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Sammanfattning 

Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans 

arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som 

möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett 

teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering 

genomför vi en diskursanalys. I vår konstruerade empiri identifierar vi tre teman: Det osynliga 

ledarskapet, Mötestid som arena för ledarskap och Delat eller delande ledarskap inom vilka vi 

synliggör olika diskurser. En diskurs som dominerar är den som på olika sätt handlar om att 

ledarskapet är gemensamt och att alla pedagoger i arbetslaget får vara med och bestämma. Parallellt 

råder andra diskurser. Till exempel en som beskriver ledarskap och beslutsfattande processer som 

något som inte talas om, eller en annan om idén om rutiner och strukturer som kan reglera arbetslagen. 

Vår slutsats av studien är att ledarskap i form av ett ledande lärande i förskolans arbetslag är ett sätt att 

möjliggöra ett ledarskap som både gynnar kvaliteten i verksamheten och tar hänsyn till olika 

kompetenser i arbetslaget.  
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Förord 

Inom ramen av vår förskollärarutbildning har vi genom vårt självständiga arbete valt att fördjupa oss i 

ämnet ledarskap. Att vara förskollärare handlar inte bara om att se till att barnen får den omsorg och 

utbildning som de har rätt till och behov av. Det handlar även om att vara en del av ett arbetslag, skapa 

en positiv anda kring verksamheten och säkerställa att arbetet sker i enlighet med gällande 

styrdokument. Genom att fördjupa och förankra våra kunskaper om ledarskap hoppas vi att vi 

framöver kommer att kunna bidra till ett gemensamt lärande i arbetslaget där alla pedagoger kan 

påverka och har möjlighet att utvecklas. 

På vägen har vi fått en hel del stöd och hjälp från vår handledare vid Stockholms universitet, Linnéa 

Bodén, och även från vår studentgrupp som har träffats vid ett antal handledningstillfällen. Stort tack 

för alla tips och peppande ord! Vi vill också tacka alla våra informanter som tagit sig tid att ställa upp 

på intervjuer och delgett oss kloka och värdefulla berättelser om ledarskap och positioneringar i 

förskolans arbetslag. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Arbetsfördelningen mellan oss studenter i det här examensarbetet har varit likvärdig och vi tar 

solidariskt ansvar för hela arbetet. För att strukturera, diskutera och komma vidare i processen har vi 

mötts upp ca två gånger i veckan och då också bestämt vad som ska göras till nästa gång vi ses. 

Däremellan har vi haft kontinuerlig kontakt via Messenger. Allt arbete, oavsett om det har handlat om 

att höra av sig till förskolor för att hitta möjliga informanter till intervjuer eller att söka efter tidigare 

forskning, har skett både individuellt och gemensamt. Individuellt för att effektivisera ett tidskrävande 

arbete och gemensamt för att båda ska känna sig delaktiga och för att vi tror att det är viktigt för att få 

en tydlig röd tråd i arbetet. Då vi har använt oss av Google Docs för att skriva texten har vi båda hela 

tiden haft möjlighet att redigera och göra tillägg i det som den andra skriver. Vi har haft en öppen och 

vänskaplig dialog där vi båda har sett det som positivt att få direkt feedback från varandra på det vi 

producerat. Vi valde att genomföra alla intervjuer gemensamt för att lättare kunna sätta oss in i vår 

konstruerade empiri och analysprocess vid senare tillfälle. Transkriberingen har vi däremot valt att 

dela upp då det kändes mest effektivt att göra den enskilt. 
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Inledning 

Ledarskap. Det var ett ord som kändes lite främmande, och om vi ska vara ärliga, något som vi inte 

hade reflekterat över speciellt mycket under utbildningens gång. Att vi som förskollärare förväntas 

leda barn i allt från vardagliga rutiner till gemensamt utforskande av sig själva och omvärlden kändes 

som en självklarhet, att vi också förväntas leda ett arbetslag som i vissa fall kommer att bestå av 

betydligt mer erfarna pedagoger än vad vi själva är kändes nästan lite skrämmande. När vi använder 

ordet pedagog avser vi personal som arbetar i barngrupp; det kan alltså vara både förskollärare, 

utbildade eller outbildade barnskötare.  

Vi är två förskollärarstudenter som båda har en hel del erfarenhet av att arbeta i förskola och skola 

sedan tidigare. När vi nu närmade oss slutet av vår utbildning såg vi examensarbetet som en chans att 

komma ut väl förberedda för vår nya yrkesroll. Vi satte oss ner för att diskutera vad vårt kommande 

examensarbete skulle handla om och insåg snabbt att ledarskap var ett ämne vi ville veta mer om. Hur 

gör vi för att bli bra och uppskattade ledare och vilken roll förväntas vi ta i våra kommande arbetslag? 

Finns det ett tydligt ledarskap och hur ser det i sådana fall ut? Under processens gång har vi insett att 

ledarskap många gånger både är ett viktigt och känsligt ämne bland förskolans pedagoger och vi 

hoppas att med vårt arbete kunna bidra till öppnare diskussioner och större nyfikenhet på vad 

ledarskap är och kan bli. När vi sökte oss till förskolläraryrket var en av anledningarna till att vi valde 

just den här skolformen möjligheten att få arbeta tillsammans i ett lag. Att vara tillsammans med 

andra, som har andra erfarenheter och kunskaper att addera, tycker vi bidrar till en dynamik och ett 

ökat lärande som får oss att utvecklas. Arbete i arbetslag kan också erbjuda vissa utmaningar, vilket vi 

har upplevt när vi arbetat som barnskötare men även under VFU; Hur bestämmer pedagoger vad som 

ska göras och när det ska göras, och hur avgörs vem i arbetslaget som skall göra vad, är frågor som har 

väckts. Vi har erfarenheter av att ledarskap i arbetslag fördelats utifrån en rättviseidé och inte utifrån 

vem som har formell kompetens, vilket överensstämmer med Erikssons (2014, s. 3) redogörelse för 

tidigare forskning inom området, där flera forskare konstaterar att det demokratiska ledarskapet är 

vanligare än det kunskaps- och professionsbaserade. 

Med våra erfarenheter av verksamhet i förskola som utgångspunkt har vi vänt oss till läroplanen för 

förskolan för att undersöka vad som står där. År 2010 reviderades skollagen (SFS 2010:800) och 

förskolans läroplan (Lpfö 98 2010) och då ändrades bland annat vissa formuleringar om förskolans 

uppdrag samt olika yrkeskategoriers ansvarsområden i syfte att höja kvaliteten på förskolans 

pedagogik (Eriksson 2014, s.1, 2015, s. 19). Läroplanen reviderades åter igen år 2016 (Lpfö 98 2016) 

för att ytterligare tydliggöra läroplanen från 1998. Lpfö 98 säger att samtliga i arbetslaget, oavsett 

utbildningsnivå, ska ha ett gemensamt och delat ansvar för att planera och genomföra den pedagogiska 

verksamheten (Utbildningsdepartementet 1998). I den reviderade läroplanen för förskolan har det 

följaktligen gjorts förtydliganden kring förskollärarens specifika ansvarsområde, där riktlinjer kring 

ansvar förflyttats från att tidigare varit arbetslagets gemensamma, till att nu vara endast förskollärarens 

(Lpfö 98 2010). Den största förändringen är inom området ”barns utveckling och lärande”. 

Formuleringarna av mål är nästan oförändrade, men ansvaret har flyttats och blivit förskollärarens 

(Lpfö 98 2010, s. 11; Utbildningsdepartementet 1998, ss. 13-14). Förskolläraren ska nu bland annat 

ansvara för “att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras att använda hela sin förmåga, 

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och ställs inför nya utmaningar som 
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stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper” (Lpfö 98 2010, s.11). Dessa 

områden var tidigare arbetslagets ansvar (Utbildningsdepartementet 1998, s. 8). Samma punkter står 

kvar när läroplanen reviderades 2016, men ytterligare några tillkom (Lpfö 98 2016, s. 11). Ett annat 

exempel är att det i Lpfö 98 är arbetslagets ansvar “att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i 

den egna barngruppen” (Utbildningsdepartementet 1998, s.12) men i Lpfö 98/10 har förskolläraren 

tagit över även detta ansvarsområde (Lpfö 98 2010, s. 8). I nästa revidering tillkommer ytterligare 

uppgifter som blir förskollärarens ansvar (Lpfö 98 2016, s. 8). Liknande förflyttningar av ansvar har 

även gjorts inom områden som normer och värden, barns delaktighet och inflytande, samverkan 

mellan förskola och hem, samt samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshemmet. Ur ett 

historiskt perspektiv kan vi se att förskollärarens ansvar och uppdrag har varierat över tid. På 1970-

talet kom Barnstugeutredningen som bland annat skrev fram att en platt organisation i förskolan är att 

föredra (SOU 1972). Innan dess var förskolan mer hierarkiskt strukturerad, men nu skulle uppgifterna 

istället delas lika i arbetslaget (Eriksson 2015, s. 14). I och med den reviderade upplagan av 

läroplanens skrivningar från 2010 kan förskollärarens roll eventuellt bli en mer ledande position, vilket 

innebär slutet för riktlinjer kring det gemensamma arbetslagsansvaret som härstammade från 1970-

talet.  

Vi har således både egna erfarenheter av otydliga roller i arbetslaget och kunskap om läroplanens 

riktlinjer kring fördelning av ansvar i förskolan. Genom att intervjua barnskötare och förskollärare om 

deras erfarenheter och tankar om arbete i arbetslag söker vi efter en bild av hur och om ledarskap 

uppfattas och konstrueras, samt bidrar till positioneringar pedagoger emellan. Flera forskare (Eriksson 

2014, s. 2; Riddarsporre 2010, s. 133) uttrycker att merparten av forskning om ledarskap i förskolan 

rör sig om hur ledarskap utövas av chefer eller på en central nivå, och att dessa frågor är relativt 

eftersatta som forskningsområde. Vår uppsats har en diskursanalytisk ansats vilket förutsätter en 

koppling mellan teori och metod där vår intervjustudie används för att bygga en koppling till området 

som studeras (jfr. Philips & Winter Jørgensen 2000, s. 10). Intervjustudien används i och med det för 

att studera hur pedagoger genom språket konstruerar bilden av ledare och ledarskap i förskolans 

arbetslag och även hur de konstruerar vad den inte är. Diskurs är ett begrepp som ofta används för att 

förstå samhälleliga fenomen, förklarar Saar och Lövdahl (2014, s. 27) och det används som ett 

samlingsbegrepp för de förhållanden som möjliggör och begränsar det som kan sägas om det aktuella 

fenomenet, i det här fallet ledarskap i förskolans arbetslag, och organiserar således kunskap. 

Diskursanalysen blir därför en metod att synliggöra det förgivettagna. Den visar på pedagogernas 

förståelse av och uppfattning om ledarskap och vad som är sanning, vilket regleras av både språkliga 

och sociala diskursiva praktiker. 

Tidigare forskning 

I det följande kommer vi att redogöra för tidigare forskning kopplat till ledarskap och positioneringar i 

förskolans arbetslag. Detta gör vi under de två rubrikerna “Förskolans organisation och 

ansvarsfördelning” och “Ledarskapets olika ansikten”. Under den förstnämnda tar vi upp studier som 

behandlar olika språkliga och diskursiva praktiker, såsom läroplanstexter och förskollärarutbildningen, 

som kan förstås som medproducenter till det ledarskap som formas mellan pedagogerna. Under den 

andra rubriken tar vi upp olika syner på att leda och vara ledare. Tidigare forskning som berör olika 

ledarstilar inom förskolan utgår framförallt från rektorers och förskolechefers synvinklar. Även om vi i 
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vår studie istället har riktat in oss på ett mer praktiknära ledarskap, så anser vi att denna forskning är 

användbar för att beskriva hur ledarskap konstrueras genom diskurser och diskutera positioneringar 

och ledarskap som möjliggörs eller också omöjliggörs för förskollärare respektive barnskötare i vår 

konstruerade empiri. 

Förskolans organisation och ansvarsfördelning 

Vart och ett av förskolans arbetslag består av ett visst antal pedagoger som tillsammans ska hitta ett 

sätt att samarbeta på. På vägen mot ett bra samarbete utformas också något slags ledarskap och trots 

att varje arbetslag är unikt i konstellation och gruppdynamik så har de alla vissa yttre förutsättningar 

som de mer eller mindre påverkas av. Svensk förskoleverksamhet är en del av den nordiska 

förskolemodellen som starkt betonar vikten av både omsorg och lärande (Vallberg Roth 2015, s. 5). 

För att skapa en tydligare bild av att dessa två både kan och bör samexistera och komplettera varandra 

används begreppet educare, en kombination av de två orden education och care. I en komparativ 

analys av de nordiska ländernas olika dokument för riktlinjer i förskolan har Vallberg Roth (2015, s. 9) 

dock konstaterat att kvalitet inom förskolan mer och mer kopplas till lärande och utveckling. Även lek 

och vardagliga situationer genomsyras av tanken på det livslånga lärandet och ska uppfylla någon 

form av större syfte och meningsskapande. Ett tydligt steg mot detta som syns i den svenska 

läroplanen är när den 2010 revideras och en tydligare ansvarsfördelning skrivs fram (Eriksson 2014, s. 

5). Nya riktlinjer tillkom, som vi tidigare har nämnt, på flera av läroplanens områden. En jämförelse 

mellan Lpfö 98 och Lpfö 98/10 visar att visst ansvar har förflyttats från arbetslaget till förskolläraren. 

Utifrån läroplanens nya skrivning får förskollärarens roll gentemot övriga pedagoger en ny karaktär 

och kan tolkas som mer arbetsledande. Detta bygger på den teoretiska grund som förskolläraren står på 

utifrån sin utbildningsnivå till skillnad från t.ex. barnskötare. Även Hjort och Pramling (2014, s. 2) tar 

upp det ökade ansvaret för förskollärarna och hänvisar till förskolans inträde i utbildningssystemet 

med medföljande krav på yrkeskompetens inom såväl ämneskunskaper som i dokumentation och 

reflektionsarbete. I det deltagarorienterade projektet Att våga flyga har pedagoger fått möjlighet till 

reflekterande samtal kring förskolans verksamhet och sin profession med syfte att undersöka hur de i 

tal konstruerar sig själva som professionella subjekt (Enö 2005, s. 18). Ett tema som tas upp är hur 

samhällsklass påverkar de båda yrkesgrupperna och ger dem olika status (Enö 2005, ss. 114-118). 

Barnskötarna beskriver att så länge de rör sig inom verksamheten så görs det ingen skillnad mellan 

barnskötare och förskollärare medan de av utomstående, så som av föräldrar eller på föreläsningar 

känner sig bortglömda. Samhället talar om pedagoger i förskolan som att samtliga vore förskollärare 

och detta kan tolkas som en dold hierarki snarare än den platta organisation som det ofta talas om i 

förskolans kontext. Outtalat och underförstått så ges förskollärare en högre status än barnskötare vilket 

bidrar till varierade möjligheter till hur pedagoger kan konstruera sig som professionella subjekt. 

Idag är den “nya” rollen som förskollärare alltså tydligt framskriven i riktlinjer och styrdokument på 

olika styrnivåer, såväl statlig som kommunal, ofta även inom enskilda verksamheters 

verksamhetsplaner, men i den praktiska verksamheten råder fortfarande en viss oenighet om hur 

arbetsfördelningen bör ske (Eriksson 2014, s. 15). Det finns en stark tradition av gemenskap och 

likabehandling mellan pedagoger med olika grad av professionell och praktisk erfarenhet i förskolan 

vilket i sig är positivt. När rollerna förändras kan gruppdynamiken påverkas och förväntningarna på 

förskollärarens roll kan variera (Eriksson 2014, ss. 2-4). Ett annat spänningsfält som måste hanteras i 

omformningen av arbetsfördelning och ansvar i förskolans arbetslag är mötet mellan den allt mer 

teoretiska förskollärarutbildningen och den erfarenhetsbaserade praktiken (Hjort & Pramling 2014, ss. 
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2-3). Hjort och Pramling (2014, s. 10) tar också upp hur förskollärare argumenterar för sitt arbete som 

en yrkeskunskap, något som kräver specifikt kunnande och behörighet. Detta för att höja 

professionens status och som motstånd mot bilden av förskolan som en plats för barnpassning och 

förskolläraryrket som en vardagskunskap som gemene man klarar av. I en studie från 2017 har 

Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson låtit förskollärare diskutera och resonera kring 

undervisningsbegreppet inför kommande införande av detta i förskolans läroplan. I samtalen som förs 

lyfts två diskurser om undervisning i förskolan. Den ena är att det ställer större krav på förskollärarna 

att både förbereda, genomföra och följa upp pedagogiskt innehåll med tydlig dokumentation med 

fokus på utveckling och lärande, något som också kan leda till att förskollärarna tydligare behöver leda 

övriga pedagoger i arbetslaget (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss. 96-100). En 

annan diskurs handlar om barnens rättigheter till likvärdig förskola där alla har rätt att lära utifrån sina 

individuella förutsättningar (ibid. 2017, ss. 101-104), vilket gör förskollärarna mycket beroende av 

sina kollegor för att räcka till och hinna med att se varje enskilt barn. Bilden av hur förskolans 

verksamhet ska bedrivas och om vad den ska innehålla är bidragande faktorer till det ledarskap som 

kan uppstå i respektive arbetslag. 

Ledarskapets olika ansikten 

Att leda en grupp går att göra på många sätt och alla kräver de olika strategier. Vad du har för bild av 

dig själv och om ledarskap påverkar vad du blir för sorts ledare (Tam 2018, s. 4). I artikeln 

“Conceptualizing Distributed Leadership: Diverse Voices of Positional Leaders in Early Childhood 

Education” används begreppet beliefs för att förstå hur de intervjuade lärarna och rektorerna ser sitt 

uppdrag som ledare (Tam 2018, s. 3). Beliefs syftar då till personliga uppfattningar och värderingar, 

men tar även in hur dessa hela tiden påverkas av möten med omvärlden och hur också ledaren följer 

och omformar sina uppfattningar i interaktion med andra. En viktig poäng med artikeln är att den 

uttrycker att det är just utifrån människors egna sanningar som denna studie tittar på ledarskap (Tam 

2018, s.1). Hade en annan infallsvinkel angetts hade också ledarskap förståtts annorlunda. 

Mettiäinen (2016, ss. 62-64) har i sin tur använt sig av det poststrukturalistiska tankesättet för att 

utmana ledarskapet som en linjär bana mot utveckling och förbättring. Hon beskriver istället 

ledarskapet som i ständig tillblivelse i ett assemblage av materiell-diskursiva intra-aktioner. 

Assemblage förstås i detta sammanhang som de oändliga antal möten som sker varje sekund och som 

skapar mening här och nu (Mettiäinen 2016, ss. 64-65). Inom poststrukturalism samverkar inte bara 

människor med varandra utan även föremål, ord och känslor ses som materiella kroppar med agens i 

de möten som uppstår. Det innebär att ledarskapet hela tiden omformas utifrån de möten som görs och 

att det ledarskap som styr på en arbetsplats bara finns just då och är inte likadant imorgon. Mettiäinen 

(2016, s. 68) tar upp ett exempel som visar på hur materialiteter kan vara med i processen att skapa 

ledarskapet och redogör för hur både förskolechefen och pedagogerna på en förskola beskriver 

avståndet till chefens kontor som problematisk. Då kontoret i det här fallet är placerat i andra änden av 

byggnaden jämfört med var förskolans avdelningar är belägna kan avståndet däremellan ses som en 

materialitet med agens och handlingskraft. I mötet mellan förskolechefen, pedagogerna och förskolans 

lokaler uppstår då ett distanserat och svårnått ledarskap.  

Ett sätt att leda och ena ett arbetslag är normativ styrning (Riddarsporre 2010, ss.133-134). Som 

begreppet antyder så handlar detta perspektiv om att forma och föra vidare de normer som anses vara 

önskvärda i en förskoleverksamhet. Ledarrollen blir att skapa gemensamma visioner för arbetslaget 

och att styra in medarbetare på samma spår. Riddarsporres studie syftar till att fördjupa kunskapen om 
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hur ett normativt ledarskap i förskolan kan ta sig uttryck och hur chef och medarbetare gemensamt 

skapar mening och förståelse. Studien har tre fokus: Dels hur ledaren ser på uppdraget och vad denna 

vill uppnå, den belyser även de situationer då ledarskapshandlingar förekommer och hur dessa 

representerar förskolans normer. Dessutom handlar den om hur ledarens visioner förhåller sig till 

medarbetarnas behov i vardagen (ibid. 2010, s. 134). Riddarsporre (2010, ss. 142-147) har följt en 

förskolechefs arbete med uppstarten av en ny förskola där normativ styrning har varit ett tydligt val i 

processen. Redan i arbetsannonserna tydliggörs vilka normer och värderingar som ska utgöra grund 

för förskolans upplägg och tid avläggs för introduktion så att ett gemensamt vi ska kunna byggas upp. 

Chefen förmedlar mentala bilder till medarbetarna som de gemensamt försöker realisera. Ledarens mål 

är att skapa en delad förståelse och det kan uppfattas som manipulativt då chefen arbetar för att få sin 

egen ståndpunkt igenom samtidigt som alla får känna sig delaktiga (ibid. 2010, s. 134). Riddarsporre 

(2010, ss. 135-136) vill dessutom undersöka kopplingen mellan genusperspektivet och förskolans 

organisation vilken sägs vara präglad av en feminin könskodning. Hon frågar sig om denna 

könskodning synliggörs och problematiseras så att den i sin tur kan utgöra grunden för nya visioner, 

och anser att den kvinnliga könskodningen i förskolan påverkar och innefattar den normativa 

styrningen. 

En ledarstil som har vissa likheter med normativ styrning och som det ofta talas om i samband med 

förskolan är distribuerat ledarskap. Det är en form av ledarskap som kan förstås som demokratiskt och 

där ledaren är en del av arbetslaget istället för att jobba som överordnad (Tam 2018, ss. 1-2). 

Riddarsporre (2010, s. 37) lyfter fram detta arbetssätt som särskilt intressant att fördjupa sig i, och 

beskriver det som en form av ledarskap som präglas av kollektivt lärande, förhandlingar och 

revideringar av de idéer och normer som råder i förskolan. Istället för att bara informera och föra 

vidare beslut och visioner så är ledarens jobb att praktiskt fördela ansvaret och ledarskapet och 

uppmuntra fler till egna initiativ (Tam 2018, s. 7). Distribuerat ledarskap kan sägas leda till att fler 

åsikter får höras och utgår från att olika situationer kräver olika slags ledare (Tam 2018, ss. 8-11). På 

så vis kan distribuerat ledarskap anses leda till både professionsutveckling och högre kvalitet på 

förskolans verksamhet. Distribuerat ledarskap beskrivs ofta som att det utmanar ledarstilar som utgår 

från en individuell ledare och en statisk organisation som består av “ledare” och “följare” (Heikka, 

Waniganayake & Hujala 2012, s. 35). Heikka och Hujala (2013) har i en studie av finska förskolor 

studerat hur distribuerat ledarskap utifrån olika nivåer kan öka kvaliteten i verksamheten. En av deras 

slutsatser är att distribuerat ledarskap kräver öppenhet och att hierarkiska ledarstrukturer behöver bytas 

till en struktur där fler har möjlighet att påverka vilka beslut som fattas (Heikka & Hujala 2013, s. 

578). Heikka, Waniganayake och Hujala. (2012 s. 38) menar att ett distribuerat ledarskap kan bygga 

en lärande organisation där flera personer med vetenskapsbaserade kunskaper kan driva ett ledande 

lärande där erfarenhetsbaserad kunskap blir en viktig del. Utifrån denna bild av ledarskap går det att 

problematisera den utveckling av förskolans läroplan som vi tidigare beskrivit (Eriksson 2014, s. 5). 

För att kunna realisera läroplanens nya riktlinjer där förskollärarens förtydligade ansvar implicit 

innebär ett ledarskap väcks ett behov av att förstärka kunskaper inom ledarskap i förskolekontext 

(Heikka et al. 2012, s. 39).  

Nielsen (2015) har studerat ledarskap i norska förskolor på arbetslagsnivå och har analyserat texter om 

händelser i förskolan, vilka skrevs som underlag för handledning av förskollärare. I artikeln har 

Nielsen (2015, ss. 7-9) konstruerat ett antal kategorier om hur förskollärare positionerar sig som ledare 

och hur barnskötare utmanar deras ledarskap. Förskollärarna som ledare delas in i fyra kategorier: Den 

lösningsorienterade, demokratiska och lärvilliga läraren är den som har självinsikt och är en relativt 

säker ledare, som kan ha lång erfarenhet men också vara ganska ny. Hen vill vägleda och handleda 
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och vill att medarbetarna skall ha inflytande. Den nya och osäkra ledaren kan vara nyutbildad eller 

oerfaren och ofta konflikträdd. Den handlingskraftiga och säkra ledaren har ofta lång erfarenhet från 

förskolan, men kan även vara nyutbildad ledare. Hen vågar ta tag i svåra saker som konflikter och är 

effektiv. Den marginaliserade ledaren förekommer inte ofta men är en ledare som vill göra 

förändringar men som inte vinner gehör från medarbetarna (Nielsen 2015, ss7-8, vår översättning av 

kategorierna). Enligt Nielsen (2015, ss. 8-9) utmanar barnskötarna förskollärarnas ledarskap på olika 

sätt och deras aktörspositioner delas också in i fyra kategorier: Den erfarna barnskötaren med liten 

förändrings- och utvecklingsvilja är en barnskötare som sällan öppet uttrycker sina åsikter men som 

beskrivs som barnskötare som är negativa till det mesta. Den oengagerade och passiva barnskötaren 

är barnskötare som hellre pratar med andra vuxna än är närvarande pedagog i barngruppen. Den trötta 

och frustrerade barnskötaren som inte klarar att hantera utmanande barn är en kategori som innefattar 

de pedagoger som utan framgång hotar med negativa konsekvenser, tjatar på eller mutar barn som är 

mycket aktiva eller explosiva och inte ger de blyga barnen tillräckligt med stöd och uppmärksamhet. 

Den arga och straffande barnskötaren är en kategori som karaktäriseras av att deras beteende lämnar 

starka känslomässiga avtryck. Till den kategorin hör pedagoger som kan höja rösten inför alla och 

använder tvång eller straff för att barnen ska göra som de vill. Värt att notera i detta sammanhang är 

att dessa kategorier är formulerade utifrån förskollärares berättelser. 

Då förskolan är en starkt kvinnodominerad arbetsplats på i stort sett alla yrkespositioner kan det vara 

intressant att ta upp huruvida kön kan ha inverkan på förskolans ledarskap (Riddarsporre 2010, ss. 

135-136). Det finns en diskussion om att en maskulin ledarstil bygger mer på en hierarkisk ordning 

medan ett kvinnligt ledarskap symboliseras av nätverksorganisationer. Frågan är om det går att urskilja 

ett speciellt manligt eller kvinnligt ledarskap och Riddarsporre (2010, ss. 135-136) påpekar att 

könsbegreppet behöver se bortom manligt och kvinnligt för att kunna bidra till en modern forskning. 

Sisson och Iverson (2014, s. 218) tar även de upp könsaspekten i förskolans ledarskap och diskuterar 

hur det faktum att vi är vana att bli identifierade utifrån en könstillhörighet påverkar våra värderingar 

och handlingar. De tar upp diskursen om läraren som expert som något som kan stå i konflikt med 

kvinnan som omsorgsfull (Sisson & Iverson 2014, s. 219). Då den större delen av alla förskollärare är 

kvinnor kan det finnas en svårighet att ta rollen som auktoritär expert trots att det förväntas av 

yrkesprofessionen. Inte minst på grund av omvärldens syn på förskolan som en plats för barnpassning 

och lek utan större mening (Sisson & Iverson 2014, ss. 221-222). 

Sammanfattning: Finns det ett ledarskap? 

Nej, utifrån tidigare forskning så finns det inte en färdig mall för vad ledarskap är. Däremot finns 

väldigt många idéer om vad det kan vara. När det kommer till hur ledarskap formas finns det en 

mängd olika faktorer att titta på. Styrdokument, riktlinjer, politisk styrning, samhälleliga normer och 

personliga värderingar är bara några av dem. Läroplanens skrivningar och en allt mer teoretiserad 

förskollärarutbildning möter en lång erfarenhetsbaserad praktik och ska samsas under ett och samma 

tak. Hur ska dessa mötas? Behövs en ledare? Ett arbetslag och dess ledarskap formas av flera personer, 

i förskolans fall pedagoger. Alla med varierande roller och positioner att påverka. Frågan är vilket 

ledarskap som kan uppstå mellan pedagoger i den diskursiva praktik som betecknas förskolan?  
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Syfte och frågeställningar  

Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer är syftet med studien att beskriva och analysera hur 

ledarskap i förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, samt diskutera positioneringar och 

ledarskap som möjliggörs respektive omöjliggörs för och av pedagogerna i arbetslaget.  

För att uppnå vårt syfte har vi formulerat tre frågeställningar: 

 Hur beskrivs arbetslagets ledarskap av pedagoger i förskolan?  

 Vilka diskurser relaterade till ledarskap identifierar vi i vår konstruerade empiri? 

 Hur positioneras och positionerar sig förskollärare och barnskötare i förskolans arbetslag i 

relation till diskurser om ledarskap? 

Teoretiskt perspektiv 

I vår studie har vi valt att använda oss av feministisk poststrukturalism som teoretiskt ramverk med 

fokus på de fyra begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering. Detta får konsekvensen att 

vi i vår empiri tittar på hur någonting blir till istället för på hur någonting är (Lenz Taguchi 2014, ss. 

60-62). Lenz Taguchi (2014, s. 18) beskriver feministisk poststrukturalism som ett verktyg för att se 

bortom förutbestämda sanningar och synliggöra hur dessa ständigt formuleras genom människans 

språk och handlingar. Under 1900-talet var det en rad forskare som tog fasta på just språkets förmåga 

att forma verkligheten (Bolander & Fejes 2015, s. 91). De menade att vi lägger traditioner och 

värderingar i orden och därav kan två personer som använder sig av samma begrepp ha olika 

uppfattningar om vad dessa innefattar och syftar till. Till exempel så kan begreppen barndom och barn 

syfta på små människor som är i behov av hjälp och tillsyn, eller så kan det syfta på växande personer 

som är kompetenta i nuet och kan förmedla sina önskningar och behov. Att tänka sig språket som 

konstruerande och levande var en motreaktion gentemot de strukturalistiska lagbundna förklaringarna 

av verkligheten och brukar benämnas som den språkliga vändningen (Lenz Taguchi 2014, ss. 49-50).  

Med den språkliga vändningen blir sättet vi talar om något, eller låter bli att tala om det, 

meningsbärande, innebördsgivande och normerande (Lenz Taguchi 2014, ss. 56-58). I en 

förskolekontext skulle en så kallad dominerande diskurs, ett förgivettagande, kunna vara att alla barn 

ska delta och kunna sitta stilla och lyssna vid samlingen. Det är så vi gör - en diskursiv praktik, och det 

är så vi i ord menar att det är normalt att göra (Lenz Taguchi 2014, ss. 61-62). En motdiskurs skulle 

kunna vara att samlingen är frivillig och under friare former. När olika diskurser möts, eller krockar, 

kan det leda till förhandlingar, eller konflikter, vilka ibland resulterar i nya diskurser. På förskolor runt 

om i världen skulle det således språkligt konstrueras olika förståelser för hur förskolans samlingar bör 

utformas, och på olika förskolor kommer det att skapas olika förgivettaganden om samlingar som 

reglerar vad som betraktas som normalt. På samma vis tänker vi oss att ledarskap formas och 

konstrueras i förskolans arbetslag genom pedagogernas språk, ageranden och outtalade sanningar som 

möts i verksamheten.  
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Språk och diskurs 

En utgångspunkt i ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv är, som vi nämnde ovan, att språket 

inte bara kan beskriva världen utan också forma den (Lenz Taguchi 2014, s.18). Det innebär att 

världen inom denna teori ständigt är i en språklig konstruktion. Vissa saker lyfts fram och talas om 

ofta medan andra saker osynliggörs genom att inte benämnas eller omnämnas alls. Hur vi förstår vår 

omvärld kan därför förklaras genom dikotomier, det vill säga ömsesidigt uteslutande motsatspar där 

den ena sidan är högre värderad än den andra och talar om för oss vad som anses rätt och riktigt i ett 

visst sammanhang (Bodén 2011, s. 37). När vi synliggör vad som ges utrymme i vårt tal kan vi också 

se vad som utelämnas och därigenom underförstått framställs som mindre önskvärt. Genom språket 

skapar vi kategorier där vi kan placera in enskilda individer eller grupper inom vissa ramar (Bolander 

& Fejes 2015 s. 91). Varje kategori medför sina specifika förväntningar, så som den duktiga flickan, 

den omsorgsfulla kvinnan eller det nyfikna barnet. Hur vi kategoriseras av både omvärlden och av oss 

själva påverkar de förväntningar och uppfattningar vi får om vårt eget agerande. På så vis bidrar 

språket till ett gemensamt meningsskapande för att förstå saker och ting på samma sätt (Bolander & 

Fejes 2015, s. 96).  

Samtidigt som språket formar oss och vår omvärld är vi aktiva användare av språket och bidrar till 

dess dynamiska och föränderliga natur (Lenz Taguchi 2014, s. 65). Genom att benämna saker eller 

företeelser på ett visst sätt, tala om vissa saker eller inte tala om dem, skapas och förändras diskurser. 

Diskursen är alltså det förgivettagna och de mönster som kan sägas sitta i väggarna i en verksamhet. 

Den skapar förutsättningar och förväntningar som nästan går att ta på. Foucault använder sig av 

begreppet diskurs för att beskriva relationen mellan en viss praktik och den språkanvändning som den 

ger utrymme till (Bolander & Fejes 2015, s. 96; Palmer 2010, s. 47). Vem får tala och med vilken 

auktoritet, om vad och hur talas det och vad blir utelämnat? Diskurserna styr på så vis vad som blir 

meningsfullt att sägas eller göras i ett specifikt sammanhang och vad som samtidigt är uteslutet att 

säga eller göra i det samma (Adams St. Pierre 2000, s. 485). Detta bidrar till en ständig 

maktproduktion där subjekt positioneras utifrån den rådande diskursiva praktiken (Palmer 2010, ss. 

47-48). Som subjekt kan du antingen vara en del av att upprätthålla den maktbalans som finns eller 

göra motstånd mot den. De rådande diskurser som blir dominerande uppfattas som sanningar och blir 

till förgivettaganden (Lenz Taguchi 2014, ss. 88-90). Ibland utmanas dessa av så kallade motdiskurser 

vilka till exempel kan utgöras av handlingar som inte överensstämmer med den dominerande 

diskursen. Språket kan därmed sägas både upprätthålla befintliga uppfattningar och verka normerande, 

men även användas som motaktion och vara ett verktyg för att producera nya förståelser av 

verkligheten (Lenz Taguchi 2014, ss. 99-100). 

Subjektivitet och positionering 

Det finns, som vi beskrivit ovan, oskrivna regler om vad som är möjligt att sägas i olika sammanhang, 

vem som skall få talutrymme och vad som förväntas av olika personer. Dessa oskrivna regler är vad 

som kallas dominerande diskurser och de styr positioneringar genom att reglera hur makt fördelas 

(Lenz Taguchi 2014, s. 91). Inom den feministiska poststrukturalismen intresserar man sig för 

positionering på både grupp- och individnivå i situerade sammanhang. På så vis kan denna teori hjälpa 

oss att förstå världen och oss själva i termer av ”både-och”. Där vi kan vara både målmedvetna 

studenter och goda mödrar och döttrar, vi kan vara måna om vårt utseende och kräva rätt till vår 

integritet. Vi blir till på olika sätt i olika kontexter vilket kan förstås med begreppet multipla 

subjektiviteter (Lenz Taguchi 2014, ss. 94-96). Genom att kategorisera till exempel diskurser eller 
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handlingar i motsatspar, i dikotomier, blir verkligheten hanterbar. Den ena kategorin blir mer värd än 

den andra och det är den som räknas som den dominerande diskursen (Bodén 2011, s. 37).  

Både Foucault och Butler (se Lenz Taguchi 2014, ss. 54-55) använder begreppet 

subjektifikationsprocess för att förklara hur subjekt genom sitt tänkande reglerar sitt agerande så att 

det stämmer överens med dominerande föreställningar. Vi skapas av olika diskurser och skapar oss 

själva genom dem. Det innebär att vi är både ett objekt, då vi skapas av de diskursiva innebörderna 

och ett agentiskt subjekt, då vi har möjlighet att själva påverka (Lenz Taguchi 2014, ss. 60-62). Vi 

görs och vi gör oss. Butler använder också begreppet performativitet och syftar då till hur upprepade 

handlingar och sätt att tala om något formar oss som subjekt (Palmer 2010, ss. 52-53). Hon menar att 

vi exempelvis inte är kvinnor utan performativt blir det, och med tiden förknippar vi oss själva med 

den bild som länge målats upp av hur kvinnor bör vara. Samtidigt är subjektet kopplat till situation och 

sociala sammanhang och kan vara mer eller mindre framträdande. Att tänka subjekt som en sorts 

positionering och tillblivelse gör det möjligt att inte bara vara ett fast jag utan att i samma stund 

positioneras som flera olika subjekt (Eidevald 2011, s. 82). Som förskollärare kan du då positioneras 

både som ledare, vän och kvinna på samma gång. Varje position har förväntningar på ditt sätt att vara 

och kan sägas ställa krav på ditt agerande för att det ska anses acceptabelt. Mötet mellan dessa olika 

subjekt kan både vara motstridiga och kompletterande men öppnar också upp för att själv kunna välja 

hur du önskar positionera dig (Eidevald 2011, ss. 88-89). 

Diskursanalys med utgångspunkt i ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv 

Med en utgångspunkt i den poststrukturalistiska filosofin söker vi således inte efter en essentialistisk 

mening, utan istället blir frågor som till exempel handlar om hur en viss diskurs produceras och 

regleras, i vilken kontext den kan hittas och med vilka konsekvenser aktuella (Adams St. Pierre 2000, 

s. 485). I vår studie har vi sökt efter förgivettaganden om hur förskolans arbetslag kan ledas. Vi har 

även synliggjort pedagogernas positioneringar relaterade till ledarskap samt ledarskap som möjliggörs 

respektive omöjliggörs i och med de diskurser som råder bland de intervjuade pedagogerna. Vi tänker 

oss förskolans arbetslag som den diskursiva praktiken där förskollärare och barnskötare är subjekt som 

möjliggör och möjliggörs olika positioneringar och görs och gör sig utifrån de maktrelationer som 

uppstår i sammanhanget. Det intressanta är hur dessa upprätthålls eller motarbetas. 

Metod 

I följande kapitel redogörs för vårt val av metod, hur intervjuer blir metod för konstruktion av empiri 

och diskursanalys metod för analys av empiri. Dessutom redovisas hur intervjuer genomfördes och 

bearbetades. Avslutningsvis beskrivs studiens forskningsetiska överväganden samt studiens kvalitet. 

Val av metod 

En forskare utgår ifrån särskilda ansatser i sina undersökningar och analyser, vilka får betydelse för 

designen av studien (Fejes & Thornberg 2015, s. 24). Vi har valt en kvalitativ metod, vilket enligt 
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Ahrne och Svensson (2015, ss.9-10) är ett samlingsbegrepp för metoder som bygger på analyser av 

intervjuer, observationer eller texter och som kan förklara till exempel en händelse eller känsla. 

Eftersom vi är intresserade av pedagogers upplevelser och beskrivningar av ledarskap i förskolans 

arbetslag var den kvalitativa metoden ett lämpligt val och vi har i vår undersökning utgått från en 

intervjustudie. Med hjälp av de intervjuer som genomförts har vi sedan gjort en diskursanalys där vi 

utgår från en feministisk poststrukturalistisk teori. Detta för att förstå vilka positioneringar relaterade 

till ledarskap som möjliggörs respektive omöjliggörs i förskolans arbetslag samt för att synliggöra de 

rådande diskurserna som produceras angående ledarskap.  

Metod för konstruktion av empiri 

Då vi valt feministisk poststrukturalism som teoretisk infallsvinkel i vår analys är vi intresserade av 

hur någonting blir till snarare än hur någonting är (Lenz Taguchi 2014, ss. 60-62). Av den anledningen 

blir vår insamling av empiri en konstruktion av verkligheten där språket får agera verktyg (Bolander & 

Fejes 2015, ss. 93-94). Vi bestämde oss tidigt för att använda intervjuer som metod för konstruktion av 

empiri och att benämna det konstruktion, snarare än insamling av empiri. Motivet till att vi valde 

intervjuer var för att det skulle ge oss upplevelsenära och personliga sanningar om vårt ämne 

(Fägerborg 2011, s.85). Varje enskild intervju hade sina specifika förutsättningar; informanterna, vi 

studenter och rummet för intervjun är bara några av medproducenterna till den empiri som skapades 

under samtalen (Bolander & Fejes 2015, ss. 93-94). 

Kvale och Brinkman (2009, s. 146) talar om halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att det ska 

finnas ett manus som forskaren ska använda och ta stöd från. Det ska ge en överblick över intervjuns 

innehåll och medföra förslag till frågor som forskaren väljer ordning på och formulerar utifrån 

situationen. Vi valde att göra en sådan halvstrukturerad intervjustudie och för att förbereda oss 

formulerade vi en intervjuguide. I den tematiserade vi frågorna under rubriker som löd: bakgrund, 

ledarskap, hur struktureras det vardagliga arbetet kring…, erfarenheter och förändring. När 

intervjuguiden formulerades behövde vi ta hänsyn till både en dynamisk och en tematisk dimension. 

Den dynamiska dimensionen rör hur frågorna ställs och formuleras. Om frågorna är tydliga och 

språket lätt att förstå är det troligt att samtalet flyter på lättare. Den tematiska dimensionen innebär att 

frågorna knyter an till vår valda teori och till den följande analysen (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 

147-149). 

Vi reflekterade kring i vilken ordning vi skulle ställa frågorna. Ett alternativ var att inleda intervjun 

med att ställa sonderande frågor som skulle vara mindre känsliga att besvara och därigenom bygga 

upp en trygghet för den intervjuade. I relation till etik förkastade vi dock det alternativet då vi ansåg 

att det skulle kunna vara missvisande för vårt verkliga syfte med intervjun. I guiden valde vi istället att 

snabbt komma in på de frågor som har tydlig relevans för vårt ämne. Kvale och Brinkmann (2009, s. 

147) förklarar att sättet att formulera frågor kommer att påverka svaren och att ju mer informell 

intervjun blir desto fler spontana och oväntade svar är det sannolikt att få. I guiden är inte frågorna 

färdigformulerade, utan snarare i form av förslag på saker att ta upp för att få våra frågeställningar 

besvarade. Detta för att vi ville att intervjun skulle upplevas mer som ett samtal där vi som intervjuar 

är närvarande samtalspartners. Vår ambition var att ställa öppna frågor i intervjun och på så vis 

undvika för många ja och nej svar eller styra informantens svar (Fejes & Thornberg 2015, s. 151). Vår 

förhoppning var att informanten på så vis skulle dela med sig av sina ärliga och ocensurerade tankar 

och erfarenheter och även dela med sig av annat än det vi frågade om men som också rör ämnet 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 38). 



12 

 

 

Urval och avgränsningar 

I processen för att hitta informanter till intervjuer och vidare konstruktion av empiri valde vi att 

avgränsa oss till personer som arbetar som pedagoger och är en fast del av ett arbetslag. Vi kontaktade 

förskolechefer, biträdande förskolechef och/eller platsansvarig vid ett stort antal förskolor som är 

registrerade på Stockholm stads hemsida via e-post, för att de skulle vidarebefordra förfrågan till 

pedagogerna i verksamheten. Vi valde bort föräldrakooperativ, då deras ledarskap kan förmodas 

utövas annorlunda än på de mer traditionellt organiserade förskolorna, där det är tydlig skillnad mellan 

föräldraroll och förskolledarroll. Vi lade även ut intresseförfrågningar i olika Facebook-forum som är 

avsedda för förskolepersonal. Det går att anta att de personer som svarar på en intervjuförfrågan i ett 

Facebook-forum är extra intresserade av dessa frågor, och kan tänkas bidra till rika svar, men att dessa 

informanter kanske inte är representativa för förskollärare eller barnskötare som grupp, vilket riskerar 

att generera en brist på variation i urvalet. Det betyder att vi behöver vara medvetna om att vi 

konstruerar en viss bild av ledarskap i och med att vi använder just de här informanternas utsagor. Vid 

en intervju tipsade informanten om en kollega som kunde tänkas bidra med sitt perspektiv på 

ledarskap, det vill säga ett snöbollsurval (jfr. Eriksson Zetterquist & Ahrne 2015, s.41). Risken med ett 

sådant urval är att svaren liknar varandra, då de har liknande erfarenheter, men eftersom de inte 

arbetade i samma arbetslag ansåg vi att deras förutsättningar skilde sig åt tillräckligt. Eftersom vi är 

intresserade av vilka diskurser om ledarskap som blir synliga respektive blir osynliga i våra intervjuer, 

kan vissa diskurser synliggöras extra tydligt om två informanter delar förskola. Vi är medvetna om att 

förskolans arbetslag kan se olika ut, ibland är personalen både erfaren och utbildad och ibland är det 

tvärt om. Då den här studien vill undersöka vilket ledarskap som möjliggörs i förskolans arbetslag 

beslutade vi att det var fördelaktigt att ha både förskollärare och barnskötares perspektiv. Ett kriterium 

pedagogerna behövde uppfylla var dock att de skulle vara en fast del av ett arbetslag. Det berodde på 

att vi tyckte det var relevant för våra frågeställningar att informanten skulle ha deltagit i 

arbetslagsmöten och beslutsfattande processer. 

Informanter  

För att få tag i informanter har vi, som vi nämnde tidigare, dels kontaktat ett stort antal förskolor i 

Stockholms kommun, dels har vi sökt i olika forum på Facebook. De informanter som befann sig i 

Stockholm intervjuade vi på sina förskolor, medan den som arbetar på annan ort har intervjuades via 

telefon. Vi har inte tagit någon särskild hänsyn till att informanterna arbetar på olika platser i landet, 

då samtliga lyder under samma nationella styrdokument och att variation mellan förskolors arbetssätt 

och kvalitet torde förekomma oberoende av geografiskt avstånd. 

Vi har intervjuat fyra barnskötare och tre förskollärare, samtliga kvinnor. Sex av informanterna har 

arbetat i förskola mellan 20 till 30 år, och en har arbetat fem år i förskola. Två av informanterna som 

är barnskötare arbetar dessutom som avdelningsansvariga på en förskola där det för tillfället saknas 

förskollärare i arbetslagen. En annan av barnskötarna arbetar för tillfället tillsammans med en vikarie, 

men inom kort kommer en förskollärare att börja arbeta på avdelningen. Den fjärde barnskötaren 

arbetar även som verksamhetschef. Hon delar kontor med en av förskollärarna som vi intervjuar, och 

hon deltar i intervjun genom att bekräfta eller ytterligare förklara det förskolläraren berättar. Den 

förskolläraren har en tjänst där hon delar tiden mellan att vara i barngrupp som förskollärare och att 

arbeta som förskolechef. Det betyder att tjänsten också innefattar ett tydligt arbetsledande syfte. En 

annan förskollärare arbetar som arbetslagsledare, då deras arbetslag består av flera förskollärare men 
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där hon har ledaransvar. Den tredje förskolläraren berättar inte om några övriga uppdrag utöver sin 

förskollärartjänst. 

Genomförande av intervjuer 

De intervjuer som genomfördes i Stockholmsområdet gjordes på respektive 

barnskötares/förskollärares arbetsplats. Vi hade i förväg bett informanterna om att det skulle finnas ett 

ostört rum där vi skulle kunna sitta, vilket det utifrån förskolans förutsättningar gjorde. På en av 

förskolorna satt dock förskolans verksamhetschef (som är barnskötare och ekonom) med i rummet och 

deltog därför till viss del i intervjun, både genom att svara på vissa frågor, flika in kommentarer men 

också genom att med blickar och små gester göra vår informant uppmärksam på vissa saker. Vi 

bedömer dock att detta inte påverkade vår informant negativt, då de sade sig ha en öppen relation. 

Istället kunde de tillsammans resonera sig fram till svar på våra frågor. Det innebär dock att empirin de 

facto påverkades av det faktum att det var ytterligare en person som deltog, men vårt intryck var att 

svaren inte tillrättalades grund av sin kollegas närvaro. Den informant som vi inte kunde besöka 

genomförde vi telefonintervju med. Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015, s. 44) menar att en fördel 

med telefonintervjuer kan vara att det är tidsbesparande, men att en nackdel kan vara att nyanser och 

den rådande kulturen på platsen går förlorad. En annan nackdel kan vara att kommunikationen 

försvåras då ansiktsuttryck och kroppsspråk inte syns (Fägerborg 2011, s. 92). 

Inför intervjuerna hade vi förberett en intervjuguide som vi utgick från och där vi tematiserat frågor. 

Vi hade även kommit överens om att en av oss i korthet skulle presentera vår studie samt inleda 

intervjun, men att vi därefter ställde de frågor som vi ansåg vara relevanta. Vi blev ibland tvungna att 

formulera om frågorna i intervjuguiden för att de skulle stämma överens med det som informanten 

tidigare berättat eller anpassa ordningen av frågor så att de skulle passa samtalet. Vi märkte att det var 

lättare att genomföra intervjun i ett personligt möte, då samtalet lättare flöt på. Det blev då enklare för 

oss att ställa frågor på ett naturligt sätt, vilket gjorde att informanterna generellt gav mer spontana och 

rikare svar. Att vi inte hade en på förhand uppgjord ordning på vem som skulle ställa frågor kan 

dessutom ha bidragit till ett mer spontant och dynamiskt samtal. Vi upplevde det som en styrka att 

vara två aktiva intervjuare, då vi kunde hjälpas åt att ställa frågor och stötta varandra vid behov, vilket 

även Thomasson (2010, s. 73) beskriver som en styrka i intervjusituationer. Att vara två kan, enligt 

Thomasson (2010, s. 73) även utjämna maktskillnader, vilket är något som alltid finns i 

intervjusituationer. I vårt fall reflekterade vi snarare över huruvida maktskillnaden blev större på grund 

av att vi var två, och informanten i numerärt underläge. I telefonintervjuerna blev det svårare för 

informanten att uppfatta vem av oss som talade, vilket gjorde att en av oss höll större delen av 

intervjun och den andra ställde några kompletterande frågor. Denna intervju kan ha upplevts som mer 

formell av informanten och de svar vi fick var kortare och mindre resonerande.  

Samtliga intervjuer spelades in med mobil och vi antecknade endast sparsamt. På så vis kunde vi vara 

närvarande i intervjun. Thomasson (2010, s. 86) skriver att inspelning av samtalet kan göra 

informanten självmedveten och inte svara lika ärligt och spontant, och även om vår uppfattning är att 

informanterna snabbt glömde bort att samtalet spelades in, kan intervjun ha påverkats. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 204) påtalar skillnaden mellan talat och skrivet språk, och menar att språket i den 

nedtecknade intervjun kan bli osammanhängande med fattigt ordval, vilket kan få den intervjuade att 

framstå som obildad. Av den anledningen kan det vara aktuellt att ändra vissa formuleringar till 

skriftspråk, vilket vi vid några tillfällen också har gjort, för att öka läsbarheten. 
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Metod för analys av empiri 

För att analysera hur ledarskap konstrueras genom språkliga och diskursiva handlingar använder vi 

diskursanalys. Eftersom vi utgår ifrån feministisk poststrukturalism som teoretiskt förhållningssätt i 

vår diskursanalys utgår vi också från världen som icke-essentialistisk (Börjesson 2003, ss. 35-36). Det 

vill säga att ingen företeelse har ett bestämt sätt att vara på utan konstrueras diskursivt i situationer. Ett 

huvudsakligt fokus inom diskursanalysen är att kartlägga hur diskurser påverkar hur vi kategoriserar 

och uppfattar världen och hur olika grupper och individer får olika förutsättningar utifrån sin status i 

samhället (Boréus 2015, s.182). För att förstå detta fenomen kan vi använda oss av begreppet 

positionering. Genom språket skapar vi bilder av vad som är normalt och onormalt, vad som är 

accepterat och vad som väljs bort (Bolander & Fejes 2015, s. 90). 

Vi utsätts dagligen för TV, reklam och annan media där allmänna uppfattningar om vad som är socialt 

accepterat befästs. Det är oundvikligt att ta med sig sådana värderingar in i förskolans arbetslag. Hur 

forskaren påverkar den verklighet som framställs i studien är också viktigt att ta med i beräkningen 

vilket vi diskuterar vidare under rubriken forskningsetiska överväganden (Bolander & Fejes 2015, ss. 

93-94). Då vi intresserar oss för hur pedagoger i förskolans arbetslag positionerar sig i förhållande till 

ledarskap är det relevant att lyfta lokala förgivettaganden och diskursiva praktiker, samtidigt är det 

viktigt att ta hänsyn till hur samhälleliga aspekter påverkar synen på förskolan, förskolläraren och det 

arbete som utförs där (Börjesson 2003, ss. 37-38). 

Databearbetning och genomförande av analys 

Analysprocessen började med att all ljudinspelning från intervjuerna skulle transkriberas till texter på 

datorn (Fägerborg 2011, ss.107-109). Varje text inleds med att beskriva intervjusituationen kortfattat 

för att få en känsla av vilka förutsättningar som gavs just där och då samt en överblick om 

informantens arbetserfarenhet, yrkestitel och hur hennes arbetslag ser ut på förskolan. Vi har valt att 

transkribera större delen av det inspelade materialet så ordagrant som möjligt, med vissa undantag som 

gjorts för att öka läsbarheten. Vi markerar även pauser och sinnesstämningar. Eftersom vi i vår analys 

är intresserade av språkets roll och hur det används i konstruktionen av diskurser tänker vi oss att 

sakinnehållet är det viktigaste att få fram i vår transkribering. Efter att ha transkriberat intervjuerna 

läste vi dem och frågade oss om hur det talas om ledarskap och vad som inte sägs. Nästa steg blev att 

hitta mönster i vår konstruerade empiri och sortera relevanta citat från intervjuerna utifrån dessa. Vi 

har valt tre teman, under vilka vi synliggör diskurser och positioneringar som får betydelse för det 

ledarskap som kan formas och utövas. De teman vi valde var återkommande i flera av intervjuerna och 

för att identifiera diskurser har vi frågat oss både hur det talas om ledarskap och vad som inte uttrycks 

alls (Bolander & Fejes 2015, ss. 96-97). Med hjälp av begreppen språk, diskurs, subjektivitet och 

positionering har vi sedan analyserat vår konstruerade empiri. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapliga forskare behöver ta hänsyn till etiska överväganden både i relation till informanter, men 

även i relation till forskarens ansvar gentemot forskningen och samhället (Vetenskapsrådet 2017, s. 

12). För att tillgodose ett grundläggande individskyddskrav i vår studie har vi tagit hänsyn till fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Löfdahl 2014 s. 36-37; Vetenskapsrådet 2002, s. 6, 2017, ss. 13-14, 40-41, 73-76). Vi 

har informerat informanterna om vår studie via e-post eller muntligt samt låtit dem ta del av vår 

samtyckesblankett (se bilaga) i god tid innan intervjun. Intervjun inleddes dessutom med att 
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intervjupersonen muntligen godtog villkoren, samt skrev under blanketten. Informationen som 

informanterna fick ta del av rör studiens syfte, att deras medverkan innebär att de ska bli intervjuade 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (jfr. Löfdahl 2014 ss. 36-37; Vetenskapsrådet 

2002, ss.7-11). På så vis har vi tagit hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna har rätt till att vara anonyma. Genom att fingera 

alla namn och inte avslöja annan information som kan användas för att härleda deras identitet, samt 

genom att förvara alla personuppgifter så att ingen obehörig kan ta del av dem uppfyller vi 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

samlas in genom intervjuerna bara får användas för forskningsändamål (Löfdahl 2014, ss. 36-38; 

Vetenskapsrådet 2002, s. 14, 2017, s. 27). 

Det var en utmaning att få tag på informanter i denna studie. Kanske beror det på att ämnet är laddat, 

vilket Eriksson (2014 s. 3) slår fast, eller så kan det möjligtvis vara så att förskolepersonal i allmänhet 

har svårt att frigöra tid. De vi till slut fått kontakt med har något ovanliga roller, till exempel 

barnskötarna som är pedagogiskt ansvariga och förskolläraren som också är förskolechef. Kanske är 

de extra intresserade av ledarskapsfrågor på grund av sina annorlunda roller, och svaren kanske färgas 

av deras särskilda roller. Vår uppfattning är dock att då förskolor varierar i sin utformning av 

pedagogiska ställningstaganden och strukturer samt i personalsammansättning beträffande kompetens 

och erfarenhet, så är det svårt att hitta informanter som representerar en “vanlig” förskola.  

Vi använder diskursanalys som metod och är medvetna om att vi är delaktiga i att producera och 

reproducera diskurser. Även den forskning som vi producerar både formas av diskurser och 

produceras av dem. Genom att rannsaka oss själva har vi strävat efter att medvetandegöra vilka 

förgivettaganden som vi bär med oss för att på så vis kunna ha ett öppet förhållningssätt i studiens 

analys och till resultatet (Bolander & Fejes 2015, ss. 94, 112). 

Studiens kvalitet 

Utifrån pedagogers beskrivningar i de genomförda intervjuerna synliggör vi diskurser som möjliggör 

respektive omöjliggör olika slags positioneringar och ledarskap i förskolans arbetslag. Vi är medvetna 

om att informanternas berättelser är specifikt kopplade till just den personen och den kontexten därför 

kan inte resultatet av analysen generaliseras. De berättelser vi delges är informantens tolkning som 

översatts till ord vilka vi i vår tur tillskriver meningar. Vår analys kommer därför inte att förklara en 

objektiv verklighet, utan ge en slags förståelse av en tolkning. En vanlig kritik mot 

forskningsintervjuns validitet är huruvida forskaren kan veta vad den intervjuade faktiskt menar och 

om det som sägs är en objektiv sanning. Eftersom olika intervjuare ofta kommer fram till olika saker 

har metoden dessutom ansetts ha låg reliabilitet. Inom diskursanalysen, vilken är vår valda metod att 

producera empiri, blir denna kritik inte relevant då en diskursiv förståelse är kontextuell (Kvale & 

Brinkmann 2009, ss. 244-247). 

Ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv utgår från tankar om en icke-essientialistisk värld med 

ett subjekt i ständig förändring och tillblivelse (Börjesson 2003, ss. 35-36) där konsekvensen blir att 

empiri konstrueras av oss; informanterna och vi studenter tillsammans, vid just det tillfället och på den 

platsen. Utifrån vårt valda perspektiv är språket under ständig förändring (Adams St. Pierre 2000, s. 

482). Eftersom betydelser oupphörligen förändras kan vi aldrig vara säkra på vad som menas med 

särskilda uttryck och uttalanden. Det får stor betydelse för hur vi kan se på vetenskap då inget 

någonsin kommer att kunna redas ut en gång för alla (ibid. s. 482), vilket innebär att inte heller vår 

studie, utifrån det här perspektivet, kan bidra med en förklaring med konstans. Vårt syfte är dock inte 
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att hitta ett allmängiltigt svar, utan att ta reda på olika sätt som ledarskap konstrueras i de kontexter 

som informanterna befinner sig i. 

Det feministiska poststrukturalistiska perspektivet värderar praktiken högt och validiteten ses som en 

givande idé, en så kallad diskursiv stimulans (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). I insamlandet av vår 

empiri är vi angelägna om att, i högsta möjliga mån, sträva efter att vara tydliga med vad vi menar och 

att be informanter förklara mer om vad de menar, istället för att förutsätta att vi definierar och/eller 

uppfattar de situationer från praktiken och begrepp som används på samma sätt. På så vis strävar vi 

efter att våra undersökningar skall återspegla just hur ledarskap konstrueras i förskolan vilket är det vi 

har som syfte att undersöka. Det gör att undersökningens validitet ökar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

264). 

Då empirin konstrueras av oss tillsammans med informanterna och är situerad, blir en exakt 

upprepning av samma studie i det närmaste omöjlig att genomföra (Kvale & Brinkmann 2009, s. 246). 

Då det finns en genomgång för hur studien har genomförts går det ändå att få en tydlig uppfattning om 

vårt tillvägagångssätt och det går därmed att upprepa studien som då får något annorlunda 

förutsättningar, men som forskaren kan förhålla sig till. En undersöknings reliabilitet syftar på 

forskningsresultatens tillförlitlighet; vilket ofta avser att samma undersökning skall kunna upprepas 

vid andra tillfällen av andra forskare (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). Genom att vara 

uppmärksamma på hur vi vid intervjuerna ställde frågor, använda vår intervjuguide och att inte på 

andra sätt medvetet styra informanterna samt att vi har varit noggranna när vi transkriberat har vi 

stärkt undersökningens reliabilitet. 

Om vi i studien enbart hade intervjuat förskollärare eller barnskötare skulle vi eventuellt kunnat få en 

mer uttömmande bild av hur just den yrkeskategorin uppfattar att ledarskap konstrueras. Vi valde dock 

att använda både barnskötare och förskollärare för att nyansera bilden och för att få en breddad 

förståelse för båda kategoriers förutsättningar. Vi anser att studiens kvalitet höjs av att få in en 

variation av perspektiv då vi utgår från att ledarskap och positioneringar uppstår i relationella 

situationer (Bolander & Fejes 2015, s. 95).  

Då det inledningsvis var svårt att få kontakt med informanter övervägde vi att genomföra studien med 

enkäter istället. Vi slog dock fast att en intervjustudie var mer lämplig då svaren kan vara komplexa 

och behöver förklaras, vilket inte skulle vara möjligt i enkäter. 

Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas vår konstruerade empiri och även analysen av denna. I empirin har vi 

identifierat tre teman; Det osynliga ledarskapet, Mötestid som arena för ledarskap samt Delat eller 

delande ledarskap inom vilka vi synliggör diskurser som möjliggör respektive omöjliggör olika slags 

ledarskap och positioneringar i de arbetslag som vardera pedagog är verksam i. 

Det osynliga ledarskapet 

Ett mönster i vår konstruerade empiri är att informanterna ger uttryck för att det inte finns något 

definierat ledarskap i arbetslaget eller att det åtminstone inte är något som det talas om pedagoger 
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emellan. Det finns en bild av att det bästa skulle vara att alla tar ett eget ansvar och är initiativtagande. 

Ledarskap blir på så vis något som inte behövs om arbetslaget är välfungerande och om pedagogerna 

är kompetenta nog och har en bra relation till varandra. Alla ska veta sin roll och rutiner ska vara 

väletablerade, på så vis behöver inte någon styra över någon annan. Denna diskurs kan tänkas forma 

ett ledarskap där verksamhetens planeringar och rutiner är mer avgörande än enskilda individers 

yrkesprofessioner. Oavsett yrkestitel så har du möjlighet att positioneras som en kompetent och 

självständig pedagog. Genom detta sätt att tala om ledarskap osynliggörs det faktum att det ibland 

behöver fattas gemensamma beslut. Allt är redan så självklart att det aldrig behöver bli några 

missförstånd eller diskussioner om åt vilket håll arbetet ska gå. Trots detta beskriver pedagoger utan 

problem handlingar där de utövar ledarskap men kallar det då för något annat. Ett uttalat individuellt 

ledarskap tycks inte vara att föredra. 

Ett citat som uttrycker just frånvaron av ledarskap kom från en förskollärare när vi poängterade att hon 

använde sig av uttryck som “vi bestämde”, och vi undrade om det fanns någon ledare i arbetslaget? 

[...] men just på min avdelning så är det ingen som bestämmer mer än någon annan utan som 

sagt, det enda jag gör är att se till att det är kopplat till läroplanen i slutändan, men det är ingen 

som bestämmer. Är det nån under dagen bara ”jag vill prova det här” gör det, ”ja men vi gör 

det här, jag går med några barn” och så ”ja, men gör det”. Så att vi är alltid öppna till 

förändringar, till att nån vill prova något nytt, testa nåt nytt. Så att det är aldrig så här att “Nej, 

nu gör vi inte det här för det är jag som bestämmer” eller… “du får inte göra det här” utan det 

är verkligen öppen kommunikation på vår avdelning… 

Här konstrueras ett ledarskap som inte syns och som inte förefaller vara begränsande för någon av 

pedagogerna. Däremot har var och en möjlighet att ta egna initiativ och då låta ledarskapet uppstå 

genom att informera om sina tänkta handlingar. Så länge alla vet vad som pågår så fungerar strukturen. 

Det är ett tydligt exempel på hur ledarskapet formas i situationen. Språk och kommunikation blir här 

viktiga redskap för att upprätthålla den diskursiva ordningen (Bolander & Fejes 2015 s. 91). Detta går 

att koppla till att det i verksamheten råder en diskurs om ledarskap som något begränsande där inte 

alla får komma till tals. Som motdiskurs till detta väljer förskolläraren att tala om öppenhet och att det 

inte finns någon som bestämmer i arbetslaget. På så vis omformuleras det ledarskap som kan 

produceras mellan kollegorna. Det ger pedagogerna möjlighet att positioneras som kompetenta och 

ansvarsfulla medarbetare som klarar av att styra över sig själva. Vi tänker oss att detta ger en samtidig 

bild av olika möjliga subjektiviteter (Eidevald 2011, s. 82). Dels som ansvarsfull lagspelare och dels 

som initiativrik ledare. Informanten beskriver dock en skillnad i sina arbetsuppgifter gentemot 

barnskötarnas vilket tyder på att de även positioneras utifrån sin yrkesprofession och de diskurser som 

på arbetsplatsen råder om dessa. 

Att en självständighet och mer självgående verksamhet är önskvärd blir också bekräftat när en 

förskollärare som dessutom är förskolechef och en verksamhetschef, som båda också arbetar i 

barngrupp, resonerar kring frågan “om de skulle vilja förändra något i arbetslagets ledarskap och 

arbetssätt?” 
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Verksamhetschef:  Att jobba mer på asså att få upp mer självständigt… med att man går in 

och är mer självständig... 

Förskolechef/förskollärare: Jag skulle säga att målet är...dit kommer vi komma en dag men 

vi är i en process liksom men...har man sån stark struktur på nått sätt, och fått in den… 

Verksamhetschef:  ...man vill känna sig överflödig, skulle jag vilja göra. Att det funkar om 

jag inte är här. Att dom känner möjligheten att kunna ta beslut själva och prata med 

varandra. Struktur sitter. Det finns en glädje i att allt liksom flyter på. 

Här tänker vi oss att för stunden så positionerar sig de två verksamhetsansvariga som mer ledande och 

viktiga för att arbetslaget ska fungera medan de övriga pedagogerna inte riktigt nått upp till den 

kompetensen än. En risk med denna sorts uttryck, där det både uttrycks en önskan om att 

medarbetaren ska visa mer självständigt ansvarstagande och en av cheferna konstruerad sanning att 

personalen inte är redo för det ännu, är att pedagogerna i arbetslaget inte ges möjlighet att positionera 

sig själva som kompetenta nog att ta egna initiativ. På så vis kan språk och diskursiva handlingar 

bromsa på vägen till målet (Bolander & Fejes 2015, s. 96). Här konstrueras ett hierarkiskt ledarskap 

som behövs för tillfället men som inte är att föredra. Så fort det är genomförbart ska ett mer delegerat 

ledarskap uppstå. I Riddarsporres (2010, ss.133-134) artikel beskrivs normativ styrning som ett 

ledarskap för att samla arbetslaget runt gemensamma visioner och därigenom styra in arbetslaget på 

den väg ledaren önskar. På samma sätt beskriver informanterna här en vilja att först bygga upp en 

struktur som fungerar för att pedagogerna med tiden förhoppningsvis ska anamma och kunna 

upprätthålla denna på egen hand. Då ska inte längre något synligt ledarskap behövas. 

En annan diskurs som osynliggör ledarskapet mellan pedagogerna i förskolans arbetslag är den om 

barns inflytande. Ofta när vi vid intervjuer har ställt frågor om hur planering och beslut går till i 

arbetslaget har vi fått barnfokuserade svar. Nedan följer en dialog mellan en av oss studenter och en 

förskollärare om hur pedagogerna kommer överens om hur dagarna ska struktureras och där deras 

barnfokus blir tydligt: 

Student 1: Och då sa du att ni har en grovplanering, hur har ni kommit fram till den 

grovplaneringen? 

Förskollärare: Vi tänkte i höstas när vi började här igen att det var så mycket äpplen på 

gården att vi skulle börja med liksom tema hösten sådär… vi skulle titta på äpplen… ja 

lite så. 

Student 1: Just det, och hur kom ni överens om att det var det som ni skulle arbeta med? 

Förskollärare: Därför att dom var väldigt nyfikna och ville väldigt gärna ha äpplen… 

liksom att äta och dom gick och letade på marken…och äppelkärnor…det är liksom 

standard varje höst när vi öppnar igen efter semestern att det är så…det är äpplen 

överallt så där så. 

Språket hjälper oss att skapa gemensam mening kring olika sammanhang och därav också en outtalad 

sanning om vad någonting är (Adams St. Pierre 2000, s. 485). I det här fallet beskrivs beslutet om att 

arbeta med äpplen göras helt utifrån barnens intressen och förefaller inte vara något som pedagogerna 

har inflytande över. Genom detta sätt att tala konstrueras ett ledarskap där barnen är drivande och 

pedagogerna finns där som redskap för att förverkliga deras önskemål, barnen blir agentiska subjekt 

och pedagogerna objekt. Samtidigt så utelämnas talet om hur beslut fattas inom arbetslaget helt och 

upprätthåller en diskurs om att ledarskap inte är eftersträvansvärt eller ens existerande mellan 

kollegorna. Här kan vi tänka oss att positionering sker genom maktfördelning utifrån de dominerande 

diskurser som för tillfället råder (Lenz Taguchi 2014, s. 91). Det vill säga att barnen är de som 

positioneras som ledare och vägvisare medan pedagogerna själva positioneras som lyhörda följare för 

att tillgodose barnens behov. På så vis utjämnas också maktfördelningen i arbetslaget och en jämställd 

balans kan upprätthållas. Förskolans läroplan är en språklig praktik som bidrar till att forma diskursen 
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om barns rättigheter i förskolan (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss. 101-104). Vilket 

kan bidra till att även konstruera ett ledarskap därefter.  

Sammanfattning 

Det osynliga ledarskapet beskriver ett ledarskap som är något outtalat och oidentifierat. Antingen 

förväntas alla ta ett eget ansvar och ledarskap eller så ingen. Det viktiga verkar vara att ingen varken 

ska eller behöver ta beslut över någon annan. Genom språk och tal skapas ett öppet klimat där initiativ 

uppmuntras och där regler inte ska vara begränsande för någon i arbetslaget. Samtidigt ställer det 

osynliga ledarskapet krav på att alla skall veta sina roller och arbetsuppgifter och att ingen skall 

behöva någon särskild ledare att luta sig emot.    

Mötestid som arena för ledarskap 

Trots att ledarskap inte är något som talas om som en egenskap hos en eller flera individer så lägger 

informanterna stor vikt vid mötestid för planering och strukturering av verksamheten. Det verkar 

finnas ett samband mellan att få tid att sitta ner tillsammans och beslutsfattande processer. Mötestiden 

beskrivs som nödvändig både för att fördela ansvar och för att kunna dela med sig av information, 

tankar och idéer. Ledarskap konstrueras då som beroende av mötestid för att involvera fler i ansvaret 

att bedriva verksamheten och det är på arbetslagets möten som kollektiva beslutsprocesser blir 

möjliga. Ett annat förgivettagande kopplat till mötestiden är avsaknaden av den, vilket medför ett 

bristande ledarskapet. Känslan av att aldrig få tid till att planera eller reflektera tillsammans 

omöjliggör ett gemensamt ledarskap och lämnar rum för en ensamhet som pedagog med antingen en 

känsla av att inte vara delaktig eller att få dra ett alldeles för stort lass själv. Mettiäinen (2016, ss. 62-

64) beskriver ledarskapet som något som uppstår i stunden utifrån de materiell-diskursiva möten som 

görs just där och då. Enligt detta sätt att tänka kan mötestiden ses som en aktör i mötet med 

pedagogerna och vara del i vilket ledarskap som kan eller inte kan konstrueras. 

I flera av intervjuerna framkommer värdet av gemensam planeringstid. På frågan hur pedagogerna i 

arbetslaget gör för att bestämma hur dagen och veckan ska struktureras svarar en barnskötare enligt 

följande: 

Alltså, det är tanken att vi ska göra det på våra avdelningsplaneringar… men den mörka 

sanningen är att nere på småbarnsavdelningen har vi inte fått till en enda gång. För det ser 

ut som det gör, det är folk borta, man har fått rodda om. Så jag som ansvarig har suttit 

hemma och liksom gjort en grovplanering och sen har vi fått ta det lite som det kommit. 

Det är den bittra sanningen. Men om man ska gå tillbaka till ett halvår tidigare, då satt vi i 

arbetslaget, vi tre, och gjorde veckoplaneringar. Och det var ju jättebra! 

Om vi utgår från människan som agentiskt subjekt som både görs och gör sig själv genom olika 

diskurser så ger pedagogen här uttryck för vilka positioneringar som mötestid eller brist på mötestid 

möjliggör (Lenz Taguchi 2014, ss. 60-62). Med mötestid konstrueras ett ledarskap där vi är prioriterat. 

“Då satt vi i arbetslaget, vi tre och gjorde veckoplaneringar”. Det verkar finnas en glädje i att göra 

saker gemensamt och att få positionera sig själv som en del av laget. Brist på mötestid skapar istället 

ett individuellt ledarskap där individen får ta ansvar. Då positionerar sig pedagogen som ansvarig på 

avdelningen och lever upp till de förväntningar som detta medför genom att på egen hand se till att 

planeringen blir gjord. Att samma person kan skapa sig själv som olika subjekt i olika kontexter kan 

förklaras med begreppet multipla subjektiviteter (Lenz Taguchi 2014, ss. 94-96). Pedagogen väljer i 

tal och agerande att positionera sig som vi eller jag, som arbetslag eller ansvarig, beroende på 

situation.  
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Ett annat exempel som beskriver hur gemensam mötestid kan konstruera ledarskap är när en 

förskollärare får frågan om när och hur de andra i arbetslaget har möjlighet att ha inflytande i 

beslutsprocesser: 

Det är nog mest på planeringsdagarna… där vi alla sitter och får den tiden som vi behöver, 

och jobbar tillsammans. Och då kan jag känna att jag kan delegera: “ja, men jag vill att du 

tittar i läroplanen, vad känner ni att vi kan koppla till det här projektet?”… för det är inte 

alltid lätt att få till planeringstid tillsammans. 

Med hjälp av diskurser skapar vi en gemensam förståelse av vår omvärld (Adams St. Pierre 2000, s. 

485). Därigenom sätter vi ramar för vad som blir möjligt eller inte möjligt i ett visst sammanhang, vad 

som blir meningsfullt att säga eller göra och för vem. Förskolläraren uttrycker att mötestiden gör det 

tillåtet för henne att agera som ledare genom att delegera uppgifter och uppmuntra kollegor att bidra 

till planeringen. Just i den situationen är det underförstått mellan alla inblandade att det är meningsfullt 

att förskolläraren leder mötet och styr vad de andra ska göra. Inom feministisk poststrukturalism vill 

man synliggöra de outtalade sanningar som hela tiden upprätthålls och omformuleras genom språk och 

handlingar (Lenz Taguchi 2014, s. 18). Mötestiden som arena för ledarskap är en sådan underförstådd 

överenskommelse som alla pedagoger i arbetslaget gemensamt upprätthåller. Det konstruerar ett 

ledarskap som får ta plats endast under förbestämda tider och när alla är delaktiga. Mötestiden kan ses 

som en språklig konstruktion som legitimerar förskollärarens ledarskap (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 

91). 

Att mötestid är arena för ledarskap finns det flera exempel på i empirin, även om det konstrueras på 

varierande sätt. En avdelningsansvarig pedagog beskriver hur möten fungerar för att göra alla 

delaktiga i beslut som tas: 

Det är väldigt lätt och sitta tyst och sedan gnälla lite [....] därför är det väldigt viktigt att alla 

får säga något när vi har möte. Och sitter någon tyst, då försöker jag ”vad tycker du? 

Tycker du att det här är bra?”. Man måste ju försöka att se till att alla pratar. Annars är det 

lätt och komma sedan och säga att “jag sa ju ingenting”. 

På samma sätt som i föregående exempel så beskrivs en vilja från den ansvarige att dela med sig av 

ledarskapet och att mötestiden ger utrymme till det. Det tolkar vi som en diskurs om mötestid som 

arena för ledarskap. Diskursen är de mönster och förgivettaganden som formar hur olika subjekt talar 

och agerar i en viss praktik (Bolander & Fejes 2015, s. 96; Palmer 2010, s. 47). I det här fallet vilka 

handlingsutrymmen som pedagogerna ges på gemensamma möten. Detta skapar en maktbalans som 

du som subjekt antingen kan hålla fast vid eller gå emot (Palmer 2010, ss. 47-48). Informanten 

beskriver hur hon på möten ser som sin uppgift att låta alla komma till tals och även få sina kollegor 

att reflektera kring de beslut som diskuteras. Att få med sig alla på tåget verkar viktigt för att 

upprätthålla ledarskapet och de beslut som fattas. Genom att låta alla uttrycka sig så ska gemensamt 

meningsskapande ske och språket är tänkt att fungera enande. Mötestiden skapar på så vis ett 

ledarskap där alla får vara delaktiga. Dock antyder informanten att den maktbalans som upprätthålls 

genom mötestid mellan den ansvarige och övriga pedagoger ibland motarbetas genom tystnad. 

Språket, eller i det här fallet det uteblivna språket, blir då redskap för att gå emot det kollektiva 

ledarskap som diskursen om mötestid som arena för ledarskap formar. 

Sammanfattning 

Under temat Mötestid som arena för ledarskap synliggörs hur ledarskap konstrueras beroende på den 

gemensamma mötestidens vara eller icke-vara. Det är under mötestiden som viet och kollektivet 

formas och beslutsprocesser äger rum. Där legitimeras ledarskap och det är allmänt accepterat bland 

pedagogerna att möten kräver en ledare för att fungera bra. Ledarskap får alltså ta plats under 
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mötestiden för att utanför mötestiden vara mer osynligt. Mötestiden fungerar också som delegering 

och fördelning av ledarskapet vilket gör bördan mindre tung för en enskild ledare.  

Delat eller uppdelat ledarskap 

Pedagoger som använder vi-form när de talar om hur de kommer överens är något som ofta 

återkommer i empirin. Det har varit svårt att komma in på det individuella ledarskapet och 

pedagogerna talar istället om ett gemensamt ansvar. Formuleringar som “vi satt ner och diskuterade” 

används men utan att definiera vilka “vi” är. Inte heller förtydligas om någon enskild person förde 

fram en viss åsikt eller argumenterade för en särskild tes. Någon förklaring för hur de faktiskt beslutar 

något blir inte heller tydlig, trots att vi ställer frågan på olika sätt. Det enda vår konstruerade empiri 

innehåller angående beslutsprocesser är att pedagogerna i arbetslaget diskuterar och att de är så de 

enas. I det som vi kallar vi-diskursen, vilket kan förstås som en språklig konstruktion (Adams St. 

Pierre 2000, s. 485) som skapar förutsättningar för olika slags ledarskap inkluderas samtliga 

pedagoger i alla delar av besluts- och arbetsprocesserna utan att ta hänsyn till profession eller 

erfarenhet. 

Trots att man talar om ett gemensamt ledarskap så ges det ändå uttryck för att det vid vissa tillfällen 

antingen är nödvändigt att någon går in och styr eller att det ibland är skönt att lägga ifrån sig 

ledarskapet på någon annan, vilket sammantaget kan utgöra en motdiskurs som vi kallar diskursen om 

“vi och dom”. Vår tolkning av empirin är att inom den här diskursen spelar profession roll. Vi kan se 

att förskollärare ibland positionerar sig och ibland positioneras som mer ansvariga och anses ha högre 

kompetens att avgöra vad som behöver göras. Barnskötare, däremot, använder ibland 

professionsskillnaden för att avsäga sig ansvar, utrycker förskollärare såväl som förskollärare. 

I nedstående exempel blir vi-diskursen synlig, men det synliggör också hur olika diskurser får 

konsekvenser för hur pedagogerna positionerar sig och positioneras i relation till ledarskap. En 

barnskötare berättar att det har skett en stor omorganisation där förskolechefen avsatt två hela dagar 

för att all personal skulle kunna sitta ner tillsammans och planera. 

Vi hade en liten omorganisation här i våras. Vi fick ett litet nedslag av kommunen. Kommunen 

var här och tittade på oss och kommer så klart den sämsta dagen någonsin. Men vi tyckte att vi 

skötte det. Men hon hade lite åsikter. Och då blev vi väldigt deppiga. Men då sa vår chef N.N. 

att “ni jobbar jättebra, nu ska vi bara ta tag i det här”. Sen inför hösten, erbjöd hon oss att vi 

fick bestämma själva hur vi skulle jobba. Vi fick sätta oss ner och göra upp våra egna lag. 

Alltså: vi har så här många barn. Vill vi jobba i små grupper eller stora? Vi fick själva sätta oss 

och fundera och sätta ihop det. Och då valde vi att jobba i tre små grupper. Där gjorde vi också 

strukturen för hur dagen ska se ut. Vad vill vi få in i dagarna? 

Mot bakgrund av vårt valda perspektiv söker vi inte efter en essentialistisk förklaring eller en 

generaliserbar sanning om ledarskap utan, i likhet med det som Adams St. Pierre (2000, s. 485) 

beskriver som den feministiska poststrukturalismens syfte, visar vi här hur olika diskurser produceras, 

vidmakthålls och utmanas. I citatet ovan ser vi hur diskurser positionerar pedagoger samt påverkar hur 

pedagoger positionerar sig på olika sätt. En möjlig tolkning är att personen från kommunen 

positionerar personalen som mindre kompetenta, genom att “göra ett litet nedslag”. Kommunens 

representant påpekar observerade brister. Denna handling styr både hur personal blir till som subjekt, 

men också hur verksamheten diskursivt blir till. Utifrån gällande regelverk, det som tjänstemannen 

från kommunen representerar, är verksamheten undermålig, vilket skapar en kontext som både chef 

och personalen förhåller sig till på olika sätt. De ‘görs’ och de ‘gör sig’ i relation till 

kommunaltjänstemannens uttalande ( jfr. Lenz Taguchi 2014, ss. 60-62). 
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Chefen positionerar istället personalen som personer som “jobbar jättebra” trots att hon verkar anse att 

en total omorganisation är nödvändig. När hon bestämmer att arbetslaget gemensamt ska göra upp 

riktlinjer för arbetets strukturer bekräftas och förstärks vi-diskursen. Chefen anser att situationen är 

något de behöver ‘ta tag i’ och hon ger personalen stora möjligheter att påverka hur förskolan ska 

organiseras. i likhet med det som flera forskare (Heikka och Hujala 2013, s. 578; Tam 2018, ss. 8-11) 

beskriver om distribuerat ledarskap ges personalen en möjlighet att påverka sin verksamhets 

utformning. Det ledarskap som chefen ger uttryck för konstrueras genom att stärka bilden av 

personalen som självständig och kompetent, och på så vis lyckas hon genomföra en omorganisation 

som personalen är del av. Genom att se personalen som kompetenta yrkespersoner, vilket chefen ger 

uttryck för när hon ger dem möjligheter att själva konstruera de förutsättningar inom vilka deras 

förskoleverksamhet ska bedrivas, är en möjlig läsning av situationen att de skapas som subjekt med 

diskursiv agens och de skapar sig själva som sådana. Utifrån en feministisk poststrukturell tankefigur 

ser vi att subjekt görs, men också att de gör sig själva utifrån diskurser och kan därför sägas ha ett 

diskursivt agentskap (Lenz Taguchi 2014, s. 60-62), vilket vi visat flera exempel på i föregående 

utdrag av empirin. 

Vi kan även läsa in ett dikotomt förhållningssätt mellan kommunens representant och arbetslaget, 

vilket innebär att det finns ett motsatspar där den ena har ett högre värde än den andra (Bodén 2011, s. 

37). Ett “vi och dom”, där kommunen, “dom”, gör nedslag i en verksamhet vilken personalen, ”vi”, 

uppfattar som tillräcklig - där barnskötaren uttrycker att “vi skötte det”. Detta är något som kan tänkas 

ha betydelse för hur arbetslagets vi-diskurs vidmakthålls och hur det skapar förutsättningar för att 

konstruera ledarskap i arbetslaget som ett gemensamt ledarskap såväl som ett individuellt ledarskap. 

Även mellan förskollärare och barnskötare syns ett “vi och dom”-tänkande, vilket kan utgöra en 

motdiskurs, eller ett alternativ, till vi-diskursen. Ett exempel på detta är när en förskollärare beskriver 

sina tankar om vem i arbetslaget som ska ta ledarskapsansvar: 

[...] ja jag tror att generellt så tror jag att barnskötarna backar undan för att dom vet att det 

är vi som får mer betalt och därför ska vi göra mer jobb, men att dom är villiga att stötta oss 

i det vi behöver. 

I en läsning av det här citatet synliggörs en uppdelning mellan vad som förväntas av förskollärare 

respektive barnskötare, alltså vi och dom-diskursen. Förskolläraren uttrycker att barnskötarna överlåter 

ledaransvar på henne, med motivationen att hon tjänar mer. Det talas alltså inte om förskollärarens 

utbildning och kunskaper som grund för ledaransvar, utan just löneskillnad. Genom att utbildnings- 

och kunskapasskillnaden mellan barnskötare och förskollärare osynliggörs, positioneras och 

positionerar sig, å ena sidan, barnskötaren som den som tjänar mindre. Att hen har lägre 

utbildningsnivå och eventuellt sämre förmåga att koppla praktik till teori eller styrdokument, är något 

som inte lyfts. Förskolläraren, å andra sidan, positioneras och positionerar sig på ett sätt där hennes 

formella kompetens inte har betydelse. 

Samma förskollärare ger uttryck för vi-diskursen i samband med att hon pratar om hur de kommer 

fram till vilket projekt de ska driva tillsammans med barnen. 

[...] så då gjorde vi ett projekt om det för vi märkte att dom [barnen] tyckte att det var kul 

att berätta var dom hade kommit ifrån och vad dom hade ätit. Så det gjorde vi, och det tog 

oss ungefär kanske 1,5 månad att klura ut det. 

Vi kan se hur de båda diskurserna går omlott med varandra, och att pedagoger blir till på olika sätt i 

olika kontexter vilket kan förstås med begreppet multipla subjektiviteter men det är varierande 

kontexter i samma arbetslag som påverkar hur pedagoger positioneras (Lenz Taguchi 2014, ss. 94-96). 
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En barnskötare har tidigare arbetat på en arbetsplats där uppdelningen mellan förskolläraren och 

barnskötarens roller var tydligt separerade, och att den formella kompetensen på så vis synliggjordes 

på den arbetsplatsen vilket positionerar personalen. Barnskötaren uttrycker en önskan att få delta i 

beslutsprocesser, vilket kan ses som ett uttryck för motstånd mot den rådande diskursen:   

För det är klart att man vill vara med… och liksom kunna påverka. Men man fick inte det! 

Det var verkligen så … Där vågade man knappt säga [viskar] ‘Så här tycker jag’. Och 

därför var jag inte där så länge heller. 

Det som barnskötaren beskriver här går att ses som att hon positionerades som någon som skulle följa 

det som förskolläraren hade bestämt, vilket minskade hennes möjligheter att ge uttryck för sin agens. 

Då hon positionerade sig själv som en kompetent person värd att lyssna på var detta var något som hon 

upplevde alltför begränsande och konsekvensen blev att hon bytte arbetsplats. I de här exemplen går 

det att se barnskötaren som någon som utmanar förskollärarnas ledarskap, vilket också Nielsen (2015, 

ss. 8-9) beskriver i sin artikel. 

De här två utsagorna visar hur förskolläraren positioneras som någon som bestämmer och barnskötare 

som sådana som ska följa och utföra arbetet, en vi och dom-diskurs som reglerar vilka 

ledarskapshandlingar som blir möjliga och omöjliga i arbetslaget (jfr Lenz Taguchi 2014, s. 91).  

Sammanfattning 

Under temat Delat eller uppdelat ledarskap blir två diskurser synliggjorda vilka vi har valt att 

benämna dem som vi-diskursen och vi och dom-diskursen. Vi-diskursen beskriver ett ledarskap som 

delas och blir till gemensamt, bland annat när arbetslaget diskuterar tillsammans. Vi och dom-

diskursen innebär att förskollärare och barnskötare kategoriseras utifrån sina olika yrkestitlar, och kan 

på så vis ha en uppdelande effekt i arbetslaget. Den innebär att ledarskap blir till som en individuell 

handling där en leder och en annan följer. Ibland osynliggörs förskollärarens formella kompetens, och 

vi-diskursen, där alla har samma rätt att uttrycka sig, kan fortsätta råda. De två diskurserna 

förekommer parallellt med varandra och konstruerar samtidigt olika typer av ledarskap. I och med att 

det verkar variera vilken diskurs som är dominerande och vilken som är motdiskurs, även inom samma 

arbetslag, innebär det att vissa ledarskapshandlingar kan vara meningsfulla ena stunden, men samma 

handling blir omöjlig i nästa stund. Det här bidrar till att ledarskap i förskolans arbetslag med sina 

varierande uttryck och genom att vara i ständig tillblivelse blir komplext och omöjligt att ge en enda 

beskrivning av.   

Diskussion  

Vi har valt att närma oss ledarskap i förskolans arbetslag genom att synliggöra diskurser kring detta 

ämne. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur ledarskap konstrueras genom diskurser, samt att 

diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs respektive omöjliggörs i arbetslaget där 

pedagogerna arbetar. Vi har intervjuat sju pedagoger från fyra olika förskolor, där samtliga arbetar i 

olika arbetslag, om deras tankar och erfarenheter av ledarskap i förskolans arbetslag. Med hjälp av 

frågeställningen om hur ledarskap beskrivs har vi i empirin kunnat synliggöra diskurser om ledarskap i 

arbetslagen, och har således fått svar på vår andra frågeställning om diskurser som blir identifierade i 

vår konstruerade empiri. Den tredje frågeställningen handlar om hur positioneringar relaterade till 
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ledarskap blir till av de synliggjorda diskurserna. I vår konstruerade empiri blir tre teman tydliga: Det 

osynliga ledarskapet, Delat eller uppdelat ledarskap samt Mötestid som arena för ledarskap, inom 

vilka olika diskurser synliggörs. I det första temat, som handlar om det osynliga ledarskapet, 

synliggörs hur ledarskap är något som inte nämns och där alla förväntas ta eget ansvar. Det innebär att 

ingen ska fatta beslut över någon annan utan istället uppmuntra varandra till att ta egna initiativ.  

En förutsättning för att alla skall kunna ta eget ansvar är att det finns strukturer och rutiner att luta sig 

mot och som föreskriver vad som förväntas av respektive person i arbetslaget. På så vis positionerar 

strukturerna pedagogerna. När vi frågade informanterna om hur de enades om vilket arbetssätt eller 

vilket tema de skulle arbeta med tillsammans med barngruppen hänvisade flera av dem till att de följde 

barnens intressen. Av den anledningen ser vi att barnen indirekt reglerar pedagogernas möjligheter att 

utöva ledarskap, där barnen kan anses vara agentiska subjekt som kan positionera pedagogerna och 

pedagogerna objekt som positioneras. Det andra temat Mötestid som arena för ledarskap utgår från att 

de intervjuade pedagogerna ofta återkom till att de inte hann med reflektion och möten. Mötestiden 

anses av de intervjuade vara viktig för att till exempel bygga upp gemensamma strukturer och 

förhållningssätt. Det är vid möten som man gemensamt diskuterar olika frågor, vilket möjliggör ett 

delat ledarskap präglat av ett ”vi”. När möten och reflektionstid av olika anledningar uteblir beskriver 

några pedagoger det som att de upplever att de antingen inte blir delaktiga eller att de får göra en stor 

del av arbetet själva. Det tredje temat som vi identifierat i vår konstruerade empiri kallar vi Delat eller 

uppdelat ledarskap och där synliggörs två diskurser. Den ena diskursen, vi-diskursen, synliggörs 

genom att pedagoger talar om beslutsprocesser endast i form av diskussioner utan att kunna redovisa 

hur beslut fattas. I vi-diskursen spelar det inte någon roll vilken yrkesroll pedagogen har, alla har 

samma möjlighet att föra sin talan. En annan diskurs som blir synlig handlar om att det ändå finns 

olika förväntningar på vilket ansvar en förskollärare respektive barnskötare bör och vill ta. Vi kallar 

den vi och dom-diskursen. 

Utifrån resultatet av vår analys och mot bakgrund av tidigare forskning om ledarskap i förskolan samt 

relevanta styrdokument kommer vi nu diskutera vilket ledarskap som blir möjligt för pedagoger i 

förskolans arbetslag. 

Mettiäinen (2016, ss. 62-65) beskriver att ledarskap är i ständig tillblivelse och är något som hela tiden 

görs om och om igen genom det oändliga antal materiell-diskursiva möten som sker i varje ögonblick. 

Människor, regler, miljöer, diskurser, känslor och strukturer är bara några av de aktörer som påverkar 

hur ledarskap konstrueras just här och nu. Därför kan vi enligt detta tankesätt inte säga att det finns ett 

typiskt ledarskap inom förskolans arbetslag utan enbart att vi kan synliggöra några olika 

konstruktioner av ledarskap som beskrivs i vår empiri. Det betyder också att vi inte kan slå fast att det 

alltid ser ut så som det beskrivs just under intervjuerna. Assemblage är ett begrepp som används för att 

få fatt i alla dessa materiell-diskursiva möten som skapar mening i situationen (Mettiäinen 2016, ss. 

64-65). Om vi använder oss av begreppet för att titta på vår konstruerade empiri så skulle Mötestid 

som arena för ledarskap kunna ses som ett exempel på ett assemblage där tid och diskurser om vad ett 

möte är, agerar tillsammans med pedagoger och förväntningar på olika yrkesprofessioner för att 

konstruera ledarskap. Det osynliga ledarskapet är ett annat exempel i vår konstruerade empiri där 

ledarskap kan sägas formas av möten, men i det fallet mellan bland annat läroplanens tonvikt på 

barnens inflytande, diskursen om att alla bestämmer och förskolans platta organisation. Tänker vi 

utifrån Mettiäinens (2016, ss. 62-65) poststrukturalistiska utgångspunkter så kan det sägas att det 

ledarskap som blir möjligt för förskolans pedagoger är föränderligt och att de även själva har makt att 

påverka hur ledarskapet formas. 
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En möjlighet att leda och ena ett arbetslag är genom normativ styrning (Riddarsporre 2010, ss.133-

134). I temat om Det osynliga ledarskapet visar vi att ett sätt att reglera pedagogers handlande är att 

upprätta strukturer och rutiner som arbetslaget skall följa. Meningen med strukturerna är att 

pedagogerna då vet vad de skall göra och vad som förväntas av dem. Att implementera strukturerna är 

en process som tar tid, men när de väl fått in strukturerna skulle vi kunna säga att pedagogerna blir 

självreglerande. Då kan de själva avgöra vad som skall göras och hur arbetet skall utföras och cheferna 

blir överflödiga. Dessa strukturer kan förstås som dominerande diskurser som reglerar vilka 

handlingar som blir meningsfulla, men de kan även förstås som ett normativt ledarskap. Vid ett 

normativt ledarskap förmedlar chefen sin vision utifrån vilken verksamhet som bedrivs och personalen 

får stort inflytande i att utforma sätt att realisera visionen (Riddarsporre 2010, s. 134). I och med att 

förskolläraren/förskolechefen och verksamhetschefen har en tydlig bild av vad de vill uppnå genom 

strukturer och att de låter processen att implementera dem ta tid, finns likheter mellan deras sätt att 

beskriva hur de utformar verksamheten med Riddarsporres (2010) beskrivning av det normativa 

ledarskapet, även om informanterna inte själva härleder sitt ledarskap till någon särskild metod eller 

forskning. Det ledarskap som möjliggörs i det här sammanhanget blir begränsat av strukturer och 

rutiner, men det kan också förstås som fritt, då det finns utrymme att vara självständig inom de givna 

ramarna. Ett normativt ledarskap anses ibland vara manipulativt (Riddarsporre 2010, ss. 135-136). Om 

vi tolkar det som att förskolläraren/förskolechefen och verksamhetsansvarige inte har tillit till sin 

personals kompetens, och därmed positionerar personalen som mindre kompetenta, och av den 

anledningen implementerar strukturer som får fungera som en kontrollfunktion eller hjälpmedel för 

pedagogerna, blir det till en annan typ av ledarskap där pedagogernas möjligheter att utöva ledarskap 

inom ramen av arbetslaget är begränsade. 

Under temat om Mötestid som arena för ledarskap visar vi att pedagogerna vill ha mötestid, bland 

annat för att kunna etablera strukturer i arbetslaget och därigenom kunna få inflytande över hur 

avdelningens verksamhet bedrivs. Utifrån en tanke om ett normativt ledarskap kan det uppfattas som 

att visionen är tydligt förankrad i arbetslaget och att pedagogerna drivs av en egen vilja att göra 

verklighet av den och tar ansvar för att utveckla sin verksamhet. Det distribuerade ledarskapet har 

många likheter med det normativa, och inom det distribuerade ledarskapet anses att ledarens uppgift 

inte bara är att förmedla sin vision och praktisk information till personalen, utan också att delegera 

ansvar och skapa förutsättningar för personal att vara självständiga och kreativa i sin utformning av 

verksamheten (Tam 2018, s. 7). Heikka och Hujala (2013, s. 578) förklarar att det distribuerade 

ledarskapet förutsätter en platt organisation. Vi-diskursen, som synliggörs under temat Delat eller 

uppdelat ledarskap, kan förstås som ett uttryck för att pedagogerna i arbetslaget inte har en hierarkisk 

struktur och den ger pedagoger goda möjligheter att föra fram åsikter och påverka. Vi-diskursen 

positionerar pedagogerna och kan på så vis förstås som att den möjliggör ledarskap som ett kollektiv. 

Samtidigt utgör vi-diskursen en risk att förskollärarens kompetens inte beaktas när verksamheten 

planeras. Förskollärarens utbildning och kompetens skulle kunna ses som en garant för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med senaste forskning och beprövad erfarenhet, men när alla i 

arbetslaget har samma rätt att bestämma blir det inte alltid den med utbildning som får det sista ordet. 

Det medför att verksamheten riskerar att utgå från individers antaganden istället för att vara 

vetenskapligt förankrad. I utövandet av ett distribuerat ledarskap framhålls att olika kompetenser är 

värdefulla och att det är viktigt att alla får komma till tals, men det är också viktigt att någon som har 

djupare kunskap och förståelse för en specifik sak får större inflytande i den frågan än den som ännu 

inte är insatt (Heikka och Hujala 2013, s. 578). 
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Det normativa ledarskapet utgår, som vi beskrev ovan, från en idé om att ledaren har en vision som 

den för vidare till övriga personalen och verksamheten utvecklas och formas genom diskussioner och 

förhandlingar som bland annat bidrar till ett kollegialt lärande (Riddarsporre 2010). Vallberg Roth 

(2015, s. 9) talar om att förskolans verksamhet skall utgå från en idé om att skapa en vilja till ett 

livslångt lärande hos barnen. Om verksamheten med barnen skall präglas av idén om ett livslångt 

lärande bör samma idé rimligtvis även genomsyra personalens möjligheter att utvecklas inom yrket. 

När vi ser att arbetslag konstrueras som ett ledande kollektiv där diskussionen är vägen till att fatta 

beslut kan vi tolka det som ett uttryck för en vilja till ett livslångt lärande som blir till gemensamt i 

arbetslaget. När mötestid ofta blir inställd och pedagogers möjligheter att sitta ner tillsammans och 

diskutera uteblir, ser vi i vår konstruerade empiri att enskilda pedagoger tar på sig en ledande roll 

genom att till exempel göra en grovplanering av verksamheten, och skapa sig som en individuell och 

oberoende ledare. Det är motsatt till vad det distribuerade ledarskapet säger om gynnsamma 

organisationer, där man vill ha icke-hierarkiska strukturer som präglas av ett ledande lärande vilket 

sker genom kollegialt lärande (Heikka, Waniganayake & Hujala 2012, ss. 38-39). I analysen av vår 

konstruerade empiri ser vi att brist på mötestid ger upphov till det individuella ledarskapet och vi och 

dom-diskursen förstärker den. Det ger upphov till en organisation som bygger på en idé om att det 

finns ledare och följare, vilket är något som det distribuerade ledarskapet utmanar (Heikka, 

Waniganayake & Hujala 2012, s. 35). Det individuella ledarskapet kan dessutom få konsekvensen att 

någon barnskötare till exempel låter bli att uttrycka sin åsikt och på det viset positionerar sig utanför 

arbetslaget. Det här kan vara ett sätt att göra motstånd, liknande det som Nielsen (2015, ss. 8-9) 

beskriver där barnskötare utmanar förskollärarens ledarskap på olika sätt. 

Sammanfattning 

Analysen av vår konstruerade empiri är indelad i tre teman: Det osynliga ledarskapet, Mötestid som 

arena för ledarskap samt Delat eller uppdelat ledarskap inom vilka olika diskurser synliggörs. Olika 

diskurser möjliggör olika slags ledarskap då pedagoger positionerar sig och positioneras utifrån de 

rådande diskurserna, vilket får konsekvenser för vilka förståelser för vad meningsfulla 

ledarskapshandlingar blir. Analysen av vår empiri genomsyras av två bärande diskurser; den ena 

handlar om ett individuellt ledarskap och den andra om ett gemensamt. Det individuella ledarskapet 

beskrivs som nödvändigt i vissa fall, såsom exempelvis när mötestid uteblir och en pedagog tar på sig 

att själv planera verksamhetens innehåll, vilket upplevs som något negativt. Det gemensamma 

ledarskapet blir till när personalen sitter ner och diskuterar för att bestämma vad de skall göra. Vi 

kallar det för en vi-diskurs där alla i arbetslaget har lika stora möjligheter att göra sin röst hörd. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Ledarskap är ett åsidosatt ämne såväl inom förskollärarutbildningen som inom forskning om förskola 

(Eriksson 2014, s. 2; Heikka et al. 2012 s. 37). Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till att 

medvetandegöra vad ledarskap kan vara och vad det kan bli genom att beskriva vilken relevans 

studien har generellt för pedagoger i förskolan. 

Eriksson (2014, s.1; 2015, s.19) förklarar att skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98 2010) reviderades i syfte att höja kvaliteten på förskolans pedagogik bland annat genom att 

ändra vissa formuleringar kring förskollärarens och arbetslagets ansvarsområden. Ansvar som tidigare 

varit arbetslagets gemensamma blev istället förskollärarens enskilda, vilket antyder att förskolläraren 

får en ledande roll i arbetslaget. Även Hjort och Pramling (2014, s. 2) påpekar förskollärarens nya roll 
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och den yrkeskompetens som krävs för att bedriva verksamheten enligt styrdokumenten, vilket antyder 

att förskolläraren behöver leda och delegera arbete i arbetslaget. Vår empiri tyder dock på att 

ledarskap är en icke-fråga i förskolans arbetslag vilket positionerar pedagogerna. Samtal om 

förskollärares ansvar mynnade ut i att informanter talade om tidsbrist och mycket att göra, istället för 

att prata om att exempelvis delegera arbete, vilket marginaliserar pedagogers möjliga ledarskap. 

Att ledarskap inom förskolan är ett outforskat och nedprioriterat forskningsområde bekräftar flera 

forskare (Eriksson 2014, s. 2; Heikka, Waniganayake & Hujala 2012, s. 37) men forskning behövs för 

att ta vara på förskollärarens yrkeskompetens och kunna bygga organisationer som utvecklas och 

präglas av ett kollektivt lärande (Heikka, Waniganayake & Hujala 2012, s. 35). Vi-diskursen, som 

synliggörs i analysen av vår konstruerade empiri, innebär att det finns en risk att förskollärarens 

perspektiv inte får gehör i arbetslaget. När alla i arbetslaget har samma inflytande över arbetet och 

besluten som fattas är det inte självklart att förskollärarens argument vinner, även om de är grundade i 

vetenskap. Detta riskerar att leda till att det inte är säkert att verksamheten vilar på en vetenskaplig 

grund, trots att kompetensen finns i arbetslaget. För att höja professionens status vill många 

förskollärare lyfta yrkeskunskap som något som innebär ett specifikt kunnande med krav på formell 

behörighet. De vill ge en motbild till att verksamheten i förskolan ibland likställs med barnpassning 

där det räcker att den som jobbar har rätt personlighet och sunt förnuft (Hjort och Pramling 2014, s. 

10). Ett distribuerat ledarskap handlar om att öka verksamhetens kvalitet genom att bygga in 

lärandeprocesser i verksamheten vilket skapar möjligheter för förskolläraren att leda genom lärande, 

och kan bidra till att höja professionaliteten i arbetslaget (Heikka, Waniganayake & Hujala 2012, ss. 

35). Forskning inom ledarskap och organisation visar att det genom utbildning i ledarskap går att 

påverka vilket ledarskap som sedan utövas i en verksamhet (Waldman, Galvin, & Walumbwa 2012, s. 

164). Av det skälet finns det ytterligare anledning att under förskollärarutbildningen ta upp ledarskap, 

med ett särskilt fokus på de speciella förutsättningar som präglar förskolans arbetslag. 

En faktor som kan ha betydelse för vilket ledarskap som blir möjligt i förskolan är kön. I vår 

konstruerade empiri identifierar sig samtliga som kvinnor, vilket även vi själva gör. Utifrån ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv görs vi till kvinnor och vi gör oss till kvinnor utifrån de 

rådande diskurserna. Det medför att endast ledarskapshandlingar som passar in i den kvinnliga 

diskursen blir meningsfulla, och andra handlingar utgör ett motstånd till det som uppfattas som 

normalt, det som tas för givet om hur kvinnor beter sig (Lenz Taguchi 2014, ss. 60-62). Riddarsporre 

(2010, ss. 135-136) anser att kvinnodominansen bland personal i förskolan har betydelse och menar att 

en hierarkisk organisation hör till en manlig kontext, medan kvinnligt ledarskap sker inom 

nätverksorganisationer. Även Sisson och Iverson (2014, s. 218) ser att kön kan ha betydelse för vilket 

ledarskap som blir möjligt att utöva. Detta är något som bekräftas i analysen av vår konstruerade 

empiri genom vi-diskursen, vilken till viss del kan liknas vid en nätverksorganisation. Utifrån vårt 

valda perspektiv blir intervjuaren medkonstruktör av empirin. Vi blir därför delaktiga i att producera 

och reproducera diskurser, även om vår ambition hela tiden varit att frigöra oss från olika 

förgivettaganden som diskurser innebär. I det här fallet är vi två studenter som identifierar oss som 

kvinnor som identifierar kvinnliga pedagoger i en miljö som är kvinnligt könskodad. Trots att det är 

uppenbart att kvinnor är överrepresenterade frågar vi aldrig om kön har betydelse för ledarskap och 

ingen av informanterna lyfter själva upp det. Vad säger detta omedvetna osynliggörande av kön om 

ledarskap i förskolan? Sisson och Iverson (2014, ss. 221-222) menar att det finns ett motstånd bland 

kvinnor att ta på sig rollen av expert och att vara auktoritär då det inte stämmer överens med bilden av 

att kvinnor bör var omhändertagande och ömsinta (ibid. s. 219).  
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Å andra sidan skriver Hjort och Pramling (2014, s. 10) fram förskollärarnas kamp för att stärka sin 

profession. De lyfter hur samhället ser förskolläraryrket som en vardagskunskap och något som 

gemene man klarar av medan förskollärarna själva däremot hävdar sin yrkeskunskap som något som 

kräver specifik kunskap och utbildning. Detta visar på en helt annan diskurs om förskollärare än den 

som Sisson och Iverson (2014, ss. 221-222) lyfter om kvinnors ovilja att identifiera sig som expert. 

Istället hindrar rådande diskurser dem att hävda sin profession i egenskap av förskollärare, och 

positionen som ledande och mer kunnig inom barns utveckling och lärande omöjliggörs för dem. Den 

vi-diskurs som vi tidigare beskrivit är ett exempel på hur pedagogerna själva bidrar till att upprätthålla 

förgivettaganden om arbetet inom förskolan som en vardagskunskap snarare än en yrkeskunskap. 

Ingen vill framställa sig som mer kompetent än någon annan. Men vi-diskursen går även att 

problematisera utifrån Enös (2005, ss. 114-118, 204-205) tankar om hur inte endast kön, utan även 

samhällsklass påverkar de olika yrkesgrupperna inom förskolan. Hon diskuterar den platta 

organisation som ofta framhävs som positiv men egentligen kan vara ett sätt att dölja den hierarkiska 

ordningen mellan förskollärare och barnskötare som råder i samhället. Genom att prata om vi och oss 

skapas en samanhållning och en gemenskap, som kan tänkas bidra till bättre stämning på 

arbetsplatsen, men det kan för den sakens skull inte sudda ut de normer och värderingar som 

respektive yrke bär med sig. Vi-diskursen kan sägas överbrygga skillnaden mellan förskollärare och 

barnskötare och den uppfyller på så vis syftet att agera motstånd mot vi och dom-diskursen. Enö 

(2005, ss. 204-205) beskriver att den likhetsideologi, som ger barnskötare och förskollärare samma 

möjligheter att påverka utformandet av verksamheten, riskerar att förskollärarna åsidosätter sin 

yrkesidentitet, men det kan också leda till att skapa samhörighet och utveckling. Utifrån Enös (2005, 

ss. 204-205) forskning, som visar att det i praktiken finns olika sätt att hantera att förskollärare och 

barnskötare har olika utbildning, men även i analysen av vår konstruerade empiri, kan vi se att vi-

diskursen riskerar att förskolläraren positioneras som likställd med barnskötarna med följd att hennes 

profession inte räknas. Däremot kan vi och dom-diskursen istället bli ett hinder där det inte finns 

möjlighet att dela med sig och ta del av andras kunskaper och erfarenheter och barnskötarna kan 

istället uppleva att deras kunskaper och erfarenheter osynliggörs.   

Utifrån detta kan vi anta att det finns flera diskurser som råder samtidigt eller som avlöser varandra. 

Det öppnar för att det möjliggörs och omöjliggörs olika slags positioneringar relaterade till ledarskap 

vilket kan medföra att det möjliggörs och omöjliggörs olika slags ledarskap pedagogerna vilket kan 

förstås med begreppet multipla subjektiviteter. Våra informanter är dels kvinnor i den kvinnligt 

könskodade miljön som förskolan utgör, dels har de ett arbete som ofta kategoriseras som ett arbete 

som de flesta klarar av utan särskild utbildning, dessutom arbetar de inom en verksamhet som präglas 

av att arbetslagen består av förskollärare med en akademisk utbildning och barnskötare som saknar 

högre utbildning och den klassklyfta som detta medför. Oavsett vilken av dessa diskurser som blir 

dominerande så tänker vi oss att framförallt ett kollektivt ledarskap möjliggörs samtidigt som det 

omöjliggör positionen som auktoritär ledare. 

Slutsatser 

Vi kan se att ledarskap möjliggörs och omöjliggörs på olika vis. En återkommande beskrivning av 

beslutsprocesser är att ”vi satt ner och diskuterade” eller liknande. När arbetslaget får möjlighet att just 

sitta ner och diskutera skapas ett ”vi” vilket vi ser som ett gemensamt eller kollektivt ledarskap. Det 

kollektiva ledarskapet utgår ofta från ett intresse eller behov som har observerats i barngruppen. Det vi 

kallar det för vi-diskursen är den diskurs som dominerar när ledarskap blir till gemensamt. Vår 
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konstruerade empiri tyder på att det ledarskap som de intervjuade pedagogerna genom sitt tal uttrycker 

att de föredrar är just det kollektiva ledarskapet som konstrueras av vi-diskursen. En risk med det 

kollektiva ledarskapet, där alla i arbetslaget har samma möjlighet att påverka arbetet, kan vara att 

förskollärarens yrkeskompetens går förlorad då allas argument är lika mycket värda. Ibland uttrycks en 

önskan om att förskollärare bör göra vissa saker eller att barnskötare bör vara mer delaktiga i 

planeringsarbete, vilket vi kallar för vi och dom-diskursen. En risk med den är att barnskötarnas blir 

osynliggjorda då deras kunskaper och erfarenheter inte blir tagna på allvar. 

Mot bakgrund av att flera av de intervjuade pedagogerna anser att ledarskap inte är något som de 

behöver prata om, samtidigt som de inte kan beskriva hur beslutsprocesser i arbetslaget ser ut, blir vår 

slutsats att arbetslagets ledarskap är ett osynliggjort ämne på förskolor såväl som inom 

förskollärarutbildningen. 

I inledningen av det här examensarbetet berättade vi att en av anledningarna till att vi ville undersöka 

ledarskap är att vi undrar hur vi ska bli uppskattade ledare i våra kommande arbetslag. Resultatet av 

vår undersökning ger inget enkelt svar på den här frågan. Vi kan dock se att mötestid är viktig, både 

för att diskutera olika frågor, men också för att pedagogerna skall bli en del av en helhet som 

tillsammans skapar verksamheten. Vi kan också se att det finns anledning att hitta sätt att ta vara på 

förskollärares professionskompetens men att samtidigt värna om lagandan i vi-diskursen genom att 

låta bernskötare bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Vår slutsats är att genom att skapa 

strategier som låter alla i arbetslaget vara en del av ett lärande, och där förskollärarens kunskaper kan 

tas tillvara för att påverka att arbetet bedrivs utifrån aktuell forskning och i linje med styrdokument, 

kan vi både öka kvaliteten i förskolan men också bli uppskattade ledare i arbetslaget. För att kunna 

arbeta på det viset behöver vi fördjupade kunskaper i ledarskapsstrategier men framförallt behöver en 

organisation för förskolan skapas som utgår från tankar om ledande lärande. 

Vidare forskning 

Eftersom vi noterat att flera informanter uttrycker ett jämställt och gemensamt ledarskap så är ett 

förslag på vidare forskning att göra en observationsstudie av beslutsprocesser och arbetsfördelning 

mellan pedagoger i arbetslaget. Blir vi-diskursen synlig även i observationer av praktiken, eller är den 

något som pedagoger endast talar om? 

Ett annat förslag är att intervjua förskolechefer om deras syn på ledarskap mellan pedagogerna i 

förskolans arbetslag, både hur det ser ut idag och hur de önskar att det skulle fungera samt vad chefen 

kan göra för att forma arbetslag som når hög kvalitet i sin verksamhet. 

En fråga som har väckts hos oss under tiden för det här examensarbetet är: Hur kan enskilda 

pedagoger utveckla sitt ledarskap inom en kontext som förmedlar att alla beslut ska fattas gemensamt 

och där det inte talas om ledarskap? Det skulle vara intressant att undersöka för att vidare kunna 

utveckla lärande organisationer inom förskolan. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Samtyckesbrev  

Ort och datum 

 

Hej! 

 

Vi heter Annamaria och Karin och är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, 

avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen 

för vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår 

studie kommer handla om ledarskap och rollfördelning i förskolans arbetslag.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskollärare och/eller barnskötare vid er 

förskola under tiden v.48 – 49. Vi beräknar att varje samtal kommer att ta max 60 minuter och sker vid 

överenskommen tid och vald plats. Du som respondent kommer att ges möjlighet att delge dina 

subjektiva upplevelser och tankar om hur arbetsfördelningen och ledarskapet ser ut i just ditt arbetslag. 

Vi kommer att använda oss av anteckningar och ljudupptagningar för dokumentation.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet.  

 

 

 

Vänliga hälsningar Annamaria & Karin 

 

Annamaria Olsson Lindau  

Tel. XXX-XXXXXXX 

XXX.XXX@XXX.XXX 

 

Karin Erhardsson 

Tel. XXX-XXXXXXX 

XXX.XXX@XXX.XXX 

 

 

Linnéa Bodén (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Tel. XX-XXXXXX 

XXX.XXX@XXX.XXX 
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Jag har muntligen informerats och har fått tillfälle att ställa frågor. Jag har tagit del av 

ovanstående skriftliga information och samtycke till deltagande i studien. Jag samtycker till att 

resultaten får användas sammanställas anonymt för redovisning. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. 

 

 

 

 

 

Datum:……………………………………… 

 

Signatur:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………………………………………

……………………………………. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Vi heter Annamaria och Karin och är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, 

avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen 

för vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår 

studie kommer handla om ledarskap och rollfördelning i förskolans arbetslag.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskollärare och/eller barnskötare vid er 

förskola under tiden v.48 – 49. Vi beräknar att varje samtal kommer att ta max 60 minuter och sker vid 

överenskommen tid och vald plats. Du som respondent kommer att ges möjlighet att delge dina 

subjektiva upplevelser och tankar om hur arbetsfördelningen och ledarskapet ser ut i just ditt arbetslag. 

Vi kommer att använda oss av anteckningar och ljudupptagningar för dokumentation.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet.  

Bakgrund 

 Namn 

 Yrkeskategori 

 Hur ser arbetslaget hen jobbar i ut (hur många, yrkesroller) 

 Arbetserfarenhet 

Ledarskap  

 Kan du berätta om hur ni gör för att strukturera dagen? Hur bestämmer ni vad som ska göras 

och vem som ska göra det? Hur leds arbetet? Vem leder detta arbete? 

 Kan du berätta om ett planering/reflektionsmöte i arbetslaget: vem leder detta möte? 

 Hur bestämmer ni vad som ska göras på en samling och vem som ska leda den?/vem planerar 

innehållet i samlingen? 

 Vad är din roll i arbetslaget? 

 Tycker du det finns någon ledare i arbetslaget? Vem är drivande?  

 Vad betyder ledarskap för dig? Pratar ni om ledarskap i arbetslaget? 

 Hur fattas beslut? 

 Kan och får alla vara delaktiga i beslutsprocesser/ kan du påverka? Hur? 

 Finns det yttre faktorer som påverkar gruppdynamiken/hierarkin?  
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Hur struktureras det vardagliga arbetet kring 

Planering 

Reflektion 

Dokumentation  

o Tidfördelning (hur kommer det sig att det är på det viset) 

o Arbetsuppgifter fördelning (varför är det som det är?) 

o Gemensamma möten  

o Finns rutiner och följs de? 

Erfarenheter  

 Hur upplever du ert arbete i arbetslaget i relation till frågor om ledarskap? 

 

Förändring 

 Har du märkt några förändringar i ert arbete i arbetslaget i relation till ledarskap sedan den 

reviderade läroplanen kom ut? I sådana fall på vilket sätt? 

 Är det något du skulle vilja förändra i ert arbetssätt vad gäller planering och beslutsfattande? 
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