementera den nya 

läroplanen för förskolan. I den nya läroplanen har kraven på förskollärarens roll, som ledare av 

utvecklandet av goda samarbetsformer och medforskande pedagoger i arbetslaget, skärpts. Därför 

känns det angeläget att undersöka hur erfarna förskollärare upplever sin egna och sina kollegors 

förmåga till samarbetet och vilja till följsamhet i sina arbetslag utifrån den nya läroplanen.  

2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Mitt övergripande syfte med studien är att fånga förskollärares tankar om sitt uppdrag och om 

ledarskapet i förskolan. Mer precist söker studien söka svar på frågan hur erfarna förskollärare 

upplever sin roll relativt det utökade ledaransvaret som den nya läroplanen för förskolan 

förespråkar? De frågeställningar som är intressanta att undersöka är därför: Vad beskriver 

förskollärare att de gör, i sin roll som ledare i olika situationer? Hur upplever erfarna (som arbetat 

både enligt den gamla och efter den nya läroplanen) förskollärare, sitt utökade ledaransvar? 

Genom att lyssna på och analysera erfarna förskollärares egna upplevelser och hur de tänker om sin 

roll, är ambitionen i denna studie att synliggöra likheter och skillnader i hur respondenterna i 

studien upplever sitt uppdrag i praktiken och vad som kännetecknar ledarskapet i förskolans värld. 
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3.	  	  Tidigare	  forskning	  

I den reviderade läroplanen (2010) står det att förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer 

för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Det står också att pedagogernas förhållningssätt 

till barnen ska vara medforskande. Tidigare forskning enligt till exempel Durham, Knight och 

Locke (1997) visar att ledarens roll indirekt hänger samman med teamets prestationer och dess 

måluppfyllelse. Kirkpatrick och Locke´s undersökning (1996) visar att mål som sätts upp och 

tydligt förklaras av ledaren ökar förtroendet hos medarbetarna och influerar teamet mot ökad 

effektivitet i arbetet mot de uppställda målen. Maria Kraemer Lidén menar i sin uppsats (2001) som 

berörde konflikter och konflikthantering mellan pedagoger i förskolan att kvaliteten sjunker i 

arbetslag där konflikt råder. För att kunna uppnå kvalitet i förskolan krävs enligt författaren att 

arbetslaget kan samarbeta, att det finns en rak kommunikation mellan medarbetarna och att man ser 

på yrket som en helhet. Medarbetarskapet är sett ur detta perspektiv en viktig del av en 

organisations resurser och möjlighet att arbeta framgångsrikt med målen i uppdraget. Hur definieras 

då begreppet medarbetarskap? 

	  3.1	  Ledarskap	  och	  medarbetarskap	  	  
”Det myndiga medarbetarskapets delar” (Hällstén & Tengblad 2006, s 15) bygger på fyra 

grundläggande begreppspar: Förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och 

meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. Medarbetare definieras här som anställda 

som har frihet att handla så som de anser att situationen bjuder, utan att behöva fråga en överordnad 

och utan att vara styrd av annat än organisationens övergripande normer och mål (Backström, 

2003). Enligt Tengblad (2003) kan medarbetarskap definieras på följande sätt: Hur medarbetare 

hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet. Exempelvis: kan medarbetarskap 

definieras utifrån hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet 

utifrån:  

• Grad av ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt. 

• Gränsdragning mellan arbete och privatliv.  

• Hur medarbetaren förhåller sig till andra medarbetare. 

Hur medarbetare förhåller sig till dessa punkter kommer påverka resultatet av det arbete som utförs 

och graden av professionalism i sitt yrkesutövande. Det medforskande förhållningsätt som 

läroplanen (2010) vill se hos medarbetare i förskolan kräver ett tydligt ställningstagande hos varje 

vuxen i förskolans arbetslag kring hur de förhåller sig när de befinner sig i barngrupp. 
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Förskolläraren har ansvar för att det medforskande förhållningsättet utvecklas och bibehålls i 

arbetslaget. Detta i sin tur ställer krav på att förskollärare ständigt reflekterar kring och lyfter hur 

det vardagliga arbetat i förskolan fungerar i praktiken. Det kan uppfattas som om förskollärare 

utifrån detta resonemang behöver modet att lyfta och fördjupa sig i frågor kring förhållningsätt, 

även om det blir obekvämt för enskilda individer i arbetslaget.  

3.2	  Ledarskap	  och	  kön	  
En uppmuntrande, stödjande och inspirerande ledarstil har klara fördelar i dagens organisationer 

enligt Eagly (2003). Däremot, hävdar Eagly (2005) att autenticitet är svårare för kvinnor än för män 

att uppnå. Relationell autenticitet kräver att följare erkänner ledarens legitimitet att hävda 

värderingar som är gemensamma. Kvinnliga ledare kan i högre utsträckning än manliga ha problem 

med att få sådan legitimitet pga. normer om kön som innebär att konkurrenskraft och självsäkerhet 

är reserverade för män. Ju mer självsäkert en kvinna agerar desto mindre effektivt kan hennes 

ledarskap bli, eftersom hon bryter mot könshierarkin, menar Eagly (2005). Kvinnor anses ha en god 

framtid som ledare, eftersom kvinnorna blir alltmer maskuliniserade, samtidigt som 

ledarskapsrollen har blivit alltmer androgyn (Eagly, 2003). En förändring av ledarstereotypier sker 

enligt författaren i en riktning som överensstämmer med den kvinnliga könsrollen. Organisationer 

som är könsneutrala kan öka sin tillgång på ledare. Att tillsätta kvinnor på ledarpositioner kan bidra 

till att organisationer får nya ledare som är mer effektiva under våra moderna villkor. Exempel på 

detta kan ses i en artikel av Brady och Hammett (1999) som utifrån ett feministiskt postmodernt 

perspektiv granskat tre empiriska studier av ledarskap inom utbildningsområdet. Ett nytt 

(feministiskt) sätt att se på ledarskap i skolan presenteras som ett ledarskap präglat av demokratiska 

relationer där de involverade delar på ledarskapet. Professionell utveckling kännetecknas enligt 

författarna av bland annat ett transparent, coachande och självledande förhållningsätt. Samledning 

ska ersätta auktoritär makt. En stödjande struktur ska ersätta en hierarkisk. En skolledares roll 

(förskolechef eller rektor) bör t.ex. vara en mix av förespråkare, koordinator, stödjande ledare, 

möjliggörare och problemlösare. Anställda bör enligt Brady och Hammett (1999) ha en inre 

motivation, samtidigt som dialektisk interaktion, samverkan och delaktighet bör stödjas. Kritisk 

feminism kan på detta sätt erbjuda möjligheter att undersöka nya visioner för ledarskap, menar de.  

Ljungström/Sagerberg (1991) skriver att kvinnor bygger goda arbetsrelationer på att känna sig lika, 

att känna igen sig i sin kollega och genom att anpassa sig. Att ställa sig utanför innebär att vara olik 

och kan bestraffas med utfrysning eller med diskussioner bland de övriga. Det är fortfarande en 

övervägande del kvinnor som arbetar inom förskolan och forskning visar att detta kan, som jag 

redogjorde för ovan, leda till en viss sorts kultur som försvårar att leda och fördela arbetet för en 

förskollärare i sitt arbetslag.  
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3.3	  Leda	  i	  förändring	  
Förändringar tenderar enligt litteraturen att vara konfliktfyllda. Det som kan vara en förbättring för 

någon motsvaras vanligen av försämringar för någon annan (Alvesson, 2006). Om en förändring 

ska komma uppifrån eller nerifrån, hierarkiskt sett, är en annan fråga som diskuterats mycket. 

Kriteriet som ska mötas är sannolikheten i att förändringar faktiskt kommer till stånd. Delegering 

(Uris, 1985), decentralisering (Södergren, 1987) och empowerment (Leatherman, 1992) är alla 

exempel på begrepp som lanserades, alternativt undersöktes, med argumentet att de möjligen kunde 

förknippas med en starkare förändringsförmåga. Idag dominerar enligt Tystrup och Holmberg 

(2007) fortfarande uppfattningen att den ”bångstyriga vardagen och det operativa arbetet ständigt 

naglar fast oss i traditionen.” Vidare skriver de att: ” På våra arbetsplatser kan rutiner och väl 

inarbetad praxis fortsätta att härska och på så sätt också konservera människors uppfattningar om 

hur saker och ting ska, kan eller bör göras. Det tycks finnas ganska starka mekanismer vilka 

upprätthåller den relativt väl etablerade motsättningen mellan vardagsarbetet på våra 

arbetsplatser å ena sidan och förnyelsearbetet i våra organisationer å den andra. Och en sådan 

mekanism kan vara, möjligen något oväntat, det sätt på vilket ledarskap vanligtvis utövas i våra 

organisationer. Mer bestämt då kraven på att aktiviteterna i en verksamhet måste kunna 

”manageras” (Tystrup och Holmberg 2007 s.10-14). Genom kraven på ”mangagerbarhet” menar 

författarna att det blir, i första hand ledningens fantasi, övertygelse, fördomar och omdöme som det 

kommer handlar om.  

3.4	  Centrala	  mekanismer	  för	  förändring	  	  
Schein (2010) lyfter fram sex primära mekanismer i ledarskapet som är centrala för att utveckla 

och förändra en organisationskultur. Dessa sex mekanismer är nödvändiga i arbetet med att 

förändra och förankra ett önskat förhållningssätt i organisationen:  

Vad ledare fokuserar på, mäter och följer upp  

Schein(2010) menar att det är systematiken som är viktig, d.v.s. att man fortsätter att följa upp en 

fråga mer än intensiteten i det intresse ledaren visar. Ledaren kan t.ex. enligt Schein överföra sina 

egna antaganden och viktiga värden till medarbetarna genom att systematiskt ställa frågor kring 

vissa områden. Något som man skulle kunna kalla för att ”det man lyser på växer”.  

 

Ledares reaktioner på kritiska händelser och organisationskriser 

Hur ledare hanterar stress vid yttre påverkan kommer enligt Schein att skapa nya normer, värden 

och arbetssätt. Det visar även de underliggande antaganden som styr organisationen. Kriser skapar 

stress och behovet att komma ur den stressade situationen. I de fall där medarbetarna delar en 

upplevelse av stress och tillsammans lär sig att hantera situationen och minska stressen är de mer 
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troligt benägna att minnas och använda det nya beteendet även i framtiden. Ledarens trovärdighet 

stärks enligt författaren om medarbetarna känner sig delaktiga i lösningen av problem och får 

mandat att ta ansvar. 

 

Hur ledare fördelar resurser 

Schein beskriver här hur ledarens personliga antaganden om och relation till plus och minus på 

resurssidan blir synlig. Ledaren som blir stressad av att hamnar på minus tenderar att fatta mer 

kortsiktiga beslut än den ledare som har ett mer långsiktigt helhetsperspektiv kring verksamheten 

och dess resurser. Om medarbetarna får mer möjlighet att påverka resursfördelningen kommer de 

enligt författaren också att ta mer ansvar för genomförandet. 

 

Medveten som förebild, lär ut och coachar 

Ledare som visar med sitt handlande vad de önskar se hos medarbetarna har enligt Schein stor 

betydelse för framgångsrikt ledarskap. Så vad ledare säger och vad ledaren gör bör för att få effekt 

och trovärdighet överensstämma. Enligt författaren behöver ledaren ställa frågor och söka lösningar 

utifrån medarbetarnas egna idéer samt ge råd, instruktioner och korrigera allt i syfte att förbättra 

inte att kritisera. 

 

Hur ledare fördelar belöningar och status 

Medarbetare i alla organisationer lär sig enligt Schein vad organisationen och ledaren vill ha och 

uppskattar och vad de inte vill ha och inte uppskattar. Ledare kan enligt författaren snabbt leda in på 

sina prioriterade områden, mål och värden genom att systematiskt och konsekvent koppla 

belöningar till det beteende de vill se i sin organisation. Det påverkar enligt Schein vad som 

verkligen händer i organisationen och vad medarbetarna verkligen gör och överskuggar andra 

policydokument och skrivna överenskommelser. 

 

Hur ledare rekryterar, väljer, befordrar och exkluderar  

Enligt Schein (2010) är det sätt ledaren väljer nya medlemmar en av de mest subtila men även mest 

effektiva vägarna till att förankra och stärka ledarens egna antaganden och värde i organisationen. 

Författaren menar att mycket av detta pågår omedvetet. Ledaren söker personer som passar in i den 

rådande kulturen och i bästa fall i den kultur ledaren vill skapa. 

 

Scheins slutsatser gällande de sex primära mekanismerna är att de alla samverkar och stärker 

varandra i de fall där ledaren är konsekvent och systematisk i sina antaganden och värden och 
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synliggör dem i handling. Mekanismerna visar på att ledare har många vägar att gå för att 

förankra den kultur de vill skapa i organisationen. Nya medarbetare behöver inte gå på kurs för 

att förstå hur en arbetsplats fungerar, det räcker enligt författaren att se ledarens dagliga beteende 

i verksamheten. Något som gör skillnad är hur en ledare leder och hur ledare ”bäddar in” sina 

övertygelser, värderingar och antaganden i organisationen (Schein 2010).  Det finns ingen riktigt 

rak översättning av det engelska ordet ”embedding” som Schein använder. Jag har valt ordet 

förankra eftersom det är ett ord som används i förskolans värld och som jag anser är nära 

Schein´s ”embedding”. Schein (2010) anser att en av de mest kraftfulla mekanismer som ledare 

och även kollegor har för att kommunicera kring vad de tror på och vad de bryr sig om är det 

som de systematiskt uppmärksammar. Om ledare är medvetna om detta kommer de vara mer 

systematiska i sin kommunikation. Att vara konsekvent i sina val av vad som uppmärksammas 

utifrån dessa mekanismer är enligt författaren det viktigaste verktyget, inte nödvändigtvis 

intensiteten. Om ledaren inte är systematisk och konsekvent i vad som uppmärksammas kommer 

onödig tid och energi gå åt för medarbetarna att försöka tolka vad som gäller och vad ledaren 

egentligen menar. Ledares dagliga handlingar visar vilka viktiga kulturella normer och 

antaganden som gäller i en organisation. Hur ledare leder gör skillnad.  

4.	  	  Metod	  
 

Med intentionen att få ta del av enskilda förskollärares tankar om hur de uppfattar ledarrollen i 

förskolan har semistrukturerade intervjuer tillämpats i studien. Detta ger en möjlighet till att 

avgränsa frågorna till det valda forskningsområdet samtidigt som det ger intervjupersonerna 

möjligheten att prata utanför de angivna frågeområdena. Detta är att likna vid de kvalitativa 

metoder beskrivs i Fejes och Thornberg (2009) och Bryman (2011) där metoden används som ett 

sätt att tolka, försöka beskriva och även förstå olika fenomen som uppstår inom den sociala 

världen. En primär kvalitativ metod består till stor del av att genomföra djupintervjuer för att 

komma åt enskilda pedagogers tankar, som är svåra att mäta i termer av ”hur mycket” eller ”hur 

ofta”.  

4.1	  Design,	  urval	  och	  avgränsning	  
Med ambitionen att undersöka erfarna förskollärares uppfattningar har kriteriet varit att intervjua 

förskollärare som arbetat minst 10 år inom förskolan. Sex olika förskolechefer på 6 olika förskolor 

kontaktades därför och dessa har valt ut sex förskollärare som matchar detta kriterium (av c. 250 

medarbetare totalt). Urvalet är gjort slumpmässigt (ingen av pedagogerna är kända för mig) med en 

förskollärare per förskola, totalt sex intervjupersoner. Två av de sex förskollärare var män och fyra 
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var kvinnor. 

Samtliga respondenter finns i ett avgränsat geografiskt område där förutsättningarna för arbetet är 

likvärdiga gällande ekonomi, barngruppers storlek, antal vuxna per barn och barnens 

socioekonomiska bakgrund. I syfte att prova frågeställningarnas i verkligheten har en förstudie med 

sex slumpmässigt utvalda förskollärare gjorts en för att stämma av hur frågeställningarna i studien 

uppfattas i praktiken och därefter har otydligheter i frågeställningarna reviderats.  

4.2	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Kritiken mot urval och design kan vara att den endast tittar på ett begränsat antal personer inom 

förskolans verksamhetsområde. Dock har ambitionen varit att fånga ett antal erfarna förskollärares 

kvalitativa uppfattningar för att bidra till att öka kunskapsutvecklingen utan att för den skull göra 

några generella kunskapsanspråk. Då det kan finnas flera olika tolkningar av en social verklighet 

har jag, för att minska risken för mina egna tolkningar i svaren använt mig av s.k. 

respondentvalidering, som i korthet innebär att de som deltagit i intervjuerna har fått ta del av 

resultaten och bekräftat om deras svar har uppfattats på rätt sätt. För att öka trovärdigheten än mer i 

undersökningen, hade studien i enlighet Bryman (2011) kunnat använda fler undersökningsmetoder 

och informationskällor s.k. triangulering. I denna undersökning har dock valets gjort med 

avgränsning på ovan nämnda sätt med motivet att studien annars blivit allt för omfattande utifrån de 

tidsramar som funnits till förfogande. För att öka tillförlitligheten är s.k. respondentvalidering gjord. 

I korthet innebär detta att de som deltagit i intervjuerna fått ta del av resultaten och bekräfta om 

deras svar har uppfattats på rätt sätt. 

4.3	  Databearbetning	  
Innehållet i intervjuerna är transkriberade i sin helhet utifrån ljudupptagningar. 

För att bli bekant med materialet och få en överblick är det transkriberade materialet genomläst 

flera gånger. Därefter antecknades nyckelord eller begrepp som upplevdes som mest intressanta 

utifrån studiens syfte, men även svar som inte korrelerade med frågeställningen och som ”stack ut”. 

Nyckelorden och begreppen sorterades sedan in i kategorier. Materialet är kategoriserat och 

sorterade data som återkom i intervjuerna har bildat totalt åtta kategorier som presenteras i 

resultatdelen som belyser uppfattningarna från förskollärarna i enlighet med studien syfte. 

5.	  	  Resultat	  
 

I kommande avsnitt presenteras empirin utifrån kategorierna som framkommit i intervjumaterialet.  

Respondenterna har för att få behålla sin anonymitet benämnts som respondent 1 (R1) till och med 
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respondent 6 (R6). Respondent 1,3,5 och 6 är kvinnor, respondenterna 2 och 4 är män. Samtliga 

respondenter har arbetat mer än 10 år inom förskola som förskollärare. 

 

Kommunikation 

Samtliga respondenter visar att de leder arbetet genom att starta dialog och lyssna på sina kollegor 

för att skapa ett öppet klimat där alla kommer till tals. En av de intervjuade förskollärarna (R1-

kvinna) uttrycker det på följande sätt: ”Jag förklarar läget och berättar vad jag själv tycker och sen 

lyssnar jag på de andras åsikter.” Samtliga respondenter beskriver också att de reflekterar 

tillsammans med sina kollegor i arbetslaget för att hitta lösningar på olika problem.” En annan 

respondent (R2- man) säger till exempel: ”Det handlar om att hitta verktyg tillsammans, 

reflektionen är ett bra sätt.” En tredje (R4-man) beskriver hur han: ”Lyfter in nya 

utvecklingsområden i arbetslaget med hjälp av dialog.” 

 

Hantera egna och andras känslor 

Här beskriver respondenterna mycket liknande upplevelser av hur den egna eller kollegornas 

frustration, ilska, trötthet och ovilja påverkar deras professionella förhållningssätt negativt. 

En av de intervjuade förskollärarna (R6-kvinna) uttrycket det så här: ”Att leda arbetet framåt är lätt 

när man har likadana kollegor som en själv, det blir svårt när kollegorna är trötta och inte vill” 

och en annan (R5-kvinna) säger: ”Jag tappar mitt förhållningssätt mot både barn och kollegor när 

jag blir irriterad och arg.” De intervjuade förskollärarna uttrycker också på olika sätt hur egna och 

andras känslor ibland blir ett hinder för att ta upp frågor som kan vara viktiga för verksamheten, en 

av respondenterna (R3-kvinna) säger till exempel: ”Ibland undviker man vissa viktiga men känsliga 

frågor för att inte irritera någon i onödan.” Och en annan (R4-man)säger: ”Jag tar till ilska för att 

få stopp på det som stressar mig, jag går ofta till min chef och är upprörd, jag vill att någon löser det 

åt mig. Efteråt kan jag tänka mer logiskt och tycker att jag kunde ha gjort annorlunda, inte tagit ut 

det på andra.” 

Feedback 

Att följa upp beslut, ta upp förbättringsområden, ge beröm och be om återkoppling på det egna 

arbetet har förskollärarna i denna studie gemensamt. Att vara rättvis och uppmärksamma alla lika 

mycket framstår som viktigt för alla av dem. Något som en av förskollärarna (R3-kvinna) har 

beskrivit som: ”Jag försöker ge alla samma bemötande både när det gäller att stödja och 

uppmuntra samt utmana och utveckla.” Samtidigt syns en viss skillnad i hur man bemöter kollegor 

som vill åt samma håll och kollegor som är motsträviga eller ointresserade.” En annan av 

respondenterna (R2-man) uttrycker följande: ”Jag tar upp saker jag tycker vi behöver förbättra med 
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kollegorna, men jag uppmuntrar nog mer de som vill driva saker framåt och försöker ge stöd till de 

som inte är så driftiga men man kan inte alltid stå och ´mjäka´ med de som inte är intresserade av 

att utvecklas pedagogiskt.” 

 

Skapa ett positivt klimat 

I samtliga intervjuer fanns en tydlig medvetenhet om att man ville skapa ett positivt arbetsklimat 

och att det ansågs viktigt. En av förskollärarna (R1-kvinna) uttryckte det på detta sätt: ”Jag visar 

tillit till kollegor, pratar öppet, tar gemensamma beslut, visar att jag bryr mig om kollegorna och 

att de är viktiga. Det är viktigt att tänka positivt och möta andra med ett leende för att få andra att 

känna sig sedda.”  Hos alla respondenter fanns en medvetenhet om att det var viktigt att vara en 

positiv förebild. Så här såg en av respondenterna (R3-kvinna) på detta: ”Jag vill verka som förebild, 

själv anser jag att det är viktigt att vi uppmuntrat varandra och bekräftar varandra i vårt arbete. Ju 

fler som tänker så, dess roligare blir det för oss.” Sin roll som förebild uttryckets av en annan av 

förskollärarna (R6- kvinna)på följande sätt: ”Jag försöker vara aktiv och engagerad själv.” 

 

Barnfokus 

Då barnfokus är ett kriterium på att ha en verksamhetsfokus och att vara medforskande pedagog 

enligt läroplanen (2010) var det intressant att höra de olika förskollärarnas tankar kring detta. 

Många verkar utgå från barnet och hänsyn tas till barnens behov Detta kom fram i några av 

intervjuerna på olika sätt. En av förskollärarna (R3-kvinna) uttryckte sig så här: ”Jag märker på 

barnen om vi ska släppa en process eller gå vidare, deras intresse leder oss vidare eller ej.” En 

annan av förskollärarna (R2-man) säger: ”Jag är fokuserad på och aktiv med barnen. I mitt fall går 

barnen före pappersarbetet.” Det blev dock tydligt att de sex förskollärarna i min studie hade olika 

förhållningssätt till begreppet. Hos en del av respondenterna var det uppenbart att det var de vuxnas 

behov och intressen som styrde verksamheten istället för barnens. Så här sa en av respondenterna 

(R4-man): ”Jag vill helst undvika bråk så jag väljer nog de aktiviteter och det arbetssätt som 

verkar fungera bäst för flest av kollegorna. Vissa är krångliga att jobba med och vill bara göra det 

på sitt sätt, då jobbar jag hellre med de som är mer flexibla och de som är mer lika mig i sitt sätt.” 

	  

Stress 

Stress var något som beskrevs väldigt tydligt i alla intervjuer. En av respondenterna (R1-kvinna) 

uttrycker att: ”Jag klarar inte stress så bra, jag känner mig ofta trött och vill eller orkar inte göra 

någonting. Jag glömmer saker och kan inte ta beslut, jag ifrågasätter mig själv.” De verkar också 



 

11 

sakna verktyg och stöd för att hantera stressen. En annan av de intervjuade (R3-kvinna) uttryckte 

sig på följande sätt: ”Jag blir irriterad, dålig på att lyssna på andra, kör bara på och får ont i 

magen av det, så jag hanterar inte stress särskilt bra.” Ingen av förskollärarna hade någon uttalad 

strategi för att hantera stress och inte heller beskrev de någon specifik orsak till sin stress. De 

upplevelser som förskollärarna förmedlade var att stressen var något som kom och gick oberoende 

av vad de själva gjorde och alltså låg utanför deras påverkan. För att beskriva detta använde en av 

respondenterna (R4- man) beskrivningar som: ”Det blir som det blir och det är en del av jobbet. 

”En av respondenterna (R2-man) säger följande: ”Jag jobbar oftast bra under press, men det blir 

inte alltid hälsosamt för mig själv.” Det ger enligt min mening uttryck för att tydligt skilja på sak 

och person på ett sätt som skiljer sig från övriga svar. 

	  

Konflikträdsla 

I intervjuerna framkom en konflikträdsla som var mer eller mindre medveten. Här visade 

respondenterna på olika sätt att både de och kollegorna kände en stor osäkerhet i de situationer där 

konflikträdslan slog till och att det också påverkade både vad man valde att göra och inte göra i 

verksamheten. Detta uttrycktes till exempel på detta vis (R6–kvinna): ”Jag hamnar ibland i 

undvikande beteende mot kollegor som är sura och negativa. Jag vet inte vad jag ska göra då.” En 

informell hierarki i gruppen verkar också påverka, (R3–kvinna): ”Det finns en informell status i 

gruppen som inte alltid handlar om utbildningsnivå, vissa driver sina frågor hårt och andra kan då 

ge sig.” Svårigheten att få med sig gruppen och leda verksamheten i enlighet med läroplanens 

intentioner uttrycktes av några av respondenterna där en av respondenterna (R1-kvinna) uppger att 

hon faller till föga: ”Ibland får jag inte arbetslaget med mig då byter jag riktning.  

 

Abdikerat ledarskap 

Eftersom det var förskollärarnas ledarroll som var mitt fokus i studien blev det intressant att följa 

den bild av situationer då förskollärarna i studien valde att inte leda. Intervjuerna visade ett mönster 

hos samtliga på att det fanns situationer där man lät bli att leda arbetet vidare. Det var inte någon av 

respondenterna som beskrev att de själva ansåg att de abdikerade i sin ledarroll, men det de beskrev 

i intervjuerna framstod som ett undvikande av att axla ledarrollen. En av respondenterna (R1-

kvinna) uttrycker detta tydligt: ”Jag släpper en process om det inte finns intresse hos kollegorna.” 

Ett annat uttalande som vittnar om en viss uppgivenhet exemplifierar detta (R4 – man): ”Det är som 

det är… jag kan nog inte påverka så mycket. Ibland går jag till chefen och klagar.” Ytterligare en 

respondent R2 - man) uttryckte sig så här: ”Det faller sig naturligt att man väljer bort samarbete 

med de pedagoger som inte visar intresse för den process man är inne i. Man orkar inte 
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argumentera med dem, och dra dem också.”  

6.	  	  Analys	  
 

I kommande analys kommer innehållet i de kategorier som intervjuutsagorna resulterade i att 

jämföras med Schein´s (2010) sex primära mekanismer i ledarskapet som kan anses vara centrala 

för att utveckla och förändra en organisationskultur.  

Sammanfattningsvis då det gäller kategorierna som växte fram under arbetets gång visar de att det 

finns ett antal tydliga områden där förskollärarna känner sig trygga i sin roll och vet hur de ska 

göra. Inom dessa områden leder de sina kollegor med lätthet och är goda förebilder. Sedan är det 

områden där de har svårare att hantera sitt ledarskap där det blir svårt att leda arbetet vidare. Det 

verkar inte vara några olikheter beroende på kön utan olikheterna ser ut att handla mer om olika 

personligheter och ställningstaganden. 

I kategorierna kommunikation, hantera egna och andras känslor, feedback och skapa ett positivt 

klimat beskriver förskollärarna i studien olika strategier de använder i sitt ledarskap. Så länge 

kollegorna i arbetslaget är överens tycker samtliga respondenter att samarbetet fungerar bra och det 

är lätt att leda arbetet i verksamheten vidare. Förskollärarna i studien uppger att de är öppna och har 

dialog, lyssnar och reflekterar tillsammans med sina kollegor för att hitta gemensamma lösningar.  

De stöttar och uppmuntrar och belönar kollegor och både ger och ber om feedback. Utifrån detta 

besitter de många av de kvaliteter som Schein (2010) beskriver och som ledare kan använda för att 

förankra sina övertygelser, värderingar och antaganden i organisationen. Den systematik och 

konsekvens som Schein menar att ledaren behöver använda för att förankra en gemensam 

värdegrund, blir inte synlig i intervjusvaren.  Samtliga respondenter verkar uppleva att det är väldigt 

svårt att hantera både egna och andras känslor när de själva eller någon kollega blir arg, irriterad 

eller är sur eller ointresserad. De beskriver att det är lätt att undvika frågor som de vet kan vara en 

”het potatis” bland kollegorna. Utsagorna i kategorierna stress, konflikträdsla och abdikerat 

ledarskap indikerar utvecklingsområden för förskollärarna i deras ledarroll där ledarskapet kan 

utvecklas. Inom dessa områden beskriver de sig snarare som otrygga, osäkra och att de tappar sitt 

professionella förhållningssätt.  Den systematik och konsekvens som Schein (2010) förordar i sin 

modell för att en ledare ska lyckas förankra de värderingar och önskade beteenden i organisationen, 

står inte att finna i respondenternas svar. Även om det går att se vissa återkommande mönster i hur 

de väljer att agera, så verkar dessa till stor del vara omedvetna. Det ledarskap som framträder ur 

intervjuerna pekar på att det ledarskap som praktiseras ser olika ut och att ledarskapet beror på vem 



 

13 

förskolläraren är och vilka kollegorna är. Svaren visar också att det råder en roll-otydlighet eller en 

bristande medvetenhet om vad ledarskap innebär. Personligt, privat och professionellt beteende 

verkar blandas beroende på vilka känslor som olika situationer skapar hos respondenterna.  

Schein´s modell påvisar på hur viktigt det är att ledaren är systematisk och återkommer till de 

frågor som ska drivas om det ska bli framgångsrikt. Den insikten syns dock inte i respondenternas 

svar och att medvetandegöra detta skulle kunna utveckla yrkesrollen vidare. Tidigare studier visar 

också att hur ledarskap tillämpas spelar roll. Kirkpatrick och Locke´s (1996) undersökning visar att 

mål som sätts upp och tydligt förklaras av ledaren ökar förtroendet hos medarbetarna och influerar 

teamet mot ökad effektivitet i arbetet mot de uppställda målen. Då svensk förskolan är mitt i en 

förändringsprocess från daghem med omsorg i fokus, till en förskola med fokus på omsorg och 

lärande i balans, blir sättet hur förskolläraren leder arbetet utifrån Schein´s teori (2010) viktig att 

beakta. Utan ett nära ledarskap i varje arbetslag, med den systematik och konsekvens som Schein´s 

forskning visat sig vara framgångsrik, blir förändringen svår att genomföra. Att förstärka 

medarbetarskapet som poängteras även av Hällstén & Tengblad (2006) när det gäller just grad av 

ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt, gränsdragning mellan arbete och privatliv samt 

hur medarbetaren förhåller sig till andra medarbetare. Enligt resultatet i denna studie är detta viktiga 

frågor att lyfta fram inom förskolan. Det kan vara en strategi för att uppnå både medskapande och 

samledning. Att dessutom stärka förskollärare i deras ledarroll kan anses vara en viktig aspekt som 

leder till en förbättrad förmåga att utveckla verksamheten framgångsrikt. 

Vad som inte sägs i studien är också intressant att kommentera. I svaren från respondenterna är det 

en avsaknad av beskrivningar av strategier, verktyg och metoder för att kunna ta ansvar för sitt 

utökade ledaransvar som förskollärare. Sammanfattningsvis framgår det i denna studie att det är lätt 

att leda fram till en viss punkt, när läroplanens och deras egna övertygelser sammanfaller, mer 

problematiskt blir det när konflikter uppstår och när någon inte vill eller är motiverad.  

7.	  Diskussion	  	  
 

Förskollärarna i denna undersökning verkar dela mönstret att i vissa lägen väja när de inte får sina 

kollegor i arbetslaget med sig eller när de får dem emot sig. En konflikträdsla kan skönjas bakom 

den mekanism som här faktiskt leder till en form av abdikerat ledarskap. När kollegor tycker olika 

verkar arbetet kunna stanna av och ta en ny riktning eller går tillbaka till det som gjordes innan.  

Andersson (1990) skriver om enskilda pedagogers attityder och hur dessa påverkar hur 

framgångsrikt en förskola arbetar mot uppställda mål.  Vidare skriver Markström (2005) om 
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enskilda pedagoger inte samarbetar mot gemensamma överenskommelser och mål kommer det vara 

svårt att nå uppställda mål i verksamheten. Maria Kraemer Lidén (2001) menar att kvaliteten 

sjunker i arbetslag där konflikt råder. För att kunna uppnå kvalitet i förskolan krävs enligt 

författaren att arbetslaget kan samarbeta, att det finns en rak kommunikation mellan medarbetarna 

och att man ser på yrket som en helhet. Detta delas av resultaten i denna studie och är säkerligen en 

central aspekt då man tittar på enskilda förskolors resultat. Med detta perspektiv kan det vara 

intressant att ställa frågan: Är de enskilda pedagogerna en del av lösningen eller en del av 

problemet? Att våga ställa sig utanför arbetslaget tillexempel genom att stå fast vid en åsikt som 

ingen annan delar och driva den, kan som tidigare nämnts av Ljungström och Sagerberg (1991), 

bestraffas med utfrysning eller med diskussioner bland de övriga. Då det är en övervägande del 

kvinnor som arbetar inom förskolan kan detta leda till en viss sorts kultur som försvårar arbetet för 

en förskollärare att leda sitt arbetslag (Ljungström och Sagerberg, 1991). Respondenterna i denna 

studie motsäger inte detta. Det finns inga uttalade strategier för hur man gör som ledare i de olika 

situationerna, utan det verka bero mycket på de egna och på kollegors känslor och beteenden i varje 

situation. 

Stress är en faktor som påverkar samtliga av förskollärarna i undersökningen negativt i någon 

form. Medvetenheten om att de upplever stress som negativt finns, men samtidigt upplever de 

svårigheter att kontrollerar sina känslor som uttrycks i termer av: ”jag gör först och tänker sen.”  

Känslorna tar enligt deras beskrivningar överhanden över det logiska tänkandet i dessa 

situationer. Om förskollärare ska ha förmåga och färdighet för att leda arbetslaget vidare mot de i 

läroplanen uppställda målen kan det vara en vinst med att låta förskollärare träna sin förmåga till 

att leda även när det uppstår motstånd. Strategier för att leda i förändring och för att få 

medarbetare med sig är något som skulle kunna vara en väg framåt för att förskollärarens 

kompetens i ledarrollen ska utvecklas. Ett nytt alternativt (feministiskt) sätt att se på ledarskap i 

skolan presenteras exempelvis av Brady och Hammett (1999) som ett ledarskap kännetecknas av 

ett transparent, coachande och självledande förhållningsätt där samledning ska ersätta auktoritär 

makt och en stödjande struktur ska ersätta en hierarkisk. Detta verkar ur mitt perspektiv vara den 

väg mot ett ökat ledarskap och styrning av förskolans verksamhet som är den som ligger närmast 

förskolans nu rådande kultur då respondenterna samstämmigt beskrivit hur rättvisa, öppenhet 

och delaktighet är viktiga faktorer i arbetslagskulturen. Att utveckla ett sådant förhållningssätt i 

förskolan skulle därför kunna vara fördelaktigt både för enskilda medarbetare och för 

verksamheten. Ledarrollen är en slags ordning och något som styr våra val av handlingar. ”Så 

har vi alltid gjort” eller ” Hur löser vi det här” är båda exempel på uttalanden som synliggör ett 

ledarskap som i sin tur påverkar vad som är möjligt och vad inte är möjligt i en förskolas 
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verksamhet. Enligt Straus m.fl. (1973) är ”ordning något som arbetas eller förhandlas fram” 

(Bryman 2011 s.36).  Ledarskapet på t.ex. en förskola, kan ur detta perspektiv ses som en 

verklighet som ständigt konstrueras och rekonstrueras där även ledarrollen med avseende på kön 

påverkar. 

Stresshantering och hantering av de egna känslorna i stressiga situationer, t.ex. vid konflikter 

inom arbetslaget skulle även det finnas behov av att utveckla. Jag upplever att respondenterna i 

undersökningen svarar ur både den professionella och den privata sfären och därför upplevs 

respondenterna ha vissa svårigheter att skilja på det personliga och privata mot det 

professionella. Till exempel säger de kommentarer som (R5- man): ”Det blir som det blir” eller 

som (R 3- kvinna): ”de som inte lyssnar kan jag undvika.” Att överlåta åt andra och åt 

omständigheter att styra verksamhetsinriktningen är inte förenligt med ett tydligt ledarskap enligt 

Schein (2010). Rollen som förskollärare kan därför tjäna på att utvecklas och förtydligas med 

just strategier, metoder och verktyg som främjar en ökad medvetenhet utifrån t.ex. Scheins sex 

primära förankringsmekanismer, men även utifrån denna studies fyra utkristalliserade kategorier: 

hantera egna och andras känslor, stress, konflikträdsla och abdikerat ledarskap. Dessa fyra 

kategorier påvisar en brist av medvetna ledarstrategier och en avsaknad av ledarskapsfärdigheter 

eller medvetenhet om ledarskapsrollens innebörd och hur man konkret gör för att leda ett 

arbetslag till önskat genomförande/resultat. De kan även tyda på en viss omedvetenhet om hur 

man som förskollärare ska hantera sina egna känslor i sin professionella ledarroll. Ska 

förskolläraren kunna utnyttja den ökade frihet kring styrning och ledning av innehåll och 

utförande, inom ramen för uppdraget, som den reviderade läroplanen bjuder, så bör de få också 

fler verktyg för att kunna förvalta detta utrymme på bästa sätt. 

Barnens intressen är tydligt i fokus och kommer i första hand för en del av respondenterna, där 

processer i verksamheten avslutas först när barnens intressen upphör. Förskollärarna i studien som 

däremot har ett mindre tydligt barnfokus släpper processer när kollegorna inte visar intresse. 

Barnsynen hos de olika förskollärarna verkar alltså påverka ledarskapet på så sätt att de som har 

tydligt barnfokus har lättare för att driva utvecklingen vidare även när kollegor inte visar så stort 

intresse. Utgångspunkten för ett barnperspektiv är att betrakta barn som kompetenta individer enligt 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003). Enligt regeringens skrivelse (2003/04:47) innebär ett 

barnperspektiv bland annat att man kan se saker ur det enskilda barnets synvinkel och att 

förutsättningarna för att kunna skapa ett barnperspektiv är inlevelse, empati och förmåga att 

identifiera sig med de situationer som barn och unga befinner sig i. Barnperspektiv med denna 

betydelse innebär då att sätta barnet i fokus, och detta i sin tur innebär ett noggrant analyserande av 

de följder olika beslut i verksamheten får för ett enskilt barn eller flera barn i grupp. Ett ökat 
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barnfokus hos förskollärare skulle då även kunna vara kopplat till en ökad medvetenhet om 

uppdraget som ledare. De förskollärare som har ett mer uttalat vuxenfokus upplever att det är svårt 

att leda när kollegor ”inte vill” och de upplever att det inte är deras ansvar att leda vidare i dessa 

situationer. Det kan visa på ett grundantagande hos vissa förskollärare som hindrar 

verksamhetsutveckling. Förskollärare verkar, trots lång erfarenhet, uppleva sin roll som ledare 

väldigt individuellt och väldigt olika. Detta kan som tolkas som att det försvårar läroplanens 

intention om att skapa den likvärdighet i utbildningen som förskolan ska erbjuda. Normerna för 

likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål. Studien 

pekar på att det saknas en tillräcklig tydlighet i hur man ska leda detta arbete.  

Det resultat som presenterats i denna studie måste ses till den omfattning inom vilket den 

utfördes. Antalet respondenter har varit få och det jag kan hoppas på är att deras svar kan ge en 

ökad kunskap om hur förskollärare upplever sin ledarroll. Det jag stötte på under denna studies 

genomförande var också det faktum att jag inte skulle få en möjlighet att ställa fördjupade frågor 

om det som kom upp längs vägen. Till exempel frågor om genusperspektivet betydelse i 

sammanhanget samt balansen mellan personligt, privat och professionellt förhållningssätt, frågor 

som kom upp som centrala ämnen.  Arbetet skulle helt enkelt bli allt för omfattande om dessa 

delar lyfts in.  

7.1	  Sammanfattande	  tankar	  och	  implikationer	  för	  praktiken	  
Med syfte att söka svar på frågan hur erfarna förskollärare upplever sin roll och hur förskollärare 

som arbetat både enligt den ”gamla” läroplanen och den nya, utövar sitt utökade ledaransvar i 

praktiken. Genom att lyssna på och analysera erfarna förskollärares egna upplevelser och hur de 

tänker om sin roll fick jag en hel del svar på mina frågeställningar. 	  

Ett behov har framträtt, i mina intervjuer av erfarna förskollärare, av att det i vår strävan att 

organisera för förskola enligt den reviderade läroplanen (2010), finns utrymme för och behov av att 

belysa, tydliggöra och utveckla förskollärarens ledarroll. Personlig mognad och erfarenheter, eller 

som respondent 1 utrycker det: att tänka efter före verkar upplevas som framgångsrikt av 

respondenterna själva, men det är inte något som de har satt i något tydligt system i sin roll som 

ledare. Ambitionen att skapa delaktighet genom att ha dialog med kollegor finns hos samtliga 

respondenter, men man beskriver inte hur man konkret gör för att dialogen ska främja känslan av 

delaktighet. Flera av respondenterna ansåg att fördelning av resurser låg utanför deras påverkan. 

Man ansåg att det var chefen som ägde de besluten även om man fick vara med i diskussionerna så 

verkade det finnas en viss uppgivenhet kring detta. Svårast, verkade det vara att hantera sina egna 
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känslor och vara professionell i stunder då kollegor inte ville samma sak, eller inte ville något alls, 

att våga leda helt enkelt.  

Studien har visat på några konkreta beskrivningar av vad förskollärare gör, i sin roll som ledare i 

olika situationer.  Dialog, öppenhet, reflektion, att lyssna och ge och ta feedback har varit centrala 

delar av det respondenterna anger som verktyg för att skapa delaktighet, ett gott klimat och för att 

leda processer framåt.  Användandet av dessa verktyg har utformats olika beroende på vem ledaren 

är och vilka ledaren möter. Det har även framkommit indikationer på vad respondenterna inte gör 

som ledare och vad anledningen till det skulle kunna vara. Delvis nämns känslor av obehag inför till 

exempel konflikter mellan kollegor som en stor anledning till att utveckling av vissa områden 

avstannar. Hur man hanterar stress är en annan faktor som visat sig vara ytterst individuell och som 

även verkar kopplat till en viss del till undvikande beteenden hos förskolläraren. En av 

respondenterna (R5-kvinna) beskriver det så här: ”jag brukar gå hem några dagar och vara sjuk 

när jag blir för stressad.” Så i vissa avgörande situationer där ledning behövs ser det ut som om 

man antingen kommer överens om en lösning tillsammans eller så backar man bort från frågan. Det 

skulle kunna tolkas som om förskollärarna i vissa fall bara leder mot uppdraget i läroplanen fullt ut, 

när alla kollegor är överens eller ingen säger emot. Tystrup och Holmberg (2007) skriver om kraven 

på ”mangagerbarhet” och att Det tycks finnas ganska starka mekanismer vilka upprätthåller den 

relativt väl etablerade motsättningen mellan vardagsarbetet på våra arbetsplatser å ena sidan och 

förnyelsearbetet i våra organisationer å den andra. Författarna menar att det i första hand är 

ledningens fantasi, övertygelse, fördomar och omdöme som det kommer att handla om. 

Studien har väckt ett antal frågeställningar hos mig som kan vara intressanta att studera framgent. 

En fråga jag ställer mig är vilken skillnad ett program i ledarskap med de i studien nämnda 

ingredienser skulle leda till för förskolläraren i deras ledarroll? Skulle måluppfyllelsen i förskolans 

verksamhet förbättras om förskollärare fick mer medvetna strategier för hur de kan tänka, känna 

och agera i olika situationer som rör deras utökade ledarskap. Vad skulle hända om förväntningarna 

på förskollärarens ledarroll förtydligades med systematiska och konsekventa ledarstrategier som 

vilade på vetenskaplig grund? Vidare ställer jag mig frågande till hur medvetna förskollärare 

egentligen är om vad som förväntas av dem i den ledarroll de faktiskt har? Hur upplever 

förskollärare som redan har en fördjupad kunskap om ledarskap, konflikt- och stresshantering sin 

ledarroll?  Det skulle vara en intressant fråga att följa upp och undersöka vidare i framtida studier. 
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Bilaga	  1.	  	  	  
Informationsbrev. 

 

Hej! 

Jag heter Marie Lindvall Wahlberg och studerar pedagogik vid Umeå Universitet. 

Denna termin skriver jag en kandidat uppsats där jag vill undersöka hur erfarna förskollärare 

uppfattar sin ledarroll? Hur ledaren leder, är enligt relevant forskning, i sig avgörande för om 

arbetet på förskolan ska bli framgångsrikt eller ej. Det är just detta HUR som jag har velat ta fasta 

på i min undersökning. 

 

Min undersökning kommer bygga på intervjuer med 6 stycken erfarna förskollärare. Samtliga finns 

i ett avgränsat geografiskt område där förutsättningarna för arbetet är likvärdiga gällande ekonomi, 

barngruppers storlek, antal vuxna per barn och barnens socioekonomiska bakgrund. Om du har fått 

detta brev är det för att din chef har valt dig, utifrån min förfrågan att nå ut till förskollärare med 10 

års erfarenhet eller mer. Tanken är att du då har en god grund i förskolans läroplan och även har 

arbetet under implementeringen av den nya reviderade läroplanen, som trädde i kraft i juni 2011. 

Min undersökning kommer ske i intervjuform och samtalet kommer att spelas in. Du kan välja att 

delta genom att kontakta mig för att boka en lämplig tid. Intervjun tar ca en timme och sker på din 

arbetsplats. Dina svar kommer att spelas in för att sedan transkriberas.  

Du kan när du vill välja att avsluta din medverkan. 

 

Svaren kommer att redovisas i min uppsats och dina svar kommer då att vara helt avidentifierade. 

Du kommer få se dina svar när de är utskrivna så du kan godkänna innehållet. När arbetat med 

uppsatsen är färdigt kommer intervjumaterialet att raderas. Uppsatsen kommer läggas fram vid 

Umeå universitet i januari 2013 och om du önskar får du då ta del av uppsatsen i digital form. Om 

du väljer att medverka eller vill ställa några frågor innan du bestämmer dig är du välkommen att 

kontakta mig via e-post: marie.lindvallwahlhlberg@botkyrka.se 

alt. telefon:08-530 627 76 

Med vänliga hälsningar Marie Lindvall Wahlberg 
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Bilaga	  2.	  	  
Intervjuguide 

 

Förberedelser 

Informationsbrevet med en presentation av studiens syfte och innehåll samt anvisningar om hur 

man får ta del av undersökningen när arbetet är publicerat. 

De etiska reglerna lyfts. 

 

Intervjutillfället. 

Välkommen till...jag uppskattar verkligen att du ville genomföra detta. 

Introduktion och information om genomförandet. 

 

 

Intervju frågor utifrån Schein´s 6 mekanismer för att förankra ett förhållningssätt i 

organisationen 

1: a Mekanismen 

På vilket sätt initierar och driver du pedagogiska processer i ditt arbetslag? 

Hur följer du upp resultatet av processerna du driver? 

När släpper du en process och väljer något annat att fokusera på? 

2:a Mekanismen 

Hur reagerar du på yttre stress? 

Hur hanterar du dina egna reaktioner vid yttre stress? 

3:e Mekanismen 

Hur gör du när det gäller fördelning av resurser? Då hänsyn enligt läroplanen ska tas till barnens 
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olika förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 

överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. (2010:800). 

T.ex. ekonomi, material, utbildning, personal, barn 

Hur kommunicerar du dina tankar om fördelning till de andra i arbetslaget? 

4:e Mekanismen 

Hur gör du för att vara en förebild för dina kollegor? 

5:e Mekanismen 

Förekommer någon form av belöningar från din sida till kollegor i arbetslaget? 

Finns det någon form informell eller formell status i arbetslaget eller har alla samma värde i relation 

till dig och din roll? 

6:e Mekanismen 

Uppmuntrar och stödjer du alla dina kollegor på samma sätt 

Väljer du ett nära samarbete lika ofta med alla dina kollegor i arbetslaget 

Väljer du ibland medvetet bort samarbete med en kollega i arbetslaget? 

Om ja, ange anledning 

 

Övrigt 

Annat du vill ta upp i sammanhanget? 

 

 

 

 


