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Abstrakt 
Svensk titel: ”Det är ju därför man tar slut”- En kvalitativ studie om några förskollärares 
uppfattningar om hållbart ledarskap i förskolan. 
 
Engelsk titel: ”That´s why you run out” – A qualitative study about some preschool 
teacher´s perception of sustainable leadership.  
 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur några förskollärare uppfattar sitt 
ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vad de anser vara viktiga kompetenser för ett 
hållbart ledarskap samt vad de anser som hindrande och främjande villkor för ett 
hållbart ledarskap. Betydelsen av denna studie är att belysa förskollärares 
ledarskapssituation för att verksamma och blivande förskollärare ska få en möjlighet att 
utveckla ett hållbart ledarskap, vilket gagnar både den enskilda förskollärares framtid i 
yrket samt förskolans kvalité.  
 
Studien utgick från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sex 
förskollärare från mindre orter har intervjuats. I resultatet framkom aspekter för hur 
förskollärare upplever hållbart ledarskap. De nämner vikten av att skapa balans utifrån 
verksamhetens mål och verksamhetens verkligheter även mellan yrkesliv och privatliv. 
Aspekter som långsiktig syn på lärande, gemensamt ledarskap, relationella 
kompetenser, samverkan och resurser är av betydelse för hur förskollärare upplever sitt 
ledarskap och i förlängningen hållbarhet. 
 
Nyckelord 
Förskola, förskollärare, hållbart, ledarskap samt hållbart ledarskap  
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1. Inledning  
Vårt intresse för hållbart ledarskap i skolan grundar sig i en publikation som 
lärarförbundet har gjort (Koch 2015). Publikationen visar siffror på att förskollärare 
toppar statistiken med flest sjukskrivna, jämförelsevis med landets grund- och 
gymnasielärare. Lärarförbundet menar att det handlar om samvetsstress när 
ambitionerna och kraven höjs i förskolans verksamhet (a.a.) Vi har valt detta ämne för 
att vi anser att det är relevant för vårt blivande yrkesliv som förskollärare. Därför har vi 
valt att undersöka hur sex förskollärare uppfattar ledarskap utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
 
 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Hållbarhet  
Begreppet hållbar utveckling skapades från första början i Bruntlandsrapporten 1987 
och har utvecklats i en miljökontext där hållbarhet handlar om utveckling av ett hållbart 
ekosystem för kommande generationer enligt Hargreaves & Fink (2008). Det handlar 
om att “... utveckla och bevara det som är viktigt på sätt som skapar positiva samband 
och utveckling och inte skadar andra nu eller i framtiden” (2008:26).  
 
Unescos bildningsideal utgår från fyra grundpelare för hållbar utveckling, de består av 
lära sig att veta, lära sig att göra, lära sig att vara, lära sig att leva tillsamman.  
Hargreaves och Fink (2008) har efter femton års empirisk forskning sett behovet av en 
femte grundpelare, vilket är lära sig att leva hållbart. De menar att eftersom vi bor på 
en planet som är miljömässigt hotad vilket vi alla har ett ansvar för, är den femte 
pelaren lika relevant idag som grundläggande läs- och skrivfärdigheter och 
matematikkunskaper. Hargreaves och Fink (2008) menar därför att om vi inte 
eftersträvar den femte grundpelaren att lära sig leva hållbart kommer det finnas en risk 
att vi inte kan lära oss utifrån de andra grundpelarna heller (a.a.).  
 
1.1.2 Hållbart ledarskap i skolan 
Enligt Wolff (2015) har goda resultat i skolan börjat ses som viktigare än gott 
skolklimat. Effektivitet och ansvar för att förverkliga resultatet i skolan läggs på de 
enskilda lärarna. Fokus i dagens samhälle riktas till att nå allt högre kunskapsmål på en 
begränsad tid som följd av krav på kvalité i verksamheten vilket bryter ned lärare. 
Lärare som resursbank minskas på energi och svårigheter att rekrytera nya lärare 
kommer till följd. Fenomenet utforskades i USA men det visade det sig att samma 
fenomen gäller i hela Europa (a.a.). Det finns ett behov av hållbart ledarskap i skolan 
som utvecklar verksamheten och lärandet i skolan på grund av att kunskapskraven ökar 
enligt Hargreaves och Fink (2008). 
 
Hargreaves och Fink (2008) har efter många års forskning kunnat ta fram en teori för ett 
hållbart ledarskapskoncept i skolan. De definierar begreppet hållbart ledarskap utifrån 
stabilitet, moraliska grunder och långsiktighet. Enligt Hargreaves och Fink (2008) 
innebär stabilitet att ett hållbart ledarskap i skolan bevarar och utvecklar ett djupgående 
lärande för alla och på sätt som inte skadar utan ger positiva resultat för andra. På det 
viset ligger inte hållbart ledarskap som en individuell strategi utan skapas utifrån ett 
kollegialt ledarskap som påverkas av moraliska grunder. Långsiktighet i hållbart 
ledarskap för skolan innebär kunna skapa ett ledarskap som inte skadar sin omgivning 
utan genererar utveckling på ett längre perspektiv (a.a.).  
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Hargreaves och Fink (2008) redogör för sju principer för hållbart ledarskap i skolan. 
Principerna är Djup, längd, bredd, rättvisa, mångfald, resursrikedom och bevarande 
och utgör ett helhetsperspektiv för hur hållbart ledarskap skapas i skolan. Dessa 
principer kommer vi att redogöra för i kapitlet Teoretiskt ramverk. Hargreaves och 
Finks (2008) principer kommer ligga till grund för studiens syfte och frågeställning. 

För att kunna synliggöra hur hållbart ledarskap ser ut i förskolan använder vi oss av 
Hargreaves och Finks (2008) principer i relation till aktuell forskning om ledarskap i 
förskolan. Vilket skapar förutsättningar till relevant diskussion om hållbart ledarskap i 
förskolans kontext. Den aktuella forskningen vi har valt bidrar med begreppen 
ledarskap i förskolan, ledarkompetens i förskolan och villkor för ledarskap som 
resurser, ledning, arbetsmiljö, tid, intensifiering, skuldkänslor samt samhällets 
förväntningar och krav som vi redogör för i kapitlet Teoretiskt ramverk. 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att belysa några förskollärares ledarskapssituation, gällande vad 
de anser vara viktiga kompetenser för ett hållbart ledarskap samt vad de upplever som 
hindrande och främjande villkor för ett hållbart ledarskap. Studien utgår från en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med sex verksamma förskollärare.  
 
 
2.1 Frågeställning 
1. Hur uppfattar några förskollärare sitt ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
2. Vilka kompetenser krävs för ett hållbart ledarskap enligt förskollärare?  
3. Vilka villkor hindrar respektive främjar ett hållbart ledarskap enligt förskollärare? 
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3  Teoretiskt ramverk 
Vi kommer här redogöra för teori och forskning som är relevant för uppsatsens 
frågeställning. I följande underrubriker kommer hållbart ledarskap i skolan, 
förskollärares ledarkompetens och främjande och hindrande faktorer för ledarskap 
redogöras. 
  
 
3.1 Hållbart ledarskap i skolan 
3.1.1 Sju principer för hållbart ledarskap i skolan 
Hargreaves och Fink (2004, 2008) delar in hållbart ledarskap i skolan i sju principer för 
att klargöra hur förändring och ledarskap blir hållbara. Djup, längd och bredd bildar, 
enligt författarna, kärnan i ett hållbart ledarskap och de resterande fyra principerna, 
ledarskap, rättvisa, mångfald, resursrikedom och bevarande, utgör det yttre skalet för 
hållbart ledarskap. För att uppnå hållbart ledarskap måste alla principer vara i samklang 
enligt Hargreaves och Fink (2004, 2008). 

Djup 
Den första principen är den största och överordnar de andra principerna enligt 
Hargreaves och Fink (2004, 2008). Den handlar om lärarens förmåga att sätta lärandet 
och relationerna främst och känna en meningsfullhet i detta. Principen omfattar därför 
en moralisk dimension där lärarens val och relationer har en avgörande betydelse för 
hur ett hållbart ledarskap utvecklar sig. Utifrån ett hållbart ledarskap behöver man skapa 
ett klimat där det finns tid och möjlighet att exempelvis ifrågasätta förändringar innan 
verksamheten rusar framåt och genomför dem. I förhållandet till djupt lärande ses 
långsiktighet, kritiskt, tankfullt och eftertänksamt förhållningssätt för att skapa mening 
med de mål som är uppsatta för verksamheten. På det viset strävar läraren efter att skapa 
kvalité framför kvantitet i lärandet och ser på resultat utifrån ett längre perspektiv menar 
Hargreaves och Fink (2004, 2008).  
 
Längd 
Den andra principen handlar om att skapa ett ledarskap som ska vara över tid och på så 
sätt bli hållbart enligt Hargreaves och Fink (2004, 2008). Ett hållbart ledarskap i skolan 
innebär att ingen ledare är oersättlig, det bör istället vara en växelverkan mellan ledare 
så att inte verksamheten vaggas in i invanda mönster eller att verksamheten stannar av 
när en ledare försvinner. Verksamheten behöver vara tydlig med sina ambitioner och 
visioner för att nya kollegor eller vikarier lätt kan komma in i arbetet på skolan. 
Principen bygger därför på hållbara förändringar menar Hargreaves och Fink (2004, 
2008).  
 
Bredd 
Den tredje principen förespråkar ett fördelat ledarskap där flera lärare är involverade 
enligt Hargreaves och Fink (2004, 2008). Det hållbara ledarskapet kan ses när ledaren 
tar tillvara på sina kollegors kompetenser och inser att ledaren inte själv kan ansvara för 
lärandet och utvecklingen av verksamheten. Ett hållbart och fördelat ledarskap 
inspirerar såväl ledare som kollegor samt att det ges möjlighet till att skapa det djup och 
längd som beskrevs tidigare. Även om det finns exempel på storartade ledare som mer 
eller mindre själva lyft organisationer från botten till toppen är detta inget som skolan 
kan bygga sin organisation på. Istället menar Hargreaves och Fink (2004, 2008) att 
grunden ska bygga på det gemensamma ansvaret för lärandet och utvecklingen av 
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skolans verksamhet. I det delade ansvaret tar lärare ansvar i samma mängd som de ges 
för att skapa hållbarhet i ledarskapet (a.a.).  

Rättvisa 
Den fjärde principen enligt Hargreaves och Fink (2004, 2008) strävar efter en social 
rättvisa som sträcker sig utanför den egna avdelningen eller organisationen. Det hållbara 
ledarskapet ser inte bara till sin egen verksamhet och till sina egna villkor utan främjar 
också andra kollegors verksamheter och villkor. Det krävs eftertänksamhet över beslut 
och handling så att det inte skadar någon annan (a.a.).  
 
Mångfald 
I den femte principen förespråkar Hargreaves och Fink (2004, 2008) ett hållbart 
ledarskap som främjar mångfald. Som hållbar ledare gäller det att vara hängiven och 
öppen för mångfald ifråga om lärande och kunskapssyn, att kunna utnyttja skillnader 
istället för att se hinder. Fokus är på ett individuellt lärande hos barnen och ett 
tillvaratagande av kollegors kunskap. Mångfald är en förutsättning för att lärare ska 
kunna arbeta nätverkande och att det ska bli fruktbart för relationer och lärande i 
verksamheten (a.a.).  
 
Resursrikedom 
Den sjätte principen resursrikedom riktas till att ta hand om mänskliga och materiella 
resurser enligt Hargreaves och Fink (2004, 2008). Principen bygger på att uppmuntra 
och stödja sina kollegor till förnyad kraft i ledarskapet. Mänskliga resurser behöver inte 
alltid innebära att det krävs fler medarbetare. En förutsättning för förnyad kraft är att 
skapa en tillit, tillförsikt och positiva känslor till sina befintliga kollegor. Ett hållbart 
ledarskap förhåller sig resursstarkt och hushållar både med människors kraft, material 
och pengar för att skapa hållbarhet (a.a.).  
 
Bevarande 
Den sjunde och den sista principen Hargreaves och Fink (2004, 2008) skriver om 
handlar om att ta tillvara på lärdomar genom att blicka tillbaka på organisationen och 
utnyttja lärdomarna för att bygga det fortsatta arbetet in i framtiden. Detta innebär att 
rensa ut tidigare arbetsmetoder som inte visat sig vara effektiva eller vilka helt enkelt 
spelat ut sin roll. Samtidigt som det gäller att kunna plocka upp delar eller hela metoder 
ur sina erfarenheter för att förverkliga dem i verksamheten om det är relevant för att 
bygga en bättre framtid för verksamheten och organisationen. Det hållbara ledarskapet 
tar till vara på dessa aspekter vilket är till verksamhetens och kollegors fördel (a.a.). 
 
Hargreaves och Fink (2003) genomförde två studier på sex gymnasieskolor i Ontario, 
USA samt åtta gymnasieskolor i Ontario och New York. I den första studien har de 
observerat skolornas förändringsarbete över tid för att synliggöra hållbara förändringar 
och den andra studien fokusera hållbart ledarskap. Det framkommer tre aspekter av 
hållbara verksamheter. Den första aspekten ses utifrån en verksamhet där inte snabba 
vinster, modellskolor eller tillfälliga projekt är primära lösningar. Istället ska lösningar 
föreslås som gagnar alla i verksamheten. Den andra aspekten ses utifrån hur resurser 
fördelas. Genom att ha pilotprojekt som gagnar ett fåtal minskar det utvecklingen för 
helheten. Det vill säga att det blir ett fåtal skolor som utvecklas snabbare medan flertalet 
skolor inte får den möjligheten, vilket påverkar de olika skolornas kvalité.  Det kan ses 
utifrån både materiella resurser men även som kompetenser hos personal. Den sista 
aspekten utgår från hur samhället ser ut och hur skolan har möjlighet att förändra så att 
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alla har möjlighet att ta till sig ett lärande. En alltför standardiserad skola kan hämma 
mångfald och slår ut de svaga till exempel ekonomiskt utsatta, nyanlända med annat 
språk samt barn i behov av särskilt stöd (a.a.).  
 
 
3.2 Förskollärares ledarkompetens 
I relation till Hargreaves och Finks (2008) principer för hållbart ledarskap i skolan ställs 
följande aspekter som ledarskap i förskolan samt ledarkompetenser i förskolan för att 
kunna svara på uppsatsens frågeställning om vilka kompetenser som krävs för ett 
hållbart ledarskap i förskolan. 
 
3.2.1 Ledarskap i förskolan 
Enligt Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) innebär ledarskapet ständiga möten med 
barn och föräldrar, vilket kräver att förskollärare interagerar. Det är ett ständigt arbete 
med att bygga relationer med barn och föräldrar och att lära känna sina arbetskamrater 
(a.a.) vilket även Sheridan, Sandberg & Williams (2015) bekräftar. Sheridan m.fl. 
(2015) menar att ledarskap riktar sig till att skapa bästa villkor för barns lek, lärande, 
omsorg och fostran, administrativa uppgifter och ekonomi och även vara ett stöd i barns 
och vuxnas relationer. Att leda enskilda barn eller barngrupp kan tolkas som ett 
normativt fenomen för vuxenrollen men är för den delen inte ett självklart inslag i 
verksamheten (a.a.).  
 
Sheridan m.fl. (2011) har bland annat forskat om hur förskollärare ser på ledarskap. 
Forskningen utgår från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har gjorts 
med 30 förskollärare från förskoleklass och förskola. Av de 30 informanter arbetar 15 
förskollärare i Stockholm och Göteborg och 15 förskollärare på mindre orter i mellersta 
Sverige. I resultatet framkom att förskollärarna ser ledarskapet som en pedagogisk 
metod som både behöver en auktoritet och legitimitet. Den pedagogiska metoden 
praktiseras genom att samspela i dialog, initiera samt fatta genomtänkta val samtidigt 
som förskolläraren tar ansvar för innehållet. I resultatet framkom även att det inte är alla 
som är beredda att ta ledarskapet för barn och kollegor men att majoriteten förskollärare 
uppger att de på ett medvetet sätt leder barn och sina kollegor. Att leda kollegor menas 
att förskollärarna initierar pedagogiska diskussioner samt argumenterar för sina egna 
åsikter och perspektiv för att kunna utveckla verksamheten (a.a.).  
 
3.2.2 Ledarkompetens i förskolan 
Hur ledarkompetensen har förändrats fram till det postmoderna samhället som råder 
idag skriver Hargreave (1998) om. Den snabba förflyttningen av arbetslivet från 
mekanisk industrialism till elektronisk industrialism har gjort att skolans värld ständigt 
förändras utifrån kunskapsmål och innehåll. Genom decentraliseringen har skolan gått 
från en arena, med regler och förordningar, som gällde i hela riket till att ha delats upp 
på cirka trehundra kommunala arenor där det styrs av mål och resultat. Det postmoderna 
samhället har lett till att lärarna ingår i ett ständigt förändringsarbete där olika villkor 
ställs som avgörande faktorer för lärarnas profession (a.a.).  
 
Förskollärares kompetens synliggörs i ledarskapet och behöver ständigt transformeras 
utifrån samhällets och förskolans utveckling. Samtidigt som vetenskapen gör nya 
insikter och kunskaper om förskollärares yrke så konfronteras förskollärare med en 
yrkesroll som drivs av en tradition och en historia. Förskollärare behöver därför ha 
kunskap om förskolans historia, de olika ideologier som funnits, nutidens teorier och 
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kunskapsutveckling men även vara öppen för framtida krav och förväntningar på 
förskolans verksamhet. Förskollärarkompetens definieras av denna anledning som 
komplext, multidimensionellt och relationellt fenomen (Sheridan m.fl. 2011, 2015).  
 
Sheridan m.fl. (2011, 2015) synliggör förskollärarkompetensen med hjälp av de 
didaktiska frågorna, vad, varför och hur, i tre dimensioner; kunnande om vad och 
varför, kunnande om hur samt interaktiva, transformativa och relationella kompetenser. 
Dimensionerna synliggör hur förskollärarkompetensen skapas och utvecklas i 
interaktionen mellan de historiska, samtida och framtidsperspektiven vilket speglas i 
förskollärarnas förhållningssätt, samspel och kommunikation i förskolans verksamhet. 
Dimensionen kunnande om vad och varför handlar om förskollärares ämneskunskap, 
innehållskunskap, pedagogisk medvetenhet samt förmågan att kritiskt reflektera i 
verksamheten och över sin egen roll. Dimensionen kunnande om hur lyfter fram 
förskollärares ledarskapsförmåga att leda verksamhet, barn och kollegor. Dimensionen 
inkluderar även förmågan att organisera. I organisationskompetensen ingår inte bara 
verksamhetens struktur utan även en bärande kompetens att skapa förutsättningar för 
barns lärande och välmående. I relation till barns lek handlar även 
organisationskompetensen om att skapa förutsättningar till lek, utveckling av lek samt 
lärandemiljöer. En avslutande förmåga i denna dimension lyfts simultankapaciteten 
fram som en “ständig uppmärksamhet” mot det som sker i förskolans verksamhet.  
Dimensionen interaktiva, transformativa och relationell kompetens innebär en 
helhetssyn på de andra dimensionerna kunnande vad och varför och kunnande om hur. 
Det innebär att kompetens är beroende av enskilda förmågor och kunskaper och om hur 
de kommuniceras och utvecklas i verksamheten. Förskollärares kommunikativa, sociala, 
omsorgs, och didaktiska kompetents är därför nyckelkompetenser i denna dimension 
(a.a.). 
 
Ledarskapskompetensen skiljs åt när det gäller att leda barn och kollegor skriver 
Sheridan m.fl. (2015) vidare om. I ledarskapet med kollegor förutsätts sociala 
kompetenser. Det är viktigt att möta sina kollegor på ett respektfullt och engagerat sätt 
för att kunna interagera. Den teoretiska kunskapen ligger till grund för hur 
förskolläraren kan kommunicera och bidra bland kollegor. Det personliga sättet är 
förskollärares förmåga att omvandla sin kunskap och teorier till praktiken. Det 
kollegiala ledarskapet handlar därför om att låta alla få kommunicera sina åsikter och 
reflektioner för att sedan komma fram till gemensamma mål och riktlinjer för 
verksamheten (a.a.). 
  
Enligt Sheridan m.fl. (2015) handlar kompetensen att leda barn om att vara tydlig, 
lyhörd och vara en god förebild. Förskollärares syfte med sitt ledarskap handlar om att 
lyfta fram barnens förmågor samt möjliggöra utveckling och lärande. 
Ledarkompetensen inkluderar även ett demokratiskt perspektiv i förskolans kontext, där 
varje barn ska få vara delaktig och få sin röst hörd. Genom att lyssna och leda tar 
förskollärare ansvar för det som händer i barngruppen. Det vill säga en balansgång 
mellan att välja närhet eller distans i sitt ledarskap. Förskollärare som reflekterar över 
och ser på sin relation med barnen i ett symmetriskt synsätt tar tillvara på sina 
erfarenheter, kunskaper och kompetenser (a.a.). 
 
Sheridan m.fl. (2015) anser att den relationella kompetensen är nödvändig för att 
möjliggöra lärande och utveckling. Förskollärare behöver kunna bemöta barns intressen 
och behov genom att skapa relationer som blir specifikt för varje barngrupp. 
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Ledarskapskompetensen skiljs åt när det gäller att leda barn och kollegor skriver 
Sheridan m.fl. (2015) vidare om. I ledarskapet med kollegor förutsätts sociala 
kompetenser. Det är viktigt att möta sina kollegor på ett respektfullt och engagerat sätt 
för att kunna interagera. Den teoretiska kunskapen ligger till grund för hur 
förskolläraren kan kommunicera och bidra bland kollegor. Det personliga sättet är 
förskollärares förmåga att omvandla sin kunskap och teorier till praktiken. Det 
kollegiala ledarskapet handlar därför om att låta alla få kommunicera sina åsikter och 
reflektioner för att sedan komma fram till gemensamma mål och riktlinjer för 
verksamheten (a.a.). Som förskollärare gäller det att hitta balansen mellan att vara 
professionell i dessa lägen vilket kan vara problematiskt när förskollärare behöver 
använda sin personlighet som verktyg i arbetet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). 
 
 
3.3 Främjande och hindrande faktorer för ledarskap 
I relation till Hargreaves och Finks (2008) principer för hållbart ledarskap i skolan ställs 
följande aspekter som resurser, ledning, arbetsmiljö, tid, intensifiering och skuldkänslor 
för att kunna svara på uppsatsens frågeställning om vilka villkor som hindrar respektive 
främjar ett hållbart ledarskap för förskollärare.  
 
3.3.1 Resurser, ledning och arbetsmiljö 
I de flesta yrken framkommer faktorer som hindrar eller främjar pedagogers 
kompetenser. I förskolans kontext kan hinder och främjande faktorer delas upp i tre 
kategorier, resurser, ledning och arbetsmiljö (Forslund & Jacobsen 2010).  
 
De främjande faktorerna i kategorin resurser enligt Forslund & Jacobsen (2010) är när 
pedagogen inte begränsas av vikariebrist, får fortbildning vid behov och slipper 
nedskärningar av ekonomin. I kategorin ledning har pedagogerna en förstående och 
uppmuntrande ledning som tillvaratar deras kunskaper och erfarenheter. Ledningen har 
en kontextmedvetenhet och kan därför bidra med tankar och idéer som gagnar 
utveckling. I kategorin arbetsmiljö har pedagogerna ett arbetslag där det finns en 
gemensam och tillåtande atmosfär. Pedagogerna känner sig trygga med sina kollegor 
och det finns fasta rutiner med en flexibilitet i arbetsuppgifterna. Det finns utrymme för 
planering, reflektionstid och de arbetar mot gemensamma mål (a.a.).   
 
Den första av de hindrande faktorerna är enligt Forslund & Jacobsen (2010) kategorin 
resurser. Den innebär ekonomiska begränsningar som uteblivande av vikarier, 
fortbildningar, inventarier samt material. I kategorin ledning har pedagogerna ingen 
arbetsledning och inget tillvaratagande av kompetenser. Ledning är inte 
kontextmedveten och saknar visioner för verksamheten. Den tredje kategorin 
arbetsmiljö rör pedagogernas samarbete i arbetslagen där de begränsas att komma till 
tals vilket kan skapa dålig stämning. Som följd av en brist på vikarier kommer 
svårigheter att få tid till planering, uppföljning och utvärdering. I kategorin arbetsmiljö 
finns också en tidsbrist där pedagogerna känner av att inte hinna med barn och föräldrar 
vilket leder till en stressig arbetsmiljö. Pedagogerna känner stress över alla “måsten” 
och över att känna sig splittrad mellan barngruppens behov och tiden till planering, 
uppföljning och utvärdering (a.a.).  
 
3.3.2 Tid, intensifiering och skuldkänslor 
De villkor som påverkar lärarnas ledarskap är bland annat tid, intensifiering och 
skuldkänslor enligt Hargreaves (1998). Han menar att tiden är relativ och subjektiv och 
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utifrån en fenomenologisk tidsuppfattning kan tid tolkas beroende av perspektiv. 
Hargreaves (1998) har beskrivit olika tidsuppfattningar som monokron och polykron. 
Båda tidsuppfattningarna kan ses i skolans värld enligt Hargreaves (1998), ju högre upp 
i utbildningen ju monokronare blir tidsuppfattningen. Utifrån en monokronisk 
tidsuppfattning arbetar en lärare med en sak åt gången och det är viktigt att 
tidsplaneringen håller. Läraren har en låg kontextmedvetenhet vilket menas att fokus 
ligger på kontroll över planer och mål för att få fram snabba resultat. Den polykrona 
tidsuppfattningen är mycket vanlig i de tidiga skolåren. Utifrån en polykronisk 
tidsuppfattning har läraren både omsorg och kanske flera olika lärande igång samtidigt. 
Målen är viktiga att uppnå men är inte tidsbundna och därför har läraren en hög 
kontextmedvetenhet. Hargreaves (1998) menar att eftersom skolledningen ingår i den 
monokrona tidsuppfattningen skapas det lätt konflikter mellan lärare i de tidiga 
skolåldrarna och skolledarna om tidsuppfattning.  
 
Hargreaves (1998) beskriver även intensifiering som handlar om lärarens arbete med 
fokus utanför klassrummet. Den tiden utanför klassrummet ska innehålla 
förändringsarbete, implementera nya undervisningsmetoder och planeringsarbete som är 
förutbestämda. Det är alltså ett utökat krav som lärarna möter utanför sin 
undervisningstid, vilket kan äventyra kvalitén på undervisningen när läraren gör 
genvägar som en strategi för att orka menar Hargreaves (1998). När de olika kraven om 
förändringsarbete och implementerande av arbetsmetoder görs gällande ställs läraren 
inför samarbete eller påtvingad kollegialitet, vilka är obligatoriska. Samarbetet upplevs 
då oftast ineffektivt och med bristande flexibilitet och som följd en prioriteringsfråga 
menar Hargreaves (1998), kunskapen landar vid ett innehåll och inte så mycket om hur 
ett lärande ska ske.  
 
Hargreaves (1998) beskriver villkoret stress, vilket innebär skuldkänslor av att inte 
hinna fullfölja de ålagda uppgifterna som skolledaren har initierat. Ett avvägande 
mellan måluppfyllelse och det omsorgsbehov som finns bland barnen gör att lärare 
riskerar att hamna i en skuldfälla, vilket senare kan ge konsekvenser som utbrändhet 
menar Hargreaves (1998). Han menar att “Lärarens skuldkänslor skapas på en 
samhällelig nivå, kommer till uttryck på en emotionell nivå och får konsekvenser på en 
praktisk nivå” vilket beskriver lärarens villkor i dagens samhälle (Hargreaves 
1998:170). 
 
3.3.3 Samhällets förväntningar och krav 
Vatnes (2012) forskning utgår från ett politiskt fokus där kunskapskrav från både ett 
nationellt och internationellt perspektiv präglar ledarskapet. I forskningen ingår två 
studier. Den ena bygger på en kvalitativ studie där intervjuer och observationer ägt rum 
på förskolor. Den andra studien bygger på en kvalitativ undersökning där förskollärare 
och barnskötare fick svara på enkätfrågor med graderingar. Resultatet visar hur 
barnskötare respektive förskollärare integrerar omsorg lek och lärande. Förskollärare i 
studien menar att det är ett större fokus på lärandet i och med den nya reviderade 
läroplanen. Forskningen visar att förskollärare får nya villkor och nya perspektiv kring 
lärandet men skapar ändå helheten kring lek, lärande och omsorg. De nya villkoren 
skapar utveckling i professionen och större ansvar hos förskollärare (a.a.).  
 
Nyexaminerade förskollärare har svårt att förhålla sig till de olika faktorerna som 
hämmar ledarskapet enligt Mischos (2014) forskning. Forskningen synliggör faktorer 
som påverkar den nyexaminerade förskollärares inträde i yrkeskarriären. Det är en 
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longitudinell kvantitativ studie som har utförts för att se hur studenterna hanterar 
inträdet i sin yrkeskarriär efter sin utbildning. Syftet var att se om utbildningen har 
hjälpt studenterna med strategier för att känna att de har en bra professionell kompetens 
när de slutar skolan. Resultatet visade en dålig självkänsla när de hade gjort sitt inträde, 
vilket kan påverka förskollärares fortsatta yrkeskarriär. Brist på självkänsla tros kan 
bestå av att studenterna har en effektförväntan och en resultatförväntan. Vilket förklaras 
som att de förväntas ha ett visst beteende och en viss övertygelse om att ett beteende ska 
leda till det resultat som studenterna önskar. Studenterna kan lätt bli stressade och 
osäkra på sin nya roll som förskollärare när de ska omvandla sin teoretiska kunskap till 
praktiken. Denna brytning kan leda till att de känner misslyckande och en förminskning 
av kompetens. Kollegorna som redan arbetar i verksamheten och har större 
arbetserfarenhet är de som studenterna jämför sig med. Resultatet visar att självkänslan 
ökar när studenterna känner att de bemästrar svårigheterna som har uppstått, de lär sig 
av sina misstag och genom att prata med sina andra kollegor (a.a.). 
 
Konsekvenser av de villkor och faktorer som påverkar ledarskapet har Rentzou (2015) 
beskrivit i sin forskning. Hon menar att lärare och förskollärare är mer benägna att bli 
utbrända än andra yrkesgrupper inom den sociala tjänstefaktorn. Yrket med 
undervisning har identifierats som det stressigaste yrket i många länder. Det är genom 
den ökande takten i förhållandet mellan samhälle och utbildning som blivit mer 
komplex. Föräldrars och samhällets förväntningar ökar på förskollärares kompetens 
utifrån läroplan och utbildningsresultat. Yrkesgruppen står också för ökat tryck från 
samhället att möta varje individuellt barn genom att uppmuntra dem till demokratiska 
medborgare. I studien deltog 108 kvinnliga pedagoger som arbetar i förskolan. Studien 
utfördes kvantitativt, där man använde sig av Maslach Burnout Inventory – Educators 
Survey för att kunna bedöma utbrändheten hos förskollärare och barnskötare. 300 
enkäter skickades ut till förskolor och det var 108 som svarade. Resultatet visade att 
barnskötare och förskollärare kände sig emotionellt utmattade. Det förekom också 
skillnader mellan barnskötare och förskollärare. Förskollärarna kände större 
prestationskrav gentemot undervisningen än barnskötarna. Rentzou (2015) diskuterar 
vikten av personalmöten, där pedagogerna kan dryfta sina problem, stötta varandra och 
kritiskt granska de problem och frågor som uppstår. Relativt lite forskning har gjorts i 
detta område och Rentzou (2015) poängterar därför att mer forskning måste göras för att 
fastställa utbrändheten hos förskollärare och barnskötare (a.a.).  
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4 Centrala teoretiska begrepp 
Uppsatsens syfte är att belysa några förskollärares ledarskapssituation, gällande vad de 
anser vara viktiga kompetenser för ett hållbart ledarskap samt vad de upplever som 
hindrande och främjande villkor för ett hållbart ledarskap. Det här kapitlet synliggör 
centralla teoretiska begrepp som analysen av resultatet ska grundas på; helhetstänkande 
kring hållbart ledarskap, kompetenser för hållbart ledarskap samt villkor för hållbart 
ledarskap.  
 
Det första begreppet, ett helhetstänkande kring hållbart ledarskap, grundar sig i 
Hargreaves och Finks (2008) sju principer för hållbart ledarskap. Huvudanalysbegrepp 
är hållbart lärande, gemensamt ledarskap samt att bevara och utveckla verksamheten. 
Det hållbara lärandet kan ses i relation till hur förskollärare förhåller sig till 
verksamhetens lärandemål utifrån ett längre perspektiv. Utifrån ett gemensamt 
ledarskap synliggörs arbetslagets funktion att skapa en gemensam grund och 
kontinuitet. Funktionen bygger på att ta tillvara på kollegors kompetenser och stötta 
varandra. Att bevara och utveckla verksamheten bygger på att ständigt arbeta med 
förändringsarbetet. Genom att göra en tillbakablick och ta tillvara på klokheter stärks 
arbetet för utveckling av verksamheten (a.a.). 
 
Det andra begreppet är kompetenser för hållbart ledarskap och innefattar teman som 
redogör för vilka olika kompetenser som krävs för förskollärare att leda barn och vuxna. 
Sheridan m.fl. (2011) beskriver förskollärares kompetens utifrån tre olika dimensioner 
som beskrivs som kunnande om vad och varför, kunnande om hur samt interaktiva, 
transformativa och relationella kompetenser. Utifrån dessa dimensioner synliggörs 
ledarskapet hos förskollärare. Dimensionen kunnande om vad och varför handlar om 
förskollärares ämneskunskap, innehållskunskap, pedagogisk medvetenhet samt 
förmågan att kritiskt reflektera. Dimensionen kunnande om hur lyfter fram 
förskollärares ledarskapsförmåga att leda verksamhet, barn och kollegor. Dimensionen 
inkluderar även förmågan att organisera. Dimensionen interaktiva, transformativa och 
relationell kompetens innebär en helhetssyn på de andra dimensionerna kunnande vad 
och varför och kunnande om hur. Förskollärares kommunikativa, sociala, omsorgs, och 
didaktiska kompetents är därför nyckelkompetenser i denna dimension (a.a.). 
 
Det tredje begreppet är villkor som upplevs vara avgörande för att skapa balans och 
kommer att härledas till Forslund och Jacobsens (2010) hindrande och främjande 
faktorer som delats upp i tre villkor: resurser, ledning och arbetsmiljö. Resurser 
innefattar ekonomiska förutsättningar, vikarier, fortbildningar, inköp av inventarier och 
material. Villkoret ledning innebär en förskolechef som upplevs som förstående, 
uppmuntrande och som tar tillvara på pedagogernas kunskaper och erfarenheter. I 
villkoret arbetsmiljö innefattas arbetslagets förmåga att samarbeta (a.a.). Begreppet 
kommer även att utgå från Hargreaves (2008) villkor tid, intensifiering och 
skuldkänslor. Villkoret tid är något som upplevs olika eftersom den är subjektiv och 
kontextburen. Villkoret intensifiering innefattar balansen mellan barngruppen och 
utvecklingsarbetet. Ett villkor som upplevs stressande är skuldkänslor. Ett avvägande 
mellan måluppfyllelse och det omsorgsbehov som finns bland barnen gör att lärare 
riskerar att hamna i en skuldfälla (a.a.). 
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5 Metod 
I kapitlet kommer metodvalet att presenteras och motiveras. Metodansats, urval av 
undersökningsgrupp, beskrivning om empiriinsamlingen och dess trovärdighet, samt de 
forskningsetiska principer vi tillämpat kommer också att beröras i detta kapitel. 
 
 
5.1 Metodansats 
Uppsatsen har utgått från kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts 
för att få vetskap om hur några förskollärare uppfattar ledarskap utifrån ett hållbarhets 
perspektiv, vilka ledarskapskompetenser som krävs för hållbarhet enligt förskollärare 
samt vilka villkor som påverkar ledarskapet enligt förskollärare. Enligt Denscombe 
(2016) är fördelarna med en kvalitativ analys att forskaren får en rik och detaljerad 
empiri som kan synliggöra komplexa sociala situationer. I analysen av kvalitativ empiri 
finns det en öppenhet för olika förklaringar och tolerans till motsägelser. Nackdelarna 
för en kvalitativ metod kan ses utifrån när det blir för få enheter som är involverade i 
studien då det blir svårare att fastställa något resultat som går att överföra till någon 
annan kontext. Dessutom kan forskningsfyndens objektivitet ifrågasättas när det gäller 
identitet, bakgrund och värderingar som spelar roll i insamlandet av empirin samt i 
analysen av den. I analysen finns även en risk att delar av empirin rycks ut ur helheten 
och tolkas in i en annan kontext (a.a.). 
 
5.1.1 Urval av undersökningsgrupp 
För att få fram intressant och unikt resultat som är relevant för vår frågeställning har vi 
gjort ett explorativt urval vilket innebär att uppsatsen utgår från en kvalitativ metod med 
en småskalig studie. Vi har gjort ett subjektivt urval, vilket menas att urvalet görs 
utifrån respondenter vi har kännedom om som har erfarenhet och kunskap för att kunna 
svara på vår frågeställning (Denscombe 2016). Den kunskap och erfarenhet vi 
eftersträvar i urvalet är förskollärare, för att de har det övergripande ansvar i 
verksamheten enligt förskolans läroplan (Skolverket 2016). I vårt urval finns sex 
förskollärare med tre till trettiotvå års erfarenhet i förskolans verksamhet. De är från 
mindre orter i två olika kommuner i södra Sverige. Vi kallar dem med fingerade namn 
som; Kajsa, Adina, Svea, Ingrid, Linn och Evelina. 
 
 
5.2 Insamling och bearbetning av empiri 
Utifrån den kvalitativa forskningsmetoden, som innefattar bland annat intervju, redogör 
och argumenterar vi för valda metoder att samla in data samt bearbetning av den. 
 
5.2.1 Genomförande av intervju 
Vi skickade ut ett missivbrev som gav respondenterna möjlighet att få information om 
de forskningsetiska principerna (Hermerén 2011) och för att få en inblick i uppsatsens 
syfte och frågeställning för att kunna avgöra ett deltagande (Se bilaga 1). Genom att 
skriva en intervjuguide som belyste uppsatsens frågeställning förberedde vi frågorna till 
intervjutillfället (Se bilaga 2). Vi har valt att använda semistrukturerad intervju för att 
den utgår från en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågas om. Intervjuaren 
ska till skillnad från en strukturerad intervju vara mer flexibel och ställa följdfrågor så 
att respondenten får möjlighet att svara för sina synpunkter samt utveckla dem. Vi valde 
att göra personliga intervjuer istället för gruppintervjuer för att det blir lättare att få till 
ett tillfälle för intervjun samt för att det blir tydligt att empirin kommer från specifik 
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respondent (Denscombe 2016). Vi har reflekterat över relationella aspekter som att 
börja ställa några allmänna frågor för att skapa tillit, ställa öppna frågor och följdfrågor 
för att kontrollera att vi förstått rätt och för att uppmuntra diskussionen. Det har vi gjort 
för att skapa trygghet för respondenten vid intervjutillfället, vilket Woodhead och 
Faulkner (2008) menar det har en positiv inverkan för att få fram ett så sant resultat som 
möjligt (a.a.). Som intervjuare behöver vi kunna följa upp och kontrollera så att vi har 
förstått respondenten rätt. För att stärka vetenskapligheten förhöll vi oss värdeneutrala 
så att resultatet grundade sig i respondenternas tankar (Denscombe 2016).  
 
Insamlandet av data under intervjun har vi använt ljudupptagning för att kunna få med 
allt vad respondenten säger. Vi har även gjort fältanteckningar som ett komplement till 
ljudupptagningen för att få möjlighet att få med aspekter som ljudupptagningen missar, 
som till exempel ickeverbal kommunikation och miljö (Denscombe 2016).  
 
5.2.2 Analys av empiri 
För att möjliggöra analys av kvalitativ data krävs en bearbetning av den råa empirin. Vi 
lyssnade igenom empirin för att sedan transkribera till en text med möjlighet att tillföra 
de anteckningar som eventuellt gjordes under intervjun. Transkriberingen möjliggjorde 
att vi kunde läsa den flera gånger samt göra jämförelser mellan respondenterna. Utifrån 
empirin och med fokus på uppsatsens frågeställning kunde vi urskilja teman och 
underteman som utgör studiens resultat. Citaten i resultatet synliggör de valda temans 
rimlighet och relevans. För att säkra vetenskapliga aspekter strävade vi efter att förhålla 
oss noggranna och fördomsfria för att skapa objektiviteten i uppsatsens analys av 
resultatet (Denscombe 2016).  
 
5.2.3 Trovärdighet 
Att skapa möjlighet för andra forskare att synliggöra samma resultat eller fenomen 
genererar trovärdighet i forskningen enligt Allwood och Erikson (2010). Val av metod 
kan vara ett kriterium som avgör trovärdighet, det vill säga hur väl metoden svarar på 
forskningsfrågan. Genom ett kritiskt tänkande kring de olika metoderna samt lyfta både 
fördelar och nackdelar med dessa gör att trovärdigheten ökar (Hermerén 2011). För att 
kunna få fram ett resultat som svarar på uppsatsens frågeställningar reflekterar vi över 
vilken metod som är möjlig. Under studiens gång har vi strävat efter att skapa en röd 
tråd igenom uppsatsens olika delar utifrån frågeställningen för att skapa trovärdighet.  
 
5.2.4 Forskningsetiska principer 
Vi utgick från de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) när vi planerade 
och genomförde arbetet med uppsatsen.  
 
De forskningsetiska principerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
respondenten informeras om vad intervjun ska används till, samtyckeskravet ger 
respondenten rättighet att avbryta sitt deltagande när han/hon vill. 
Konfidentialitetskravet innebär att respondentens identitet inte kommer att framgå och 
att empirin endast kommer att behandlas av oss som forskare. Nyttjandekravet innebär 
att empirin som samlats in endast kommer att användas som forskningsunderlag i vår 
uppsats (a.a.).  
 
Det är viktigt att respondenterna ger ett samtycke till studien (Kihlström 2007) vilket vi 
har beaktat när vi skickade ut missivbrevet. De berörda förskollärarna fick information 



  
 

 14 

angående syftet och om de forskningsetiska principerna innan det bestämdes tid för 
intervju. I informationen framkom också hur empirin kommer att användas och att den 
kommer raderas efter att uppsatsen är klar.  
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6 Resultat 
Genom bearbetning av empirin kom vi fram till ett antal teman som utgör resultatet av 
studien och som svarar på uppsatsens frågeställning. Teman som utgör resultatet är; 
förskollärares uppfattningar om sitt ledarskap utifrån hållbarhet, ledarkompetenser för 
hållbart ledarskap samt villkor för hållbart ledarskap.   
 
 
6.1 Förskollärares uppfattningar om sitt ledarskap utifrån hållbarhet.  
6.1.1 Hållbart ledarskap 
Respondenterna ser olika på sin roll som ledare i barngruppen. Medan Kajsa uttrycker 
att hon är ledare så fort hon kliver in innanför dörren då hon gör val som ger 
konsekvenser för barnen, menar andra att de inte ser sig som ledare utan säger att det är 
mer som ett förhållningssätt eller som en förebild. Svea säger 
 

”Jag har inte tänkt min roll som ledare, utan mer som en förebild, vilket är mitt 
mål där jag kan både stötta och styra”.  

 
Två av respondenterna menar att de är medvetna om hållbart ledarskap och strävar efter 
att skapa hållbarhet för sitt ledarskap. Två respondenter upplever hållbart ledarskap men 
menar att de inte har full förståelse över vad hållbart ledarskap innebär. Två 
respondenter menar att de inte känner någon hållbarhet i deras ledarskap och har inte 
kunskapen om vad som gör det hållbart utan, Kajsa – ”Mer om ett icke hållbart 
ledarskap. Nej jag tror inte många reflekterar ens över ett hållbart ledarskap utan bara 
kör på”.  

 
Svea – ”Jag tror det skiftar från år till år utifrån vilken barngrupp och 
personaluppsättning man har, just nu är det inte hållbart om vi inte får mer 
resurstillgångar”. 

 
6.1.2 Strategier för balans 
Våra respondenter beskriver strategier för att balansera mellan verksamhetens mål och 
verksamhetens verkligheter. Dels att få balans mellan yrkesliv och privatliv för att hålla 
i yrket, men också i förskollärarens yrkesliv för att få balans mellan ledarskap i 
barngruppen och ledarskap i utvecklingstiden. Ett sätt att hitta balans för tre av våra sex 
respondenter är att gå ner i tjänstegrad.  
 

Evelina – ”… jag har gått ner till 90 % för jag tycker att jag behöver det för att 
återhämta mig och får lite mer kraft”.  
 
Adina – ”Jag arbetar 75 % för att jag tycker det är lagom för att orka med här på 
arbetet och för att det ska fungera privat”.  
 
Kajsa – ”Jag arbetar 75 % för att jag ska få ihop mitt liv. Jag har testat att jobba 
mer men det är inte värt det”.  

 
Evelina menar att ”Det är viktigt att få sitt ledarskap hållbart så man inte känner sig död 
när man kommer hem”. Hon reflekterar mer över detta nu och försöker sträva efter det 
så mycket som möjligt. Linn tog i början på hennes yrkesliv på sig en rad olika 
utvecklingsuppdrag på förskolechefens inrådan. Hon kände efter en tid att hennes 
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hållbarhet inte höll: ”Så där kan jag väl känna att jag inte var så hållbar… kände att det 
blev lite mycket”.  
 
En aspekt som påverkar balansen enligt våra respondenter är hur de upplever sin tid i 
barngruppen. Svea menar att det är ”Intensivt, stressande samtidigt som det är helt 
fantastiskt roligt”. Adina menar att tiden i barngruppen ibland känns sönderhackad på 
grund av de strukturerade rutinerna som till exempel raster ”Den hade varit ännu bättre 
om man inte hade blivit störd hela tiden”. Två respondenter menar att för mycket tid går 
åt till administrativa åtaganden, som till exempel vikarieanskaffning, vilket upplevs ta 
tid ifrån barngruppen. Två av respondenterna upplever tiden som knapp för att de inte 
hinner med det de vill i barngruppen som att nå alla barns lärande och möjlighet till 
utveckling. Linn menar att ”Man vill göra så mycket… men samtidigt vill man ju ge 
barnen utrymme att leka”.  
 
Fem av sex respondenter upplever en samvetsstress över barngruppen. De känner att de 
inte hinner med att bemöta alla barns behov vilket skapar dåligt samvete, som Kajsa 
säger ”… det är ju därför man tar slut”. 
 
En annan aspekt som påverkar balansen enligt våra respondenter är hur de upplever sin 
utvecklingstid. Tiden för reflektion, planering och utvärdering upplevs olika bland 
respondenterna. Adina menar att den är bra och att hon är nöjd ”Min planeringstid ska 
ju räcka så det är ju upp till mig att strukturera upp den så det räcker med arbetstiden, 
inom ramen” medan de andra upplever att tiden inte räcker till. En av de sex 
respondenterna har inte någon individuell planeringstid alls medan Linnea ser mer på att 
inte tiden räcker till.  
 

Linnea – ”Inte i den utsträckning som man skulle vilja. Arbetstiden och 
arbetsbelastningen har ju ändrats. Det är mycket papper, administrativt som 
smugit sig in både här och där”.  

 
”Kurser får man vara beredd på att lägga utanför arbetstiden och det kan jag tycka är 
osjyst för det är inte många andra yrken som kan tänka sig det” menar Adina. Hon 
känner en frustration över att å ena sidan behöva kursen för sitt ledarskap i barngruppen 
å andra sidan ta till privat tid, en svår balansgång. Evelina menar att det är mycket tid 
utöver som till exempel föreläsningar, nätverksträffar, utvecklingssamtal och 
föräldramöte. Svea menar att det är ”För omfattande och för höga krav” som 
förskolechefen ställer. Två av respondenterna menar att de får samvetsstress över de 
olika dokument som ska skrivas för att de inte har den kompetensen eller tiden till att 
hjälpa till.  
 
 
6.2 Ledarkompetenser för ett hållbart ledarskap 
6.2.1 Relationella kompetenser 
Respondenterna menar att lyhördhet, ödmjukhet och tydlighet är viktiga kompetenser 
som krävs för ledarskap i förskolan. De menar att en positiv inställning och att våga ha 
kul tillsammans med barnen är viktiga ingredienser i verksamheten. ”Att va en rättvis 
ledare men på olika sätt, för i och med att barnen är olika behöver man kunna se hur 
man ska vara gentemot varje barn” menar Linnea samtidigt som andra respondenter 
uttrycker att kompetens är; 
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Kajsa – ”Kunna ha ett större perspektiv/helhet. Kunna överblicka”.  
 
Svea – ”Ett sätt mot barnen som är mjukt så de vet att man finns där för dem och 
att de betyder mycket för mig, samtidigt som man behöver vara konsekvent och 
hålla de regler för att skapa trygghet”.  

 
Enligt några respondenter är det också viktigt att kunna ta beslut som Adina uttrycker 
“Kunna ta beslut, både behagliga och obehagliga”. 
 
Att uppmuntra och stötta varandra i arbetslaget gör att respondenterna upplever att det 
sker en utveckling i deras ledarskap. ”Får jag en komplimang så blir jag mer stärkt i mig 
själv och växer med uppgiften…”menar Linnea. Alla respondenterna menar att 
uppmuntran gör alla engagerade i arbetslaget.  
 
6.2.2 Långsiktig syn på lärandet 
Respondenterna ser till varje barns lärande både genom dokumentation och genom att 
göra verksamheten möjlig för att se till varje barn. Linnea menar att det är a och o att 
lägga lärandet utifrån varje barns nivå och göra det meningsfullt. Genom att anpassa 
aktiviteterna och göra små grupper blir lärandet tillgängligt för varje barn. 
 

Kajsa – ”… genom utvecklingssamtal och indelningar av barngrupper ha vi 
möjlighet att se varje barn. Vi pedagoger sitter en månad i taget vid samma bord 
innan vi byter, där har vi möjlighet att se barnen. På reflektionstid tillsammans i 
arbetslaget. Ta tillvara på situationer i verksamheten”.  

 
Lärandet på förskolan ser respondenterna som en naturlig del och upplever det 
meningsfullt. Flera respondenter uttrycker även glädjen över att se utveckling och 
lärande.  
 

Kajsa – ”Allt är meningsfullt med lärandet. För mig är lärandet hela tiden precis 
som ledarskapet”.  
 
Linnea – ”… det som värmer mest är när man ser deras lycka när de kan något 
sen”.  
 
Svea – ”Det är ju upp till mig att göra lärandet meningsfullt så är det inte det så 
har ju jag misslyckats lite”. 

 
Flera respondenter menar att målen bör prioriteras för att det ska kännas meningsfullt  
Linnea menar att ”Man måste känna efter lite vad barnen är, vad de behöver jobba 
med just nu” medan Kajsa säger att det ”Viktigaste lärandet är samspelet med 
andra inte ämneskunskaperna”. Alla respondenterna menar att mål både kan 
kännas otydligt samtidigt som läroplanen för förskolan är ett bra redskap för vad 
verksamheten ska innehålla.  
 

Evelina – ”Det kan vara lite luddigt med de här målen. Dels ska kommunen ha 
mål, övergripande verksamhetsmål, sen ska avdelningen ha sina mål”.  
 
Svea – ”Läroplanen för förskolan är bra, drivande, som en röd tråd på vad som 
krävs vad förskolan ska innehålla. Vi är medvetna om målen och läroplanen 
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stöttar mig som förskollärare. Målen är krav men positiva”.  
 
Kajsa – ”Jag tycker det är bra det höjer kvalitén på förskolan överlag”.  

 
För att inte verksamhetens ska stanna av när det är vikarier eller det kommer nya 
kollegor menar respondenterna att grundverksamheten är viktig eftersom det är en 
gemensam grund att utgå ifrån.  
 

Adina – ”Vi har en ganska tydlig grundverksamhet, som visar vårt arbetssätt och 
hur vi ser på vårt arbete”.  
 
Linnea – ”Vi har ju en checklista som man visar och sen får man visa runt”.  
 
Svea – ”Är det bara för en dag eller två så strukturerar vi om dagen så det blir så 
bra som möjligt för alla barn”.  
 
Evelina – ”Man får ju va flexibel hela tiden”. 

 
Det är viktigt att ta tillvara på erfarenheter eller klokheter när grundverksamheten byggs 
upp menar respondenterna. Genom att vara en medvetet reflekterande förskollärare i 
arbetet med barnen och att utvärdera grundverksamheten tillsammans med arbetslaget 
skapas det möjligheter till barnens lärande och utveckling. Ett annat sätt att ta tillvara på 
klokheterna är genom det systematiska kvalitetsarbetet som alla pedagoger i förskolan 
är ålagda att göra genom dokumentation, reflektion och uppföljning enligt Läroplanen 
för förskolan (Skolverket 2016) menar respondenterna. 
 
6.2.3 Det gemensamma ledarskapet  
I fyra av sex arbetslag upplever respondenterna att de har ett gemensamt ledarskap som 
fungerar.  
 

Svea – ”Vi förhåller oss eniga, lojala och positiva till reflektionstiden då det finns 
tillfälle att ompröva det vi bestämt. Vi är ju strukturerade och har regler samtidigt 
som ödmjukhet och positivitet är viktigt, ja även att vi har roligt”.  
 
Linn – ”Vi är lika i vårt ledarskap för vi är lika stresståliga”.  

 
Som arbetslag är det viktigt att ge och ta och stötta varandra vilket innebär att vara 
flexibel menar Evelina medan två respondenter upplever sina arbetslag annorlunda. 
Orsaken är att de inte har samma förhållningssätt eller uppfattar samma förståelse.  
 

Kajsa – ”Vi är två som är mer lika i vårt ledarskap medan en är mer svart/vit 
tänkande. Samtidigt stödjer hon oss i våra beslut och är lojal. Vi har inte samma 
förhållningssätt. Det blir bättre när vi har pratat om saker men hon kan inte 
spontant se att vi har ett annorlunda förhållningssätt”.  
 
Adina – ”Det här en fråga vi har diskuterat mycket. Vi är inte lika i ledarskapet, 
och alla håller inte alltid till det vi bestämt, till de regler som vi bestämt. Vi har 
problem med tysta konflikter. Vi har pratat om hur vi kan lyfta frågan. Det skapar 
ju osäkerhet och otrygghet. Det är så svårt när inte alla ser till barnens bästa”. 
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6.3 Villkor för hållbart ledarskap 
6.3.1 Samverkan 
 
6.3.1.1 Arbetslaget 
Respondenterna är eniga om att arbetslaget är a och o för hur ledarskapet förhåller sig 
hållbart eller inte. De har olika erfarenheter av arbetslag vilket de menar är en faktor 
som ständigt är föränderligt. Två av respondenterna har haft ett relativt stabilt arbetslag 
en längre tid vilket de tycker gagnar deras ledarskap. Svea menar att ”Vi är ju trygga 
och har jobbat länge ihop” medan de andra har relativt nya arbetslag men upplever att 
de har gott samarbete. 
 

Svea – ”Där alla kommer till tals i positiv anda, bemöts positivt. Positiv respons 
på det man gör, det utvecklar mig som person”.  
 
Linnea – ”Öppen dialog, att man vågar säga och kan säga till varandra. Annars 
blir det både svårjobbat och jätte jobbigt om man inte säger vad man tycker och 
tänker”.  
 
Linn – ”Jag och den kollega som jag jobbar med nu, vi är väldigt tighta och kan 
bara egentligen titta på varandra så vet vi hur vi tänker”. 

 
En faktor som påverkar ledarskapet är arbetsfördelningen i arbetslaget. Kajsa menar att 
arbetsfördelningen blir utifrån pedagogernas kompetenser vilket upplevs både som en 
styrka men samtidigt sårbart. Andra respondenter uttrycker; 
 

Linn – ”Eftersom jag senast har studerat så känner jag mer den här pressen med 
dokumentationen och sånt som ska bli färdigt (administrativa uppgifter). Då är det 
jag som tar på mig det ansvaret…”. 
 
Evelina – ”Kvalitetsarbetet där är det jag och min kollega som har de större 
bitarna, eftersom det är vi som är förskollärare och har mer avsatt tid”.  
 
Svea – ”Vi pekar på den pedagog som är bäst, men för det är det inte så att det är 
givet att den ska göra samma saker. Skulle jag göra något som en annan gör bättre 
skulle de andra stötta mig”.  

 
Grundverksamheten är viktig menar alla respondenter för att alla ska veta när, vad och 
hur aktiviteterna ska ske i verksamheten. Kajsa menar att ”Har man en bra 
grundverksamhet då får man ork och tid att göra något utöver. Jag vet att vi pedagoger 
mår bra av struktur för då vet vi när vi har våra aktiviteter och det står uppskrivet när 
och av vem”. Linn upplever att hon efter tre år känner sig säkrare på sin roll som ledare 
i arbetslaget och uttrycker ”Jag har blivit mer bekväm i min roll nu och vet vad som 
förväntas av en nu när man har jobbat några år, än vad man visste när man var precis 
ny”.  
 
6.3.1.2 Mellan avdelningar 
Alla respondenter utom två ha samarbete mellan avdelningarna. Anledningen beror på 
att Linnea arbetar på enavdelningsförskola medan Linn inte har något samarbete. Hon 
menar att ”Man kan väl känna att det är mycket våra och era barn, det är inte allas, utan 
man värnar lite extra om dem man har på sin avdelning” Svea uttrycker tvärtom ”På 
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denna förskola är barnen allas barn. Vilket gör att det blir en god sammanhållning”. 
 
Evelina beskriver samarbetet som ”inga problem” och menar att de har öppna dörrar för 
att kunna hjälpa varandra mellan avdelningarna. Adina har ett gemensamt 
materialförråd och en förskollärartimma där de kan utbyta tankar och idéer. Faktorer 
som upplevs hämmande för Kajsas ledarskap är personalmötena när ”Inte folk är 
delaktiga, och de inte vill ta sin del i det. Besluten skulle kunna gå mycket fortare. När 
det dessutom finns underliggande konflikter i personalen, hämmar det alla i 
situationen”.  
 
6.3.1.3 Andra förskolor 
Samarbetet som finns mellan förskolorna är initierat av förskolecheferna. Utifrån olika 
ämnesuppdrag/kurser finns det möjlighet att träffa andra kollegor för att utbyta idéer 
och erfarenheter till exempel pedagogiskt café. Tre av respondenterna har erfarenhet av 
nätverksträffar där en förskollärare från varje förskola träffas en gång i månaden 
tillsammans med förskolecheferna. Respondenterna har inte annars något annat 
samarbete.  
 
6.3.2 Resurser 
6.3.2.1 Tjänster 
Fyra av sex respondenter tycker att tjänsterna är orättvist fördelat mellan avdelningarna 
och är inte nöjda med resurserna. Linnea menar att det är bättre att ha fler deltidstjänster 
för att det blir fler armar tillgängliga under dagen. Två respondenter är nöjda med de 
resurser de har och Kajsa uttrycker att det är ”Lika fördelat men vi tar inte tillvara på det 
på samma sätt”.  
 
6.3.2.2 Barngruppens storlek 
Ett annat villkor som påverkar respondenternas hållbara ledarskap är barngruppens 
storlek. Adina menar att ”Min roll som ledare kan lätt gå över till barnpassning när 
barnantalet blir för stor”. Fokus ligger inte på antalet barn hos tre av respondenterna 
utan på barngruppens behov och intensitet. Linnea menar att ”Man känner sig 
otillräcklig utifrån att bemöta alla åldrar” och Linn uttrycker att ”Vi har en krävande 
barngrupp”. 
 
6.3.2.3 Förskolechef 
Stöd, uppmuntran och bekräftelse från förskolechef är villkor som respondenterna ser 
som resurser för hållbart ledarskap.  

 
Evelina – ”Jag tänkte på chefens delaktighet och engagemang att han också 
uppmuntrar en och sporrar en lite. Och också en bra pedagogisk ledare för det 
behöver man också tror jag. Nån som ser vad vi gör och kan pusha en lite och han 
litar på oss att vi fixar det här”.  

 
Tre av sex respondenterna känner att de har stöd från förskolechefen. De andra 
respondenterna upplever inte det stödet:  
 

Kajsa – ”Jag ska inte vara så ambitiös och så ska jag dra ner på mina krav, säger 
han. Det gör ju inte mitt ledarskap hållbart eller bättre snarare ger det mig mer 
samvetsstress”.  
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Adina – ”Jag skulle vilja ha en ledare som lyssnade på mig, har jag fel så skulle vi 
ta en dialog”.  
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7 Analys 
Analysen sker genom att diskutera resultatet i tre begrepp som har syfte att svara på vår 
frågeställning. Dessa begrepp är; ett helhetstänkande kring hållbart ledarskap, 
kompetenser för hållbart ledarskap samt villkor för hållbart ledarskap.  
 
 
7.1 Ett helhetstänkande kring hållbart ledarskap 
7.1.1 Hållbart lärande 
Enligt Hargreaves och Fink (2008) kan ett hållbart lärande ses långsiktigt, kritiskt, 
tankfullt och eftertänksamt för att skapa mening med de mål som är uppsatta. Läraren 
strävar efter att skapa kvalité framför kvantitet i lärandet och ser på resultat utifrån ett 
längre perspektiv enligt författarna. Det hållbara lärandet omfattar också en moralisk 
dimension där lärarens val och relationer har en avgörande betydelse (a.a.). 
Respondenterna ser lärandet på förskolan som en naturlig del i förskolan och upplever 
det meningsfullt. Flera respondenter uttrycker glädjen över att se utveckling och lärande 
bland barnen. De ser till varje barns lärande genom dokumentation, reflektion och att 
göra verksamheten möjlig för lärande. De menar att det är a och o att lägga lärandet 
utifrån varje barns nivå och göra det meningsfullt. En respondent menar att känns inte 
lärandet meningsfullt så är det hon som har misslyckats, vilket visar att hon har ett 
kritiskt och tankfullt förhållningssätt till barns lärande. Flera respondenter menar att 
målen bör prioriteras för att det ska kännas meningsfullt med lärandet. De anser att 
målen i läroplanen är ett bra verktyg för att den höjer kvalitén på förskolan. Det kan 
tolkas till lärarens moraliska dimension där val och relationer gentemot målen och 
barnens lärande är av stor betydelse.  
  
En aspekt som påverkar barnens lärande i relation till lärarens val är när vikarier eller 
nya kollegor finns i verksamheten enligt Hargreaves och Fink (2008). För att förhindra 
att barnens lärande begränsas när nya kollegor eller vikarier kommer in i verksamheten 
är det viktigt att skapa en tydlig struktur som alla kan ha insyn i. Hargreaves och Fink 
(2008) benämner denna kategori för hållbara förändringar (a.a.). Respondenterna menar 
att grundverksamheten är viktig för att skapa hållbara förändringar eftersom det är en 
gemensam grund att utgå ifrån när vikarier eller nya kollegor börjar. 
Grundverksamheten bygger på en överenskommen verksamhet där barns lärande, 
omsorg och utveckling ges möjlighet som en helhet i verksamheten (Skolverket 2016). 
Respondenterna uttrycker att en fungerande grundverksamhet synliggör förskollärares 
arbetssätt och tål att omstruktureras tillfälligt vid personalbyten. 
  
7.1.2 Gemensamt ledarskap 
Det hållbara ledarskapet skapar en gemensam grund och en kontinuitet vilket stärker 
barnens lärande enligt Hargreaves och Fink (2008). För att skapa den gemensamma 
grunden förutsätts strävan efter en social rättvisa vilket förklaras som det gemensamma 
ansvaret i arbetslaget (a.a.). Resultatet visar att fyra av respondenterna upplever ett 
gemensamt ledarskap där de nämner egenskaper som eniga, lojala, positiva, ödmjuka 
och stresståliga. De framhåller att det är viktigt att ge och ta, stötta varandra och vara 
flexibel. De andra två respondenter upplever sina arbetslag annorlunda. Skillnaden är att 
de inte har samma förhållningssätt och har svårt att kommunicera vilket har skapat 
otrygghet, osäkerhet och tysta konflikter i arbetslaget. Däremot visar alla 
respondenterna att de är eniga om att arbetslaget är a och o för hur ledarskapet förhåller 
sig hållbart eller inte.  
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Ett villkor som påverkar ledarskapet är arbetsfördelningen enligt respondenterna. En 
respondent menar att arbetsfördelningen blir utifrån pedagogernas kompetenser vilket 
upplevs både som en styrka men samtidigt sårbart om kompetensen försvinner från 
arbetslaget. En faktor som gynnar det gemensamma ledarskapet i barngruppen är 
grundverksamheten för att alla ska veta när, vad och hur som de olika aktiviteterna sker, 
vilket ger en struktur som alla mår bra av enligt respondenterna.  
 
Det hållbara ledarskapet ser inte bara till sin egen barngrupp eller verksamhet utan 
främjar även andra kollegors villkor samt andras verksamheter enligt Hargreaves och 
Fink (2008). Resultatet visar att respondenterna känner att samarbetet mellan 
avdelningarna är positivt för att det ingår utbyte av material och idéer i samarbetet. 
Däremot förekommer inget samarbete mellan avdelningarna eller med andra förskolor 
för två av respondenterna.  
 
7.1.3 Att bevara och utveckla verksamheten 
Det hållbara ledarskapet handlar om att blicka tillbaka på organisationen och ta tillvara 
på lärdomar i förändringsarbetet för att stärka det fortsatta arbetet in i framtiden menar 
Hargreaves och Fink (2008). I resultatet framgår att respondenterna tar tillvara på 
lärdomarna genom att vara medveten i arbetet med barnen och att utvärdera 
grundverksamheten tillsammans med arbetslaget. Ett annat sätt att ta tillvara på 
lärdomarna är det systematiska kvalitetsarbetet som alla pedagoger i förskolan är ålagda 
att göra. Hargreaves och Fink (2008) menar att det är viktigt att bevara och utveckla 
mänskliga och materiella resurser genom att uppmuntra och stödja sina kollegor till 
förnyelse i ledarskapet (a.a.). I resultatet framgår att respondenterna upplever att de 
uppmuntrar varandra till utveckling av sina ledarkompetenser. De menar att det är 
viktigt att utmana och uppmuntra varandra till utveckling i verksamhetens olika 
arbetsuppgifter. 
 
 
7.2 Kompetenser för hållbart ledarskap 
7.2.1 Kompetenser att leda barn 
Att leda enskilda barn eller barngrupp kan tolkas som ett normativt fenomen för 
vuxenrollen enligt Sheridan m.fl. (2015), men är för den delen inte ett självklart inslag i 
verksamheten (a.a.). I resultatet synliggörs olikheter hos respondenternas uppfattning 
om sitt ledarskap. Två respondenter nämner inte sig själva som ledare utan mer som en 
kompis och förebild som olika förhållningssätt. En respondent menar att hon är ledare 
så fort hon kliver in innanför dörren för då gör hon val som ger konsekvenser för 
barnen.  
 
Utifrån Sheridan m.fl. (2011, 2015) dimension kunnande om hur, synliggörs 
förskollärares kompetens att leda barnen. Kompetenser som tydlighet, lyhördhet och att 
vara en god förebild blir viktiga faktorer. Förskollärarens syfte med sitt ledarskap enligt 
författarna handlar om att lyfta fram barnens förmågor samt möjliggöra utveckling och 
lärande. För att möjliggöra lärande och utveckling behöver förskolläraren kunna bemöta 
barns intressen och behov genom att skapa relationer som blir specifikt för varje 
barngrupp (a.a.). I resultatet visas kompetenser som tydlighet och lyhördhet precis som 
Sheridan m.fl. (2011, 2015) menar är viktiga faktorer för ledarskap. Respondenterna 
menar att det är viktigt att vara en rättvis, mjuk och konsekvent för att kunna skapa 
trygghet i barngruppen. 
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I dimensionen om kunnande om hur ingår även en förmåga som simultankapacitet 
vilket beskrivs som en förmåga med en ständig överblick i barngruppen enligt Sheridan 
m.fl. (2011, 2015). I resultatet synliggörs denna förmåga när en respondent uttrycker att 
en kompetens är att kunna ha ett större perspektiv på barngruppen och att kunna ha en 
överblick i verksamheten.  
 
7.2.2 Att leda vuxna 
Det förutsätts relationella kompetenser i ledarskapet med kollegor enligt Sheridan m.fl. 
(2015). Det är viktigt att möta kollegor på ett respektfullt och engagerat sätt för att 
kunna interagera. Att kommunicera och bidra till utveckling av verksamheten grundar 
sig i förskollärares teoretiska kunskap. Det kollegiala ledarskapet handlar därför om att 
låta alla få kommunicera sina åsikter, reflektioner för att sedan komma fram till 
gemensamma mål och riktlinjer för verksamheten (Sheridan m.fl. 2015). Att uppmuntra 
och stötta varandra i arbetslaget gör att respondenterna upplever att det sker en 
utveckling i deras ledarskap. Samtliga respondenterna uttrycker att uppmuntran gör att 
alla i arbetslaget blir engagerade och stärkta i sitt ledarskap.  
 
 
7.3 Villkor för balans i hållbart ledarskap 
7.3.1 Att skapa balans mellan verksamhetens mål och verksamhetens verklighet 
 
Resurser 
Villkoret resurser redogör för hur pedagogen uppfattar ekonomiska förutsättningar, 
vikarier, fortbildningar, inköp av inventarier och material enligt Forslund och Jacobsen 
(2010). Dessa olika faktorer kan upplevas både hämmande och främjande för 
pedagogers ledarskap (a.a.). Utifrån resultatet tycker respondenterna att det är orättvist 
fördelat med antalet förskollärare mellan avdelningarna. En respondent uttrycker att det 
är bättre att ha fler deltidstjänster för att det blir fler armar tillgängliga under dagen. De 
respondenter som tycker att resurserna är lika fördelat menar att verksamheterna inte tar 
tillvara på tjänsterna på samma sätt i schemaläggning. 
 
Tiden är relativ och subjektiv och beroende av perspektiv kan tid tolkas olika enligt 
Hargreaves (1998). I resultatet upplevs tiden olika både utifrån situation och respondent. 
Respondenterna menar att det är intensivt och stressande samtidigt som tiden i 
barngruppen upplevs som rolig. De menar att tiden uppfattas sönderhackad på grund av 
rutiner och administrativa uppgifter. Tiden för reflektion, planering och utvärdering 
upplevs olika bland respondenterna. En respondent menar att det är upp till henne att 
strukturera upp planeringstiden så det räcker med arbetstiden, medan de andra upplever 
att tiden inte räcker till. Alla respondenter nämner villkoret tid som något som de alla 
upplever hämmande. 
 
Intensifiering 
Villkoret intensifiering handlar om lärarens arbete med fokus utanför klassrummet 
enligt Hargreaves (1998). Den tiden utanför klassrummet ska innehålla 
förändringsarbete, implementera nya undervisningsmetoder och planeringsarbete som är 
förutbestämda. Det är alltså ett utökat krav som lärarna möter utanför sin 
undervisningstid (a.a.). I resultatet framkommer det att respondenterna upplever denna 
intensifiering genom att det ställs allt högre krav på utvecklingsarbete, 
kompetenshöjningar samt de aktiviteter som föräldramöte, utvecklingssamtal och 
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personalmöten. Respondenterna upplever att tiden inte räcker till för dessa åtaganden 
utan att det går ut över tiden med barngruppen. 
 
Intensifieringen kan leda till en ytterligare stressfaktor som skuldkänslor av att inte 
hinna fullfölja de ålagda uppgifterna som skolledaren har initierat menar Hargreaves 
(1998). Ett avvägande mellan måluppfyllelse och det omsorgsbehov som finns bland 
barnen gör att lärare riskerar att hamna i en skuldfälla (a.a.). Flera av respondenterna i 
resultatet uppger att de har skuldkänslor eller samvetsstress. Dels för att de inte hinner 
bemöta alla barns behov och dels över de olika dokument som ska skrivas för det 
systematiska kvalitetsarbetet. En respondent upplever ytterligare en stress över sin egen 
kompetens när hon inte kan hjälpa till med utvecklingsarbetet.  
 
Ledning 
Utifrån villkoret ledning menar Forslund och Jacobsen (2010) att det gagnar 
pedagogernas profession när de har en förstående och uppmuntrande ledning som 
tillvaratar pedagogernas kunskaper och erfarenheter. Ledningen har då en 
kontextmedvetenhet och kan därför bidra med tankar och idéer som gagnar utveckling 
av både verksamhet och pedagoger (a.a.). Stöd, uppmuntran och bekräftelse från 
förskolechef är faktorer som respondenterna ser som villkor för hållbart ledarskap. 
Resultatet visar att hälften av respondenterna inte känner det stöd som de önskar av 
förskolecheferna.  
 
Arbetsmiljö 
I villkoret arbetsmiljö ingår arbetslaget, som kan uppfattas antingen hämmande eller 
främjande för pedagogers utveckling i professionen enligt Forslund & Jacobsen (2010). 
De menar att pedagoger upplever det främjande när det finns ett gemensamt ansvar och 
en tillåtande atmosfär i arbetslaget. Då känner pedagoger sig trygga med sina kollegor 
och det finns fasta rutiner med en flexibilitet i arbetsuppgifterna. Det finns utrymme för 
planering och reflektionstid och de arbetar mot gemensamma mål enligt författarna.  
Villkoret kan även uppfattas hämmande när pedagogernas samarbete i arbetslagen är 
begränsat. Arbetslaget har då svårt att arbeta mot samma mål och det gemensamma 
ansvaret brister. Som följd av en brist på vikarier kommer svårigheter att få tid till 
planering, uppföljning och utvärdering kommer som följd av personalbrist samt 
uteblivande av vikarier (a.a.).  
 
I resultatet framgår att respondenterna är eniga om att arbetslaget är a och o för hur 
ledarskapet förhåller sig hållbart eller inte. De har olika erfarenheter av arbetslag och 
menar att det är ett villkor som ständigt är föränderligt på grund av 
personalomsättningar. Respondenterna menar att det är viktigt att alla bemöts positivt, 
får positiv respons för det man gör och att en öppen dialog finns. Arbetsfördelningen på 
förskolan är ännu ett villkor för hur arbetslaget fungerar enligt respondenterna. Finns 
det en grundverksamhet så menar respondenterna att det är en fördel när oklarheter 
infinner sig om arbetsfördelningen, vilket skapar tid och ork till annat. 
 
7.3.2 Att skapa balans mellan yrkesliv och privatliv 
Förskolläraryrket innebär ständigt förändringsarbete med förskollärares profession för 
att kunna möta samhällets förväntningar, barns och föräldrars behov enligt Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015). Som förskollärare gäller det att hitta balansen mellan att vara 
professionell och privat, vilket kan vara problematiskt när förskolläraren behöver 
använda sitt personliga jag som verktyg i arbetet (a.a.). I resultatet uttrycker 
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respondenterna att deras storlek på tjänst är ett villkor för deras ledarskap på förskolan. 
Ett sätt att hitta balans för tre av sex respondenter är att gå ner i tjänstegrad dels för att 
kunna återhämta kraft, för att få livet att gå ihop men också för att inte ska känna sig 
helt orkeslös efter arbetsdagens slut.  
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8 Diskussion 
I kapitlet diskussion har vi för avsikt att fördjupa förståelsen av resultatet och analysen i 
relation till uppsatsens frågeställning. 
 
 
8.1 Resultatdiskussion 
Utifrån resultat och analys synliggörs respondenternas uppfattningar om ledarskap i de 
olika situationerna. Flera av respondenterna ser inte sig som ledare i barngruppen vilket 
vi reflekterar över. Sheridan m.fl. (2011) menar att ledarskap är ett normativt beteende 
för vuxna men för den delen inte en självklarhet. Det här är en reflektion vi gjorde redan 
under intervjutillfället när vi upplevde att respondenterna hade svårt att redogöra för sin 
egen ledarroll men ändå visste hur en ledare skulle vara. Det ser vi som ett 
utvecklingsarbete att medvetengöra ledarskapet för förskollärare för att skapa ett 
hållbart ledarskap.  
 
Några respondenter menar att det blir konsekvenser när ledarskapet inte är gemensamt, 
som till exempel tysta konflikter. Andra respondenter menar att när inte alla tar ansvar 
och är delaktiga i diskussioner, planeringar och kommer fram till gemensamma beslut 
så blir konsekvenserna att det går ut över både ledarskapet och förskolans kvalité. 
Mischo (2015) kan ha en förklaring när hon menar att en nyexaminerad förskollärare 
kan uppleva en osäkerhet som hämmar ledarskapet till en början och att det är viktigt att 
arbetslaget stöttar och hjälper varandra till utveckling (a.a.). Det var flera av 
respondenterna som tog upp denna osäkerhet som en aspekt för hållbart ledarskap både 
bland kollegor och i barngruppen men även i utvecklingstiden. Vi ställer oss frågorna; 
varför tar inte alla sitt ansvar och är delaktiga, är det brist på engagemang eller får 
förskolläraren inte utrymme att delta? I resultatet är bara en respondent relativt 
nyexaminerad och i det arbetslaget som upplever tysta konflikter finns det inga nya 
kollegor.  
 
Alla respondenterna svarar enhetligt att arbetslaget är a och o för att få ett hållbart 
ledarskap och för att verksamheten ska fungera, vilket bekräftas av Forslund och 
Jacobsen (2010). En reflektion är att om arbetslaget har en god atmosfär så skapas det 
förutsättningar till en fungerande grundverksamhet, vilket respondenterna lyfter som ett 
villkor för det hållbara ledarskapet. De lyfter grundverksamhetens betydelse i många 
olika aspekter, dels att den speglar arbetssätt och hur de ser på sitt arbete men också att 
den ger en tydlig struktur. Grundverksamhetens struktur hjälper dem att vara flexibla till 
exempel när vikarier ska in i verksamheten, ta tillvara på klokheter, utveckla och ta 
tillvara på barnens lärande. Resultatet visar även att grundverksamheten stjälps av att 
inte det gemensamma ledarskapet fungerar eller att det inte finns tid att reflektera 
tillsammans i arbetslaget. Det ger upphov till frustration och stress vilket inte gagnar det 
hållbara ledarskapet.  
 
En annan aspekt som påverkar grundverksamheten är den ökade takten i förhållandet 
mellan samhälle och utbildning som har blivit mer komplex. Förväntningar ökar på 
förskollärarnas kompetens utifrån läroplan och utbildningsresultat. Yrkesgruppen står 
också för ökat tryck från samhället att möta varje individuellt barn genom att uppmuntra 
dem till demokratiska medborgare (Rentzou 2015). Den ökade takten av förväntningar 
menar även Vatne (2012) beror på de ökade kunskapskrav, vilket speglas i de politiska 
reformerna för förskolan (a.a.). Både utifrån Rentzou (2015) och Vatne (2012) kan vi 
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relatera till vad respondenterna säger. Respondenterna är positiva till både läroplanen 
och till lärandet i förskolan för de menar att kvalitén ökar. Samtidigt problematiserar de 
ökade förväntningarna på sina kompetenser och den tid de får för kompetensutveckling. 
Tiden blir då ett avgörande villkor för hur ledarskapet utvecklas enligt respondenterna.   
 
Utifrån begreppet intensifiering har Hargreaves (1998) sett hur skolans verksamhet 
förhåller sig till tiden mellan lärandet i klassrummet och tiden för utveckling utanför 
klassrummet (a.a.). Vi kan även relatera intensifiering till förskolan kontext när 
respondenterna upplever obalans mellan tiden i barngruppen och utvecklingstiden. De 
upplever tiden i barngruppen relativt lika. Tiden med barnen störs ofta av 
utvecklingsarbete som ska ligga utanför tiden med barngruppen. Respondenterna 
upplever däremot utvecklingstiden olika men det gemensamma är att de upplever för 
omfattande och för höga krav att utveckla både sig själva och verksamheten.  
 
En förklaring till intensifiering kan vara den monokrona och polykrona 
tidsuppfattningarna som Hargreaves (1998) har kunnat urskilja i skolans kontext. Han 
menar att en lärare i de lägre åldrarna har en högre kontextmedvetenhet för att kunna 
bedriva en verksamhet utifrån lärande och omsorg. Ledningen för skolan arbetar i en 
lägre kontextmedvetenhet där fokus är på att följa mål och planering under en 
tidsbegränsning. Vi tolkar detta till Sheridans m.fl. (2015) sätt att beskriva 
förskollärares mångfacetterade arbete där många kompetenser vittnar om en hög 
kontextmedvetenhet i förskolan (a.a.). I relation till förskolechefernas krav på 
utveckling av förskolan. Det är när ledningens krav mot mål och utveckling i den 
monokrona tidsuppfattningen möter förskollärarnas arbete mot målen i den polykrona 
tidsuppfattningen som det uppstår stress och skuldkänslor hos förskollärare. Det kan 
vara en förklaring varför respondenterna upplever skuldkänslor över att ständigt inte 
hinna med varken i barngruppen eller i utvecklingstiden. En av respondenterna uttrycker 
att det ständigt är en balansgång för att skapa hållbarhet i sitt ledarskap. En strategi för 
att skapa balans tolkar vi när respondenterna har gått ner i tjänst. Tre av sex 
respondenter uppger att orsaken är att de behöver mer återhämtningstid.  
 
 
8.2 Metoddiskussion 
I uppsatsen utgick vi från kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för 
att få svar på uppsatsens frågeställningar. Vi anser att det var rätt metod för uppsatsens 
frågeställningar för att kunna få fram den stora variationen av empirin. Det finns en rad 
olika faktorer som kan påverka resultat av empirin negativt enligt Denscombe (2016). 
Han problematiserar intervjuarens svar utifrån förväntade svar samt hur intervjun kan 
upplevas stressande på grund av inspelning. Är det få respondenter som är involverade i 
studien blir det svårare att fastställa något resultat som går att överföra till någon annan 
kontext (a.a.). Vi har reflekterat över sanningshalten och överförbarheten av vår empiri 
på grund av det lilla urvalet av förskollärare som vi intervjuat. Vi problematiserar 
empirin när vi upplever att en av respondenterna ger förväntade svar. Hon uppger att 
hon har läst in sig på hållbart ledarskap för att kunna svara på frågorna. Alla 
respondenter upplevde sig obekväma med inspelningen under intervjun, samtidigt som 
de förstod att det var av vikt att få med all empiri. Vi bemötte våra respondenters 
obehag genom att informera dem om de etiska forskningsprinciperna (Hermerén 2011) 
vilket gav dem trygghet att svara på frågorna. När det gäller överförbarheten i denna 
uppsats tror vi att andra förskollärare skulle kunna relatera till uppsatsens innehåll. För 
att kunna avgöra hur hållbart ledarskap ser ut för förskollärare anser vi att vi har haft för 
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få respondenter för att kunna avgöra det. Vi undrar om det är skillnad på hur 
förskollärare upplever hållbart ledarskap i en annan kommun eller i en annan del i 
Sverige.  
 
När det gäller att belysa förskollärares ledarskapssituation för att verksamma och 
blivande förskollärare ska få en möjlighet att utveckla ett hållbart ledarskap, vilket 
gagnar både den enskilda förskollärarens framtid i yrket samt förskolans kvalité 
reflekterade vi över vårt val av urvalsprincip och intervjumetod. Eftersom vi upplevde 
respondenterna intresserade och diskussonsbenägna under intervjun hade det varit 
intressant att intervjua flera personer ifrån samma arbetslag. Orsaken är att få en ökad 
reflektion och kunskap över hur hållbart ledarskap skapas och upplevs redan vid 
intervjutillfället på de olika förskolorna. 
 
En annan aspekt som vi reflekterat över redan i planeringsstadiet av uppsatsen är vilket 
resultat vi skulle få om vi gjorde urvalet förskolechefer. Argumentationen för vårt val 
av urvalet förskollärare är att vi snart är färdiga förskollärare och vill veta hur det ser ut 
för förskollärare i förskolans verksamhet utifrån hållbarhet. Urvalet förskolechefer är 
fortsatt intressant utifrån vårt resultat där respondenterna saknar stöd av sin ledare.  
 
 
8.3 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 
En reflektion vi gör utifrån uppsatsens resultat är hur många olika faktorer påverkar ett 
hållbart ledarskap. Vårt resultat och analys bekräftar att det finns många olika villkor 
som alla påverkar helheten och som behöver komma i balans för att uppnå ett hållbart 
ledarskap. Vi reflekterar över hur flera av våra respondenter upplever sig ha ett hållbart 
ledarskap men ändå uppger att det förekommer tysta konflikter eller har obalans mellan 
tiden i barngruppen och i utvecklingstiden. Vi undrar vem som avgör om det är ett 
hållbart ledarskap och vilka konsekvenser blir det för arbetslaget om en känner 
hållbarhet och inte de andra. Vi konstaterar utifrån resultatet att det behövs ett 
helhetstänkande kring förutsättningar för hållbart ledarskap, vilket kräver en 
medvetenhet och kunskap för att kunna lyfta ämnet i arbetslaget med sina kollegor. Vi 
tror att förskollärare kommer att kunna påverka sitt ledarskap mot hållbarhet till viss del 
men det kräver också att förskolechefer är kunniga i ämnet för att skapa förutsättningar. 
Det skulle vi välkomna som en vidare forskningsfråga. 
 
I verkligheten finns inte alltid bara förskollärare i arbetslagen. Många arbetslag består 
utav både förskollärare och barnskötare och resultatet visar att ledarskapskompetenser 
och det gemensamma ledarskapet i arbetslaget är viktiga villkor som påverkar det 
hållbara ledarskapet. Vidare forskningsfrågor som är intressanta är; Hur barnskötare ser 
på ledarskap i förskolan, hur de upplever det gemensamma ledarskapet i arbetslaget och 
vilken roll de får i verksamheten. En intressant vidare forskning är om förskollärares 
upplevelser av hållbart ledarskap skiljer sig mellan storstad och landsbygd. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 
Hej!       
 
Vi är två förskollärarstudenter, från Linnéuniversitetet i Växjö, som håller på att skriva 
vår c-uppsats. Vi har valt ämnet hållbart ledarskap i förskolan. Syftet med uppsatsen är 
att få kunskap om hur förskollärare upplever ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv, 
vilka ledarkompetenser som förskollärare anser viktiga samt vilka villkor som upplevs 
hämmande och främjande för hållbart ledarskap enligt förskollärare.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också̊ 
för avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom intervjuer. Därmed vill vi 
intervjua dig som har kunskap, utbildning och erfarenhet om förskolans verksamhet.  

Intervjun tar mellan 30-45 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Vid 
intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och att du har rätt att avbryta intervjun och därmed 
ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 
kommer enbart att användas i vår uppsats.  

Ditt bidrag är värdefullt för oss! 
 
Jessica Wennerberg *** ******* 
Mail: 
Emma Wallesjö *** ******** 
Mail: 
 
  



  
 

 II 

Bilaga B Intervjuguide 
Hur länge har du jobbat inom förskolan? 
Hur stor tjänst har du just nu? 
Orsaken till vald storlek på tjänst 
 
Hur avdelningar finns det på din förskola? 
Hur många barn är inskrivna på din avdelning? 
Hur många personal arbetar på din avdelning?  
 
Hur ser du på din roll som ledare i barngruppen? 
Vilka faktorer kan hämma ditt ledarskap i barngruppen? 
Vilka faktorer stödjer ditt ledarskap i barngruppen? 
Upplever du någon gång samvetsstress? 
 
Hur ser du på din roll som ledare utanför barngruppen? 
Vilka faktorer kan hämma ditt ledarskap bland kollegier? 
Vilka faktorer stödjer ditt ledarskap bland kollegier? 
Upplever du någon gång samvetsstress? 
 
Vilka kompetenser krävs för ett ledarskap i förskolan enligt dig?  
 
Vad har du för uppfattning om hållbart ledarskap? 
Upplever du ditt ledarskap hållbart? 
Vilka faktorer gör ditt ledarskap hållbart?  
 
Hur förhåller du dig till de mål som förskolan har? 
Vad känner du är meningsfullt med lärandet? 
Vad känner du inte är meningsfullt i lärandet med barnen? 
 
Ledarskapet förändras ständigt, vikarier eller nya kollegor. Vilka strategier har ni för att 
skapa en verksamhet som inte stannar av vid ledarväxlingar?   
Har du några strategier för ditt egna ledarskap ifråga om eventuell ledarväxling? 
 
Hur ser ert ledarskap ut i arbetslaget bland barnen i verksamheten?  
Hur tar ni tillvara på varandras ledarkompetenser? 
 
Hur upplever du resursfördelningen mellan avdelningar/förskolor? 
Hur ser samarbetet ut mellan avdelningarna/ förskolorna?   
Finns det ett utbyte av idéer och material i samarbetet? 
 
Hur ser ni till varje barns lärande i verksamheten? Flexibilitet 
Hur tar du tillvara på lärande i förhållande till mångfald och kunskap både utifrån 
kollegor och barn?  
 
Finns det utrymme att uppmuntra varandra till utveckling av era ledarkompetenser? 
Finns det ett tillvaratagande av kollegors kunskaper i lärandet med barnen?  
 
Hur tar ni tillvara på ”klokheter” i utvärderingen när det gäller ledarskap? 
 
Hur upplever du din tid i verksamheten med barnen? 
Hur upplever du din tid för reflektion, planering och utvärdering? 
Hur upplever du den tid som läggs utanför verksamheten? 


