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Detta är en studie där elva förskollärare på fyra olika förskolor beskriver hur de 
ser på sin ledarroll i förskolan. Studiens syfte har varit att belysa förskollärarnas 
syn på ledarskap och hur de gör för att skapa bra relationer till sin omgivning 
samt hur de utvecklar sitt ledarskap. Kvalitativa intervjuer har genomförts för att 
samla in material. Resultatet visade att förskollärarna belyste att kunskap om 
ledarskap är viktigt för att vara en bra ledare och att ledaren kan anpassa sin 
ledarroll utifrån olika situationer. Av informanternas utsagor framgår att en 
fungerande relation med kollegor och barn är beroende av ledarens förmåga att 
vara tydlig, öppen och ha ett lämpligt förhållningssätt. Resultatet visade även att 
förskollärarna utvecklar sitt ledarskap genom fortbildningar, självkritik och 
reflektion. Slutsatsen av denna studie visar att ledarens egenskaper och 
förhållningssätt bidrar till bättre kvalitet i förskolan samt till att samarbetet med 
både barn och kollegor stärks. 
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1 Inledning 

Under vår förskollärarutbildning har vi reflekterat över vår roll som ledare och hur det 
gynnar barns utveckling och lärande. Förskollärarens ansvar enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) handlar om att ge alla barn möjligheter till 
upplevelser och nya erfarenheter för att kunna främja och stödja dem i deras utveckling 
och lärande. Det som anses centralt i ett ledarskap är ett fungerande relationsarbete 
mellan pedagogerna och mellan pedagoger och barn (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2003).   

Enligt Dana Fichtmans och Yendol- Hoppets (2005) studie finns det olika faktorer som 
påverkar ledarrollen i förskolan, dels pedagogernas bemötande och dels pedagogernas 
erfarenheter. För att kunna leda en grupp behöver därmed förskollärare hitta egna 
strategier och tekniker. 

Ledarstilar beskrivs inte specifikt i den reviderade läroplanen, däremot beskrivs det att 
förskollärarens ansvar grundar sig på utvecklingsarbete, där barnen erbjuds bra 
möjligheter till utveckling och lärande i förskolan (Skolverket, 2010). Enligt läroplanen 
kan förskollärarna använda sig av och utveckla ledarskapet på ett positivt sätt genom 
att respektera andra och träna upp sin lyhördhet och öppenhet samt att skapa bra 
förståelse för hur bemötande påverkar grupper och individer. Vidare att i förskolan 
skall barnen få möta vuxna som är kompetenta och engagerade och som har 
möjligheter att se barns behov, erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2010).  

Enligt Landin och Hellström (2001) har det inte lagts så mycket vikt på förskollärarnas 
ledarskap såsom lärarnas ledarskap i skolan. Detta framgår även hos Riddersporre 
(2009) som också menar att ledarskapet i förskolan inte har varit ett intressant ämne 
för forskarna trots att förskoleverksamheten är viktig. Detta är något som vi anser är 
underligt eftersom förskollärarna har fått ett stort ansvar för att främja barns lärande 
och utveckling och förbereda dem inför skolan. Utifrån detta menar vi att det är av 
intresse att belysa hur förskollärarna själva beskriver sin egen ledarroll, speciellt 
gentemot kollegorna och i barngruppen. Vi hoppas att denna studie kan bidra till att 
förtydliga vad som är av vikt inför vår framtida ledarroll och hur ledarskapet kan 
utvecklas i förskolan. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa hur förskollärare beskriver sin syn på 
ledarskapet i förskolan, vidare vilka strategier de har för att skapa bra relationer till 
sina kollegor och barnen för att utveckla ledarskapet.  

1. Hur uppfattar förskollärarna sin ledarroll? 

2. Hur viktigt är förskollärarens ledarskap för barns lärande och utveckling? 

3. Hur gör förskollärarna för att skapa bra relationer till både barn och kollegor? 

4. Hur gör förskollärarna för att utveckla sig som ledare? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Under bakgrundavsnitt presenteras inledningsvis litteraturöversikt/tidigare forskning 
som är relevant för studien. Därefter beskrivs ledarens roll ur ett historiskt perspektiv 
och styrdokument för förskolan. Under rubriken teoretisk utgångspunkt lyfts den teori 
som vår undersökning utgår ifrån. Under metodavsnittet beskrivs 
urval/tillvägagångssätt, metodvalet samt undersökningens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Här beskrivs även hur materialet analyserats, studiens 
tillvägagångssätt och vilka etiska överväganden som har gjorts. Därefter presenteras 
resultatet genom en sammanställning av intervjusvaren. Sedan följs det med en analys 
och diskussion av vårt resultat för att koppla samman resultatet med litteraturen och 
teorin samt egna slutsatser. Avslutningsvis formuleras några förslag på fortsatt 
forskning. 

 

2 Bakgrund 

Vi har sökt i databaserna DISCOVERY och LIBRIS för att hitta relevant litteratur i form 
av avhandlingar och artiklar till vår studie. I databasen DISCOVERY använde vi sökord 
Pedagogical quality in preschool med begränsningen ”peer reviewed”, vilket gav 46 
träffar och vi valde en relevant doktorsavhandling av Sonja Sheridan. Ivarson Alm 
(2014) hänvisar i sin bok till en akademisk avhandling av Kerstin Holmlund som 
passade vår studie. Utifrån detta sökte vi efter avhandlingen i databasen DISCOVERY 
med avhandlingens titel ”Låt barnen komma till oss” vilket gav 3 träffar. Genom att 
söka i Google hittade vi en vetenskaplig artikel av Riddersporre som vi har använt i vår 
studie. Vi hittade även en vetenskaplig artikel av Sheridan, Williams, Sandberg och 
Vuorinen som passade vårt arbete. I databasen LIBRIS använde vi sökorden ledarskap 
i förskolan, vilket gav 46 träffar, en artikel av Mauritzson valdes. I denna studie 
använde vi oss även av tidigare kurslitteratur. 

 

2.1 Litteraturöversikt/tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att belysa fyra för studien viktiga begrepp: Ledarskap, 
pedagogiskt ledarskap, relationer och förskollärares kompetens.  

2.1.1 Ledarskap 

I detta arbete kommer vi upprepade gånger använda begreppet ledarskap. I slutet av 
1930- talet kom det första forskningsbidragen inom området ledarskap. Denna 
forskning gjordes av forskarna Lewin och Lippit som kom fram till att det finns tre 
ledarstilar som påverkar ledarskapets betydelse, vilka är enligt Maltén (2000):  

 Den demokratiska ledarstilen: Där ledaren reflekterar med 
gruppmedlemmarna och låter dem vara aktiva vid både planering och 
genomförande. Samarbete och diskussion är grundstenar för denna stil. 
Ledaren och gruppmedlemmar kommer överens om beslutsfattande.  
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 Auktoritär ledarstil: I den här stilen finns sällan möjligheter till diskussion, 
ledaren bestämmer över gruppen, samt ledaren fattar beslutet själv utan att ta 
gruppmedlemmars åsikter.  

 Låt gå ledarstil: Ledaren i denna stil har ingen roll, medlemmarna kan fatta 
beslut över sig själva, men de kan ta råd från ledaren om de vill, (Maltén, 2000).  

I dagens förskola anses den demokratiska ledarstilen som den passande stilen för vårt 
samhälle (Maltén, 2000). Enligt Maltén måste ledaren praktisera ledarskapet utifrån 
olika faktorer för att kunna välja en lämplig ledarstil, exempelvis genom att praktisera 
uppgiftens egenskaper och den tid ledaren har på sig för att uppnå målet. Ledning i en 
grupp beror på gruppens erfarenhet. Ju mer oerfaren grupp desto mer ledning och 
styrning behövs. Denna stil av ledarskap kallas enligt Maltén för situationsanpassad 
stil, där ledaren behöver använda en stil som passar till den rådande situationen. 
Därför krävs detta enligt Maltén en riktigt engagerad ledare som har förmåga till 
flexibilitet, stilpassning samt balansering.  

Lahdenperä (2007) menar att det finns fyra olika perspektiv på ledarskap i skolan. Den 
första är att ledaren studeras som en individ med egen personlighet, egenskaper, 
mognad, förmågor etc. Det andra handlar om organisation och ledarskap, där ledaren 
utgår från organisationen. Den tredje är att ledarskap handlar om en fungerande 
relation mellan ledaren och omgivningen. Ledaren i detta fall är social, kan 
kommunicera, fånga andra deltagare och kan ändra sig vid behov. Det fjärde är likt det 
som Maltén (2000) kallar situatuationsanpassad ledarskap som handlar om att 
ledaren och ledarskapet skapas utifrån en situation och ett sammanhang (Lahdenperä, 
2007) 

Maltén (2000) menar att begreppet ledarskap handlar om att kunna påverka andra 
individer eller grupper i riktning mot tydliga och förutbestämda mål. Maltén (2000) 
menar att ledarskapets egenskaper är att kunna planera, föra ett säkert och tydligt 
arbete, kunna organisera och skapa struktur, vara lyhörd, ha förmåga att fatta beslut 
och ta initiativ samt ge möjligheter till utveckling. Därmed belyser Maltén vidare att 
målet kan uppnås genom att en ledare intresserar sig för relationen till deltagarna.  

Ett gott ledarskap diskuteras av Maltén (2000) som menar att en ledare måste ha 
särskilda personlighetsdrag för att kunna vara en fungerande och bra ledare. För 
utveckling av bra ledarskap menar Maltén att man inte ska se på personligheten utan 
att se samverkan mellan både personligheten och positionen. Det räcker inte att vara 
född med egenskaper för en bra ledare utan enligt Maltén behöver dessa egenskaper 
utvecklas genom utbildning. I en studie som undersöker ledarens egenskaper beskrivs 
lyhördhet, öppenhet, respektfullhet, närvaro och att behandla alla lika som viktiga 
aspekter (Maltén, 2000).  

  2.1.2  Pedagogiskt ledarskap 

Begreppet pedagogiskt ledarskap definieras av Ryberg och Bro (2009) som att det 
handlar om förskollärarens förmåga att hitta balans mellan både ledning och frihet, 
vilket betyder att barnen har stora möjligheter att deras idéer och intressen får komma 
till tals. Detta sker dock enligt forskarna genom de regler och ramar som finns i 
verksamheten och som har betydelse för deltagarna för att kunna hjälpa dem att förstå 
förskolans riktlinjer.  

Wingård (1996) har gjort en skillnad mellan begreppet ledarskap och begreppet 
pedagogiskt ledarskap. Författaren förklarar att chefen som pedagogisk ledare är den 
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som leder det pedagogiska arbetet, medan chefen som ledare är den som ordnar och 
leder det administrativa arbetet i den pedagogiska verksamheten samt försöker 
utveckla verksamheten mot de uppsatta målen.  

2.1.3 Relationer 

Juul och Jensen (2003) delar in relationer till två olika delar, vilka är 
processdimensionen och innehållsdimensionen. Processdimension handlar om hur 
och på vilket sätt ledaren samspelar med både arbetslaget och barnen. Det innebär att 
ton, kroppsspråket, uttryckta känslor och den indirekta kommunikationen påverkar 
samarbetet i förskolan. Därmed förklarar Juul och Jensen (2003) att 
innehållsdimension handlar om vad ledaren gör, pratar om och undervisar i.  

När pedagogerna samspelar med varandra har den ena enligt Juul och Jensen (2003) 
större ansvar för både konsekvenser och processens kvalitet och mer makt än den 
andra. Författarna förklarar att i samspelet mellan pedagogerna och barnen har alltid 
pedagogerna ansvar för relationen eller samspelet. Detta kan bero på att barnen i sina 
relationer med vuxna har svårt att ta ansvaret för samspelets kvalitet.  

I ledarens makt gentemot barnen skriver Johannesen och Sandvik (2013) att barns 
möjligheter till inflytande påverkas när den pedagogiska ledaren bemöter barnen som 
subjekt. Författarna hävdar vidare att vid daglig kontakt där ledaren visar sitt intresse 
för vad barnen gör, lyssnar på deras behov och visar respekt för det som barnen gör 
och säger, kan relationen mellan ledaren och barnen stärkas och utvecklas. Detta kan 
leda fram till att stärka barns delaktighet, självkänsla och utveckla deras 
personligheter.  

En bra ledare enligt Ivarson Alm (2014) är den ledare som skapar bra och goda 
relationer tillsammans med arbetslaget. Genom att lyssna, respektera, komma överens 
om arbetet samt delegera arbetet kan ledaren enligt författaren fördjupa relationen 
med sina kollegor. Detta i sin tur kan leda fram till barns allsidiga utveckling samt till 
att höja verksamhetens kvalitet. Sheridan (2001) skriver i sin avhandling att förskolans 
kvalitet är beroende av förskollärarnas förhållningssätt.  Även i läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskollärare skall ha ansvar för det 
pedagogiska arbetet och organisationen samt delegera arbetet till arbetslaget, men det 
är viktigt att alla kommer överens och mår bra för att kunna samarbeta med varandra. 

2.1.4 Förskollärarens kompetens 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) belyser hur förskolan har en viktig roll för 
barns livslånga lärande. Detta lärande är grunden till barns intressen på olika 
områden. I studien om förskollärarkompetens av Sheridan, Sandberg och Williams 
(2015) och artikeln av Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) står det att 
barns lärande och utveckling av olika kunskaper i riktning mot läroplanen kräver 
kompetens av förskollärare. Författarna menar att förskollärarens kompetens har 
förändrats med tiden, detta beror på samhällsförändringar, synen på barnen och vilka 
kunskaper barnen behöver i dagens förskola.  

Sheridan m.fl. (2011) och Sheridan m.fl. (2015) förklarar att det finns tre ömsesidiga 
dimensioner för förskollärares kompetens. Tillsammans speglar dessa dimensioner 
enligt författarna ett komplext, relationellt och interaktivt fenomen av samverkande 
förmågor. Dessa dimensioner är: 
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 Kunnande om vad och varför: denna dimension bildas enligt Sheridan m.fl. (2015) 
av förskollärarens medvetenhet, ämneskunskap, förmåga att reflektera samt 
förmåga att sträva efter kontinuerlig utveckling av sin kompetens. Därmed visar 
författarna i sin studie vikten att ha kunskap om hur förskollärare kan integrera 
leken i olika ämnen som språk, naturvetenskap och matematik. Barns kognitiva 
kunskaper utvecklas genom att barnen får möjligheter att leka med varandra, 
imitera och kommunicera med både andra barn och med vuxna (Sheridan m.fl., 
2011; Sheridan m.fl., 2015). 

 

 Kunnande om hur: Denna dimension handlar enligt Sheridan m.fl. (2015) om 
förskollärarens förmåga att leda kollegor, barn och verksamheten samt hur 
förskollärare organiserar verksamheten för att barnen ges bästa möjligheter till 
samspel. Författarna uttrycker att förskollärare måste ha organisatorisk 
kompetens, där barnen får material och uppgifter som bidrar till att barnen 
reflekterar, samarbetar och löser problem med varandra. Därmed lyfter författarna 
fram begreppet demokratiskt ledarskap som innebär förskollärarens kompetens att 
skapa lekmiljöer, där förskollärare/ledare ska engagera sig i barns lek. Om barnen 
bemöts med respekt och lyhördhet av vuxna kan det bidra till att bygga ett 
demokratiskt samhälle där varje individ är unik (Sheridan m.fl., 2011; Sheridan 
m.fl., 2015). 

 

 Den tredje dimensionen är interaktiv och relationell kompetens: Denna dimension 
lyfter fram förskollärarens förmåga att skapa en trygg och social miljö. 
Kommunikationen, samarbetet och reflektionen mellan förskollärare och kollegor, 
förskollärare och barnen och barnen emellan anses vara grundstenar för det 
pedagogiska förhållningssättet och förskolans kvalitet (Sheridan m.fl., 2011; 
Sheridan m.fl., 2015). 

Sheridans m.fl. (2015) studie visar att genom fördelning av arbetsuppgifter mellan 
arbetslaget kan förskollärare/ledare organisera verksamheten. Detta kräver enligt 
författarna social kompetens där kommunikation, reflektion, konflikthantering och 
samarbete mellan förskollärare och kollegor är grunden för att höja verksamhetens 
kvalitet. I likhet med Sheridans studie har Maltén (2000) beskrivit att ledarens 
egenskaper är viktiga aspekter för att skapa bra relationer till deltagarna. På detta sätt 
ger denna organisatoriska kompetens möjligheter till kollegorna att komplettera 
varandras kunnande (Sheridan m.fl., 2015). 

  

2.2 Ledarens roll ur ett historiskt perspektiv 

I detta avsnitt har vi valt att belysa synen på ledarrollen ur ett historiskt perspektiv. 
Med detta vill vi ge en bild på hur förskollärarens roll har förändrats genom tiden.   

Under 1800- talet startades enligt Holmlund (1996) den första barnkrubban i Sverige. 
I barnkrubborna kunde barnen endast få omsorg och uppfostran medan barnens 
föräldrar arbetade. De anställda i barnkrubborna var enligt Holmlund kvinnor. Ivarson 
Alm (2014) förklarar vidare att personalen saknade utbildning, därför hade de en 
otydlig yrkesidentitet och roll. Kvinnorna ansåg att det inte var någon mening att 
utbilda sig då arbetet i sig ändå skulle vara lågt betalt. Ivarson Alm menar att det inte 
fanns någon i barnkrubborna som var föreståndare eller chef, men istället fanns en 
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kvinna med lång erfarenhet från barnvården vars roll var att ansvara för barnkrubban, 
t ex. anställa personal.  

År 1896 startade Anna Eklund barnträdgården som grundar sig i Fröbels filosofi och 
pedagogik (Holmlund, 1996). Till skillnad från barnkrubborna förklarade Holmlund 
att i barnträdgården erbjöds barnen lek, aktiviteter, lärande och stimulans. Under 
denna tid började personalen i barnkrubborna utbilda sig i syftet att förbättra och 
utveckla barnkrubbornas verksamhet (Holmlund, 1996).  

På 1940- talet förändrades samhället, då hade mödrarna också rätt till att arbeta och 
försörja sig själv och sin familj (Ivarson Alm, 2014). Därför inrättades nya lekskolor 
och daghem. På denna tid var det nödvändigt att anställa en föreståndare för 
verksamheten som hade erfarenheter inom exempelvis vård (Ivarson Alm, 2014). 
Ivarson Alm (2014) beskriver hur en diakonissa vid namn Syster Ruth var föreståndare 
i barnkrubban. Författaren förklarar vidare hur Syster Ruth i sin roll som föreståndare 
ledde verksamheten, hur hon ordnade arbetet och hur hon introducerade personalen i 
verksamhetens arbete. Hon menar att syster Ruth hade även som roll att genomföra 
aktiviteter med barnen och leka med dem.   

På 1950- talet startades nya förskolor som hade utbildade förskollärare (Ivarson Alm, 
2014). Det fanns inga chefer på den tiden däremot ledde förskollärare arbetet i 
verksamheten utifrån sina erfarenheter och sin pedagogiska utbildning. Därmed 
framhåller Ivarson Alm vidare att förskolläraren hade ansvar för den ekonomiska 
delen och anställning av praktikanter.  

Enligt Ivarson Alm (2014) kom ett nytt förslag till statsbidrag redan år 1963, för det 
var viktigt att stimulera utbyggnaden av daghem, barnstugor och förskolor. Ivarson 
Alm förklarar vidare att år 1968 lades Barnstugeutredningen fram för att riksdagen 
skulle kunna behandla familjeberedningens förslag. Den utredning som skedde detta 
år har påverkat förskollärarna, förskolan, ledning och förskollärarutbildning 
(Holmlund, 1996).  

Under 1960, 1970 och en bit av 1980- talet var chefen en förskollärare med erfarenhet 
och som har jobbat några år på lekskola. Chefen kallades då för föreståndare (Ivarson 
Alm, 2014). Föreståndarrollen under denna tid var enligt Ivarson Alm att ansvara för 
räkningar, ta kontakt med både barnläkaren och barnvårdcentralen, att organisera 
möten med vårdnadshavarna, att kontakta skolorna som barnen skulle börja i samt att 
organisera personalens scheman. Därmed beskriver Ivarson Alm förskollärarnas 
ansvar på den tiden, hon menar att förskollärare hade ansvar för veckoplaneringen, 
temaarbete, mål och ämnesinnehåll, aktiviteter som skulle genomföras under veckan 
samt för böcker, lekar och att plocka fram material och se att dessa material var 
tillgängliga för barnen. På denna tid använde förskollärarna leken som ett centralt 
pedagogiskt hjälpmedel för barns lärande. Med detta visar Ivarson Alm (2014) hur 
ledningsfunktionen påverkas av närvarande förskollärare i verksamheten.  

Redan på 1980- talet fanns en beskrivning av ledarrollen (Ivarson Alm, 2014). Det var 
föreståndarens roll att vara en del i arbetslaget och en del i kontoret och att jobba som 
ledare. Författaren hävdar vidare att när ett problem uppstod på avdelningarna kunde 
föreståndarna inte hjälpa till. Eftersom föreståndarnas erfarenheter inte var djupare 
än de förskollärarna som jobbade på avdelningarna hade. Förskollärarna kunde klara 
det mesta arbetet utan behov av styrning. Detta innebär enligt Holmlund (1996) fanns 
inte ett tydligt behov av en ledare i verksamheten. 
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2.3 Ledarens roll idag 

Ivarson Alm (2014) visar hur ledarskapet och ledarrollen har gått genom stora 
förändringar. Dessa förändringar hade gått från att nästan varje förskola hade en 
föreståndare som hade ansvar för några avdelningar till att det nu finns en närvarande 
förskolechef som ansvarar för nästan tio avdelningar eller mer inom ett och samma 
område. Med tiden var det viktigt att både förskollärarna och barnskötarna tydligt 
visste vem deras chef var, för ju mer förskolechefens ansvar ökade, desto mer ökade 
även förskollärarens ansvar. Ivarson Alm förklarar vidare att dagens förskollärare har 
ansvar för att ordna vikarier, planera, beställa mat, genomföra föräldrasamtal och 
dokumentera. Med dessa förändringar kom det nya möjligheter för utveckling av 
lednings- och styrnings förmågor. Dessa möjligheter är enligt författaren de nya 
styrdokumenten såsom skollagen och läroplanen.  

Om vi ser tillbaka så var grunden till ett givande arbete i förskolan enligt 
Barnstugeutredningen att det skulle bedrivas av hela arbetslaget (Ivarson Alm, 2014). 
Författaren menar att alla medlemmar i arbetslaget skall känna sig viktiga för barnen 
samt vara delaktiga i att fatta beslut. Det är viktigt att arbetslaget fungerar 
tillsammans, det är därför det finns utbildningar och studiedagar som visar hur ett 
fungerande arbetslag är (Ivarson Alm, 2014). Även i den nuvarande och reviderade 
läroplanen ingår arbetslagets ansvar: 

”Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett 
demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där 
barnen får möjlighet att visa solidaritet”, (Skolverket, 2010, s. 9).  

Utifrån nuvarande läroplan finns det en fördelning av arbetsuppgifter mellan 
förskollärarna och arbetslaget. Däremot visar läroplanen att förskollärarna har ett 
större ansvar än övrig personal i arbetslaget. ”Förskollärare ska ansvara för att varje 
barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,” 
(Skolverket, 2010, s.8). Enligt Ivarson Alm (2014) bör man förändra dessa attityder 
eftersom dessa står i motsats till vår tradition som visar att alla som arbetar i förskolan 
har samma ansvar oavsett utbildning.  
 
Genom att ha ledaregenskaper som innebär att vara lyhörd och närvarande, ha respekt, 
vara öppen m.m. kan förskolläraren skapa goda relationer med både barngruppen och 
arbetslaget (Lennéer Axelson & Thylefors, 2015). Författarna menar att i det vardagliga 
arbetet kan det inträffa konflikter mellan arbetslaget eller mellan barnen, då måste 
förskolläraren som ledare ha kunskaper och erfarenheter om hur bemötandet spelar 
stor roll för konflikthantering.  
 
Med tiden förändrades också synen på barnen. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) uttrycks ett synsätt på barnen som rika och kompetenta och som kan utvecklas 
med hjälp av vägledning. Därför blir förskollärarens roll som ledare enligt Ivarson Alm 
(2014) att observera barngruppen, planera utifrån barns intresse, lyssna på barnen, 
visa respekt för dem, använda pedagogisk dokumentation samt att reflektera 
tillsammans med barnen. Detta kan främja barns utveckling och lärande. Lenz Taguchi 
(2014) menar att genom reflektion mellan förskolläraren och barnen om en film som 
just spelades in eller de bilder som togs under aktiviteter, kan förskollärare som ledare 
använda pedagogisk dokumentation som ett sätt att planera nästa steg samt att höja 
verksamhetens kvalitet. För att gynna barns utveckling ska ledaren använda lekfulla 
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former där dialogen mellan ledaren och barnen ständigt ska vara aktiv mellan dem 
(Ivarson Alm, 2014).  
 

2.4 Styrdokument 

Med den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) förändrades hela 
ledarskapets karaktär. Trots att begreppet ledare inte används specifikt i läroplanen, 
så läggs ansvaret på förskollärarna i att utveckla och genomföra arbetet i barngruppen 
så att barnen lär sig och utvecklas (Skolverket, 2010). Läroplanen för förskolan har ett 
avsnitt som beskriver både förskolechefernas och förskollärarnas förtydligade ansvar 
gällande uppföljning, utvärdering och utveckling. I detta avsnitt får man förståelse för 
att förskolechefen genom förskollärarnas försorg ska kunna följa upp, utvärdera och 
utveckla verksamheten. Det vill säga att både förskolechefen och förskolläraren har 
tydligt ansvar genom gemensamma uppdrag att utveckla förskoleverksamhetens 
kvalitet. För detta anses förskolläraren ha ledande uppdrag över verksamheten. 
Förskollärarens ledarskap sker enligt läroplanen i relation till kollegor, föräldrar och 
barn. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), beskrivs indirekt hur ledarskapet i 
förskolan ska fungera. Där beskrivs hur förskolans verksamhet ska vara och vad 
förskollärarna ska ansvara för: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (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 (s.6).   

 
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 den 
pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, 
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa 
mångfald i lärandet (s. 9).   

  
Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 
tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde (s.8). 

 
Förskolläraren ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt 
där barnen aktivt deltar, och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i 
den egna barngruppen (s.8). 

 
Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställs inför nya 
utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 
kunskaper (s.11). 
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2.5 Teoretisk utgångspunkt 

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vår studie utgår från Lev Vygotskijs 1896-1934 sociokulturella perspektiv som grundar 
sig på att människan utvecklar sig ständigt genom mötet med andra individer inom 
förskolan. Strandberg (2006) förklarar att i den sociokulturella teorin är den sociala 
kompetensen central för utvecklingen av samspel och relationer mellan människor. 
Vidare förklarar han att delaktighet är en grundläggande del av samspelet. Denna 
sociokulturella teori framgår även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som 
beskriver att kommunikationen och samspelet mellan barn och barn och mellan barn 
och vuxna bidrar till lärande och att alla parter ska känna delaktighet och förståelse för 
det som händer i förskolan.  

Enligt Strandberg (2006) bör samspelet mellan människor utgå från de skilda 
personernas erfarenheter, detta är menar han för att kunna skapa bra förutsättningar 
till vidare samarbete med andra. Han menar att genom den sociala relationen överförs 
information från den människa som kan till den andra som inte kan. Enligt Vygotskij 
vägleder handledaren andra individer mot de värderingar, attityder och de kulturella 
särdrag som finns i omgivningen (Strandberg, 2006). I denna studie handlar det om 
pedagoger sinsemellan och pedagoger och barn. Strandberg (2006) menar att 
samspelet enligt Vygotskij är källan till människans inre tänkande och att den sociala 
kompetensen mellan människor utvecklas när de samspelar. En av kommunikationens 
former är enligt Vygotskij dialogen där båda parterna påverkar hur dialogen ska 
utformas och hur den läggs upp för att den ska leda till en jämlik relation mellan båda 
parter. Strandberg (2006) beskriver att en bra dialog som har bra kvalitet handlar om 
ömsesidiga relationer där både paret ska känna att de kan påverka och bidra med något 
till diskussion.    

2.5.2 Situationsanpassat ledarskap 

Vår studie utgår även från modellen för situationsanpassat ledarskap som har 
utvecklats av Blanchard och Hersey på 1960-talet (Maltén, 2000). Denna modell 
handlar enligt författaren om att ledaren intar olika roller i olika situationer, beroende 
på vilka personer som finns i gruppen och deras mognadsnivå. Inom det 
situationsanpassade ledarskapet finns det fyra olika stilar, det instruerande, det 
deltagande, det delegerande och det rådgivande. 

- Den instruerande stilen handlar om att ledaren styr och följer arbetet hela 
tiden. Det är en passande stil när man arbetar med personer som saknar 
erfarenhet. 

- Den deltagande stilen handlar om att ledaren fattar beslut tillsammans med 
sina medarbetare. 

- Den delegerande stilen handlar om att ledaren delar ut arbetsuppgifter och 
befogenheter. 

- Den rådgivande stilen handlar om att ledaren fattar besluten och ger stöd och 
råd till sina medarbetare. (Maltén, 2000) 

Maltén (2000) menar att det bästa är när ledaren kan använda alla dessa stilar 
samtidigt vid behov. Detta på grund av att olika individer i olika situationer har olika 
behov. Inom det situationsanpassade ledarskapet krävs det flexibilitet och tydlighet av 
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ledaren där ledaren måste anpassa sitt arbetssätt efter individ och situation samt vara 
tydlig med vad som förväntas av sina medarbetare (Maltén, 2000).  

Mauritzson (2008) skriver att en del av ledarens egenskaper går lättare att träna upp 
än andra egenskaper, t.ex. förklarar hon är självkänslan relaterad till hur man ser på 
sig själv och sin identitet. Medan självförtroendet kan stärkas genom att använda och 
prova nya saker. Författaren menar att vi människor måste göra ett val vid varje 
situation om hur vi ska hantera denna situation, oavsett om man vill delta eller inte. 
Vidare förklarar Mauritzson (2008) att människan kan välja själv hur han/hon vill 
förhålla sig i den givna situationen. Med detta menar hon att utifrån sitt agerande blir 
man medveten om hur man ska förhålla sig vid nästa tillfälle. Mod är en av de viktigaste 
egenskaper som en bra ledare måste ha enligt Mauritzson. Det handlar om ledarens 
mod att våga koppla ihop teori till praktik. Modet enligt Mauritzson skapar tryggheten 
hos både barnen, arbetslaget och ledaren själv. Fortsättningsvis nämner Mauritzson 
(2008) att en bra ledare måste inta olika roller utifrån den situationen den befinner sig 
i. Ledaren introducerar nya aktiviteter till de nya barnen, observerar barnen i olika 
situationer för att följa deras intressen. Ledaren skyddar barnen från att bli störda i sin 
lek, organiserar verksamheten och är en bra förebild för barnen. Därmed ska ledaren 
föra vidare information om verksamheten och dess mål till både föräldrar och kollegor. 
Sammanfattningsvis menar Mauritzson (2008) att ledaren anpassar sig utifrån olika 
situationer och sammanhang där han/hon använder ledarskapet som passar ihop med 
de olika situationerna.   
  

2.6 Reflektionens betydelse i förskollärarens ledarskap 

Enligt Wikberg (1998) påverkas ledarskapet av många olika faktorer, dels individens 
erfarenheter och personlighet och dels individens tidigare förebilder. Författaren 
förklarar vidare att det som avgör vilka normer, värderingar och attityder som man kan 
använda i vuxenlivet relaterar till individens personlighet och fostran under 
uppväxttiden. Därför lägger Wikberg (1998) stor vikt på reflektion i arbetslaget för att 
förskollärare som ledare ska utveckla sitt ledarskap samt kunna förändra sina normer 
och beteendemönster. Wikberg (1998) lyfter fram ledarens närvaro som betydande i 
mötet med både arbetslaget och barnen. Författaren menar att närvaron och 
reflektionen skapar trygghet och säkerhet inte bara för barnen och arbetslaget utan 
även för ledaren själv.   

Personligt ledarskap lyfts fram i Mauritzsons (2008) artikel, där hon belyser vikten av 
att ledaren ska reflektera över sina kunskaper och erfarenheter för att ledarens 
självbild ska bli mer tydlig. Landin och Hellström (2001) förklarar att individens 
självkänsla, tillit och självförtroende relateras till ledarens självbild som i sin tur 
påverkar ledarens roll och vilken stil ledaren väljer.   

  

3 Metod 

3.1 Urval/ Tillvägagångssätt 

I denna studie har elva förskollärare intervjuats. Första kontakten med förskolorna 
gjordes efter första mötet med vår handledare och efter att vi har skrivit klart vårt 
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missivbrev. Vi hörde av oss till fyra förskolor och fick kontakt med sammanlagt elva 
förskollärare som visade intresse för att delta i studien. Sedan skickade vi ett 
missivbrev (se bilaga 1) med information om deltagarnas rättigheter, vad studien 
handlar om och vilket syfte som ligger bakom arbetet. Intervjuerna genomfördes efter 
det att vi hade fått samtycke av informanterna till deltagande. Intervjuer utfördes i 
enskilda rum i förskolorna för att informanterna skulle kunna koncentrera sig på 
intervjufrågorna och slippa bli störda av andra pedagoger och barn. Vi hade turen att 
inte bli störda under utförandet av dessa intervjuer. Intervjutiden varierade mellan 30 
och 35 minuter beroende av hur utförligt informanterna uttryckte sina tankar. 
Intervjuerna spelades in för att få med allt som har tagits upp under intervjuerna. Det 
tog flera dagar att bli klar med alla intervjuerna, då vi var tvungna att anpassa oss efter 
förskollärarnas tid. När vi kom hem efter varje intervju gjordes en transkription av 
svaren. Detta eftersom det enligt Bryman (2011) är viktigt att markera informantens 
ansiktsuttryck och verbala språk under intervjun.    

De intervjuade informanterna benämndes som Fsk1, Fsk2, Fsk3 o.s.v. Informanterna 
som deltagit i studien är 9 kvinnor och 2 män. Deras åldrar är mellan 24 och 55 år samt 
deras arbetslivserfarenheter varierar mellan en nyexaminerad och 8 år.   

   

 3.2 Metodval 

I undersökningen användes en kvalitativ metod som enligt Bryman (2011) hjälper oss 
att förstå deltagarnas tankar och åsikter. Tivenius (2015) skriver att en kvalitativ metod 
ger förståelse för hur ämnet ses utifrån olika synvinklar. Då syftet med denna studie är 
att synliggöra förskollärarnas syn på ledarskap och deras relationsarbete med barn och 
kollegor valde vi att intervjua elva förskollärare i fyra olika förskolor för att jämföra hur 
de ser på ämnet. Enligt Kvale (1997) lämpar det sig att använda samtalsintervju som 
ger utrymme för öppna svar för att få fatt i subjektiva uppfattningar i en studie. Kvale 
(1997) hävdar vidare att man med dessa samtals intervjuer kan samla in det material 
som behövs, i detta fall för att synliggöra förskollärarnas åsikter på ledarskapet. 
Bryman (2011) menar att det viktiga i en kvalitativ studie är hur deltagarna uppfattar 
ämnet.    

I de kvalitativa intervjuerna användes semistrukturerade frågor som formades utifrån 
studiens syfte. Bryman (2011) menar att under en semistrukturerad intervju behövs 
inte någon ordningsföljd och att kompletterande frågor kan användas för att få ett 
resultat.     

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) är validitet och reliabilitet viktiga kriterier för att mäta 
undersökningens kvalitet.  

Validitet (trovärdighet) ger svar på ifall den insamlade materialet passar syftet och 
frågeställningarna. Enligt Kvale (1997) handlar validitet om att man undersöker det 
man ämnar undersöka. Enligt Bryman (2011) kan valet av deltagare stärka validiteten, 
exempelvis utifrån informanternas möjlighet att kunna svara på frågor i studien. I 
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föreliggande studie har deltagarna de yrkeskunskaper som gör att deras svar kan anses 
som trovärdiga. 

Enligt Kvale (1997) och Bryman (2011) avser reliabilitet att man undersöker det som 
behöver bli undersökt på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet (tillförlitlighet) visar ifall 
frågorna vi formade hjälper oss att hitta sanningsenliga svar. I denna studie handlar 
reliabiliteten om valet av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som användes 
och om valet att spela in intervjuerna istället för att skriva ner svaren. Inspelningen 
valdes för att sedan lättare kunna transkribera intervjuerna utan att missa något.  

 

3.4 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) skriver att vi människor har tendensen att i våra vardagar generalisera 
spontant. Författaren beskriver tre former av generaliserbarhet; statistisk, 
naturalistisk och analytisk generalisering. I den statistiska generaliseringen kan man 
generalisera utifrån undersökningar som baseras på statistisk. Den naturalistiska 
generaliseringen handlar om personliga erfarenheter som utvecklas till förväntningar. 
Vi har i denna studie använt oss av den analytiska generaliseringen där vi ha intervjuat 
elva förskollärare. Detta antal är relativt lågt, vilket gör att resultat av studien inte är 
generaliserbart. Studiens svar ses istället som indikationer på hur förskollärare 
tenderar att se sin ledarroll i förskolan. 

  

3.5 De etiska principerna   

Vi har i vår studie tagit hänsyn till grundläggande etiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att skydda deltagarna 
i vår studie (Vetenskapsrådet, 2011). Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades till 
förskolorna för att presentera oss själva och ge information om studiens syfte samt 
förfrågan om deltagande i en intervju. Efter att ha fått samtycke så bokade vi in tid för 
intervjuer med våra deltagare på olika förskolor. Deltagarna informerades om att det 
är frivilligt att delta i intervjuerna, och möjligheten att avbryta sitt deltagande när som 
helst. Studiens deltagare informerades även om att det inte skulle framgå vilka 
personer eller förskolor som deltagit i undersökningen, samt att allt material kommer 
att behandlas konfidentiellt. Samt att vi efter arbetets färdigställande och 
publikationen på Diva kommer att radera allt material. För att skydda insamlat 
material så var det bara vi själva som hade åtkomst till materialet via våra kodade 
telefoner och dator, och dessa användes bara för att uppnå syftet med studien.  

 

3.6 Analysmetod 

Utifrån studiens syfte i att synliggöra förskollärarnas syn på ledarskap i förskolan 
utfördes intervjuer med förskollärare i förskolan. Intervjuerna spelades in för att 
underlätta transkriberingen. Bryman (2011) skriver att inspelningen av intervjuer 
underlättar analysen av materialet. Vi transkriberade intervjuerna tillsammans och 
efter transkriberingen sammanställdes intervjusvaren under respektive 
forskningsfråga. Därmed skrev vi ut resultatet samt använde vi oss av två markerings 
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pennor, med gul penna markerade vi likheter och med grön penna skillnader. Detta 
gjordes för att kunna kategorisera innehållet och kunna synliggöra likheter och 
skillnader i förskollärarnas synsätt. För att kunna analysera resultatet och koppla till 
litteraturen använde vi oss av en ”mindmap”. Bryman (2011) skriver att forskaren kan 
kategorisera och analysera sitt resultat för att kunna hitta likheter och skillnader.  
Förskollärarna har blivit tilldelade namnen Fsk 1, Fsk 2, Fsk 3 o.s.v. för att synliggöra 
vad varje förskollärare har sagt.  

 

4 Resultat av intervjuerna 

Här nedan kommer vi att sammanställa resultatet av genomförda intervjuer. Dessa 
redovisas utifrån studiens frågeställningar som delades upp i fyra teman med 
tillhörande rubriker (Bilaga 2).   

Tabell 1. Presentation av resultat och analys teman. 

Teman  Innehåll   

Tema 1 Hur uppfattar förskollärarna sin ledarroll? 

Tema 2 Hur viktigt är förskollärarens ledarskap för barns lärande och utveckling? 

Tema 3 Hur gör förskollärarna för att skapa bra relationer till både barn och kollegor? 

Tema 4 Hur gör förskollärarna för att utveckla sig som ledare? 

 

4.1 Hur uppfattar förskollärarna sin ledarroll? 

Innan vi gick in på ledarrollen frågade vi förskollärarna om deras uppfattning om 
begreppet ledarskap. Ledarskap kräver enligt samtliga förskollärare kunskap i att leda 
samt att kunna föra kunskapen vidare till sina kollegor för att skapa ett fungerande 
samarbete i arbetslaget, vilket i sin tur leder till att föra verksamheten vidare. 
Förskollärarna definierade begreppet ledarskap som att den handlar om att leda en 
grupp framåt tillsammans med kollegor så att alla ska känna sig delaktiga. Endast Fsk 
6 beskrev att ledarskap för henne handlar om att hon ska styra verksamheten för både 
barnen och kollegor utifrån sin roll som ledare. Medan Fsk 2 var den enda som talade 
om att begreppet handlar om att vara demokratisk mot både kollegor och barn. Både 
Fsk 2 och 3 beskrev att inom ledarskap behöver man vara både mjuk och bestämd. 

Ledarskap för mig är ju att man ska styra och ställa. Det är att se över hur det 
ser ut som t.ex. jag är ansvarig här innanför den här avdelningen, det är jag som 
leder mina kollegor och även barnen. (Fsk 6) 

Det handlar om att vara stark men ödmjuk på samma gång (Fsk 3) 

Förskollärarnas utsagor om hur de uppfattar sin ledarroll utgörs av vikten av att vara 
öppen, ta emot förslag från sina kollegor, lyssna på dem och vara bestämd i de 
pedagogiska frågorna. Detta är enligt förskollärarna viktiga egenskaper hos en bra 
ledare för att kunna höja förskolans kvalitet. Samtliga förskollärare beskrev ledaren 



 14 

som att han/hon ska kunna stå på sig, men även ta och ge samt prova på saker vilket 
enligt förskollärarna varierar beroende på den situation man befinner sig i. 
Huvudsaken är enligt dem är att ha barnens bästa i fokus.  

Något som framkommer i samtliga intervjuer är vikten av att vara tydlig, ett bra 
förhållningssätt, delegera, vägleda arbetet, ha en ömsesidig respekt samt att visa 
intresse för det barnen gör. Detta framhölls även av den nyexaminerade förskolläraren 
och Fsk 10 som menade att en ledare ska vara förebild för andra barn och kollegor.  

Ledarrollen handlar om en ömsesidig respekt för både barn och kollegor, vara 
konkret och tydlig, vara förebild, lyfta upp barnen, visa intresse till det barnen 
gör, vara säker, leka med barnen, reflektera tillsammans med barnen och 
kollegor och sätta gränser, (Fsk 10) 

En tydlig struktur enligt Fsk 3 är viktig för att samarbetet mellan kollegorna ska 
fungera. Hon menade att när varje person vet vad som ska göras flyter arbetet som det 
ska. En bra ledare kan enligt förskolläraren planera verksamheten och dela 
arbetsuppgifterna för att alla ska känna sig trygga och delaktiga. Att vara säker i sin 
roll framkommer som en grundegenskap hos en bra ledare. Med detta menade hon att 
en ledare som vet hur han/hon ska bete sig i olika situationer är en person som är trygg 
i sin yrkesroll.  

Enligt en av förskollärarna måste ledaren följa förskolans regler och rutiner. 
Förskolläraren menade att ledarskap är beroende av barngruppen, t.ex. att se varje 
barn som unik och planera aktiviteter utifrån varje barns behov och intresse.  

Ledarskap är inte bara att leda, det är hur man gör saker t.ex. hur man ska 
påbörja en aktivitet. En bra ledare behöver veta vad som gäller för regler och 
normer i förskolan. (Fsk 8) 

Förskollärarna beskrev sin roll som ledare att de måste se till att det finns ett bra 
samarbete i arbetslaget. Detta kräver enligt förskollärarna att känna in sina kollegor, 
veta hur man ska förmedla sina kunskaper och att skapa bra tillfälle för reflektion och 
diskussion. På det sättet menar de att alla i gruppen kan känna sig trygga och bekväma 
vilket i sin tur leder fram till att höja verksamhetens kvalitet. De förklarade vidare att 
eftersom ledaren är den som deltar i de flesta pedagogiska möten är han/hon skyldig 
att överföra information till kollegorna och förklara arbetsuppgifterna tydligt. 

En av förskollärarna belyste att en ledare måste ha en demokratisk ledarstil, 
förskolläraren förklarade att hon kom fram till denna åsikt eftersom hon i början av 
sin karriär provade på olika stilar tills hon kom fram till att denna ledarstil passade 
bäst i hennes arbete. Hon förklarade vidare att ledarrollen kräver att man ger och tar, 
att man är lyhörd för både kollegor och barn, skapar en ömsesidig respekt, förtroende, 
samarbete, tillit och att man är flexibel. Att vara bestämd är en viktig egenskap hos en 
bra ledare. Vidare menade denna förskollärare att ge och ta är att vara demokratisk, 
men det skiftar och är beroende på situationen, med detta menade hon att det är bra 
att man ibland är mjuk och ibland mer bestämd.  

Sen så gäller det att visa sitt ledarskap, i vissa situationer man får vara bestämd, 
bestämd i tonen, bestämd i kroppsspråket för att visa att man är seriös. (Fsk 2) 
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4.2 Hur viktigt är förskollärarens ledarskap för barns lärande 
och utveckling?  

Fsk 1 framhöll att förskollärarna har det största ansvaret i att skapa bra pedagogiska 
miljöer och aktiviteter som leder till barns lärande och utveckling. Förskolläraren 
menade att utan bra ledare som kan skapa dessa miljöer blir det inte mycket lärande, 
det blir bara en del spring. Vidare menade hon att ledarna har ett viktigt ansvar 
eftersom de har den teoretiska bakgrunden som behövs till att möta varje individ. 

Det framkom hos Fsk 2 och 9 att deras position som ledare hjälper dem att se barns 
intressen och planera aktiviteter utifrån barns utvecklingsnivå. De berättade att man 
måste engagera barnen i aktiviteter, lyssna på dem och föra dialoger för att skapa 
möjligheter för lärande och utveckling.  

Vi arbetar på ett projekterande arbetssätt där vi utgår från barns intresse och 
kunskaper, och att vi själva utforskar med dem, liksom när vi började vi iakttog 
deras intresse, vad gör de i förskolan, vad säger de, vad leker de kontinuerligt 
med. Man ser var barnen står och vad man kan utveckla vidare. Där kommer 
ledarskapet in, vad är det jag ser, vad det tillför för min avdelning, för min 
barngrupp. (Fsk 2) 

För att barnen ska utvecklas och lära sig menade Fsk 3 att en ledare ska vara engagerad 
och visa barnen att man är intresserad av det de gör. Detta enligt henne hjälper att man 
hamnar i barnens nivå vilket stödjer deras lärande och utveckling i det de gör. Därmed 
förklarade både Fsk 6 och 7 att när man som ledare observerar, lyssnar på barnen och 
följer deras intresse, kan det leda till barns lärande och utveckling.  

Fsk 5, 10 och 11 framhöll att en ledare måste locka barnen till lek och till att utforska 
genom att skapa lockande miljöer. Förskollärarna menade även att som förskollärare 
måste man vara närvarande, utmana barns tankar, iaktta och dokumentera det barnen 
gör. Dessa miljöer behöver skapas enligt Fsk 11 eftersom hon tror på barns kompetens 
och förmågor. I likhet med detta beskrev Fsk 8 att ledarens tydlighet tillsammans med 
både kollegor och barn påverkar barngruppen. En bra ledare enligt henne kan planera 
verksamheten, vet hur man skapar barngrupper som fungerar tillsammans, delar på 
arbetsuppgifterna och tillsammans med kollegorna gör olika aktiviteter som gynnar 
barns lärande.  

Att skapa möjligheter för barnen att leka med varandra eftersom detta leder till 
att barnen lär sig av varandra. Som ledare måste jag ge barnen möjligheter till 
att t.ex. utforska och undersöka för att detta leder till utveckling och lärande. (Fsk 
10) 

En av förskollärarna menade att styrdokumenten är grunden till det pedagogiska 
arbetet i förskolans verksamhet. Hon menade att genom att tillsammans med 
kollegorna följa de skrivna målen i styrdokumenten gynnas barns lärande och 
utveckling.  

Genom att följa de mål vi har, våra styrdokument så är jag ju ganska säker på 
att barnen får det de ska ha, och det är jag som förskollärare som måste ge de 
tillsammans med kollegorna på avdelningen och på förskolan. (Fsk 4) 
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4.3 Hur gör förskollärarna för att skapa bra relationer till både 
barn och kollegor? 

Samtliga förskollärare betonade att tryggheten och tilliten är viktiga aspekter för bra 
relationer med både kollegor och barn. Grunden för en bra relation enligt 
förskollärarna bygger på att ledaren är lyhörd, öppen, har bra kommunikation och 
samarbete med sina kollegor och barn.  

Relationen med både kollegor och barn enligt Fsk 2 och 10 skapas genom att ha 
ömsesidigt respekt, vara lyhörd, kunna ge och ta och att man ställer upp för varandra. 
En bra ledare enligt Fsk 2 ska kunna organisera verksamheten, se lösningar och 
möjligheter hela tiden. För att relationen mellan kollegorna ska fungera ska dessa 
lösningar diskuteras tillsammans. Hon betonade även vikten av ett bra bemötande för 
trygghetskänslan.  

Att vara bemötande, bemöta barnet på ett bra sätt för att barnet ska känna sig 
trygg, det är nästan nummer ett faktiskt, trygghet är jätte viktigt i förskolan. Och 
arbetslaget det är samma där jag som är ansvarig tycker jag är viktigt att ge och 
ta från kollegorna också och då involverar man kollegorna i det jag gör också. 
(Fsk 2) 

Majoriteten av förskollärarna menade att för att skapa en bra relation till kollegorna i 
arbetslaget ska ledaren lyfta upp deras starka sidor, visa att de är viktiga. Genom att 
lyfta varandras positiva sidor sprids enligt förskollärarna glädje i arbetslaget, och detta 
i sin tur ger en trygg känsla. När positiva känslor uppstår i arbetslaget kan det 
underlätta arbetet och leda fram till att det pedagogiska arbetet förbättras och 
utvecklas.  

Något som framkom i intervjuerna med Fsk 5 och 9 var att en bra relation med både 
kollegor och barn handlar om ledarens förmåga att lyssna och föra dialoger med 
varandra. Förskollärarna hävdade att det är viktigt att ta upp det med varandra om det 
skulle uppstå ett problem, att man vågar fråga och diskutera för att se vad det var som 
gick fel.   

När en kollega gör fel måste man tala om det, kanske inte just i situationen det är 
så inte bra om man säger det inför barnen utan senare man kan säga så här kan 
vi prata lite när du är färdig. Och kan man tänka tillbaka till de här stunden och 
kanske fråga hur tänkte du när du gjorde så här? Man kan säga om du hade gjort 
så här eller har du ett annat sätt du kan tänka dig i den här situationen. Då gäller 
det att man är vaken som ledare och liksom poängtera att tänk på det här. (Fsk 
5) 

I likhet med detta beskrev Fsk 8 relationen mellan kollegorna som att det inte handlar 
om att bestämma över varandra, utan att man samarbetar för att reda ut missförstånd 
som uppstår. För att relationen till barnen ska fungera måste man lyssna på barnen för 
att kunna tillgodose varje barns behov. 

Det framkom delade åsikter om ifall relationsarbetet i förskolan är beroende av 
förskollärarens kompetens. Fsk 1, 4, 5, 8, 9 och 10 berättade att relationsarbetet inte 
bara är beroende av förskollärarens kompetens utan att det även kan bero på 
personligheten och erfarenheterna. 
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Ja, jag tror att det har ju med kompetensen att göra men en del har med 
individen, med personligheten att göra. Hur man är som person är också 
avgörande. (Fsk 1) 

Att det är beroende på förskollärarens kompetens, absolut, men det finns även 
förskollärare som inte har den kompetens som behövs, det är erfarenheter som 
spelar roll. (Fsk 9) 

Medan Fsk 2, 3, 6, 7 och 11 hade en annan åsikt. De tyckte att förskollärarens 
kompetens är grunden för ett bra relationsarbete i förskolan. Detta kopplade de till att 
en förskollärare har både kunskapen och en annan position som gör att de kan föra den 
till sina kollegor. Fsk 3 menade att när man har läst så mycket böcker så har man 
kunskapen i ryggmärgen, vilket leder till att man vet hur man talar till barnen och 
kollegorna.  

 

4.4 Hur gör förskollärarna för att utveckla sig som ledare? 

Alla förskollärare hade en liknande syn på fortbildningens betydelse för att hålla sig 
uppdaterade och utveckla sig som ledare. Förskollärarna menade att man även kan 
hålla sig uppdaterad genom att läsa böcker, artiklar och ny forskning.   

Jag läser böcker om det är något som jag inte kan. Speciellt när det handlar om 
barn med speciella behov. (Fsk 3) 

Man måste läsa mycket, böcker som man tar med sig till förskolan till exempel, 
läsa nån kapitel, förskole tidningen som nästan alla förskolor har, gå på 
fortbildningar. (Fsk 5) 

Fsk 1, 2 och 4 talade om att man måste vara självkritisk och reflektera för sig själv för 
att kunna utveckla sig som ledare. De menade att genom att ifrågasätta sitt arbetssätt 
och tänka på vad man kan göra för att bättre utvecklas som ledare. Att vara självkritisk 
är enligt förskollärarna beroende på ens personlighet. De hävdade att det inte är alla 
som kan kritisera sig själva, utan tar för givet att de har kunskapen och klarar allt.  

Att vara självkritisk har också lite med personlighet att göra. Oavsett vad 
böckerna säger det är inte många som är självkritiska och då kan det ju inte 
koppla till yrkesrollen utan till personligheten. (Fsk 1) 

Att titta tillbaka till mig själv, reflektera för mig själv, se vad har jag för 
svagheter, vad jag kan göra åt dem, om jag har några brister, sen erkänna till 
mitt arbetslag och fråga om råd och förslag. (Fsk 2) 

Ytterligare ett sätt att utveckla sig som ledare enligt samtliga förskollärare är genom 
att reflektera tillsammans med arbetslaget. Förskollärarna menade att de lär sig genom 
att reflektera och diskutera tillsammans med sina kollegor. På det sättet kan de ta del 
av varandras idéer och erfarenheter. Fsk 4 hävdade att när de reflekterar tar de till sig 
intryck och åsikter från andra människor i omgivningen. 

Reflektionerna gör otroligt mycket, att sitta och reflektera tillsammans med 
kollegorna också det ger en så mycket, man ser sina åsikter tillsammans med 
andra åsikter och det blir ju att man ser på sig själv och tänker så här säger jag 
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nästa gång istället. Man får syn på sitt ledarskap på sitt sätt att uttala sig. Jag 
tycker att reflektioner är nyckelordet. (Fsk 1)  

 

5 Analys 

I denna del kommer vi att analysera resultatet. Analysen kommer att delas upp utifrån 
teman som skapades utifrån resultatet (se tabell 1). I denna analys sammanställs 
resultatet utifrån tidigare forskning, teoretiska utgångpunkten samt övrig litteratur.  

5.1 Ledarens egenskaper 

Vårt resultat visar att de flesta förskollärarna beskriver begreppet ledarskap som ett 
fungerande samarbete mellan kollegor, det vill säga att en ledare med hjälp av 
kollegorna kunna föra verksamheten framåt. Denna beskrivning liknar det som 
Sheridan, m.fl. (2015) belyser om att ett fungerande samarbete med kollegorna är 
beroende av förskollärarens kompetens. Med detta menar författarna att ett 
fungerande samarbete i arbetslaget leder till att höja förskolans kvalitet.   

I resultatet kan vi urskilja en skillnad mellan Fsk 6 och de andra förskollärarna, där 
Fsk 6 menade att ledarskap handlar om att man ska styra och ställa både över barnen 
och kollegorna i verksamheten utifrån rollen som ledare. Detta går emot Ivarson Alm 
(2014) som menar att arbetslaget måste fungera tillsammans för att kunna nå målen. 
Även läroplanen för förskola (Skolverket, 2010) poängterar att klimatet i förskolan ska 
vara demokratiskt där arbetslaget ska samverka, visa samhörighet och solidaritet för 
både sig själva och barnen.  

Vårt resultat visar att det finns en likhet mellan samtliga förskollärare som beskriver 
sin uppfattning om ledarrollen. De förklarade att ledarens förhållningssätt i sitt arbete 
med barnen och kollegorna är viktigt för att kunna höja förskolans kvalitet. Detta liknar 
resultatet av Sheridans (2001) avhandling som menar att lärarnas förhållningssätt och 
medvetenhet om kvaliteten i de pedagogiska processerna är viktiga faktorer för att höja 
verksamhetens kvalitet. Det vill säga att ledarskapet enligt Sheridan (2001) och 
Riddersporre (2009) är en nyckelfaktor i förskolans kvalitet.  

I vårt resultat använde sig de flesta av förskollärarna av begreppen, lyhördhet, 
tydlighet, att ge och ta, delaktighet och att ha en bra struktur m.m. för att beskriva 
deras egenskaper som ledare. I likhet med vårt resultat beskriver både Maltén (2000) 
och Lenéer Axelsson och Thylefors (2015) att ledares egenskaper - som innebär att vara 
lyhörd, ha kunskap om planering och genomförande av aktiviteter, kunna skapa bra 
struktur, visa respekt, vara öppen för förslag samt kunna ge bra möjligheter till 
utveckling - är centrala begrepp för ett bra förhållningssätt hos en ledare. Ryberg och 
Bro (2009) kopplar dessa egenskaper till det pedagogiska ledarskapet där ledaren har 
en roll om att hitta balans mellan frihet och styrning. Detta enligt författarna gör att 
barns intresse kommer till tals. Vidare framkom också i vårt resultat av några 
förskollärare att en viktig förmåga hos en bra ledare är att följa tydliga strukturer. Med 
tydliga strukturer menade förskollärarna att det bidrar till ett fungerande samarbete 
där var och en i arbetslaget vet vad som förväntas av dem. Detta kan vi koppla till 
Maltén (2000) som belyser ledarskapets betydelse för gruppen som genom att följa 
tydliga strukturer för att kan nå målen. Två av förskollärarna beskrev även ledaren som 
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förebild för både barnen och kollegorna såsom det framgår i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010). 

Till skillnad från de andra förskollärarna visade resultatet att Fsk 2 anser att ledaren 
ska i sin roll utgå ifrån den demokratiska ledarstilen. Utifrån Landin och Hellström 
(2001) påverkas ledarens stil av den självbild denne har. Vidare nämner Fsk 2 att 
förskolläraren att vara lyhörd, ha ömsesidigt respekt samt ge och ta. Vi kopplar hennes 
tankar kring ledarstilen till Lewin och Lippits forskning i Maltén (2000) som menar 
att i den demokratiska ledarstilen medverkar ledaren med arbetslaget i att planera, 
genomföra, reflektera och fatta beslut. Forskarna menar att denna ledarstil ger 
möjlighet till alla gruppmedlemmar att reflektera och samarbeta med varandra för att 
alla ska känna sig trygga och delaktiga. Den förskollärare vi hänvisar till, förklarade 
även att det handlar om att ge och ta för att vara demokratisk, vilket är 
situationsberoende. Hon menade att man som ledare måste vara flexibel och kunna 
anpassa sig efter situationen. Detta liknar den teorin om situationsanpassat ledarskap 
som beskrivs av Maltén (2000) som också handlar om att en ledare måste anpassa sin 
ledarstil utifrån gruppens mognad och gruppkonstellationen. Maltén (2000) menar att 
i det situationsanpassade ledarskapet måste ledaren vara flexibel, anpassa sig efter 
rådande omständigheter och ha balanseringsförmåga.  

I resultatet framkom det att ledarrollen handlar om att man känner in sina kollegor, 
skapar klimat för en ömsesidig respekt och vet hur man förmedlar sina kunskaper. Det 
är ledaren enligt förskollärarna som delegerar uppgifterna och leder det pedagogiska 
arbetet och ser till att det blir diskussioner och reflektioner i arbetslaget. Detta är i linje 
med Ivarson Alm (2014) som menar att delegering av arbetsuppgifter kan bidra till att 
fördjupa relationen mellan ledaren och kollegorna. Det framgår även i läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) att förskollärare ska ansvara för det pedagogiska arbetet 
samt delegera uppgifter till arbetslaget så att alla är överens och känner sig delaktiga. 

I ett sociokulturellt perspektiv handlar kommunikationen om ömsesidig relation 
mellan två eller fler parter. Vygotskij beskriver språket som nyckelbegrepp till fortsatt 
samspel mellan människor (Strandberg, 2006). I vårt resultat ser vi att förskollärarna 
nämner att ledaren ska se till att det pågår diskussioner och reflektioner i arbetslaget 
samt att ge och ta med varandra för att skapa ett bra samarbete och tillit till varandra 
med barnens bästa i fokus. Detta är i linje med läroplanen för förskola (Skolverket, 
2010) som betonar att arbetslagets samarbete är viktig för att skapa en trygg miljö för 
barnen i förskolan.  

 5.2 Barns lärande och utveckling 

Resultatet visar att de flesta förskollärarna har en liknande syn på om att barns lärande 
och utveckling är beroende av ledarens kompetens och förmåga att skapa lockande 
miljöer, observera och planera aktiviteter som utgår från barns intresse och behov. 
Genom att skapa dessa miljöer menade förskollärarna att de skapar möjligheter för 
barnen att utforska och leka med varandra eftersom det leder till lärande och 
utveckling. Detta tolkar vi liknar det som Sheridan m.fl. (2015) beskriver i dimensionen 
”kunnande av vad och varför” att en kompetent lärare vet hur han/hon integrerar 
leken i lärande av annat ämne. Vi kopplar det även till Vygotskij som menar att barns 
lär sig av varandra i den sociala miljön som skapas av vuxna (Strandberg, 2006). 
Förskollärarnas synsätt kopplar vi även till Ivarson Alm (2014) som menar att för att 
barnen ska lära sig och utvecklas så måste ledaren observera, planera aktiviteter 
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utifrån barns intresse och ta vara på barns perspektiv genom att använda lekfulla 
former där dialogen mellan barnen och ledaren ska vara central för att kunna uppnå 
målen.  

Utifrån vårt resultat menade en förskollärare att en ledare måste vara engagerad och 
visa intresse för det som barnen gör. Förskolläraren förklarade att när en kompetent 
ledare vågar vara barnslig, bjuda på sig själv och leka med barnen hamnar man i barns 
nivå och stödjer barns lärande och utveckling. Detta resultat kan liknas med Ivarson 
Alm (2014) som förklarar att när ledaren använder lekfulla former kan han/hon hamna 
i barns nivå. Detta leder enligt författaren till barns utveckling och lärande.  Även 
Johannesen och Sandvik (2013) belyser vikten av att ledaren bemöter barnen som 
subjekt. Författarna menar att när ledaren visar sitt intresse för det som barnen gör, 
ser barns behov och respekterar barns tankar leder det till att barns självkänsla, 
identitet och delaktighet stärks.  

Utifrån förskollärarnas beskrivningar av sitt arbetssätt som ledare resonerar vi att de 
använder läroplanen som ett viktigt redskap i sitt pedagogiska arbete. Däremot så 
benämns läroplanen i vårt resultat endast av en av förskollärarna där hon talade om 
att det räcker med att ledaren tillsammans med kollegorna följer de mål som finns i 
styrdokumenten så att barnen lär sig och utvecklas. Detta är i linje med Maltén (2000) 
och läroplanen för förskola (Skolverket, 2010) som menar att förskolläraren ansvarar 
för att följa de bestämda mål och riktlinjer som finns i läroplanen som kan leda fram 
till barns allsidiga utveckling och lärande. 

5.3 Relationerna  

Resultatet av vår studie visar att samtliga förskollärare ser på tryggheten och tilliten 
som viktiga aspekter för en bra relation. Förskollärarna menade att ledaren måste vara 
lyhörd, öppen och ha ett professionellt samarbete och god kommunikation med både 
barn och kollegor för att ett bra bemötande ska ske. Detta anser de är grunden för en 
bra relation. Detta framgår hos Ivarson Alm (2014) som menar att goda relationer 
handlar om ledarens förmåga att respektera och komma överens om arbetet 
tillsammans med arbetslaget. Författaren menar att en fördjupning av en bra relation 
med både barn och kollegor kan leda fram till barns utveckling och lärande. Även 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och det sociokulturella perspektivet som 
är vårt teoretiska perspektiv menar att kunskapen skapas i mötet med andra individer 
samt i relation mellan individen och omgivningen.   

Till skillnad från andra förskollärare framgår det i vårt resultat av en förskollärare att 
genom att organisera verksamheten och hitta lösningar på problem tillsammans med 
arbetslaget, kan ledaren stödja relationen mellan kollegorna. Enligt förskolläraren kan 
dessa relationer skapa trygghetskänsla hos både kollegor och barn. Detta kopplar vi 
vidare till studien av Sheridan m.fl. (2015) som beskriver förskollärarens kompetens 
att ha den organisatoriska kompetensen, vilket innebär att ledaren ska ha ett 
demokratiskt ledarskap för att kunna skapa trygga miljöer där barnen bemöts med 
lyhördhet och respektfullhet.  

Fortsättningsvis framhölls i vårt resultat reflektionens betydelse för det pedagogiska 
arbetet. Förskollärarna menade att det är viktigt att diskutera och reflektera med 
varandra och med barnen om det skulle uppstå ett problem eller ett missförstånd. 
Reflektionerna enligt dem kan leda till att alla känner sig trygga och delaktiga i 
verksamheten. Detta framgår även hos Sheridan m.fl. (2015) som lyfter fram 
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förskollärarnas kompetens om att ha förmåga att skapa en social och trygg miljö där 
reflektionen mellan förskollärare och kollegor och mellan förskollärare och barnen 
anses central för ett bra pedagogiskt förhållningssätt. 

Resultatet visar en viss skillnad i förskollärarnas åsikter om relationsarbetet och ifall 
detta är beroende av förskollärarens kompetens. En del förskollärare tyckte att 
relationsarbetet är beroende av både förskollärarens kompetens och hans/hennes 
personlighet och erfarenhet. Denna åsikt framgår även hos Lennéer Axelson och 
Thylefors, (2015) som menar att förskolläraren som ledare måste ha erfarenheter och 
kunskaper för att kunna skapa bra relationer till både kollegorna och barngruppen. 
Även Strandberg (2006) hävdar att relationsarbetet bör utgå från individens 
erfarenheter. Några av de andra deltagande förskollärarna framhöll dock enbart 
kompetensens betydelse.  Sammantaget visar dock vårt resultat en överensstämmelse 
med Sheridan m.fl. (2015) studie som visar att förskollärarens kompetens är viktigt för 
att ha en fungerande relation. Denna kompetens bidrar enligt författarna till att kunna 
skapa trygga relationer mellan förskollärare och barn och mellan förskollärare och 
kollegor. Därmed så står det i läroplanen för förskolan Skolverket (2010) att 
förskolläraren ska ansvara för att bygga upp goda, och varaktiga relationer för att alla 
i gruppen ska känna sig trygga. 

5.4 Utveckling av ledarskapet 

Resultatet av vår studie visar att förskollärarna ser på fortbildningar inom 
förskolläraryrket som ett viktigt sätt att utvecklas. De hävdade vidare att läsa böcker, 
artiklar och nya forskningar är ett sätt att hålla sig uppdaterad. Detta framgår i 
läroplanen för förskolan Skolverket (2010) som belyser förskolechefens ansvar att se 
till att personalen i förskolan håller sig uppdaterad genom att de skickas på 
fortbildningar. Ivarson Alm (2014) menar att genom fortbildningen håller sig 
förskollärarna uppdaterade och utvecklar sina kunskaper och erfarenheter. I likhet 
med Sheridan (2001) beskrev förskollärarna att genom att hålla sig uppdaterade 
utvecklas de och deras kompetens höjs vilket leder till bättre kvalitet i förskolan.  

En del förskollärare i vårt resultat beskrev självkritik och reflektion där man 
ifrågasätter sitt arbetssätt som ett sätt att bättra sig och utvecklas som ledare. De 
förklarade vidare att det inte är alla som kan kritisera sig själva och detta beror på ens 
personlighet. Ledarskapet enligt Wikberg (1998) beror på individens personlighet. 
Detta innebär enligt forskaren att ledaren kan utveckla sitt ledarskap genom att 
använda reflektion i arbetslaget som är grund för att förändra sina normer och 
värderingar. Även Mauritzson (2008) lyfter fram i sin artikel hur ledaren kan reflektera 
över sina kunskaper och erfarenheter för att stärka sin självbild vilket i sin tur påverkar 
sin roll som ledare.  

 

5.5 Sammanfattning  

Informanterna definierade begreppet ledarskap samt ledarens roll och hävdade att den 
handlar om att föra kunskaper till kollegorna och att ha ett bra samarbete. Detta kräver 
att ledaren har ett bra förhållningssätt där lyhördhet, respektfullhet, delaktighet och 
att ha en bra struktur är viktiga aspekter för en bra ledare. En av informanterna lyfte 
fram att en bra ledare måste ha en demokratisk ledarstil där alla individer ska känna 
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sig delaktiga. En ledare förväntas leda och delegera uppgifter till sina kollegor. Därmed 
förväntas en bra ledare också kunna diskutera och reflektera tillsammans med sina 
kollegor.  

En bra ledare bidrar till barns lärande och utveckling genom att skapa lockande 
miljöer, planera aktiviteter som utgår från barns intressen, inta barnperspektiv och 
visa intresse för det som barnen gör. Detta sker genom att följa de bestämda målen 
som finns i styrdokumenten. 

Tryggheten och tilliten är grundstenar för ett bra relationsarbete mellan ledaren och 
kollegorna och med barnen. En bra relation kräver att ledaren ska vara öppen, lyhörd 
och har en ömsesidig respekt för kollegor och barn. En bra ledare ska kunna organisera 
och hitta lösningar på de problem och konflikter som uppstår i verksamheten 
tillsammans med arbetslaget, detta arbetssätt leder fram till att alla känner sig trygga 
och delaktiga i förskolan. Av materialet framgår att informanterna har olika åsikter om 
ifall relationsarbetet är beroende av förskollärarens kompetens. En del ansåg att 
relationsarbetet är beroende både på personligheten och erfarenheten och av 
förskollärarens kompetens, medan andra ansåg att förskollärarens kompetens är 
grunden för ett bra relationsarbete. 

 

6 Diskussion  

6.1 Resultat diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi att diskutera det empiriska resultatet med koppling till 
litteraturen. I inledningen hänvisade vi till Landin och Hellström (2001) och 
Riddarsporre (2009) som hävdar att ledarskapet i förskolan inte anses lika viktig som 
ledarskap i skolan och att forskarna inte tyckte att ämnet var intressant. Vi uppfattar 
att ledarskap i förskolan bör uppmärksammas mer eftersom förskollärarna har för 
uppdrag enligt läroplanen att förbereda barnen inför skolan och lägga grunden till 
deras lärande och utveckling. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur 
förskollärarna ser på sitt ledarskap. Våra forskningsfrågor var: Hur uppfattar 
förskollärarna sin ledarroll? Hur viktigt är förskollärarens ledarskap för barns lärande 
och utveckling? Hur gör förskollärarna för att skapa bra relationer till både barn och 
kollegor? Hur gör förskollärarna för att utveckla sig som ledare? 

Studien visade enighet mellan förskollärarna om att samarbete är en grundaspekt för 
att kunna föra verksamheten framåt. I likhet med Sheridan (2001) menar vi att 
förskolans kvalitet är beroende av hur en ledare leder verksamheten. Med detta menar 
vi att en ledare som vet hur han/hon bemöter både barn och kollegor samt har ett 
fungerande samarbete påverkar förskolans kvalitet. Detta framgår även i läroplanen 
för förskolan (Skolverket, 2010) där samarbetet mellan ledaren och arbetslaget ska 
grunda sig på respekt, samhörighet och solidaritet för att skapa ett demokratiskt 
klimat. 

Av resultatanalysen framgår hur en av förskollärarna beskrev ledarskapet som att man 
ska styra och ställa både kollegor och barn i verksamheten. Detta tolkar vi verkar 
överensstämma med Blanchard och Herseys instruerande ledarstil som handlar om att 
ledaren bestämmer över allt och alla (Maltén, 2000). Samtidigt kunde vi märka en 
ambivalens i informantens svar, eftersom hon till en början förklarade att som ledare 



 23 

ska hon styra och ställa, men senare även beskrev att samarbetet i arbetslaget är viktigt 
för att nå målen. Precis som Maltén (2000), Lahdenperä (2007) och läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2010) anser vi att förskolläraren ska nå målen i verksamheten 
genom att samarbeta med arbetslaget. Vi menar att det är förskolläraren som ska se 
till att detta samarbete ska ske, vilket också framgår i de svar som erhölls från hos de 
övriga informanter i studien.   

Att man ska som ledare utgår från den demokratiska ledarstilen framhölls av en 
förskollärare som menade att man ska som ledare kunna ge och ta, skapa ömsesidig 
respekt, samarbete och tillit. Denna förskollärares åsikter ligger nära vad som kan 
uppfattas som en bra ledarstil att följa i förskolan såsom den lyfts av Lewin och Lippit 
i Maltén (2000). Denna ledarstil framgår även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) som belyser att demokrati ska genomsyra arbetet i förskolan. Vi anser att i vår 
framtida roll som förskollärare kommer vi att anpassa oss efter rådande situationer där 
demokrati ska genomsyra arbetet. Vi tänker att när en ledare är flexibel och anpassar 
sig efter situationer och gruppens nivå och mognad kan det leda fram till att alla i 
gruppen känner sig trygga och delaktiga.  

Förskollärarna uttryckte att en ledare ska ha ett bra förhållningssätt där tydlighet, 
lyhördhet, respektfullhet och öppenhet är viktiga egenskaper för att kunna leda 
verksamheten framåt. Vi tolkar att ledarrollen handlar om förskollärarens förmåga att 
skapa goda relationer och atmosfär i gruppen. Vår tanke går i linje med Riddersporre 
(2009) Maltén (2000) och Lenéer Axelsson och Thylefors (2015) som menar att 
ledaren ska vara tydlig, lyssna på alla, ha en bra struktur, respektera allas åsikter, vara 
närvarande, öppen, säker och modig. Detta kan vi även utläsa i läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) som beskriver förskolläraren som förebild för barnen och 
kollegorna. Vi tänker att när en förskollärare kan skapa en relation till barn och 
kollegor som bygger på respekt och tillit ser dessa personer på förskolläraren som en 
förebild. 

Utifrån resultatanalysen tolkar vi förskollärarna som att de menade att ledaren ska 
delegera arbetsuppgifterna samt diskutera och reflektera tillsammans med arbetslaget. 
Förskollärarna utgår från de delegerande och deltagande ingår i Blanchard och 
Herseys teori om situationsanpassat ledarskap (se Maltén, 2000). Vi tolkar det som att 
ledaren som delegerar, planerar, reflekterar och dokumenterar tillsammans med 
kollegorna gör att alla i arbetslaget är aktiva och känner sig delaktiga. Detta leder till 
att det pedagogiska arbetet i verksamheten flyter på ett bra sätt såsom det framhölls i 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 

Vi har uppfattat att förskollärarna har läroplanen som grund i sitt arbete för att 
utveckla barns lärande. Förskollärarna i vår studie förde ett liknande resonemang som 
Ivarson Alm (2014) som menar att barns lärande och utveckling sker genom ledarens 
förmåga att observera och planera aktiviteter som utgår från barns intresse.  
Förskollärarna nämnde även betydelsen av att skapa en lockande miljö för barnen där 
lek och dialog är centrala för att lärandet ska ske. Dessa miljöer kan utifrån vår 
uppfattning ge barnen en variation av upplevelser som bygger på deras intresse och 
bidra till utmaningar och interaktion tillsammans med både barnen och kollegorna. 
Detta leder fram till lärande utifrån läroplanens mål. Ur det sociokulturella 
perspektivet beskriver Vygotskij att lärande sker i samspel med andra vuxna och barn 
(Strandberg, 2006). Därför anser vi att det är viktigt att ledaren skapar dessa miljöer 
som bidrar till samspel och att stimulera barns meningsskapande. 
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Förskollärarna menade även att för att stödja barns lärande och utveckling skall 
ledaren vara engagerad, hamna i barns nivå och visa intresse för det som barnen gör. 
Johannesen och Sandvik (2013) belyser vikten av detta förhållningssätt för att stärka 
barns identitet, delaktighet och självförtroende. I resultat analysen framkom även att 
förskolläraren anpassar sin ledarroll efter situationen. Vi kopplar det till Maltén 
(2000) som hävdar att en lärare måste vara flexibel och anpassa sin ledarroll utifrån 
barns nivå. Vi tolkar det som att ledaren utgår från vad Mauritzson (2008) och 
Lahdenperä (2007) skriver om att en ledare måste situations anpassa sitt ledarskap 
där han/hon är flexibel och anpassar sin roll utifrån situationen. Vi menar att ledaren 
som anpassar sin roll efter barns mogenhet och behov, visar respekt för deras tankar 
och möter deras nivå leder fram till att stimulera barns lärande och utveckling.      

Att skapa goda relationer till både barnen och kollegorna bör ske enligt förskollärarna 
genom en ömsesidig respekt där arbetslaget och barnen ska känna sig trygga. Därmed 
beskrev förskollärarna att relationen till andra barn och kollegor bygger på lyhördhet, 
öppenhet, kommunikation och att samarbeta professionellt.  
Vi menar att det får betydelse då förskollärare som har dessa egenskaper kan knyta an 
till både barn och kollegor, detta leder fram till ett bra samarbete hos alla. Juul och 
Jensen (2003) beskriver att ledaren ansvarar för att relationen mellan både barn och 
kollegor ska fungera.   

I resultat analysen framkom två olika åsikter. En del förskollärare tyckte att ett 
fungerade relationsarbete är beroende av förskollärarens kompetens. De menade att 
en kompetent förskollärare har kunskapen som behövs och de har en annan position 
p.g.a. sin utbildning. Vår åsikt är i linje med den andra delen förskollärare som tyckte 
att relationsarbetet beror på förskollärarens kompetens, personlighet och erfarenhet, 
vilket framgår även hos Dana Fichtmans och Yendol- Hoppets (2005) och Strandberg 
(2006). Vi menar att förskollärarens kompetens är viktig, men även hur man är som 
person, Det vill säga en person som har erfarenheter och förmåga att bemöta andra 
människor med respektfullhet, lyhördhet och öppenhet bidrar till att stärka relationer 
till omgivningen.  

Vi har uppfattat utifrån resultatanalysen att förskollärarna utvecklar sin ledarroll 
genom att gå på fortbildningar, läsa böcker och ny forskning, genomföra 
självreflektioner samt reflektera med andra. Vi tolkar att dessa sätt är bra för att en 
ledare att hålla sig uppdaterad genom, eftersom det alltid dyker upp nya regler, 
metoder och arbetssätt i förskolans verksamhet. Utifrån Sheridan (2001) utgår vi från 
att förskolans kvalitet förbättras genom att förskollärarna utvecklar sitt kunnande och 
sina kunskaper i olika ämnen. När en ledare erkänner att han/hon gjorde ett misstag, 
kritiserar sig själv och reflekterar ensam och tillsammans med kollegor kan han eller 
hon synliggöra sina misstag och göra annorlunda i liknande situationer.   

Även om förskollärarnas ålder är mellan 24 och 55 år och deras erfarenheter är från 
nyexaminerad och till 8 års yrkeserfarenhet, och de är av både könen, kom vi vid 
analysen av resultatet fram till att det inte fanns någon större skillnad i deras 
uppfattning om ledarskap. Detta kan möjligen bero på att förskollärarna har gått 
samma utbildning och har ungefär samma kunskapsnivå eftersom de håller sig 
uppdaterade genom fortbildningar, självkritik m.m. 
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6.2 Metoddiskussion 

I denna studie använde vi oss av delar av Vygotskijs sociokulturella teori som går ut på 
att människan lär sig och utvecklas genom sina sociala relationer till andra individer 
(Strandberg, 2006). Vi använde oss även av teorin om situationsanpassat ledarskap 
som utgår från att ledaren intar olika roller i olika situationer. Dessa teorier framgår 
även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som menar att det skall skapas bra 
relationer mellan individerna i förskolan, där både barn och vuxna samspelar och 
kommunicerar med varandra för att lära sig och utvecklas. Användningen av en 
kvalitativ studie i form av intervjuer hjälpte oss att se förskollärarnas syn på 
ledarskapet i förskolan. Att spela in intervjuerna har känts som ett passande sätt för 
oss i arbetet. Detta gav oss möjligheten att koncentrera oss på frågorna under 
intervjuerna och även ha möjligheten att lyssna på materialet flera gånger för att 
underlätta transkriberingen och analysen utan att missa något värdefullt. Enligt 
Bryman (2011) ökar detta studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

Dock hade vi även föredragit att använda oss av observationer som metod för att själva 
vara närvarande under förskollärarnas vardag och kunna se hur de beter sig som ledare 
och på det sättet öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Utifrån Kvales definition på generaliserbarhet anser vi att denna studie utgår ifrån en 
analytisk generalisering. Generaliserbarheten i denna studie är begränsad på grund av 
antalet informanter, mängden av insamlat material och längden på intervjuerna vilket 
gör det svårt att dra allmänna slutsatser.    

6.3 Slutsats   

Resultatet av studien har gett oss förståelse för hur viktigt det är att ha en fungerande 
relation mellan förskolläraren och kollegorna och mellan förskolläraren och barnen. 
Samt till hur viktigt förskollärarnas kunskaper är för att vara en bra ledare. Vi har även 
fått en fördjupad förståelse hur viktigt förskollärarnas tydlighet, öppenhet och 
förhållningssätt är för att bättra förskolans kvalitet samt för att ha ett fungerande 
samarbete med kollegor och barn i vardagen. Vi upplever att svaren vi fick av 
pedagogerna hjälpte oss att undersöka vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

 6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Vi har under denna studie kunnat synliggöra förskollärarnas syn på sin ledarroll i 
förskolan och hur viktigt relationen till barnen och till vuxna är. En ny studie skulle 
kunna bidra med att få en utvidgad förståelse för både förskollärares och 
förskolechefers olika ledarroller och då använda även observationer som metod.   
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Bilaga 1 

Missivbrev  

Hej! 

Vi heter Maria Gabriel och Haneen Allos och studerar till förskollärare i Mälardalens 
Högskola. Det här är vår sista termin och vi är igång med att skriva vårt examensarbete 
på 15 hp. Ämnet vi valde är ledarskap i förskolan. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare ser på ledarskapet i 
förskolan och hur en ledare kan skapa bra relationer till sin omgivning samt hur en 
ledare gör för att utvecklas. 

För att kunna fördjupa oss i ämnet, har vi för avsikt att intervjua minst tio stycken 
förskollärare i förskolan där vi hoppas att en givande diskussion uppstår. Vi beräknar 
att varje intervju kan ta ca.30 minuter.   

Innan vi genomför intervjuerna vill vi berätta att vi kommer att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Med detta vill vi framföra att deltagandet 
är helt frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande 
och materialet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 
vara tillgänglig för oss och vår handledare under tiden vi skriver vår uppsats. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Allt material kommer 
därefter att förstöras. 

Om ni har några funderingar eller frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information. Hoppas vi ses!  

 

Maria Gabriel: XXXX 

Telefon: XXXXX 

Haneen Allos: XXXX 

Telefon: XXXXX 

 

Handledare: Karin Engdahl: XXXX 

Telefon: XXXXX 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Maria och Haneen.  
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Intervju frågor: 

 

1. Vad är ledarskap för dig? 

- Vad är din roll som ledare? 

- Vilka kunskaper och färdigheter uppfattar du som viktiga för din ledarroll? 

- Vilket råd har du till en nyblivande ledare i förskolan? 

- Hur ser ledarskapet ut i din verksamhet? 

2. Hur anser du att ditt ledarskap stödjer barns lärande och utveckling? 

3. Hur kan du som ledare skapa bra relationer med barnen? med arbetslaget? 

- Vilket värde har dessa relationer? för barnen? för arbetslaget?  

- Anser du att relationsarbetet är beroende av förskollärarens kompetens? 

4. Hur gör du för att utvecklas som ledare? 

 

 


