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Sammanfattning 

Studiens syfte var att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på ledarskap och på 

förskollärares roll som ledare, lärare och pedagogisk ledare. De forskningsfrågor som ställdes 

var hur förskollärare ser på begreppen ledare, lärare och pedagogiska ledare, vad de anser krävs 

av en ledare i förskoleverksamheten, om de använder sig av någon särskild ledarstil, och om 

det finns skillnader i deras uppfattningar kring ledarskap beroende på om de arbetat lång eller 

kort tid i förskolan. Studien har en kvalitativ ansats och kvalitativa intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod, där sex förskollärare deltog. Resultaten visar att samtliga förskollärare 

ansåg sig vara pedagog eller pedagogiska ledare. Däremot fanns det delade meningar om vad 

ledarskap i förskoleverksamheten kan stå för. Vidare visar resultatet att förskollärarna till 

största delen använder sig av ett situationsanpassat ledarskap, där förskolläraren utgår från den 

rådande situationen, beroende på vad som ska göras samt vilken ålder och kunskapsnivå som 

barnen har. Undersökningen visade att egenskaper som lyhörd, trygg, konsekvent, tydlig och 

flexibel är viktiga för arbetet med barn i förskolan. Vissa skillnader finns beroende på om 

förskollärarna arbetat lång eller kort tid i förskola.  En slutsats som dras av studien är att 

förskollärare trots att de ser sig som pedagogiska ledare för barn i förskolan inte entydigt ser 

sig själva som ledare i förskolans verksamhet. 

 

Centrala begrepp: ledarfunktioner, ledarskap, ledarskapsstilar, lärare, pedagogiskt ledarskap. 
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1. Inledning 
 

Under min utbildning till förskollärare har det i kursböcker återkommit utsagor om att 

förskolläraryrket är ett ledarskapsyrke, ett yrke där du leder barnen genom olika pedagogiska 

aktiviteter och genom den dagliga verksamheten. När jag genomfört perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har jag fått signaler om att det inte är en självklarhet att 

förskollärare ser sig som ledare. En ledare är i deras ögon förskolechefen, medan förskolläraren 

är pedagog. Men vad är då en pedagog? Den frågan har jag ställt till förskollärare, och då har 

det visat sig att jag fått till svar att det är när man hjälper och leder barnen inom olika aktiviteter. 

Jag funderar då över, är man inte ledare, när man leder barn inom aktiviteter? Juul och Jensen 

(2003) betonar hur viktigt ledarskapet är för barns utveckling och för att skapa ett personligt 

ansvarstagande. Författaren talar om det vuxna ledarskapet, det vill säga ett ledarskap som 

utövas av både förskollärare, föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets närhet.  

 

Maltén (2000) diskuterar kring definitionen av begreppet ledarskap, och menar att det finns 

nästan lika många definitioner som det finns upphovsmän. Gemensamt för alla som definierat 

begreppet ledarskap är dock att ledarskap omfattas av påverkan och mål. Syftet med ledarskap 

är att få medarbetarna att förverkliga målen, eller Ledarskap är att tillrättalägga förhållanden 

så att gruppen kan nå vissa mål (Maltén, 2000, s.8).  

 

Begreppet ledarskap finns inte specifikt med i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, däremot står 

det: 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 

rolig, lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2010, s.5) 

 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Skolverket, 2010, s.6) 

 

För att uppfylla de ambitioner som ryms i ovanstående citat, tänker jag mig att det krävs en 

ledare, alltså en förskollärare som behärskar ledarrollen. Ledarskapet handlar om att kunna 

anpassa sig efter den situation som råder (Bolman & Deal, 1997) och inom 

förskoleverksamheten även anpassa arbetet utifrån barnets ålder. Hos de mindre barnen krävs 

ett mer aktivt och dominant ledarskap, medan ett mindre dominerande ledarskap kan vara 

rimligt att använda tillsammans med de äldre barnen, då det i stället krävs mer instruktion, tips 

och råd (Juul & Jensen, 2003). 

 

När det gäller ledarskapet i en lärande organisation så har Maltén (2000) valt att kalla detta för 

det pedagogiska ledarskapet. I det pedagogiska ledarskapet betonas olika pedagogiska 

funktioner som ledaren bör uppfylla, längre fram i uppsatsen går jag in djupare på dessa 

funktioner. 

 

Även Olsson (1998) beskriver ledarskapets funktioner, och betonar att olika situationer kan 

kräva olika typer av ledarstilar. Han framhåller att det inte är kvalitén och maktfördelning i de 

olika stilarna som styr, utan att det är den situation som råder. Vidare menar Olsson även att 

ledaren kan ha inta olika roller mot barnen, beroende på situation. Olsson talar om ett 

situationsanpassat ledarskap, auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap och låt gå-

ledarskap. Dessa ledarskapsstilar kommer jag att presentera i litteraturgenomgången.  
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De teorier som berörs ovan om ledarskap, och de erfarenheter jag fått angående förskollärares 

uppfattning kring deras roll som ledare, har bidragit till att jag intresserat mig för detta 

ämnesområde, och valt att fördjupa mig inom området förskollärares syn på ledarskap. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på ledarskap och på förskollärares 

roll som ledare, lärare och pedagogisk ledare. Vidare är syftet att få kunskap om hur 

förskollärare förhåller sig till sitt ledarskap i det dagliga arbetet och vilka dess funktioner är 

samt om det är någon skillnad i förskollärares uppfattning huruvida förskollärare är ledare eller 

inte, beroende på hur länge man varit verksam inom förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser förskollärare på begreppen ledare, lärare och pedagogisk ledare? 

 Vad anser förskollärare att det krävs av en ledare inom förskoleverksamheten? 

 Använder sig förskollärare av någon särskild ledarstil i förskolan och i så fall vilken?  

 Finns skillnader i förskollärares uppfattningar om huruvida förskollärare är ledare eller 

inte, beroende på om de varit verksamma längre eller kortare tid som förskollärare? 
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2. Litteraturgenomgång 

 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning under rubrikerna - Funktioner för ledaren, läraren 

och pedagogiska ledaren samt Ledarskapsstilar som är möjliga inom förskolan. Under den 

första huvudkategorin ger jag en bild på forskares definition av olika begreppen, ledare, 

pedagogisk ledare och lärare. Ledarskapets olika funktioner och egenskaper presenteras utifrån 

ett urval ur tidigare forskning. Den andra huvudkategorin består av olika ledarskapsstilar, där 

jag redogör för forskares beskrivning av dess olika karaktärsdrag.  

 

2.1 Funktioner för ledaren, läraren och pedagogiska ledaren 

 

2.1.1 Skillnad mellan ledarskap och chefskap, samt ledarens funktioner 

Maltén(2000) beskriver skillnaden mellan chefskap och ledarskap, då det ofta blandas ihop och 

kan behöva förtydligas. Ett chefskap är något en person besitter i form av en formell position, 

i en hierarkisk organisation. Chefen får genom sin befattning, befogenheter och förväntningar 

på att prestera. Utan dessa befogenheter hade denne inte varit i chefspositionen. Ett ledarskap 

däremot, blir det först när en grupp människor låter sig ledas av ledaren. Gruppen godkänner 

här sin ledare när de märker att dennes handlingar är relevanta, och att denne hjälper till så 

gruppens egna behov blir tillfredsställda. För att lyckas med sitt ledarskap krävs vissa 

funktioner, som förmåga att motivera, lyssna, hantera konflikter och att handleda, med andra 

ord att ledarskapet är något du som ledare förtjänar. 

 

Vad gör en ledare? Vilka uppgifter har ledaren? Olika forskare talar om olika typer av 

ledarfunktioner, Maltén (2000) sammanfattar några allmänna ledarfunktioner. En ledare måste 

kunna: 

 

 Planera och organisera 

 Ha visioner 

 Kontrollera och utvärdera 

 Ge och ta information 

 Kommunicera, samspela och handleda 

 Inge förtroende och mening (Maltén, 2000, s. 57) 

 

 

2.1.2 Olika funktioner hos läraren 

Dahlkwist (2012) menar på att det inte går att vara lärare utan att samtidigt vara ledare. Han 

beskriver tre huvudkompetenser (funktioner) i läraryrket, nämligen ämneskompetens, didaktisk 

kompetens och ledarkompetens. Med ämneskompetens menas den ämneskunskap som läraren 

besitter, genom studier eller fortbildning på olika sätt. Den didaktiska kompetensen, är lärares 

förmåga att undervisa, men även kunskap om varför man undervisar. Ledarkompetensen, där 

talas det om vikten vad man ska leda, vad man ska leda efter eller vem man ska låta sig ledas 

av (Dahlkwist, 2012, s.17).  

 

2.1.3 Olika funktioner hos den pedagogiska ledaren 

Maltén (2000) anser att det bör finnas en benämning på ledarskap inom en lärande organisation. 

Han har valt att kalla detta för det pedagogiska ledarskapet. För att vara pedagogisk ledare bör 

vissa kriterier uppfyllas, dessa kriterier är enligt honom följande, lyhördhet, konstruktiv kritik, 

konfliktvana, beslutsförmåga, tydlighet, målinriktning, initiativförmåga, samarbetsvana. 
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Nedan gestaltas dessa utifrån Maltén i en så kallad ledarskapsblomma. Dessa kriterier kan 

problematiseras och uppfattas olika av olika personer och i olika sammanhang. Jag väljer dock 

att här inte vidare utveckla dess betydelse då de kan anses som väl kända inom pedagogisk 

verksamhet.  

           
   

Figur 1. Ledarens pedagogiska funktioner (Maltén, 2000, s.10). 

 

 

2.2 Ledarskapsstilar  

Lahdenperä (2012) beskriver hur det ledarskap en person utvecklar påverkas av tidigare 

upplevelser, vilka ledargestalter man själv haft i sin ungdom, gestalter med både positiva och 

negativa egenskaper. Hon betonar hur ett ledarskap man sett upp till, blir en förebild för hur jag 

själv vill bedriva mitt ledarskap. Men även motsatsen, hur negativa ledarskapsupplevelser 

påverkar, och blir en vägledning för mitt eget ledarskapsutövande. Bildandet av sin egen 

ledarstil skapas menar hon genom att den enskilde handplockar tidigare upplevelser från egna 

erfarenheter av ledare. De egenskaper som anses positiva förs vidare till det egna ledarskapet, 

samtidigt som det negativa undviks.  

 

Lahdenperä betonar även två negativa ledarskapsstilar som ledare kan anamma och utveckla 

som egenskaper. Det ena är att bedriva ett så kallat låt gå-ledarskap, där bristen på struktur, 

tydlighet, ansvar, trygghet blir några av konsekvenserna. I den andra ledarskapstypen används 

främst kontroll för att härska och ta beslut som inte främjar gruppen som helhet, en egenskap 

som speglar ett auktoritärt ledarskap. Förutom de två nämnda ledarskapsstilarna brukar man 
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även tala om demokratiskt ledarskap som bland annat präglas av att gruppen får vara delaktiga 

i beslut som ska fattas. Nedan beskrivs kort dessa ledarstilars innebörd (Maltén, 2000). 

 

 Låt gå-ledarskap, är en passiv ledare. Ledaren håller tillbaka, styr inget, 

låter gruppen göra som den vill. Ger endast hjälp och råd när denne blir 

tillfrågad, om den blir det. Detta ledarskap kan även kallas för passivt 

ledarskap, eller ett uteblivande av ledarskap.  

 

 Auktoritärt ledarskap, speglas oftast av en ledare som styr och 

kontrollerar. Ledaren är beslutsfattaren och ber sällan om gruppens åsikt i 

frågan. 

 

 Demokratiskt ledarskap, även kallat delegerat ledarskap. Här låter 

ledaren gruppen vara delaktig vid planering och beslutsfattanden. Ledaren 

finns där som stöd och erbjuder sin hjälp om någon behöver den och man 

förväntar sig att deltagarna i gruppen tar eget ansvar.  

 

Utöver dessa tre olika ledarstilar så talar Maltén (2000) även om ett situationsanpassat 

ledarskap. Ett ledarskap som kan innefatta samtliga ledarstilar, där utgångspunkten är 

beroende på olika situationsfaktorer. Som gruppens unika miljö, uppgiftens art och tid till 

förfogande. Denna stil kan förklaras i modellen nedan. 

 

Situationsfaktorer: 

Ledaren 

Personalen  Ledarens diagnos Val av     Måluppfyllelse 

Uppgiften  av situationen ledarstil 

 

 Figur 2. Modell för det situationsanpassade ledarskapet (Maltén, 2000, s.73). 

 

Även Bolman och Deal (1997) beskriver den situationsanpassade ledarskapsmodellen (Herseys 

ledarskapsmodell), med mer ingående förklaringar av modellen. Den utgår ifrån två 

dimensioner, uppgift och relation. Uppgift symboliserar ledarens engagemang, när denne 

förklarar gruppens eller individens skyldigheter och ansvar. Relationen symboliserar däremot 

ledarens engagemang i tvåvägs- eller flervägs- kommunikation. Relationen inkluderar, 

lyssnande, uppmuntran, underlättande, klargörande och socio-emotionellt stöd (Bolman & 

Deal, 1997, s.341-342). Dessa dimensioner sätts därefter in i en fyrfältstabell, som leder till 

olika ledarskapsstilar. Vilken ledarstil som ska användas i olika sammanhang, anser Hersey 

beror på vilken mognad gruppen eller individen har vid tillfället.  
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Figur 2. Situationsbetingad modell (Bolman och Deal, 1997). 

 

 

2.3 Ledarskap i förskolan 

Juul och Jensen (2003) talar om det vuxna ledarskapet, ett ledarskap som utövas av både 

föräldrar och förskollärare/pedagoger. Författarna betonar hur viktigt ledarskapet är för barns 

utveckling och för att skapa ett personligt ansvarstagande som individ. Hur ledarskapet ska 

utövas anses bero på barnets ålder och mognadsgrad. Den vuxne kan inta en mer passiv roll och 

vara mer som ett stöd där barnet vägleds. Författarna talar om sex olika egenskaper som är 

viktiga i det vuxna ledarskapet: autenticitet, intresse, bekräftelse, involvering, beslut och 

konflikt.  
 

 Autenticiteten står för huruvida ledaren öppnar upp sig och delger av sina 

tankar, känslor, värderingar, mål och gränser.  

 Intresset, är i det här sammanhanget intresset för barnet, att se barnet, vem är 

det jag har framför mig och att visa ett genuint intresse för det barnet.  

 Bekräftelse, utgörs av den vuxnes uppgift att återkoppla till barnet. 

 Involvering, innebär att ledaren ska uppfatta barnets sinnesstämning och 

kunna innefatta detta i verksamhetens aktiviteter. Detta är viktigt för att barnet 

ska känna att dennes känslor är viktiga i sammanhanget. Skulle det inte vara 

möjligt att kunna ta hänsyn till sinnesstämningen under en viss tid, talar man 

om detta för barnet, vilket leder till att barnet även i den situationen känner 

sig sedd.  

 Beslut, betyder att ledaren har ansvar för det huvudsakliga beslutsfattandet, 

om inte annat beslutats. Detta kan leda till att alla inte känner sig tillfreds med 

besluten, vilket kan leda till konflikt. 
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 Konflikt,är något som är viktigt för barnens inre balans och förutsättningar 

för deras lust att fortsätta samarbeta. Barnet kämpar för sin sak, något som är 

nödvändigt att kunna för framtida relationer, både privat och arbetsrelaterat. 

Här är det ledarens uppgift att se till att det finns tid för konflikterna.  

 

Ivarsson Alm (2013) har skrivit boken ledarskap i förskolan, utifrån sin forskning med fokus 

på just förskolans styrning och ledning. Genomgående beskriver hon förskolechefens uppdrag, 

hur dennes uppgift är att styra förskolan. Förskolans historia med barnstugeutredning och 

förskolans tidigare organisation och funktion berörs där, också förskolans ledning beskrivs. Då 

använde man sig av erfarna förskollärare som föreståndare, något man numera plockat bort från 

verksamheterna och ersatt med en förskolechef som ofta har ansvar över mer än en förskola. 

Författaren talar om hur det gamla har ersatts med nya funktioner i förskolan, där bland annat 

lärande och undervisning, kommit att bli två numera viktiga begrepp i förskolan. Hon betonar 

hur förskollärarens uppgift i den nya läroplanen, Lpfö 98 rev.2010, är att lära och undervisa 

förskolans barn, men att detta ska ske under lekfulla former. Detta ställer högre krav på 

verksamheten, det vill säga personalen, förskollärarna, inte minst när det gäller att leda. 

 

Ivarsson Alm (2013) skriver det finns mycket skrivet om ledarskap, dock inte specifikt om 

ledarskap i förskolan (Ivarsson Alm, 2013, s.107). Vidare skriver hon  

 

några grundregler för dig som pedagogisk ledare och lärare är personlig kontakt. 

Relationerna är ofta avgörande för ledarens möjligheter att nå fram med sitt 

budskap.(Ivarsson Alm, 2013, s.108).  

 

2.4 Sammanfattning 
Vi har tagit del av begreppsdefinitioner av bland annat ledare, lärare och pedagogisk ledare. 

Gemensamt för dessa begrepp är att samtliga innefattar ett ledarskap där det handlar om en 

grupp människor/barn som låter sig ledas (Maltén, 2000). Dahlkwist (2012) menade att det inte 

går att vara lärare utan att samtidigt vara ledare, detta förklaras utifrån tre huvudkompetenser. 

Ivarsson Alm (2013) talade om hur en förskollärare främst har till uppgift att arbeta för att 

uppfylla läroplanens mål där det står att förskolläraren ska undervisa och lära, utifrån barnens 

förmåga och på ett lekfullt sätt. Det är främst dessa teorier som jag längre fram i arbetet kommer 

att använda som verktyg för analys. 
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3. Metod 

 
Utifrån syftet, att förstå hur förskollärare ser på ledarskap, har en kvalitativ ansats valts. 

Kvalitativa ansatser avser bland annat att förstå människors tankar och upplevelser (Johansson 

& Svedner, 2010). Här kommer jag att presentera val av datainsamlingsmetod, hur urvalet gått 

till, samt genomförandet av datainsamlingen. Avslutningsvis diskuterar jag studiens 

trovärdighet och etiska aspekter. 

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

En kvalitativ studie kräver kvalitativa datainsamlingsmetoder. Johansson och Svedner (2010) 

beskriver den kvalitativa intervjun som den metod som tillsammans med observationer ger den 

mest uttömmande informationen i en kvalitativ studie. Då min avsikt i denna studie är att få 

förskollärares syn på deras ledarskap, ser jag den kvalitativa intervjun som den mest passande 

metoden, där informanterna får möjlighet att ge så uttömmande svar som möjligt. 

 

Den kvalitativa intervjun kan se ut på olika sätt men baseras ofta på förutbestämda 

frågeområden (se bilaga 2, frågeguide). Frågeguiden är utgångspunkten vid intervjun, därefter 

är det respondentens svar som styr hur frågorna ställs och vilka följdfrågor intervjuaren ställer. 

Det huvudsakliga syftet med denna intervjumetod är att få respondenten att ge så kompletta 

svar som möjligt, det finns dock risker med denna metod. Dels är risken att respondenten 

kommer på sidospår och kommer ifrån det ämne som ska undersökas, det är då min uppgift som 

intervjuare att styra tillbaka respondenten på rätt spår igen. Ytterligare risk är att frågorna blir 

styrande så att det blir intervjuarens förförståelse och önskningar som styr frågorna i stället för 

att respondentens tankar och uppfattningar kommer fram. Risken för detta minskar troligtvis 

när man är medveten om det (Johansson & Svedner, 2010). Ytterligare en faktor att ta i 

beaktande är min uppgift att vara så neutral som möjligt (Holme & Solvang, 1996).  

 

Vid användandet av intervjuer är det viktigt att informanten känner ett förtroende för mig som 

frågeställare. Detta underlättas genom tydlig information om syftet med undersökningen, och 

att under intervjun vara en aktiv lyssnare och ge återkoppling till det informanten berättar, ett 

så kallat aktivt lyssnande (Johansson Lindfors, 1993). Johansson och Svedner (2010) betonar 

vikten av att ha så god intervjuteknik som möjligt för att öka möjligheten till bra svar. Vid 

intervjuer uppstår ibland pauser, något som kan vara stressande för intervjuaren, det är dock 

viktigt att tillåta dessa pauser. Oftast funderar och tänker respondenten på frågan och avbryts 

då dennes tankebanor, finns risk att information tappas bort. Istället kan paus som frågemetod 

användas genom att parallellt med intervjun föra anteckningar, vilket leder till att pauserna blir 

naturliga medan intervjuaren antecknar, och respondenten har möjlighet att utveckla sina 

tankebanor.  

 

3.2 Urval 

Undersökningen består av sex intervjuer, tre förskollärare som är relativt nyutexaminerade (ett 

till tre år sedan examination) och tre förskollärare som har varit verksamma i förskolan under 

längre tid (minst 15 år). Då jag hade för avsikt att jämföra synen mellan nyutexaminerande 

förskollärare och förskollärare som varit verksamma under längre tid, blev detta ett 

urvalskriterium, vilket resulterade i att jag handplockade informanterna. Här har 

tillvägagångssättet varit att jag använt mig av de kontakter jag fått genom mina perioder under 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU), tidigare arbetsplatser och tidigare studiekamrater.  Den 

inledande kontakten med informanterna var muntlig, vid en icke formell situation, jag talade 
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alltså med informanterna när jag stötte på dessa under min sista praktikperiod, i fikarummet på 

praktikplatsen, på affären och via telefon. Vid dessa tillfällen frågade jag om de kunde tänka 

sig ställa upp på en intervju för mitt examensarbete, längre fram i terminen. Informanternas kön 

var inget urvalskriterium, eftersom i stort sett alla förskollärare i landet (96%) är kvinnor 

(SCB,2010) var samtliga informanter också kvinnor. 

 

Detta resulterade i att fem olika förskolor finns representerade i min undersökning. Förskolorna 

är belägna i och i närheten av en mellanstor stad i Sverige. Tre av förskolorna ligger på 

landsbygden, medan två av förskolorna ligger centralt i staden.  

 

3.3 Genomförande av datainsamling 

Inledningsvis formulerade jag ett introduktionsbrev där mitt ämnesområde beskrevs, samt hur 

lång tid intervjun beräknades ta och hur den skulle genomföras (se bilaga 1. Introduktionsbrev). 

Efter att jag postat introduktionsbrevet kontaktades informanterna via telefon, för att boka en 

intervjutid. Intervjun utfördes i motsvarande respondents mötesrum på förskolan och för varje 

intervju var det avsatt 30 minuter. Innan intervjun hade jag förberett en frågeguide med 

förutbestämda frågeområden, där intervjun sedan fick styra vilka uppföljningsfrågorna blev (se 

bilaga 2. Frågeguide). I början av intervjun frågade jag informanterna om jag fick spela in 

intervjun på band, vilket jag fick klartecken på, detta för sedan kunna gå tillbaka och analysera 

svaren från informanterna.  Detta medförde även att jag kunde lyssna aktivare, och anteckna 

mindre, vilket ökade mina möjligheter att ställa lämpliga uppföljningsfrågor (Johansson & 

Svedner, 2010).   

 

3.4 Trovärdighet 

I alla studier skall trovärdigheten i studien ifrågasättas, om validiteten och reliabiliteten är 

tillräcklig (Holme & Solvang, 1996). Reliabilitet avser mätnoggrannheten av de metoder som 

har använts i en studie (Johansson & Svedner, 2010). Då denna studie baseras på kvalitativa 

intervjuer, ligger vikten på huruvida materialet har samlats in på samma sätt eller inte. Har 

intervjuerna genomförts på liknande grunder och har frågorna varit desamma? Jag har gjort mitt 

yttersta för att ramfaktorerna för intervjun skall vara desamma. Frågorna har omarbetats 

flertalet gånger för att anpassas utifrån frågeställningarna. Vidare har intervjuerna genomförts 

i liknande miljöer, med samma tidsram. Men det finns alltid risker med kvalitativa intervjuer, 

bland annat risken att informanterna inte svarar ärligt på mina frågor, utan istället svarar som 

denne tror att den borde svara (Dimenäs red., 2012). 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en studie, skall samtliga informanter bli informerade om syftet med 

studien och ge sitt godkännande av att delta. De ska även informeras om att de närsomhelst kan 

välja att avbryta sitt deltagande, utan några som helst negativa konsekvenser. Personerna som 

deltar skall visas respekt och inte föras bakom ljuset, slutligen ska de vara trygga i att absolut 

anonymitet garanteras (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Det informationsbrev som informanterna tidigare fått (Bilaga 1. Informationsbrev) för att bli 

införstådda i vad åtagandet som respondent innebar, innehöll information om etiska 

förutsättningar. Vid intervjutillfällena inledde jag med att åter informera om respondentens 

rättigheter att avbryta intervjun om så önskas, och att absolut anonymitet ges. Efter studiens 

färdigställande/godkännande kommer alla ljudfiler och anteckningar att förstöras (Johansson & 

Svedner, 2010). 
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer jag presentera resultatredovisningen utifrån forskningsfrågorna. 

Studiens förskollärare har fått fingerade namn, som börjar på K och L, beroende på hur länge 

de arbetat inom verksamheten. De namn som börjar på K, Kia, Klara och Kim är de är 

nyutexaminerade informanter som har arbetat kort tid, ett till tre år som förskollärare. Namnen 

på L, Lillemor, Lisbet och Linnea har arbetat längre tid som förskollärare, minst 15 år. För att 

göra resultatet överskådligt, presenteras svaren från informanterna i möjligast mån i samma 

ordning, Lillemor, Lisbet, Linnea, Kia, Klara och Kim 

 
4.1 Hur ser förskollärare på begreppen ledare, lärare och pedagogisk ledare? 

Samtliga informanter nämnde att ledarskap är när andra människor (medarbetare eller barn) 

följer med på det ledaren föreslår. Lillemor och Lisbet lyfte båda vikten av att barnen ska känna 

sig trygga med sin ledare, känner barnen sig trygga ökar chansen till att man kan ha en dialog 

och ta till sig barnens förslag.   

 

En som bestämmer och får barnen att lyssna. Man bör vara positiv. 

Det är ju viktigt att man har en dialog, låter andra få komma med förslag och att 

man som pedagog tar till sig det. (Lillemor) 

 

Kia och Klara ansåg att som ledare är förmågan att förmedla kunskap på ett lättbegripligt sätt 

viktig, detta då det är betydelsefullt att barnen på förskolan förstår vad man menar i olika 

situationer.  

 

Alla informanter var på det klara med sin egen tolkning av de olika begreppen.  Men skillnaden 

på hur samtliga definierade dessa skilde sig åt. Allmänt för Lillemor, Lisbet och Linnea var att 

när det hörde ordet ledare, tänkte de direkt på deras chef, rektorn på förskolan. Vid närmare 

eftertanke och resonemang från deras sida, ändrade samtliga uppfattning, och på slutet ansåg 

de att samtliga begrepp gick in i varandra. Gemensamt för Lillemor, Lisbet och Kim var att när 

de hörde ordet ledare, kopplade de ihop begreppet med idrottsledare, dessa tre hade alla 

bakgrund inom ungdomsidrott.  

 

  Ledare är arbetsledaren, chefen, rektorn, den man går till om hjälp behövs, den 

som har huvudansvaret helt enkelt! Fast det är klart man kan ju vara ledare på 

andra sätt, det finns ju många olika ledare, idrottsledare exempelvis. Jag tänker 

mig själv som pedagog! Lärare, det är dom som är på skolan, en lärare 

bestämmer, och barnen gör som den säger, fast det är klart, jag är ju lärare också. 

Pedagogiska ledaren, det är nog det jag tänker mig att vi på förskolan är. Vi ska 

ju vara en pedagogisk ledare, har jag fått för mig i alla fall. (Lillemor) 

 

  Egentligen är alla samma sak. En pedagog är också en ledare, fast man säger 

inte ledare. Pedagog är en modernitet, förut talades det alltid om förskollärare, 

det är mode med de här uttrycken. Lärarprogrammet väljer att ändra hela tiden, 

det kommer från politikerna. Det är egentligen samma sak, men man använder 

sig av tre olika ord av det (….) pedagog har vi bara använt i cirka fyra år. 

(Linnea) 
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Lärare är en person med behörig utbildning. Alla som är i barnens närhet är 

ledare, kökspersonal, städ, och andra föräldrar. Pedagogisk ledare är chef som 

leder det pedagogiska arbetet med hjälp av pedagoger.(Kia) 

 

Gemensamt för Kia, Klara och Kim, var att alla tre ansåg att en lärare skulle besitta en viss 

kunskap som man förvärvat på universitetsnivå.  

 

4.1.1 Är förskollärare ledare, lärare eller pedagogisk ledare?  

Spontant svarade samtliga informanter att de var pedagogiska ledare. Men efter överväganden 

och lite resoneranden från informanterna, ansåg samtliga att de egentligen var både ledare, 

lärare och pedagogiska ledare. Informanterna hade gemensamt att de under intervjuns gång 

resonerade sig fram till svaret, då ingen av dem funderat kring frågan tidigare.  

 

 Jag är ju förskollärare och jag lär barnen jättemycket saker, allt från vardagliga 

saker, till hur de ska bete sig, men även fakta saker. Vi är dom viktigaste 

egentligen! (Lillemor) 

 

Lisbet resonerade sig fram till att det spelar nog ingen roll om man är ledare, lärare eller 

pedagogisk ledare. Det viktigaste är att man har båda fötterna på jorden, men att det kanske 

skiljer sig åt vilka kunskaper man har inom olika områden. Förskollärare har mer 

småbarnspedagogik, medan lärarna har mer faktakunskap diskuterade hon kring. 

 

Linnea ser sig själv som en blandning, och anledning till att hon känner sig som en ledare tror 

hon beror på att hon tidigare varit föreståndare, på den tiden man hade den organisationen säger 

hon. När hon talar om ledare, så talar hon om att leda kollegorna på avdelning, när hon talar om 

barnen är det pedagogiska ledarskapet och ”lärarskapet”et som benämns i första hand.  

 

Kia hon säger sig vara en lärare med pedagogiskt ledarskap, men säger att ibland när tålamodet 

tryter så är hon helt enkelt ”bara” en ledare, som gör saken bara för att få den gjord. Vidare 

rangordnar hon begreppen, och sätter ordet ledare längst ner i rang, än om det sammanfattar 

yrket rätt bra säger hon. 

 

4.2 Vad anser förskollärare att det krävs av en ledare inom förskoleverksamhet? 

När det kom till egenskaper och vad som krävs av en ledare i förskolan, svarade Lillemor, 

Lisbet och Linnea att man tydligt kunde se vilka som hade förskollärarexamen och inte. Det 

fanns en viss önskedröm om att alla skulle ha samma utbildning, men dit trodde ingen att 

förskoleverksamheten kommer att nå.  Egenskaper som lyftes fram som viktiga var lyhörd, 

trygg, konsekvent, tydlig och flexibel. Linnea påpekade även hur viktigt det är att man kan lyfta 

sina kollegor, att man lär sig av varandra, speciellt de som inte har förskollärarutbildningen som 

grund.  

 

Kia, Klara och Kim hade tålamod som en viktig egenskap. Vid exempelvis påklädnad med 

barnen måste man ha tålamod och låta dem prova själva innan man rycker in och hjälper till. 

Vidare talades om rättvisa och att våga ha fel, kunna erkänna inför barnen att ens handlande 

inte var helt korrekt.  

 

  Att man ska gått utbildning så man vet vad man pratar om. Och helst önskar jag 

att alla hade samma utbildning (….) det märks att det finns skillnader i nästan alla 

situationer. (Lillemor) 
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 Lyhördhet, tro på sig själv att jag har kunskapen som krävs, men jag måste ju ha 

den rent teoretiskt också, jag kan inte bara tro att jag är duktig, jag måste besitta 

kunskapen också. Det är viktigt att man tycker om sitt jobb, om man gör det, så 

är man oftast duktig. Man måste tycka om barn, gör jag det, vill jag utveckla 

barnen. (Linnea)   

 

4.2.1 Vilken funktion har förskollärare som ledare inom förskolan? 

Förskollärarens funktion i förskolan är att lära barnen så mycket som möjligt, göra dagen rolig, 

spännande och innehållsrik utifrån barnets förmåga, var alla informanter eniga om.  

 

Kia valde att se på sin ledarfunktion utifrån verksamhet- och individnivå. 

 

 På verksamhetsnivå har jag ansvaret över en hel barngrupp, föräldrar och andra 

anhöriga. De förlitar sig på att jag kan mitt jobb. Jag ska ha förmåga att kunna 

planera en dag på förskolan så det blir bra för alla inblandade. På individnivå så 

är jag en förebild för barnet, ska leda barnet så det utvecklas och stimuleras 

utifrån dess egna behov och nivå. (Kia) 

 

Lillemor, Lisbet och Linnea berörde alla läroplanen, den nya läroplanen var ett lyft säger de, 

den är enklare att tyda och den går att ha som underlag i sitt arbete, det är lättare att se vad som 

förväntas av mig som förskollärare och vad jag ansvarar över. 

 

  Lära barnen så mycket som möjligt! Vara aktiv hela tiden, gå in och bryta där 

det behövs. Om exempelvis barnen sitter och bråkar, måste jag gå in och prata 

med dom om hur man ska behandla varandra. Man anpassar kraven på barnen 

utifrån deras ålder. Mitt ledarskap anpassar jag utifrån situation, om ett barn inte 

vill sitta på pottan, kan jag inte tvinga barnet, utan istället måste jag vänta in 

barnets mognad. Medan jag kan ställa högre krav på det äldre barnet (….) 

exempelvis att efter jul ska du lära dig torka dig själv, för det bör man kunna när 

skolan börjar, olika mål för olika åldrar! (Linnea) 

 

Kim tyckte att en av hennes huvuduppgifter var att följa läroplanen och jobba efter att få en 

demokratisk arbetsplats. Hennes funktion var att se till så att barnen fick komma till tals och 

påverka sitt eget lärande, det står i läroplanen säger hon.  

 

4.2.2 Brukar ni inom arbetslaget diskutera frågan om huruvida en förskollärare är en 

ledare? 

Informanterna svarade alla att det inte brukar förekomma några diskussioner kring huruvida 

förskollärare är ledare eller inte. Kia menade på att det var underförstått och inget som behöver 

diskuteras. Däremot talade samtliga om att diskussioner kring vilka metoder och vilket 

ledarskap som passar för de olika barnen, brukar diskuteras kontinuerligt. Speciellt om det finns 

barn där utmaningarna varit större, och upptäcks då en metod som är jättebra, delger man sig 

av den. I Kims arbetslag ges feedback till varandra i samband med samlingar, i den mån det är 

möjligt. Oftast brukar de vara två stycken vid de olika samlingarna, och efter dessa försöker 

man hitta utrymme till att ta några minuter med återkoppling. Där tas upp vad som var lyckat 

och mindre lyckat på samlingen. Enligt Kim ett bra arbetssätt, men hon tillade att det var ju inte 

alla dagar det var möjligt som en följd av bristande tid. 
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Linnea ansåg att det gärna skulle få förekomma diskussioner kring förskollärares ledarskap, då 

kunde man få en möjlighet att ge varandra feedback och utvecklas. Men hon menade att det var 

ett känsligt område. Man vill inte bli besserwisser, utan då tar jag hellre upp det med chefen. 

(Linnea) 

 

4.3 Använder sig förskollärare av någon särskild ledarstil i förskolan och i så fall vilken? 

Lillemor, Lisbet och Linnea, varav samtliga arbetat minst 15 år inom förskolan, var bekanta 

med de flesta ledarskapsstilar dock ej med den situationsanpassade. Samtidigt som Kia, Klara 

och Kim däremot, som arbetat max tre år, var bekant med samtliga. 

 

Det visade sig under intervjuerna att flera av informanterna inte kände till begreppet 

situationsanpassat ledarskap. När jag då gav en kort förklaring till begreppet visade alla ett 

igenkännande. Lillemor och Lisbet ansåg båda att de använde sig av situationsanpassat 

ledarskap, ett begrepp de tidigare inte var bekanta med, men som de tyckte passade utmärkt för 

förskolans verksamhet. De menade att anpassa efter situation gör de hela tiden, oavsett vad det 

gäller, oftast är det ålder och kunskapsnivå som styr anpassningen.  

 

Linnea berättade att hon hoppades att hon använde sig av ett demokratiskt ledarskap. Fast i 

vissa situationer, som exempelvis vid genomförande av något från läroplanen kan ett auktoritärt 

ledarskap vara nödvändigt ansåg hon.  

 

Kia, Klara och Kim tyckte alla tre att de använda sig av samtliga ledarskapsstilarna, beroende 

på situation, de anser sig alltså använda ett situationsanpassat ledarskap. 

 

4.4 Finns skillnader i förskollärares uppfattningar om förskollärare är ledare eller inte, 

beroende på om de arbetat längre eller kortare tid i förskolan? 

Att det finns skillnader på ledarskapet inom arbetslaget var informanterna eniga om, vad 

skillnaden beror på fanns det olika teorier kring. 

 

  Det här har vi faktiskt diskuterat, att vi använder oss av samma stil. Det är 

jätteviktigt att man gör lika för barnen, då blir de trygga. Men det är jättesvårt, 

man tror man gör lika, men ändå gör man olika. (Lillemor) 

 

Lisbet trodde att utbildningsnivån kan ha betydelse för vilket ledarskap den enskilde bedriver, 

även åldern på ledaren kan vara av betydelse. Linnea däremot trodde att barnsynen har stor 

mening för vilket ledarskap den enskilde använder sig av. Exempelvis om ett barn gråter, så har 

arbetslaget olika syn på varför barnet gråter och vilken åtgärd som ska vidtas. En vill gärna ta 

upp barnet i knäet, medan en annan anser att gråten bara är ett spel från barnets sida, då anser 

denne att det finns andra barn som har större behov av en vuxens närhet. Ibland leder detta till 

lättare kaosartad situation anser Linnea, alla har inte förmågan att styra upp verksamheten. Hon 

säger att vissa har gåvan att styra upp, medan andra saknar den. Även Kia är inne på att vissa 

förskollärare har ledarskapsförmågan mer än andra.  

 

 Ja det finns skillnader. I vårt arbetslag är vi fyra nyutexaminerade och en som 

jobbat 20 år. Vi som nyss gått ut har ungefär samma syn på vad barnen får och 

inte får göra, men hur vi visar det i vårt ledarskap skiljer sig. Den som jobbat 

länge har ett väldigt svagt ledarskap, låt-gå ledarskap. Jag tror inte det har att 

göra med arbetslivserfarenheten, utan jag tror mer att antingen är man en ledare 

eller så är man det inte. (Kia) 



14 
 

  



15 
 

5. Analys 

 
I detta avsnitt analyseras resultaten i förhållande till den litteratur som presenterats i 

litteraturgenomgången. Analysen presenteras under fyra olika huvudrubriker som är nära 

kopplade till frågeställningarna.  

 

5.1 Förskolläraren som ledare, lärare och pedagogisk ledare 

Resultaten visade att förskollärarna ansåg att ledarskap är när en person leder andra människor 

som är med på det ledaren föreslår. Några av förskollärarna poängterade hur viktig trygghet i 

förskolan är för barnen, det ansågs öka kommunikationen mellan förskollärare och barn. 

Förskollärarnas svar speglar i det fallet Malténs (2000) definition av ledarskap väl, nämligen 

att ledare blir man först när en grupp människor låter sig ledas. Låter sig ledas gör var och en 

när det finns en tillit såvida det inte handlar om tvingande, kuvande och auktoritärt ledarskap.  

 

Samtliga beskrev alltså sig själva som ledare vid intervjun, genom att beskriva vad som krävs 

av de som arbetar inom förskolan, egenskaper, funktioner osv. Däremot såg inte alla sig själva 

som en ledare, när jag ställde frågan till dem. De förskollärare som varit verksamma längre tid, 

hävdade direkt att ledaren i förskolan var förskolechefen. Enligt Maltén (2000) är en chef, en 

person som besitter en formell position vilket bekräftar några av förskollärarnas bild. I det här 

sammanhanget framstår det dock som ett problem som Ivarsson Alm (2013) lyfter nämligen att 

forskningen kring förskollärare som ledare och ledarskap i förskolan är begränsad. Däremot, 

menar hon att det finns en del forskning kring förskolechefens uppdrag. 

 

Huruvida förskollärarna ser sig som lärare eller inte fanns det alltså delade meningar kring. 

Skillnaden i svaren kring den frågan var tydlig vad gällde de förskollärare som arbetat längre 

tid och de som var nyutexaminerade och arbetat kortare tid. Samtliga nyutexaminerade 

förskollärare var överens om att för att kalla sig lärare, var det nödvändigt att ha någon typ av 

utbildning med ämneskompetens som bas för arbetet. Utbildningen skulle med fördel vara på 

en mer akademisk nivå, än vad de underförstått tydligen ansåg gällde för 

förskollärarutbildningen. Dessa uttalanden är till vissa delar i linje med Dahlkwist (2012) som 

menar att läraryrket innehåller de tre huvudkompetenserna, ämneskompetens, didaktisk 

kompetens och ledarkompetens. Han beskriver ämneskompetens som något en lärare förvärvar 

via utbildning eller fortbildning. Detta stämmer överens med de nyutexaminerade 

förskollärarnas syn som uttryckte att det bör finnas ämnesgrund, underförstått liknande 

skolämnen, att stå på. De lärare som arbetat längre tid var inte lika tydliga här, bland annat fick 

jag till svar att lärare, det är de som arbetar på grundskolan, en som bestämmer och barnen gör 

som den säger. Det var dock inte svart eller vitt, utan de resonerade kring frågan, och antydda 

att man kunde vara lärare på förskolan också. 

 

När det gällde förskollärarnas syn på sig själva i sin professionella förskollärarroll relaterad till 

begreppen ledare och lärare så var uppfattningarna inte entydiga. Resultaten visade att pedagog 

eller pedagogisk ledare var det som förskollärarna spontant ansåg sig vara. Man talade bland 

annat om att pedagog är också ledare, fast man säger inte ledare, samt pedagogisk ledare det 

är nog det jag tänker mig att vi är på förskolan. Enligt Maltén (2000) är en pedagogisk ledare, 

egentligen bara en benämning på ett ledarskap inom en lärande organisation. De egenskaper 

som Maltén lyfte fram som centrala hos en pedagogisk ledare var exempelvis lyhördhet, 

konstruktivitet och tydlighet, för att nämna några. Just dessa egenskaper ansåg förskollärarna 
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vara viktiga hos deras yrkeskategori vilket talar för att de ser pedagogiskt ledarskap som viktigt 

för en förskollärare.  

 
5.2 Relevanta egenskaper och förskollärarens funktion 

De egenskaper som ovan lyftes fram både av förskollärarna och i litteraturen, och som är 

utgångspunkter för förskolans verksamhet enligt förskolans styrdokument, är att i arbetet med 

barn vara lyhörd osv. Många av dessa egenskaper ingår också i den så kallade pedagogiska 

ledarskapsblomman. Maltén (2000) beskriver just lyhördhet och tydlighet som ledarens 

pedagogiska funktioner. Utöver de funktionerna nämner författaren även målinriktad, 

beslutsförmåga, konfliktvana och samarbetsvana för att nämna några. Här tänker jag mig att 

många av dessa funktioner ansåg förskollärarna vara viktiga, men de benämndes med andra 

termer. Vara aktiv hela tiden, gå in och bryta där det behövs – för detta krävs enligt mitt sätt 

att se beslutsförmåga. Förskollärarna talade även om hur viktigt det var att göra dagen rolig och 

innehållsrik för barnen. För att klara av detta krävs egenskaper som initiativförmåga och att 

vara målinriktad, funktioner som också ingår i Malténs (2000) ledarskapsblomma.  

 
5.3 Ledarstilar som används i förskolan 

Det situationsanpassade ledarskapet var den ledarstil som förskollärarna enligt egna utsagor 

använde sig av. Vikten av att kunna anpassa sitt förhållningssätt till barnen utifrån situationen, 

vad som ska göras och vilken kunskapsnivå barnet har, ansåg de påverkar ledarstilen. Enligt 

den situationsanpassade modellen innebär det situationsanpassade ledarskapet att 

utgångspunkten är den aktuella uppgiften och relationen mellan ledaren och barnet eller barnen. 

Som ett exempel på det situationsanpassade ledarskapets mångfald kan Bolman och Deals 

teorier vara användbara. Ledarskapet kan enligt författarna delas in i fyra olika stilar, där 

mognad på gruppen/individen styr vilken av stilarna man väljer vid de olika tillfällena (Bolman 

och Deal, 1997). Även Juul och Jensen (2003) talar om hur ledarskap mot barn anpassas utifrån 

barnets ålder och mognadsgrad. Han menar att vilket typ av stöd barnet behöver, ändras utifrån 

just ålder och mognad. Exempel på det från resultatet är Kia som sa, jag ska leda barnet så det 

utvecklas och stimuleras utifrån dess egna behov och nivå. Linnea menade på att ledarskapet 

anpassas utifrån situation; om ett barn inte vill sitta på pottan, så kan jag inte tvinga barnet till 

det, utan istället måste jag invänta barnets mognad, vilket styrks av Juul och Jensens diskussion 

kring ålder och mognad. 

 

5.4 Skillnader på nyutexaminerade och sedan längre tid yrkesverksamma förskollärare 

Resultatet visar att nyutexaminerade förskollärare ansåg att lärare besitter kunskap som ligger 

på en annan, mer akademisk nivå än deras egen utbildning. Samtliga av dessa ansåg sig som 

lärare i högre grad, än de som varit yrkesverksamma under längre tid. Enligt Lahdenperä (2012) 

påverkas ens ledarskap av sina tidigare upplevelser och erfarenheter av de ledare man själv haft. 

De positiva respektive negativa egenskaper som ens tidigare ledare besuttit styr vad som blir 

ens förebild och inte.  

Förskollärare som varit yrkesverksamma under längre tid ansåg att utbildning var oerhört 

viktigt för vilket ledarskap man bedriver. Det fanns en önskedröm om att samtliga verksamma 

inom förskola skulle ha samma utbildningsbakgrund, men detta trodde ingen av förskollärarna 

att förskoleverksamheten skulle kunna uppnå. Som tidigare nämnts så beskriver Dahlkwist 

(2012) tre olika funktioner inom läraryrket, nämligen ämneskompetens, didaktiskt kompetens 

och ledarkompetens. Ämneskompetens förvärvas genom (akademisk) utbildning eller 

fortbildning, didaktisk kompetens innebär ens förmåga att undervisa, och ledarkompetensen 
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medför att man vet vad man ska leda, i detta fall barnen. Jag tänker mig att det är dessa 

kompetenser som förskollärarna som varit verksamma under längre tid efterlyste.  
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6. Diskussion 

I diskussionen diskuterar jag hela arbetet. Inledningsvis kommenterar jag metod och 

genomförande av datainsamlingen. Därefter följer en innehållsdiskussion där introduktion, 

syfte, frågeställningar, resultat och analys diskuteras. Avslutningsvis för jag en slutdiskussion, 

där jag kort diskuterar vad jag kommit fram till. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Att välja en kvalitativ ansats när syftet är av kvalitativ karaktär framstår som givet. Att få 

förskollärares uttalanden om hur de ser på relationen mellan förskollärare och ledarskap kräver 

kvalitativa datainsamlingsmetoder. Min uppfattning är med andra ord att metodval och val av 

datainsamlingsmetod förefaller relevant i relation till syftet. Urvalet av informanter 

genomfördes så att tre förskollärare som arbetat lång tid och tre förskollärare som arbetat 

kortare tid ”handplockades” eftersom en forskningsfråga handlade om att se om det fanns 

skillnader mellan dessa grupper.  Här framstår det som ytterst begränsat att ha tre informanter 

från vardera gruppen eftersom tillfälligheter kan avgöra hur utfallet blir. Det var dock inte 

möjligt att inom ramen för den tid jag haft till förfogande, intervjua fler.  

 

Under genomförandet av intervjuerna, uppmärksammade jag att frågeställningen huruvida 

arbetslaget diskuterade frågan om de anser att förskollärare är ledare eller inte, kunde 

missförstås. Detta resulterade i att jag omformulerade frågan, utifrån varje enskild intervju, 

beroende av hur respondenten tolkade den. Jag valde att rikta in frågan kring huruvida man 

inom arbetslaget diskuterade olika ledarstilar eller olika metoder utifrån vilket barn man 

bemötte. Ett område som tydligen samtliga ofta diskuterade, både kontinuerligt under 

arbetsdagen men även under sina avdelningsmöten.  

 

Intressant hade varit om jag haft möjlighet att även göra observationer, på motsvarande 

informanters arbetsplatser. Hade jag då kunna se skillnader mellan pedagogers (samtliga på 

avdelningarna) lika och olika ledarstilar? Eftersom resultatet visade att en förskollärare ansåg 

att utbildningsnivå kunde spegla vilken ledarstil man använde sig av, medan två andra menade 

att antingen har man ledarskapsförmågan eller inte. 

 

6.2 Innehållsdiskussion 

En ledare ansåg förskollärarna var en person som leder andra människor. Huruvida de var ledare 

själva eller inte, fanns det däremot delade meningar kring. Anledningen till att vissa inte ansåg 

sig som ledare tänker jag mig kan bero på det Ivarsson Alm (2013) poängterade, att det finns 

stor avsaknad av litteratur kring ledarskap i förskolan. Däremot finns det mycket litteratur runt 

förskolechefens uppdrag i förskolan, vilket kan vara anledningen till att några av förskollärarna 

svarade att ledare i förskolan är deras chef.  

 

Resultatet visade att det var främst de yrkesverksamma förskollärarna som hade arbetat längre 

tid som ansåg att de inte var ledare, en uppfattning som dessa ändrade under intervjuns gång. 

Orsaken till att de ändrade uppfattning, och i slutet av intervjun ansåg att ledarskap visst ingick 

i deras yrke, tänker jag mig kan bero på att informanterna aldrig funderat kring frågan. 

Ytterligare en faktor som kan påverka deras syn på ledarskap, kan vara läroplanens utformning, 

där begreppet ledarskap inte finns med. Där man bland annat talar om hur förskolan ska lägga 

grunden för barnen, verksamheten ska för alla barnen vara rolig och lärorik. Som vuxen ska 

man se alla barns möjligheter, vara engagerad i barnen och barngruppen på förskolan. Dessa 

ord tycker jag omfattar ledarskap i högsta grad. Jag ser det som att ska du kunna infria innehållet 
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i läroplanen, måste du behärska ledarrollen. Förskollärarna betonade vikten av att lyssna på 

barnen, föra en dialog och ta till sig deras idéer. En av förskollärarna som varit verksam längre 

tid sa, Jag är ju förskollärare och jag lär barnen jättemycket saker, allt från vardagliga saker, 

till hur de ska bete sig, men även fakta saker. Vi är dom viktigaste egentligen. Maltén (2000) 

beskriver syftet med ledarskapet är att få medarbetarna att förverkliga mål, att anpassa 

förhållanden så att gruppen kan nå vissa mål (Maltén, 2000, s.8). Jag tänker mig att ledarskap 

är precis det förskollärarna och läroplanen beskriver ovan. Vad är då anledningen till att 

begreppet ledarskap inte tas upp i styrdokumenten? Vill man i förskolans läroplan inte beblanda 

sig med dessa begrepp, är det ett förutseende, eller vad kan anledningen till detta vara? Många 

frågor som kommit upp under uppsatsens gång, dessvärre inte lika många svar.  

 

När det gällde förskollärarnas syn på ”lärarskapet”et, fanns det alltså en skillnad mellan 

nyutexaminerade och längre yrkesverksamma. Skälet till de nyutexaminerades syn på 

”lärarskapet”et, att man bör besitta kunskap inom specifika skolämnesområden på akademisk 

nivå, skulle kunna bero på att de själva nyss varit verksamma inom utbildningssystemet och 

diskuterat frågan där. Utifrån Dahlkwists (2012) tre funktioner, ämnes-, didaktisk- och 

ledarkompetens tänker jag mig att de nyutexaminerade förskollärarna känner sig förtrogna med 

dessa. De längre verksamma förskollärarnas syn på ”lärarskapet”et, kan tänkas ha att göra med 

förskollärarutbildningens utveckling. Fokus på vart man lägger tyngdpunkten kan ha ändrats 

genom åren, vilket kan vara en tänkbar orsak till att man inte ser sig som lärare i samma grad 

som de nyutexaminerade förskollärarna. 
 

Det visade sig att de förskollärare som varit yrkesverksamma under längre tid hade en önskan 

att alla aktiva inom förskolan skulle ha samma utbildning. Anledningen till detta var att 

förskollärarna såg skillnader när det gällde ledarskapsegenskaper hos de yrkesverksamma på 

avdelningarna, beroende på vilken utbildning personerna hade. Här funderar jag över vilken 

inverkan detta synsätt kan ha i förskolan och arbetslaget.   

 

Anledningen till att de flesta förskollärarna spontant ansåg sig som pedagoger, som i förskolan 

leder barnen, och inte som pedagogiska ledare, tänker jag mig kan förklaras så enkelt som att 

det inte förekommit som diskussion. De har helt enkelt inte funderat över frågan, och i samhället 

läses oftast om pedagoger i förskolan. Något som styrks av Ivarsson Alms (2013) resonemang 

kring bristen på forskning inom ledarskap i förskolan. I hennes litteratur skriver hon för dig som 

pedagogisk ledare och lärare samt förhållningssätt till lärarna i förskolan. Ivarsson Alm 

använder alltså begrepp som pedagogisk ledare och lärare i sin forskning. Detta tyder på att 

begreppen ledare, lärare och pedagogisk ledare, inte är vedertagna begrepp i förskolans 

verksamhet. Innebörden av de olika begreppen, tolkas individuellt av förskollärarna. Om det är 

som jag antyder ovan, att informanterna aldrig har lyft och diskuterat frågan om ledarskap, 

skulle det kunna pekas på som brister i arbetslagets professionella hållning. En professionell 

pedagog problematiserar och reflekterar över sin yrkesroll (Ivarsson Alm, 2013). Om samtalen 

i arbetslaget bland annat tar sin utgångspunkt i läroplanen och de citat jag nämnde i inledningen, 

så känns det som ett systemfel om ämnet inte lyfts fram eller problematiseras. Om inte 

ledarskapet framhålls i styrdokument finns risk för brister i reflektion och samsyn.  

 

Lyhörd, trygg, konsekvent, tydlig och flexibel var egenskaper förskollärarna ansåg krävdes av 

en ledare i förskolan. Att dessa överensstämde med ledarskapsblomman kan utifrån Maltén ses 

som ett positivt riktmärke på att förskollärarna är medvetna om vad som förväntas av dem som 

ledare.  
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Resultatet visade som ovan nämnts, att förskollärarna använde sig av situationsanpassat 

ledarskap dvs. ett ledarskap som enligt Bolman och Deal (1997) anpassas utifrån situationens 

uppgift och relation. En av förskollärarna svarade dock att hon hoppades att hon använde ett 

demokratiskt ledarskap. Men att vissa situationer, som exempelvis när något från läroplanen 

skulle genomföras, var hon tvungen att anta sig ett auktoritärt ledarskap. Här tänker jag att det 

skulle kunna handla om en missuppfattning, att vissa tenderar att blanda ihop ledarskap med att 

vara auktoritär. Man kan också fråga sig hur det kan komma sig att man överhuvudtaget kan 

koppla samman de ”demokratiska” läroplanstexterna med auktoritärt ledarskap? 

 
En av förskollärarna ansåg sig främst vara pedagogisk ledare och lärare, men tillade att hon 

ibland, helt enkelt bara är en ledare, som gör saken bara för att få den gjord. Vidare 

rangordnade hon ledare som lägst i ”rang”. Något jag tänker beror på att hon förknippar ledare 

med auktoritärt ledarskap. Att hon vid vissa situationer känner att ett auktoritärt ledarskap är 

nödvändigt, för att få saken gjord.  

 

6.3 Avslutande kommentarer 

En utgångspunkt för detta arbete, var att jag som förskollärarstudent aldrig under mina 

praktikperioder hörde yrkesverksamma förskollärare tala om sig själva som ledare. Inte heller 

såg de sig själva som ledare när jag ställde frågan, något som fångade min uppmärksamhet och 

gjorde mig nyfiken i ämnet. Studien har utförts i en begränsad omfattning. Resultatet visar på 

att förskollärare har en otydlig inställning till ledarskap och tenderar att inte vilja se sig själva 

som ledare, likväl att deras uppdrag är att utöva ledarskap gentemot barnen i förskolan. 

Genomgående för samtliga förskollärare var att de ansåg sig använda ett situationsanpassat 

ledarskap, ett ledarskap där utgångspunkten är den situation som råder, vilken ålder och mognad 

barnet har, samt vilken uppgift som ska genomföras. Egenskaper och funktioner som 

förskollärarna lyfte som väsentliga inom förskolan var, lyhördhet, trygghet, vara konsekvent, 

tydlighet och flexibilitet. Huruvida förskollärarna var ledare, lärare och/eller pedagogisk ledare, 

fördes det många resonemang kring. Gemensamt för samtliga informanter var deras spontana 

syn på sig själva som antingen pedagog eller pedagogisk ledare. Utöver det skilde sig 

uppfattningarna åt, om man som förskollärare även var ledare och/eller lärare. Något jag 

fortfarande efter arbetets utförande förundras över, är att begreppet ledarskap inte ingår i 

förskolans läroplan. Vad kan anledningen till det vara? Kan det påverka förskollärarnas syn på 

huruvida de är ledare eller inte? Avslutningsvis funderar jag över att några av förskollärarna 

nämnde att vissa förskollärare har ledarskapsförmågan mer än andra, antingen är man ledare 

– eller så är man det inte. Varför tycks flertalet förskollärare som är kvinnor inte vilja se sig 

själva som ledare? är en fråga som fortsättningsvis kunde vara intressant att utforska. 
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Som vidare forskning i ämnet, förskollärares syn på ledarskap: 

 

 Utföra samma typ av intervjuer, men komplettera med observationer, för att kunna 

jämföra resultatet från intervjuerna med observationernas resultat.  

 

 I utrymme av tid, skulle studien med fördel kunna utföras i större skala, med fler antal 

informanter, för att kunna dra fler och mer omfattande slutsatser.  

 

 Ställa sig forskningsfrågan, skiljer sig ledarskapet åt, beroende på vilken typ av 

utbildning pedagogerna på förskolan har? 

 

 Utröna varför inte ledarskap används i styrdokumenten. 
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Bilaga 1.  

 

Informationsbrev till förskollärare som ska intervjuas   

      2014-04-15 

 

 

Hej 
 

Mitt namn är Cecilia XX, jag är förskollärarstudent som nu skriver mitt examensarbete vid XX 

Universitet.  

 

Studien handlar om förskollärares syn på ledarskap. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta 

deltagandet.    

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det kommer förvaras 

så inga obehöriga kommer åt det. Resultatet av intervjun kommer endast att användas vid 

sammanställningen i min rapport. Där kommer absolut anonymitet att ges, det vill säga det 

kommer inte vara möjligt att identifiera förskola eller dig som förskollärare.  

Jag har en önskan om att få spela in intervjun på band eftersom det blir enklare att under 

intervjun slippa skriva ner allt. Detta är dock något du behöver ta ställning till först när vi träffas, 

och det är helt frivilligt. 

 

/Cecilia 

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig 

 

E-post: X.X@X.X 

Mobil: 070-XX 

Telefon: XX 

 

 

Min handledare för examensarbetet heter XX, vid XX Universitet. 

E-post: X.X@X.X 

 

 

 



24 
 

Bilaga 2.  

 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetet inom förskolan? (hur länge som förskollärare?) 

 

2. Vad är ledarskap för dig 

 

3. Anser du att det finns skillnader på en ledare, lärare och pedagogisk ledare?  

 

4. Är du ledare, lärare eller pedagogisk ledare? Motivera? 

 

5. Vad anser du krävs av en ledare inom förskolan? Vilka egenskaper? 

 

6. Vilken funktion har du som ledare inom förskolan? 

 

7. Brukar ni inom arbetslaget diskutera frågan om huruvida en förskollärare är en ledare? 

 

8. Idag talas det ibland om olika ledarskapsstilar, auktoritär, demokratisk, låt-gå, men även 

situationsanpassat ledarskap, är du bekant med dessa?  

 

9. Anser du att du använder dig av någon av dessa ledarstilar (auktoritär, demokratisk, låt- 

gå, situationsanpassad) inom förskoleverksamheten?  

 

10. Anser du att ni inom arbetslaget använder samma ledarstil eller finns skillnader? Om 

det finns skillnader vad tror du då att det kan bero på? (beroende av hur länge man 

arbetat inom förskolan eller av andra skäl?) 

 


