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 _________________________________________________________________  
Sammanfattning 
Detta arbete handlar om att undersöka ledarrollerna hos förskollärarna i förskolan och för att 

se om ledarrollerna förändras när situationen förändras. Det handlar om att undersöka vilka 

egenskaper en pedagogisk ledare bör ha och om förhållningssättet gentemot barnen förändras 

när rollerna byts ut. 

 

Syftet med undersökningen är att undersöka vad ledarskap innebär för förskollärarna och om 

det finns skillnader eller likheter mellan deras ledarroller i planerade och mindre planerade 

situationer i förskolans verksamhet samt även undersöka om förskollärarnas förhållningssätt 

påverkas om de byter ledarroller. 

 

Forskningsmetoden som används är en kvalitativ undersökning där observation och intervju 

användes som komplettering. Totalt medverkade fyra förskollärare i undersökningen. 

 

Resultatet av undersökningen visar att en pedagogisk ledare bör enligt förskollärarna vara 

lyhörd, lugn, sprida trygghet omkring sig samt att se till varje barn och dess utveckling. 

Vidare visar resultatet att förskollärarna byter sina ledarroller beroende på vilka situationer de 

är i. De har en roll i samlingssituationen och en annan roll i tambursituationen även om de 

själva inte tyckte att det ändrades. Även om rollerna ändrades så gör inte förhållningssättet det 

och pedagogerna anser att de alltid behandlar barnen rättvist och omsorgsfullt.  
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INLEDNING 
Jag har utfört en undersökning om ledarskap och ledarroller hos förskollärare i förskolan. 

Enligt min uppfattning var detta ett intressant ämne eftersom det inte finns särskilt mycket 

tidigare forskning om det. Riddarsporre (2010, s. 213) menar att forskning om ledarskap i 

förskolan är otillräcklig och detta trots att ledarskapet är förskollärarens främsta verktyg i sitt 

dagliga arbete med barnen. Även Eriksson (2014, s. 2) anser att det finns en frånvaro av 

forskning kring ledarskap i förskolan. Vidare menar författaren att den forskning som finns är 

mer inriktad på förskolechefens ledarskap, vilket skiljer sig från en förskollärares ledarskap. 

Strehmel (2016, s. 344) anser också att det finns för lite forskning om en förskollärares 

ledarskap.  

 

Förskollärarna har ett stort ledaransvar både vad gäller arbetet att främja barnens lärande och 

utveckling samt förbereda dem inför skolstart. Om man ser utifrån läroplanen för förskolan så 

har förskollärarnas ansvar förtydligats. Det har lett till att förskollärarens ska leda det 

pedagogiska arbetet. Exempel på förskollärarens förtydligande: 

 

Förskolan ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt 

där barnen aktivt deltar (Skolverket 2016, s. 4). 

 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle, och 

därför är vi vuxna viktiga förebilder (Skolverket 2016, s. 4). 

 

Jag valde att utföra denna undersökning eftersom jag ville ha konkreta exempel på hur en 

förskollärare bör vara i sitt ledarskap och i sin ledarroll. Under min utbildning tycker jag att 

jag inte har fått tillräckligt med ledarskapskompetens för min kommande yrkesroll. Med 

anledning av detta anser jag att jag kunde få mer genom att observera och intervjua 

förskollärare om deras ledarskap och ledarroller. Eftersom ledarskapet är av stor vikt för en 

verksamhets framgång och därför anser jag att det är av intresse att belysa samt undersöka hur 

förskollärarna ser på det egna ledarskapet i förskolan. 
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SYFTE 
Syftet med undersökningen är att undersöka vad ledarskap innebär för förskollärare, om det 

finns skillnader och likheter mellan deras ledarroller i planerade och mindre planerade 

situationer i förskolans verksamhet samt undersöka om förskollärarnas förhållningssätt 

påverkas om de byter ledarroller.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

- Vilka egenskaper är eftertraktade i en förskollärares ledarroll? 

- Förändras ledarskapet/ledarrollen mellan planerade och mindre planerade 

situationer och då även förhållningssättet hos förskollärarna? 

 

BEGREPPSFÖRKLARING 
 

Pedagogiskt ledarskap 

 

Lärarförbundet (2016) beskriver pedagogiskt ledarskap som att undervisningen är kärnan och 

utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten och är därmed ledande för det pedagogiska 

ledarskapet. Ansvaret för att den pedagogiska verksamheten ständigt utvecklas ligger hos den 

pedagogiska ledaren, men begreppet pedagogiskt ledarskap innehåller också en dimension av 

ansvarstagande för den dagliga verksamheten. Även ansvaret för att den dagliga pedagogiska 

verksamheten är av hög kvalitet ligger hos den pedagogiska ledaren. Sheridan, Sandberg och 

Williams (2017, s. 70) beskriver ledarskap som en pedagogik som praktiseras i 

kommunikation och samspel med både barn och kollegor. Läroplan för förskolan (Lpfö 98. 

rev. 2016, s. 6) tar upp att förskollärarna ska ansvara för att varje barn får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. Vidare ska förskollärarna 

ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar och att 

det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. 

  



 

3 

 

 

BAKGRUND 
I följande kapitel tas litteratur och tidigare forskning om ledarskap upp samt styrdokumenten 

som förskollärare i förskolan ska arbeta utefter.  

 

Eftersom det inte fanns många böcker från kurslitteraturen om just ledarskap så valde jag att 

söka utanför pedagogikens ramar. Det fanns ett fåtal böcker om ledarskap från kurslitteraturen 

som var användbar. Det var svårt att hitta litteratur om just ledarskap i förskolan medan det 

fanns många om ledarskap för chefer, rektorer med flera. Enligt Bryman (2002, s. 97) ska 

man gå igenom existerande litteratur inom det valda området för att ta reda på vilka kunskaper 

som det redan finns kring ämnet och vad som har gjorts tidigare så att man inte utför en 

undersökning som redan finns. Vidare menar författaren att genom en litteraturgenomgång så 

visar man att man, inom det valda området, kan välja ut och läsa vad andra har gjort på ett 

vetenskapligt sätt. Genom en bra genomgång av litteraturen så kan man stärka sin 

trovärdighet som en person med kunskaper kring det valda området.   

 

Läroplanen är förskolans styrdokument och det vi ska arbeta efter. Därför har jag valt den 

som utgångspunkt i många av mina referat och anser att den är relevant utifrån mitt valda 

ämnesområde. 

 

Läroplan för förskolan 
 

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns 

behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska 

stödjas. 

(Skolverket 2016, s. 4) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter 

demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

(Skolverket 2016, s. 12) 

 

I Läroplan för förskolan fastlås att förskollärare ska ansvara för att alla barn i verksamheten 

får sina egna behov tillgodosedda, att de blir respekterade och att de får uppleva sitt eget 

värde. Förskolan skall vidare tillämpa ett arbetssätt som är demokratiskt där alla barn frivilligt 

aktivt deltar. Förskollärarna ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs på så sätt att 

alla barn ges förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande och samtidigt stimuleras till att 

använda hela sin förmåga samt att barnen upplever att det är meningsfullt och roligt att lära 

sig nya saker (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 8, 11).  

 

Den pedagogiska ledarens roll 

 

En pedagogisk ledare är någon som skall hjälpa barngruppen att utvecklas och fullfölja mål 

(Phillips 2017, s. 8). Det finns många teorier kring hur detta skall göras både rent praktiskt 
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men också vilka egenskaper en pedagogisk ledare skall besitta. Vidare beskriver Philips 

(2017, ss. 62–70) att det finns ledaregenskaper som alla ledare bör ha oavsett yrke. En ledare 

ska vara lyhörd och det innebär att ha förmågan att läsa av människor och att lyssna på dem 

samt att kunna anpassa sitt ledarskap efter dem. Att kunna se alla deltagare i gruppen och då 

även de som är tysta och inte skriker efter uppmärksamhet är en av egenskaperna. En ledare 

bör också ha både social och pedagogisk kompetens vilket handlar om att kunna anpassa sitt 

beteende till olika situationer och generellt sett om sunt förnuft och intuition. Att ha förmågan 

att väcka intresse hos deltagarna och få dem engagerade i vad som tänkts göras är ytterligare 

en av egenskaperna som en ledare bör ha. Vidare bör ledare även ha människokännedom som 

innebär att kunna förstå agerande och tankar från andra människor. Wahlström (2005, s. 26) 

menar för att kunna leda andra har ledaren ett ansvar gentemot dem man leder. Ett ansvar att 

skapa en relation med ömsesidig glädje och tillfredsställelse mellan ledare och de som leds 

utöver det uppdrag man har. Det är de vuxna som är ansvariga för hur stämningen i 

barngruppen är. Förmågan att visa mänsklig värme och förståelse hos ledaren är en förmåga 

som varierar beroende på situationen.  Vidare lyfter Wahlström fram att ledaren inte ska vara 

rädd för att sätta gränser gentemot barnen eller mot vårdnadshavare (2005, s. 48). Svedberg 

(2016, s. 59) beskriver att ledarskap är beroende av situationen och den existerar inte utan en 

meningsfullhet i relation till andra. Ledarskap och beslutsfattande handlar om att kunna tolka 

vad som sker i situationen och kunna hantera sin makt som ledare men också kunna se 

dynamiken i gruppen. Förskollärarna i förskolan arbetar både med och genom människor 

vilket skapar goda förutsättningar för att skapa goda relationer till barnen och andra individer. 

Mest handlar det om professionella relationer där ledaren ska kunna hantera relationer med 

respekt, ställa krav, sätta gränser, erbjuda stöd samt utgå från kunskapsnivån. Genom detta 

skapas en professionell roll där kompetens, förhållningssätt och att kunna sitt yrke i det 

vardagliga arbetet spelar en viktig roll (Svedberg 2016, s.59). Pramling Samuelsson och 

Williams (2015, s. 19) menar att förhållningssättet bottnar i en barnsyn som utgår från ett 

perspektiv där förskolläraren strävar efter att uppnå och arbeta med ett innehåll som knyter an 

till förskolans läroplan. Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4) menar att förskollärares arbetssätt påverkar 

barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle. Därför är förskollärarna viktiga som förebilder. 

 

Balansgång mellan demokratiskt förhållningssätt och utövande av yrkeskunskap 

Eriksson (2014) beskriver att det är förskollärarna som har ansvar för den pedagogiska 

verksamheten, enligt den nya skollagsrevideringen som skedde år 2010, även förskolans 

läroplan reviderades då. Författaren har genom intervjuer och kommunala policydokument 

beskrivit och problematiserat hur detta nya ansvar tolkas och genomförs i olika kommuner. 

Genom studien har författaren kommit fram till att tolkningarna varierar likaså sättet att 

genomföra detta nya ansvar. Det framkom både skillnader och likheter gällande tolkningarna 

och genomförandet, både i olika kommuner men även mellan förskolor i samma 

kommun.  Vidare menar författaren att det känsligare att diskutera dessa förändringar i ett 

arbetslag än i en grupp bestående av förskolechef, utvecklingsledare samt förskollärare. 

Förändringen i skollagen och förskolans läroplan gjordes för att höja den pedagogiska 

kvalitén i förskolans verksamhet. 
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Eriksson (2014) lyfter i sin artikel fram frånvaron av forskning kring ledarskap i förskolans 

värld. Vidare tar hon upp att den forskning som finns är mer inriktat på förskolechefen och 

dennes ledarskap, vilket skiljer sig från den typ av ledare som en pedagog i förskolan bör 

vara. Vidare menar författaren att det behövs fler studier kring ledarskapet i förskolans värld 

med fokus på vad ledarskap är, hur ansvar och roller identifieras och beskrivs i relation till 

den kunskap och forskning som redan finns och som är knuten till yrkesrollen. Författaren vill 

även se mer forskning om vad som påverkar en pedagogs ledarskapsutövande i arbetslaget. 

Författaren tar även upp att det ledarskap som utövas i förskolans värld skiljer sig ledarskap i 

andra sammanhang och anses som en speciell form av ledarskap. 

 

Ledarskapets betydelse för den pedagogiska kvalitén 

Strehmel (2016) beskriver hur viktigt ledarskap är för barnen i förskolans värld. Författaren 

lyfter fram att uppgifter och förebilder är viktigt för pedagoger för att de ska kunna utvecklas i 

sin pedagogiska ledarskapsroll. Författaren utgår från en undersökning gjord av The European 

Competence requirements in early childhood education and care (ECEC) i sin artikel. ECEC 

undersökte yrkeskraven i flera länder, vilken kunskap, praxis samt vilka värderingar krävdes 

för att få arbeta i pedagogisk verksamhet i dessa länder? Resultatet blev att för att bli bra 

pedagogiska ledare behöver man kunskap med fokus kring de yngre barnen och mångfald, 

samt reflekterande tillvägagångssätt och samarbetshanteringsstilar. Det vill säga att 

kunskapsutveckling och uppgifter kring ledarskap är bra för att man ska kunna utvecklas i sin 

pedagogiska ledarroll men även att det finns förebilder för hur en god ledare ska vara är 

viktigt. 

 

Strehmel (2016) lyfter i sin rapport fram att ledare för de yngre åldrarna i förskolan är 

avgörande för att förbättra den pedagogiska kvalitén i verksamheten. Förebilder och uppgifter 

för ledarna samt krav på ledarens kvalifikationer och resurser behövs för att man ska kunna 

bli en så pass bra ledare som man kan inom sin yrkesroll. För att uppnå detta behövs det bland 

annat mer forskning för att öka kunskap och förståelse för ledarskap och ledares aktiviteter i 

förskolan. Mer forskning kommer göra det lättare för framtida forskare att jämföra 

arbetssystem samt beskriva goda bra metoder för ett bra ledarskap som är kopplade till barns 

utvecklingsprocess.  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Ledarskap är ett fenomen som länge har varit av intresse för människor. Möjligen därför att 

ledarskap är en process som vi alla har erfarenhet av och som berör oss. Frågor kring 

ledarskap har länge varit föremål för spekulation. Forskare har koncentrerat sig på att 

identifiera faktorer som påverkar ledarskapet. Det har undersökts vilka egenskaper, förmågor, 

beteenden, kraftkällor och situationella aspekter som kan vara avgörande för hur effektivt en 

ledare påverkar individer och målet. Det finns också ett intresse för förståelsen om att 

ledarskap är en delad, gemensam process som omfattar flera människor (Yukl 2012, s. 4). 

 

Nedan beskrivs två olika typer av ledarskapsteorier. 

Situationsanpassat ledarskap 

Den situationsanpassade ledarskapsteorin menar att det är mognadsnivån hos de individer 

som ska ledas som är avgörande för vilken kombination av relations- och uppgiftsorienterat 

beteende som en ledare ska använda (Yukl 2012, s. 179). 

 

En ledare varierar sitt beteende, ibland av egoistiska skäl, ibland för verksamhetens och 

gruppens bästa. Ett demokratiskt ledarskap eliminerar inte auktoritära eller direktiva 

ingripanden. Besluten bottnar då inte i en speciell människosyn utan i situationsspecifika krav 

(Lennér-Axelsson & Thylefors 2018, s. 89).  

 

Enligt Hersey och Blanchards situationsanpassade modell finns det två dimensioner av 

ledarskap: uppgift och människan. Uppgiftsdimensionen definieras som ”den utsträckning i 

vilken ledaren ägnar sig åt att klargöra en individs eller gruppens plikter och ansvar” medan 

människodimensionen definieras som ”den utsträckning i vilken ledaren ägnar sig åt tvåvägs- 

eller flervägskommunikation”. Den senare dimensionen inkluderar att lyssna, uppmuntra, 

möjliggöra, klargöra och erbjuda socioemotionellt stöd. Vilken av dimensionerna en ledare 

bör använda beror på individerna/gruppens mognad och beredskapsnivå – det vill säga attityd 

och färdigheter (Bolman & Deal 2012, ss. 407–408). 

  

Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap talar till individernas moraliska värderingar i en ansats om att öka 

deras medvetenhet om etiska frågor samt att mobilisera energin och resurserna för att 

reformera institutionerna. Det transformativa ledarskapet ska motivera individer till att 

uttrycka sitt egenintresse (Yukl 2012, s. 281).  

 

Det finns klara fördelar med ett demokratiskt ledarskap, bland annat lärande, större 

uppslutning och prestationerna. Det tranformativa ledarskapet är ett ledarskap som 

kännetecknas av en förmåga att kunna lyfta gruppen/individen både gällande arbetsglädje och 

prestationer. Ledare som använder sig av ett transformativt ledarskap visar empati, 

självförtroende och bekräftar gruppens/individens kompetens och framhåller möjligheter att 

utvecklas. Det gäller att en ledare som utövar ett transformativt ledarskap visar äkthet i sin 

empati, sitt självförtroende och i sin bekräftelse av gruppen/individen, att låtsas eller fejka går 

alltså inte (Lennér-Axelsson & Thylefors 2018, s. 90). 
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METOD 
I detta kapitel redogörs för valet av metod: observation och intervju. Observationer och 

intervjuer är ett sätt att få fram kvalitativa data. Intervjuerna används som ett komplement till 

observationerna. Syftet med detta metodval är att återkoppla tanke till praktisk handling. 

 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa forskningsmetoder är enligt Bryman (2011, ss. 340–341) en forskningsstrategi där 

tonvikten ligger vid vad orden förmedlar snarare än på kvantifieringen vid insamlande och 

analyserande av data. Det finns ytterligare tre strategier: induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk metod. En induktiv strategi är en syn på förhållandet mellan teori och 

praktik. Den tolkande strategin betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna tolkar en viss miljö och dess verklighet. Den 

konstruktionistisk strategin bygger på sociala egenskaper som ett resultat av samspel mellan 

individer. Lökken och Söbstad (1995, s. 28) menar att personen som genomför en kvalitativ 

undersökning inriktar sig på egenskaperna hos den eller de individer som studeras. Vidare 

skriver Lökken och Söbstad (1995, s. 29) att en kvalitativ inriktad undersökning ofta är 

helhetsinriktad när det gäller hur man ska gå till väga för att undersöka den företeelse man 

intresserar sig för. Undersökaren vill finna olika samband och få en helhetssyn, det vill säga 

”helheten är något mer än de enskilda delarna”. Detta utgör en viktig sanning för en 

kvalitativt inriktad undersökning. Man studerar hela människan och tycker det är olyckligt att 

krossa denna bild i ”småbitar”, då man vill förstå olika humana företeelser. Kvalitativa 

undersökningar präglas ofta av att man inte har bestämt speciella testsituationer för att styra 

beteendet hos de som studeras. Fenomenen studeras i sin rätta eller ”vanlliga” miljö. Man är 

öppen i samspelet med det som man vill veta mer om (Lökken & Söbstad 1995, ss. 29-30).  

 

Kvalitativ metod lämpar sig bäst till min undersökning eftersom jag vill uppnå en förståelse 

mellan teorin och praktiken samt av hur den sociala verklighetens grundval ligger i hur 

deltagarna tolkar en viss miljö och dess verklighet. Fejes och Thornberg (2016, s. 34) menar 

att en kvalitativ undersökning är en process där undersökaren systematiskt undersöker och 

arrangerar sitt datamaterial exempelvis intervju och fältanteckningar et cetera, för att på så vis 

få ett resultat. I denna analys arbetar undersökaren aktivt med sin införskaffade data, 

organiserar dem, bryter ned dem till hanterbara enheter samt kodar dem och söker efter 

mönster i samband med tidigare forskning. 

 

Observation 

Observation valdes som metod eftersom det var det sätt som ansågs kunna få in mest data till 

det tänkta området. Med mest data menas svaren på frågeställningarna som har sin grund i 

undersökningen syfte. Genom observationer fångas förskollärarnas handlingar istället för att 

genom intervju eller enkät endast erhålla muntliga eller skrivna svar. Bryman (2011, s. 378) 

menar att en observatör engagerar sig i en grupp eller individ under en viss tid och iakttar 
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gruppen eller individens beteende samt lyssnar på vad som sägs. Syftet med undersökningen 

är att undersöka vad ledarskap innebär för förskollärare och om det finns skillnader eller 

likheter mellan deras ledarroller i planerade och mindre planerade situationer i förskolans 

verksamhet samt även undersöka om förskollärarnas förhållningssätt påverkas om de byter 

ledarroller. Därefter valdes det att följa upp observationerna med intervjuer för att få bättre 

förståelse kring det observerade. I undersökningen utgicks det ifrån att inte bara tolka det 

observerade utan även att få en förståelse och få förskollärarens tanke bakom handlingen. 

 

Det fördes löpande protokoll under observationsstunderna. Rubinstein Reich och Wesén 

(1986, s. 15) beskriver löpande protokoll som en process där observatörerna med sina egna 

ord beskriver det som sker under en viss tid. Vidare tar författarna upp att det viktiga med att 

föra löpande protokoll är att observatörerna beskriver det som sker så detaljerat som möjligt. 

Detta ska göras samtidigt som observationerna utförs utan att lägga någon personlig värdering 

vid det som observeras. Tolkning av det insamlade materialet görs i stället i efterhand. 

 

Vid observation kan observatören observera och registrera beteendet under en relativt lång tid 

och observatören iakttar och skriver ned det som sker kontinuerligt (Bryman 2011, s. 270). 

Fördelarna med observation i en undersökning är att personen som genomför den kan fånga 

den eller de individer som studeras i deras vardagliga arbete. Även om deltagarna vet om att 

de blir observerade kan de ändå glömma av det just i den stunden och då kan observatören 

fånga det naturliga i det vardagliga arbetet. En annan fördel med observationer är 

tillgängligheten till informationen. De som genomför undersökningen får mycket information 

utan att behöva samspela för mycket med de som ska studeras. Att inte samspela med de som 

ska studeras innebär att observatörerna kan vara så objektiva som möjligt i sina analyser efter 

det att observationerna är färdiga. De personer som genomför undersökningen har 

möjligheten att komma nära inpå den vardagliga miljön för den/de som skall bli observerade 

och även att följa deras direkta reaktioner av plötsliga händelser som kan ske i förskolans 

värld.  Bryman (2011, s. 378) beskriver att genom observation får observatören en förståelse 

för en individs/individers kultur och deras beteenden inom ramen för denna kultur. 

 

Nackdelarna med att enbart ha observation som metod är att de som genomför 

undersökningen inte vet hur individen/individerna som studeras tänker kring handlingarna de 

utför. Halvorsen (1992, s. 84) menar att deltagarna kan anpassa sitt beteende utefter vad de 

tror att observatören förväntar sig. Den/de som observeras kan ha en tanke bakom handlingen 

men observatörerna drar egna slutsatser kring vad som skett eftersom observatörerna inte vet 

vad tankegången bakom handlingen är. En annan nackdel är att observatören kan bli störd av 

saker som händer runt omkring vilket leder till att fokuset på det som ska observeras förloras. 

Samtidigt kan det också bli så att observatörerna lägger för mycket fokus på just en handling. 

Detta är något observatörerna måste ha i åtanke under en observation. Bryman (2011, s. 379) 

tydliggör att observation sällan är en så okomplicerad process som det kan ge sken av. Det är 

inte lätt att ge en generell bild av det som sker på ett bra sätt.  
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Intervju 

Forskningsintervjuerna utgör en viktig del och är ofta en förekommande strategi för 

datainsamling i kvalitativ forskning (Bryman 2011, s. 203). Ett tillägg till observationerna var 

att följa upp med intervjuer eftersom uppsatsförfattaren ville få fram tanken bakom den 

observerade handlingen. Observatören ville inte dra sina egna slutsatser kring det som hade 

observerats utan få svar på varför. Varför inträffade det som inträffade? Varför gjorde eller 

sade den observerade det som den gjorde eller sade? Därför ansåg författaren det viktigt att 

följa upp observationerna med intervjuer för att på så vis få svar på eventuella frågor som 

uppkom under observationsstunden. 

 

Fördelar med intervjuer som komplement till observationer är att observatören kan följa upp 

och få reda på tanken bakom handlingen som har observerats. Den som observerat kan föra en 

lättare diskussion kring handlingarna och få svar på frågor som uppstår kring observationerna 

ihop med de/dem som har blivit observerade. Lökken och Söbstad (1995) beskriver att 

intervjuer är ett tillvägagångssätt som är nödvändigt att använda om undersökaren vill få en 

uppfattning om en annan människas inre verklighet. Vidare menar författarna att intervjuer 

ger ett djup i undersökningen som enbart observationer inte kan ge. Detta innebär att komma 

förbi här och nu-situationen samt att kunna gå framåt och bakåt i tiden för att få fram 

egenskaper som är viktiga för den som blir intervjuad (Lökken & Söbstad 1995, s. 94). Gör 

observatören en intervju kan denne lättare tolka och analysera det observerade för då har de 

oftast fått svar på de frågor och funderingar som uppstod under observationsstunden. Det kan 

dock även bli svårare, om de svar som uppkommer på intervjufrågorna inte stämmer överens 

med det observerade. Den/de observerade kan göra en sak i verksamheten och sedan svara 

motsatsen till sitt agerande vid intervjun. I intervjuer är det särskilt viktigt att intervjuaren får 

ett sådant utförligt svar som möjligt. Det innebär att intervjuaren kan ställa följdfrågor vid 

behov som till exempel ”Hur menar du då?” (Dahlgren & Johansson 2015, s. 166). 

 

Jepson Wigg (2015, s. 241) menar att en intervjusituation inte sker på lika villkor då forskaren 

också är medskapare till det som tar form under intervjun. Respondenten kan på olika sätt ta 

kommandot, till exempel genom att välja att inte svara på frågor eller bara uppge sådant som 

de tror att intervjuaren vill ha som svar. En annan nackdel med intervjuer kan vara att den 

individ/de individer som har studerats vill förklara sig kring en specifik situation/handling 

som inte har med själva observationen att göra. Det kan även vara att så att de försöker 

bortförklara vissa handlingar. Ställs frågorna på ett otydligt vis kan den som blir intervjuad ta 

illa upp eller misstolka det som egentligen avses med frågan. Det är viktigt att vara tydlig i sitt 

frågeställande. Bryman (2011, s. 420) menar att intervjuaren ska ställa enkla och korta frågor 

som är begripliga och att denne måste ha i åtanke att inte använda sig av yrkesexklusiva 

begrepp vid frågeställandet. Lökken och Söbstad (1995, s. 95) beskriver att intervju är en 

tidskrävande metod att använda.  

 

Urval 

I denna undersökning användes förskolor från två olika kommuner i Västsverige: detta val 

gjordes av bekvämlighet. Bryman (2011, s. 194) beskriver bekvämlighetsurval som ett urval 
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där personerna för tillfället är tillgängliga för den som utför undersökningen. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes för att underlätta vid genomförandet vid observationer och 

intervjuer då både personal och barngruppen hade träffat författaren innan. I båda 

kommunerna valdes förskolor med syskonavdelningar, åldrar 1–5 år. I undersökningen valdes 

det att observera och intervjua förskollärare. Fyra förskollärare deltog i undersökningen. De 

har jobbat 15, tio, nio respektive fem år inom förskolans verksamhet. 

 

Etik 

Det finns fyra etiska principer som bör tas i beaktande under hela undersökningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman 

2011, ss. 131–132). Dessa fyra begrepp beskrivs nedan. 

 

Informationskravet innebär att de som genomför undersökningen ska informera deltagarna 

om vad undersökningen innebär, vad som kommer att ske och vad syftet med undersökningen 

är. De ska även informera om att deltagandet är frivilligt och att respondenterna har rätt att när 

som helst avbryta sitt deltagande om de önskar det. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

undersökningen själva ska bestämma över sin medverkan och handlar det om minderåriga 

deltagare ska vårdnadshavare ge sitt godkännande till deras deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som forskarna samlar in kring deltagarna ska 

förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående har åtkomst till dem. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in om deltagarna endast får användas till 

forskningsändamålet (Bryman 2011, ss. 131–132). 

 

Informationskravet ansåg uppfyllas i undersökningen genom att personerna som ansvarade 

för denna undersökning informerade förskolechefen, förskollärarna och även barnen om vad 

som skulle göras på förskolan samt varför det gjordes och hur observationerna och 

intervjuerna skulle gå till. Detta gjordes via ett missivbrev men även muntligt. Förskolechefen 

och förskollärarna fick mer information än barnen då det var förskollärarna som var fokus 

under observationsstunderna. Förskollärarna informerades om hur intervjuerna skulle gå 

tillväga. Det skickades även ut information till vårdnadshavarna på förskolorna för att 

informera dem om att en undersökning skulle genomföras och att det inte var deras barn som 

var fokus för undersökningen.  

 

Samtyckeskravet ansågs uppfyllas genom att förskolecheferna tillfrågades om 

undersökningen fick utföras på deras respektive förskola samt att förskollärarna tillfrågades 

om de ville vara med vilket de hade all rätt att säga nej till.  

 

Konfidentialitetskravet ansågs uppfyllas genom att det bara var personen som utförde 

undersökningen som visste namnet på förskollärarna och förskolorna som deltog i denna 

undersökning. Efter avslutad undersökning kommer eventuell information kring förskolor och 

deltagande förskollärare förvaras på ett sådant vis att ingen utomstående kan komma åt den. 

För att stärka detta ytterligare kommer förskollärarna få en siffra mellan 1 och 4 i resultatet. 

Detta för att förskollärarna ska kunna vara så anonyma som möjligt. 
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Insamlade data och annan information kring undersökningen kommer endast användas till 

ändamålet och då anses nyttjandekravet som uppfyllt. 

 

Samtliga deltagare i undersökningen informerades om dessa etiska principer och gav sitt 

samtycke till att delta. Inga andra etiska frågor utöver dessa kom upp under undersökningen. 

 

Validitet och reliabilitet 

 

Inom området ledarskap i förskolan och med fokus på individuella pedagogers 

förhållningssätt analyseras datan på bästa sätt genom att lägga teorin åt sidan och analysera 

datan från praktiken mer öppet och fördomsfritt (Fejes & Thornberg 2016, s. 28). På så sätt 

kan mönster och teman identifieras på ett mer tillförlitligt sätt. 

Bryman (2002, s. 50) tar upp att validitet innebär att den bedömning undersökaren gör av de 

slutsatser man har fått ut av undersökningen, hänger ihop med varandra eller inte. Vidare tar 

författaren (2002, s. 49) upp att reliabilitet berör frågan om resultatet från en undersökning 

blir detsamma om man genomför samma undersökning en gång till, eller har resultatet 

påverkats av tillfälliga eller slumpartade betingelser? Vidare tar författaren (2002, s. 49) upp 

att reliabilitet för det mesta blir aktuellt i en kvantitativ undersökning. 

Genom vad som jag har läst om validitet och reliabilitet har slutsatsen dragits att 

undersökningen har högre validitet och lägre reliabilitet.  Undersökningen har lägre reliabilitet 

då resultatet med största sannolikhet inte skulle bli samma om undersökningen gjordes om. 

Detta på grund av dagsform, miljö, barngrupp med mera. Verksamheten varierar från dag till 

dag. Undersökningen har högre validitet därför att varje intervju och observation endast 

genomförts en gång. Jag har varit närvarande vid situationerna, använt mina sinnen och 

dokumenterat. 
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Tillvägagångssätt 

I undersökningen genomfördes observationer där löpande protokoll fördes under tiden som 

observationen pågick och intervjuer som skulle ge svar på tankarna bakom observationerna 

och ledarskap. Tillvägagångssättet kring observation och intervju beskrivs längre ned i denna 

del.  

 

Undersökningen påbörjades med att ta kontakt med de utvalda förskolorna och fråga 

förskollärarna om de ville delta. På grund av ett missförstånd från min sida kontaktades 

förskollärarna innan förskolecheferna hade gett sitt godkännande. Men förskolecheferna 

kontaktades och godkännande gavs att undersökningen fick utföras på förskolechefernas 

respektive förskola. 

 

Förskolecheferna och förskollärarna fick både muntlig information och information via ett 

missivbrev där de skriftligt fick ge sitt godkännande eller inte. Förskolecheferna och 

förskollärarna informerades om syftet med undersökningen och det tänkta tillvägagångssättet. 

Samtliga deltagare informerades om att de skulle hållas anonyma igenom hela 

undersökningen. Ett informationsbrev mejlades ut till vårdnadshavarna på de berörda 

förskolorna där de fick information om undersökningen samt att det inte var deras barn som 

var utgångspunkten i undersökningen utan förskollärarna. 

 

Förskollärarna observerades en åt gången även om det var fler pedagoger närvarande vid 

samlingarna och tambursituationerna. Efter genomförda observationer satte jag mig ned och 

gick igenom anteckningarna från observationerna för att få fram passande frågor att ställa 

under intervjun. Frågorna konstruerades utifrån den kvalitativa metoden. I en kvalitativ 

undersökning brukar tillvägagångssättet vara mindre strukturerat där tyngden ligger på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman 2011, s. 413). Intresset utifrån 

intervjuerna var riktat mot vad den som bli intervjuad säger och tycker. Fylliga svar med 

mycket detaljer var önskvärt på intervjufrågorna. Intervjuerna utgick från att vara 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär att den som utför intervjun har en lista över vilket 

tema som ska beröras under intervjun (Bryman 2011, s. 415). En semistrukturerad intervju ger 

de som blir intervjuade en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna kommer i 

stort sätt att ställas i samma ordning under varje intervju. Bryman (2011, s. 419) ger följande 

råd om förberedelser inför en kvalitativ semistrukturerad intervju. En viss ordning av frågorna 

ska skapas men intervjuaren bör vara förberedd på att ordningsföljden kan ändras under 

intervjuns gång.  Frågorna ska formuleras på så sätt att de passar frågeställningarna i 

undersökningen och ett begripligt språk ska användas samt att inga ledande frågor ställas. 

Alla dessa råd togs hänsyn till i konstruktionen av intervjufrågorna till denna undersökning. 
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Genomförande av observationer 

Den planerade situationen valdes att den skulle vara när förskolläraren höll i en samling. 

Sedan valdes tambursituationer som den mindre planerade situationen skulle observeras. 

Sammanlagt utfördes åtta observationer, fyra vid samlingar och fyra vid tambursituationer. 

Samlingsobservationerna pågick mellan tio till femton minuter och tamburobservationerna 

pågick mellan femton till tjugo minuter. 

 

Vid samlingarna satt jag som observatör nära de personer som skulle bli observerade men 

ändå utanför samlingen. Jag hade valt innan observationerna startade att inte samtala med 

dem som ingick i observationen detta för att kunna vara så objektiv som möjligt i analysen av 

observationen. I varje samling var det en förskollärare som hade mer ansvar för själva 

samlingen medan en annan pedagog satt med och hjälpte till vid behov. Det var mellan sex 

och tolv barn närvarande vid samlingsobservationerna.  

 

Vid tambursituationerna satt jag nära tamburen men inte i den för att kunna fokusera på 

förskollärarna och deras handlingar och inte behöva avbryta observationen för att till exempel 

hjälpa ett barn med deras påklädning. Även inför denna stund hade jag sedan innan valt att 

inte samtala med dem som skulle observeras, detta för att kunna vara så objektiva som möjligt 

i analysen. I tambursituationerna var det flera pedagoger närvarande även om jag bara 

observerade en förskollärare åt gången. Barnantalet varierade då pedagogerna ”slussade” ut 

några barn åt gången i tamburen för påklädning. 

 

Fanns det möjlighet satte jag mig direkt efter en utförd observation och renskrev det som hade 

observerats. Efter fyra utförda observationer på den ena förskolan i olika situationer med varje 

utvald förskollärare genomfördes intervjuerna på samma förskola. På den andra förskolan 

utfördes fyra observationer och när de var färdiga påbörjades även intervjuerna där. Hur 

intervjuerna genomfördes beskrivs mer ingående nedan.  

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes cirka fyra dagar efter det att observationerna var färdiga samt 

frågorna till intervjuerna hade konstruerats utifrån dem. Förskollärarna intervjuades en åt 

gången och i ett avskilt rum med stängd dörr för att inget skulle störa intervjustunden. De som 

skulle bli intervjuade blev tillfrågade om det gick bra att röstinspela intervjun via mobiltelefon 

vilket gavs samtycke till av alla. Intervjufrågorna (se bilaga 1) ställdes i tur och ordning med 

god tid emellan för att förskollärarna skulle kunna känna att de hade tid på sig att svara och 

inte behövde känna sig stressade över att svara snabbt. Förskollärarna hade inte fått tillgång 

till frågorna innan intervjun genomfördes. Samtidigt som intervjun spelades in antecknades 

även svaren objektivt, detta för att öka validiteten i undersökningen. Att anteckna svaren 

objektivt innebär att det bara skrivs ned vad som sägs och inga personliga åsikter vägs in. 

Efter att alla frågorna var ställda tackades förskollärarna för sitt deltagande i undersökningen 

och intervjun avslutades. Varje intervju tog cirka 15–20 minuter. 
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Bearbetning av data 

Efter att observationerna var färdiga sammanställdes de utifrån frågeställningarna. De löpande 

protokollen renskrevs, sammanställdes och utifrån sammanställningen letades svar på 

frågeställningarna upp och sammanställdes. Intervjufrågorna gjordes utefter vad som 

observerades under observationsstunderna. Lökken och Söbstad (1995, s. 48) anser att 

beröring, hörselintryck samt lukt spelar en viktig roll för vad man uppfattar vara viktigt under 

en observation. Trots detta är synsinnet det viktigaste för en observation. En observation 

handlar om något som vi har sett och som man sedan gör anteckningar om. 

 

Intervjuerna transkriberades och fylldes på av egna anteckningar som fördes under 

intervjustunden. En fördel vid transkribering är att intervjupersonens exakta ordföljd och 

uttryckssätt bibehålls (Bryman 2011, s. 429). Efter detta sammanställdes intervjufrågorna och 

fördes sedan in under lämplig frågeställning. Lökken och Söbstad (1995, s. 94) beskriver att 

intervjuer ger ett djup som en observation inte kan ge. Man kommer förbi här och nu 

situationen och det går att titta framåt/bakåt i tiden för att få fram erfarenheter som är viktiga 

för den som intervjuas. Vidare menar författarna (1995, s. 97) att personliga intervjuer är 

kvalitativa genom att vi får noggranna beskrivningar av de företeelser som vi är intresserade 

av. 

 

En sammanställning av både observationerna och intervjusvaren gjordes under respektive 

frågeställning för att finna samband mellan insamlade data för att få en stor noggrannhet.  
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RESULTAT 
Jag har valt att dela upp resultatet utifrån frågeställningarna.  

 

Eftertraktade egenskaper hos en förskollärare 
 

Alla observerade förskollärare var tydliga mot barnen både genom instruktioner och 

förklaringar och även genom kroppsspråket. De visade stort tålamod gentemot barnen när de 

lät dem ta den tid på sig som det behövde, både vid sin påklädning och vid samlingarna för att 

låta alla barn komma till tals samt att de fick ta den tid de behövde till att svara på frågor. Alla 

observerade förskollärare visade stor omsorg och ömhet gentemot barnen genom att det till 

exempel gjorde påklädningsprocessen till en rolig stund där det skojades, kramades och gavs 

uppmärksamhet till barnet som var i fokus för stunden. Alla förskollärare var lyhörda 

gentemot barnen och de lät barnen säga det de hade på hjärtat för stunden även om det inte 

hade med till exempel samlingen att göra. Förskollärarna lät även barnen göra detta vid 

påklädningen och hade de något att berätta lät förskollärarna barnen göra det. Förskollärarna 

behöll sitt lugn under observationsstunderna även om det blev lite kaos eller stressigt vilket 

gjorde att barnen tillslut också blev lugna. Alla förskollärare var uppmuntrande mot barnen, 

dels genom att barnen uppmuntrades vid samlingarna att ställa frågor, komma med tankar och 

idéer och dels genom att förskollärarna uppmuntrade barnen att pröva att klä på sig själva 

innan de bad om hjälp eller hjälps erbjöds. 

 

”Vad kan man ha på sig när vi går ut idag? Kan man ha 

sandaler på sig idag?” (Förskollärare 1) 

 

Förskollärarna var flexibla i sina yrkesroller då de anpassade sig efter hur situationen var för 

tillfället. Ville barnen ”dra” temat åt ett annat håll än vad förskollärarna hade tänkt följde de 

ändå barnens intresse. Barnens sätt att agera ihop med förskollärarna och de andra barnen 

visade att förskollärarna har skapat en trygg miljö för varje enskilt barn och att förskollärarna 

spred trygghet omkring sig. Alla fyra observerade förskollärare använde TAKK (tecken som 

alternativ och kompeterande kommunikation) som hjälpmedel för barnen under sina 

samlingar och vid påklädning. 

 

”Hur gör man tecknet för stövlar?” (Förskollärare 2) 

 

”Hur tecknar man äpple?” (Förskollärare 1) 

 

Alla förskollärare tog under sina intervjuer upp att en pedagogisk ledare bör vara lugn, ha 

tålamod och sprida trygghet och lugn omkring sig. De sade även att det är viktigt att vara 

lyhörd, se varje unikt barn och att pedagoger ska möta varje enskilt barn där de är i sin 

utveckling.  

 

Man ska ha tålamod och vara lyhörd för det barnen säger (Förskollärare 1). 
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Förskollärarna nämnde att det är viktigt att låta alla barnen komma till tals och låta dem ta den 

tid på sig som de behöver samt att inte stressa barnen när de ska svara på en fråga eller berätta 

något. 

 

Ge barnen den tid de behöver för att fundera, lösa problem och svara på 

frågor. Låta alla barnen komma till tals (Förskollärare 2). 

 

Ge barnen den tid de behöver (Förskollärare 4). 

 

Pedagoger ska uppmuntra barnen i deras lärande, både vid samlingar och vid påklädningen. 

Pedagoger ska uppmuntra dem till att pröva själva samt uppmuntra dem till att ställa frågor 

och även våga svara på frågor. En pedagog bör uppmuntra barnen till att själva lösa problem 

som kan uppstå och låta barnen ta den tid på sig som de behöver för att lösa problemen. Alla 

förskollärare uppgav att det är viktigt att fånga barnens intresse och entusiasmera (hänföra, få 

dem engagerade, inspirera) dem samt göra dem nyfikna på lärandet och att lära sig.  

 

Entusiasmera barnen, ställa rätt frågor så att barnen blir nyfikna 

(Förskollärare 3). 

 

Förändringar kring ledarskapet och ledarrollen 
 

Vid samlingsobservationerna var förskollärarna tydliga i sina förklaringar och instruktioner 

kring samlingarna. De upprepade vad de sade några gånger för att vara säkra på att alla barnen 

hade hört dem. När de ställde frågor till barnen lät de barnen tänka efter och ta tid på sig för 

att svara.  

 

”Hur många barn är vi idag? Vem saknas?” (Förskollärare 3) 

 

Förskollärarna lät alla barn som ville svara göra det. Hade barnen svårt att komma på svaret 

på frågan ställdes hjälpfrågor av pedagogen. Alla förskollärare väntade på att barnen själva 

skulle komma på svaren och ”gav” dem inte svaren.  De frågade om alla barnen till exempel 

ville undersöka ett objekt. De var noga med att titta barnen i ögonen när de diskuterade något. 

Förskollärarna riktade sitt fokus mot det barn som för stunden sade något. De var rättvisa mot 

alla barn genom att låta alla barn komma till tals. Alla förskollärare visade respekt gentemot 

barnen under samlingarna och alla fyra observerade förskollärare använde TAKK som 

hjälpmedel för barnen under sina samlingar.  

 

I tambursituationerna lät förskollärarna barnen själva pröva att klä på sig och uppmuntrade 

dem till att pröva själva först innan de bad om hjälp.  

 

”Hämta din mössa. Kan du ta på mössan själv? Har du ingen halsduk?” 

(Förskollärare 4). 
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De gjorde påklädningsprocessen till en rolig stund där de skojade och busade med barnen. 

Förskollärarna benämnde hela tiden kroppsdelar, räknade fingrar och fötter och så vidare.  De 

nämnde också färger och mönster och frågade barnen på vilken kroppsdel ett visst 

klädesplagg skulle vara. De ställde frågor till barnen som både hade med 

påklädningsprocessen att göra men även om vad som helst och oftast var det något som 

intresserade barnen. Alla fyra observerade förskollärare använde även TAKK under 

påklädningen. 

 

Samtliga förskollärare sade i sina intervjuer att i en planerad samling är upplägget kring dem 

igenomtänkt sedan innan. De hade tänkt på vad de vill nå ut med till barnen och vad det var 

de ville att barnen skulle lära sig. Förskollärarna visste aldrig riktigt vart en planerad samling 

kommer att sluta även om de har en plan bakom samlingen. Det är ofta att de kommer på ett 

sidospår eftersom de fortsätter på ett spår som barnen har kommit på under samlingens gång. 

 

Följa barnens intresse vid teman och andra aktiviteter. Gör barnens frågor 

och intresse att temat går i en annan riktning än den man har tänkt sig är det 

bra att kunna anpassa sig och följa deras intresse. Det går alltid att komma 

tillbaka till ursprungsidén senare eller vid ett annat tillfälle (Förskollärare 2). 

 

Samtliga förskollärare sade att det inte spelade någon roll om det inte blir som de hade tänkt 

sig från början då de alltid kan fortsätta vid ett annat tillfälle. Det viktigaste är att pedagogen 

utforskar ihop med barnen. 

 

Alla förskollärare uppgav att det är viktigt att uppmuntra barnen till att vilja pröva själva och 

även låta dem göra det. De sade att det är viktigt att ge barnen den tid som de behöver och att 

inte stressa dem i sitt lärande att klara sig själva.  

 

Ge barnen den tid de behöver för att till exempel klä på sig vid utelek 

(Förskollärare 1). 

 

Förskollärarna nämnde att det är underbart att se barnens reaktioner när de klarat något helt på 

egen hand. Även om tiden är knapp är det bra att låta barnen i så stor mån som möjligt få 

pröva själva innan hjälp erbjuds. 

 

Vill att de ska lyckas själva och se deras tindrande ögon och se hur de lyser 

upp när de lyckas (Förskollärare 4). 

 

Vid samlingsobservationerna tog förskollärarna sig an en mer ledande ledarroll där det fanns 

ett syfte med samlingen och en planering bakom den. De hade ett mål med samlingen och 

försökte rikta barnen mot det målet även om de emellanåt kom in på sidospår. De ställde 

frågor och förväntade sig svar även om de måste hjälpa barnen på traven ibland med att 

komma på svaret. Förskollärarna förklarade och instruerade vad som skulle göras vid 

samlingen medan de vid påklädningen tog sig an en mer medforskande och hjälpande roll där 

de uppmuntrade barnen till att pröva själva. Det fanns inget föruttänkt mål med påklädningen 

än att de skulle komma ut vilket ledde till att processen blev friare. Även under påklädningen 
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ställdes det frågor och det förklarades samt instruerades men inte alls på samma vis. Det var 

frågor och förklaringar om allt möjligt och instruktionerna handlade mest om att barnen skulle 

ta fram ett visst klädesplagg eller vart på kroppen ett visst klädesplagg skulle vara. 

 

Samtliga förskollärare tog upp i sina intervjuer att de inte ansåg sig byta mellan olika 

ledarroller i olika situationer såsom samling och påklädning i tamburen. De sade även att 

ingen har påpekat för dem att de bytte roll beroende på vilken situation de var i.  

 

Ingen har nämnt för mig att jag agerar annorlunda vid en planerad/mindre 

planerad aktivitet (Förskollärare 4). 
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DISKUSSION 

Jag har valt att dela upp diskussionen utifrån frågeställningarna och kommer under varje del 

relatera resultatet till tidigare forskning och litteratur. 

  

Eftertraktade egenskaper hos en förskollärare 
 

Om en jämförelse gör mellan det som framkom i resultatet och vad som står i Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 8, 11) så är det är förskollärarna som ska ansvara för att alla 

barn i verksamheten ska få sina egna behov tillgodosedda, respekterade och få uppleva sitt 

eget värde och att verksamheten ska ha ett demokratiskt arbetssätt där alla barn frivilligt aktivt 

deltar. Därför är det viktigt att det finns förskollärare på våra förskolor som vågar ta sig an 

ledarrollen vilket jag anser att de gör i min undersökning. Arbetet i barngruppen ska 

genomföras på så sätt att alla barn upplever att det är roligt och meningsfullt, barnen ska ges 

de förutsättningar som behövs för just deras utveckling och lärande samt stimuleras till att 

använda hela sin förmåga. Just dessa punkter ur Lpfö 98 (rev. 2016) gick att se att 

förskollärarna hade i åtanke när de genomförde sin samling eller hjälper barnen med 

påklädningen i tamburen. Förskollärarna är noga med att se varje barn i ögonen någon gång 

under samlingen och att alla får möjlighet att vara med i diskussioner och svara på och ställa 

frågor. Att de gjorde verksamheten demokratisk kunde ses genom att till exempel vid 

samlingarna följs barnens intresse för stunden och att de då frångår orginalplaneringen för 

samlingen. Även om det inte är barnen som observeras i denna undersökning går det att se att 

förskollärarna arbetar utifrån att barnen ska tycka att det är roligt och meningsfullt då barnen 

är engagerade under samlingen. De för diskussioner ihop med varandra och förskolläraren och 

ställer och svarar på frågor. Vid påklädningssituationerna görs påklädningen till en rolig stund 

där det skojas och leks fram lösningar. Barnen uppmuntras till att pröva själva och sedan be 

om hjälp om det behövs. De ges de förutsättningar som de behöver för att klara av att klä på 

sig själva. 

 

Att ansvara för att relationerna mellan förskollärare och barn men även mellan barn och barn 

blir ömsesidig och tillfredsställande för samtliga är en egenskap som eftertraktas hos en ledare 

enligt Wahlström (2005, ss. 26, 48). Vidare lyfter författaren att det är de vuxna och i detta 

fall förskollärarna som detta ansvar ligger hos. Även ansvaret för att stämningen i 

barngruppen blir bra ligger hos förskollärarna (2005, ss. 26, 48). Förskollärarna som deltagit i 

denna undersökning behandlar barnen som de bör bli behandlade; med omsorg, respekt och 

värme, vilket då kan dras som slutsats att förskollärarna arbetar utifrån sitt ansvar att skapa 

goda och trygga relationer ihop med barnen. Att ha en god stämning bland barnen i 

barngruppen är något att sträva efter, även om det inte alltid är helt lätt att upprätthålla denna 

stämning. Att våga sätta gränser mot barnen är något som förskollärarna inte är rädda för då 

de visar klart och tydligt vilken typ av beteende som är okej och inte okej. Stökar barnen 

under samlingen blir de tillsagda och även vid tambursituationerna kom tillsägelser om 

barnen upplevdes springa omkring och leka i stället för att klä på sig. Wahlström (2005, s. 48) 

lyfter fram att ledaren inte ska vara rädd för att sätta gränser. 
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Att vara lyhörd och se alla deltagare samt väcka intresse och få deltagarna engagerade är 

några av de egenskaper som Philips (2017, ss. 62–70) lyfter fram att en ledare bör ha, vilket 

även passar in på en förskollärares ledarroll. Under mina observationer kunde jag se att 

samtliga förskollärare var lyhörda och såg till alla barnen då förskollärarna ändrar till exempel 

samlingen då barnens intresse för den åt ett annat håll. Förskollärarna är noga med att alla 

som vill får säga något under samlingen och att de har ögonkontakt med varje barn någon 

gång under samlingen. Förskollärarna väcker intresset hos barnen under samlingen och får 

dem engagerade, vilket går att se genom att barnen ställer många frågor, svarar så gott de kan 

på de frågor som ställs till dem samt att de för samlingen vidare i deras riktning. Under 

intervjuerna med förskollärarna nämner samtliga lyhördhet, att se samtliga barn och kunna 

väcka intresse och engagemang som egenskaper som de själva anser att en pedagog bör 

besitta.  

 

Om barnens frågor och intresse gör att temat går i en annan riktning än den 

man tänkt sig är det bra att kunna anpassa sig och följa deras intresse 

(Förskollärare 2). 

 

Vidare menar Phillips (2017, ss. 62–70) att en ledare ska se alla deltagare i gruppen, även de 

som är tysta och inte konstant söker uppmärksamhet. Dessutom bör en ledare ha social 

kompetens och kunna anpassa sitt beteende till olika situationer. Förskollärarna i min 

undersökning har inte under intervjuerna själva nämnt alla dessa egenskaper som något som 

en pedagogisk ledare bör ha men jag som har observerat kan se att allihop besitter dessa 

egenskaper men på sina egna sätt. Det går att dra en slutsats att de egenskaper som 

förskollärarna själva tar upp under intervjuerna angående ledaregenskaper är egenskaper som 

de själva besitter. De kan förstå varför ett barn agerar på ett visst sätt och de kan tolka de 

tankar som barnen har om allt möjligt. De anpassar sig utefter situationen som de är i och de 

vet vad barnen behöver vare sig det gäller omsorg eller hjälp.  

 

Svedberg (2016, s. 59) menar att förskollärare arbetar både med och genom barnen, vilket 

skapar förutsättningar för att skapa goda relationer till barnen. En förskollärare ska kunna 

ställa krav, sätta gränser, erbjuda stöd och utgå från den befintliga kunskapsnivån hos barnen. 

Att förskollärarna i min undersökning ställer krav på barnen syns genom att de först får testa 

själva att klä på sig innan hjälp erbjuds. Förskollärarna ställer frågor till barnen under 

samlingar som barnen själva får tänka ut svaren på även om de ibland behöver lite hjälp på 

traven. Gränser sätts genom att förskollärarna visar vad som är okej och inte okej att göra. 

Genom att fråga barnen om de behöver hjälp vid till exempel påklädningen samt att 

förskollärarna visar barnen att de finns i närheten om hjälp skulle behövas visar på att 

förskollärarna erbjuder barnen stöd i sitt lärande. Både under samlingarna och 

tambursituationerna går det att observera att förskollärarna anpassar aktiviteten utefter både 

barnets egna och barngruppens kunskapsnivå. Är det de äldre barnen som är närvarande är 

samlingen lite längre och lite mer av en diskussion mellan pedagog och barn medan vid 

tambursituationen erbjuds det lite mer hjälp till de yngre barnen än vad det görs till de äldre 

barnen. 

 



 

21 

 

För att sammanfatta denna fråga så var det förvånande att det framkom ungefärliga svar från 

alla deltagande förskollärare, jag hade från börjat trott att det skulle bli mer varierande svar. 

Tre av fyra förskollärare har jobbat längre medan den fjärde har jobbat kortare tid inom 

förskolans verksamhet. Det gjorde att jag trodde att det skulle bli mer variation både i 

intervjusvaren och observationsstunderna. 

 

 

Förändringar kring ledarskapet och ledarrollen 
  

Ledarskap existerar inte utan en meningsfull relation med andra och relationen är beroende av 

situationen. Ledaren ska kunna tolka det som sker i situationen och se gruppens dynamik samt 

fatta beslut (Svedberg 2016, s. 59). I intervjuerna påpekar förskollärarna förmågor såsom 

flexibilitet och anpassningsbarhet som grundpelare i deras egna ledarroll. Att kunna anpassa 

sitt ledarskap till den riktning barngruppen rör sig åt är viktigt för att kunna bibehålla barnens 

intresse och motivation. Detta stämmer överens med Hersey och Blanchards 

situationsanpassade modell. Modellen lyfter bland annat människodimensionen som 

definieras som ”den utsträckning i vilken ledaren ägnar sig åt tvåvägs- eller 

flervägskommunikation”. Denna dimension inkluderar att lyssna, uppmuntra, möjliggöra, 

klargöra och erbjuda socioemotionellt stöd. Vilken av dimensionerna en ledare bör använda 

beror på individerna/gruppens mognad och beredskapsnivå – det vill säga attityd och 

färdigheter (Bolman & Deal 2012, ss. 407–408). Samtliga förskollärare i undersökningen 

visar att de kan vara pedagogiska ledare oavsett vilken situation de befinner sig i. De 

fokuserar på vad gruppen vill, vad individen vill, kan tolka det barnen vill få fram och de 

anpassar sitt ledarskap utefter vad som sker. De ställer krav på barnen på en nivå som de vet 

att barnen kan hantera, de sätter gränser för vad som är okej och inte okej för barnen att göra 

och de erbjuder sitt stöd till barnen när det behövs. Vilket stämmer överens med det 

tranformativa ledarskapet som är ett ledarskap som kännetecknas av en förmåga att kunna 

lyfta gruppen/individen både gällande arbetsglädje och prestationer. Ledare som använder sig 

av ett transformativt ledarskap visar empati, självförtroende och bekräftar 

gruppens/individens kompetens och framhåller möjligheter att utvecklas. Det gäller att en 

ledare som utövar ett transformativt ledarskap visar äkthet i sin empati, sitt självförtroende 

och i sin bekräftelse av gruppen/individen, att låtsas eller fejka går alltså inte (Lennér-

Axelsson & Thylefors 2018, s. 90). Förskollärarna anser att det är en stor skillnad i 

ledarskapsrollen under en planerad aktivitet som en samling gentemot en mindre planerad 

aktivitet som påklädning i tamburen.  

 

”I en planerad aktivitet har man ju tänkt igenom upplägget och vad man vill ha 

fram. Man styr då aktiviteten mer. I en oplanerad aktivitet försöker man få barnen 

att klara sig så mycket som möjligt på egen hand. Detta gör man ju medvetet.” 

(Förskollärare 2) 

 

Under observationsstunderna går det att se att förskollärarna tolkar situationerna och anpassar 

sin ledarroll därefter.  
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”Jag känner att när man har arbetet länge så gör det ingen skillnad på en planerad 

eller oplanerad situation. Du är rutinerad och van och kan plocka fram något till en 

oplanerad situation. Ofta kan en oplanerad situation ge så mycket mera än en 

planerad situation så men inte vet vart ”resan” slutar” (Förskollärare 1). 

 

Under samlingarna har de en mer fokuserad ledarroll där förskollärarna har ett syfte med 

samlingen. De vill att barnen ska ta med sig ny kunskap från den. För att förskollärarna ska få 

sitt syfte uppfyllt försöker de rikta barnen mot sitt mål och ställer då frågor till barnen som de 

förväntar sig svar på även om de behöver hjälp att få fram svaret. Barnen får givetvis också 

ställa frågor under en samling men då känns det som att förskollärarna lägger mer fokus på de 

frågor som rör samlingen. Oftast är en samlingssituation tidsbestämd där det inte går att ta 

alltför mycket tid på sig till att till exempel svara på en fråga. I tambursituationerna tar 

förskollärarna en mer hjälpande, medforskande ledarroll där de uppmuntrar barnen till att 

pröva själva och sedan erbjuder de hjälp. Enligt förskollärarna själva får påklädningen ta den 

tid som det tar, det blir en friare lärprocess för barnen. Frågor ställs även här, men oftast har 

de med så mycket annat att göra än själva påklädningen. Förskollärarna tar även en mer 

styrande roll om det behövs och sprider lugn och trygghet genom att tillrättavisa barn som 

anses tramsa och störa gruppen. Samtliga förskollärare verkar vara uppskattade i sina 

ledarroller både av barnen och av deras kollegor.  

 

Under samlingen anser sig förskollärarna ha ett mål som de vill uppnå. De försöker fånga 

barnens nyfikenhet och intresse. Förskollärarna har i denna situation ett större fokus på 

gruppen som helhet. Förhållningssättet är demokratiskt och förskollärarna försöker uppnå att 

varje barn ska få lika mycket tid att uttrycka sig. I tamburen sker lärotillfällena mer spontant 

och stämningen är mer intim och skojfrisk. Förskollärarna går ofta djupare här och anser i 

intervjuerna att detta är bra tillfällen att träna både motorik och matematik. Förskollärarna går 

ned på individnivå och bemöter enskilda barn utifrån deras förutsättningar. Det vill säga att de 

överlag visar en lyhördhet både för gruppens och för individernas behov. Förskollärarna har 

förstås som uttalat mål att inte tappa något av barnen i någon av situationerna. De uppfyller 

detta genom att de har gemensamma förhållningssätt kring ordning och regler.  

 

Jag anser att det är professionellt av förskollärarna att alltid behandla alla barn så som de 

behöver och förtjänar oberoende av situationen. Ledare som använder sig av ett transformativt 

ledarskap visar empati, självförtroende och bekräftar gruppens/individens kompetens och 

framhåller möjligheter att utvecklas (Lennér-Axelsson & Thylefors 2018, s. 90). Även om 

man som pedagog har några ”favoritbarn” ska man inte visa det, utan behandla samtliga 

närvarande barn likvärdigt. Alla barn ska behandlas rättvist oavsett eventuella personliga 

åsikter om ett eller några enskilda barn i gruppen. Jag anser att alla förskollärare gör just det: 

behandlar alla rättvist. Det går inte att se under observationerna att någon förskollärare har 

något ”favoritbarn” vilket jag finner mycket positivt. Förskollärarna säger även under 

intervjuerna att det är viktigt att behandla alla barn rättvist oberoende av situationen, att se 

varje enskilt barn som unikt. Förskollärarna uttrycker hur viktigt det är att se till barnets 

perspektiv och barnperspektivet.  

 

Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 4, 12) menar att förskollärarna ska ansvara för att barnen utvecklar sin 

förmåga till empati och omtanke om andra samt utveckla sin förmåga att förstå. Detta 
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stämmer överens med vad Lennér-Axelsson och Thylefors (2018, s. 90) lyfter om att en 

ledare som utövar ett transformativt ledarskap visar äkthet i sin empati, sitt självförtroende 

och i sin bekräftelse av gruppen/individen, att låtsas eller fejka går alltså inte. Barnens känslor 

och livssituation ska tas i beaktande i den dagliga pedagogiska verksamheten och det sker 

genom ett humanistiskt ledarskap. Barnen bemöts alltid med respekt, omtanke och värme. 

Uppstår det situationer under samlingarna där något barn gör något mot ett annat barn som 

förskollärarna inte anser är okej, pratar de genast om det ihop med barnen. De är snabba med 

att reda ut småsituationer, vilket kan leda till att barnen utvecklar sin empatiförmåga och 

omtankeförmåga samt att de lär sig at förstå att sådant beteende inte är godtagbart. 

  

Strehmel (2016) beskriver i sin artikel vikten av ledarskap för barn i förskolans verksamhet. 

Strikta rutiner och pedagogiska förebilder är viktigt för förskollärare för att de ska kunna 

utvecklas i sin pedagogiska ledarskapsroll. De förskolor som deltagit i denna undersökning 

har sina rutiner som de följer. Detta för att underlätta dagen och för att underlätta för barnen, 

oavsett om barnen har ett uttryckt behov av det eller inte. Förskollärarna har kunskap kring 

mångfald, reflektion om tillvägagångssättet och hanteringen av samarbete. De ändrar sitt 

tillvägagångssätt om barnen inte följer med eller om barnen inte visar intresse för situationen. 

De samarbetar med sina kollegor under både samling och påklädning. De förklarade till 

exempel under intervjuerna att de gemensamt har ansvar vad det gäller att hålla tidsplaner. 

Under samlingarna har en förskollärare rollen som ledare och leder samlingen medan den/de 

andra pedagogerna som deltar mer har fokus på att hjälpa till om det skulle behövas. Vid 

påklädningen i tamburen kan det vara så att en förskollärare hjälper några barn med kläderna 

och sedan skickar vidare barnet till en annan pedagog som hjälper till med till exempel skor, 

dra över byxorna över skorna och ta på vantar innan barnen skickas ut till nästa pedagog.  

 

Som förskollärare behöver man vara ledare på så många sätt, till exempel i kontakt med 

vårdnadshavare, BVC, barnen, kollegor, specialpedagoger med flera. 

 

Metoddiskussion 

Att använda observation och intervjuer genom kvalitativ metod ansåg jag var ett bra val för att 

få svar på mitt syfte och mina frågeställningar. Detta eftersom jag genom observationer fick 

se hur förskollärarna handlade i sin pedagogiska ledarroll. Att sedan komplettera med 

intervjuer gjorde att jag fick svar på eventuella funderingar som uppkom under 

observationsstunden. Jag fick även redan på tanken bakom handlingen: på så sätt drog jag inte 

egna slutsatser av det som har observerats. Syftet med undersökningen var att undersöka vad 

ledarskap innebär för förskollärare och om det finns skillnader och likheter mellan deras 

ledarroller i planerade och mindre planerade situationer i förskolans verksamhet. Vidare syftar 

uppsatsen även till att undersöka om förskollärarnas förhållningssätt påverkas om de byter 

ledarroller. Det var med detta syfte jag observerade och intervjuade förskollärare. Som 

nämnts tidigare valdes observation för att se eventuell förändring i ledarrollen och deras 

förhållningssätt. Jag intervjuade sedan förskollärarna kring det jag hade sett för att fånga 

tanken bakom handlingen. Jag ansåg att jag erhållit data som svarar på mina frågeställningar 

och syfte. Mina farhågor om att förskollärarna skulle känna ett behov av att förklara sig själva 
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hände inte, men de ansåg att det var intressant att se hur andra såg på dem tillsammans med 

barnen. Jag märkte att mina frågor var välplanerade och tydliga igenom den respons jag fick. 

Det är aldrig någon fråga kring vad jag menar med en fråga och de data jag får in svarar på 

mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

Hade jag i stället valt att skicka ut enkäter hade risken funnits att de som mottagit dem hade 

valt att besvara dem. Detta hade resulterat i att det hade blivit svårt att svara på syftet och 

frågeställningarna på ett utförligt och givande sätt. 

 

Under observationsstundens början är några av förskollärarna lite stela i sitt kroppsspråk men 

det släpper allt eftersom observationen pågår. Att vara icke deltagande observatör var en roll 

som jag ansåg vara positiv i denna undersökning då jag kunde lägga mitt fokus helt på 

förskolläraren som studerades för stunden i stället för att hjälpa till vid samlingen och 

påklädningssituationen. Det hjälpte också att barnen och pedagogerna redan kände mig för att 

göra observationsstudierna så naturliga som möjligt. Det hade kunnat leda till att jag hade 

missat händelse kopplat till syftet och frågeställningarna om jag hade fått ta mig an en mer 

deltagande roll. 

 

Vidare ansåg jag att utförandet av intervjuerna ”öga mot öga” gjorde att stämningen under 

intervjun blev avslappnad. Förskollärarna verkade känna sig bekväma i situationen vilket 

också gör att jag kände mig bekväm med situationen. Eftersom förskollärarna kändes lugna 

och avslappnade under intervjustunden gjorde det att jag kände att jag inte behövde stressa 

med att ställa frågorna och att jag kunde låta förskollärarna ta den tid de behöver för att tänka 

efter och svara.  

 

Avslutningsvis gick undersökningen rent metodiskt bra. Det jag ansåg har främjat min 

framgång i undersökningen var min planering i förväg. När extra tid läggs in i planeringen för 

korrigeringar kan en framgångsrik undersökning genomföras. Jag ansåg att det inte fanns 

några problem i min undersökning ur en metodisk synpunkt, hindret i min undersökning kan 

kopplas till misskommunikation och kan lätt korrigeras. Därför ansåg jag att min metod gick 

exceptionellt bra.  

 

Didaktiska konsekvenser 

Eriksson (2014), Strehmel (2016) och Riddarsporre (2010, ss. 213–214) skriver alla om 

saknaden av forskning kring pedagogiskt ledarskap för förskollärare och andra pedagoger i 

förskolans verksamhet. Eriksson (2014) menar att den forskning som redan finns mer är riktad 

mot förskolechefen och dennes pedagogiska ledarskap, vilket skiljer sig från det pedagogiska 

ledarskap som en pedagog bör ha. Strehmel (2016) menar att det behövs mer forskning kring 

pedagogers ledarskap för att kunna ge mer kunskap åt kommande pedagoger samt för att 

kunna förbättra den pedagogiska verksamheten. Riddarsporre (2010, ss. 213–214) skriver att 

ledarskapsforskningen är otillräcklig inom förskolan, detta trots att ledarskapet är 

pedagogernas främsta verktyg i sitt dagliga arbete med barnen. Att jämföra olika studier med 

varandra är också svårt då det råder brist på teorier och samlade begrepp om ledarskap för 
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pedagoger. Förskollärare behöver få förberedande utbildning inom ledarskap för att kunna 

utveckla sin yrkesroll och den pedagogiska verksamheten. När jag påbörjade mitt arbete med 

denna undersökning var jag inte medveten om bristen på forskning kring ledarskap för 

förskollärare i förskolan. Dock väljer jag ändå att undersöka det. Det som gör att jag väljer att 

undersöka ledaskap hos förskollärare är att jag tycker att det är intressant att se om de ändrar 

ledarroll beroende på vilken situation de befinner sig i. Jag anser ändå att jag har lyckats svara 

på mitt syfte och mina frågeställningar genom denna undersökning.  

 

En slutsats jag kan dra kring denna undersökning är att det behövs mer forskning kring 

ledarskap för förskollärare i förskolan och även mer litteratur i utbildningen. Jag anser att jag 

inte har fått tillräckligt av det teoretiska ledarskapet från utbildningen även om jag lär mig 

ledarskap genom praktiken. En annan slutsats är att man som förskollärare faktiskt byter 

ledarroll beroende på situationen, även om förskolläraren själv inte uppfattar det så. Att få 

reda på att man faktiskt tar sig an olika ledarroller kan både ses som positivt och negativt. Det 

kan vara positivt för förskollärarna att få reda på att de inte har ett och samma beteende eller 

förhållningssätt gentemot barnen under dagen och att det faktiskt ändras beroende på hur 

situationen är, men det kan också vara negativt. Det kan vara bra för barnen att se att deras 

förskollärare har olika ledarroller och någon som är mer hjälpande och medforskande medan 

någon annan har en mer bestämd ledarroll. En del barn behöver ha den mer bestämda 

ledarrollen hos sina pedagoger hela dagen för att lära sig att de inte kan bete sig hur de vill 

eller göra som de vill på förskolan även om de får göra så hemma.  

 

Ytterligare en slutsats som kan dras är som Riddarsporre (2010, ss. 213–214) menar att 

ledarskapet är pedagogens främsta verktyg i arbetet med barnen. Det jag har kommit fram till 

i min undersökning är att skulle man inte besitta egenskaper som en god pedagogisk ledare 

bör ha, blir det väldigt svårt att få barn engagerade i det man vill göra med dem och det blir 

svårt att vara en bra pedagog överlag. Lyssnar man inte på vad barnen har att säga kommer de 

så småningom att inte lyssna utan istället gå till en pedagog som barnen känner att de får detta 

utbyte av kommunikation med. Det är oerhört viktigt att vara lyhörd gentemot barnen och ta 

in deras intressen i verksamheten för att barnen ska tycka att det är roligt att lära sig nya saker. 

Det är viktigt att vara lugn och sprida trygghet omkring sig för känner sig barnen otrygga lär 

de sig heller inte nya saker. Är förskolläraren lugn i stressiga situationer smittar det för det 

mesta av sig på barnen, vilket i sin tur underlättar situationen.  

 

Mina rekommendationer är att fler gör undersökningar eller forskar kring pedagogiskt 

ledarskap för förskollärare inom förskolan eftersom det var väldigt intressant att se hur 

förskollärarna omedvetet byter ledarroll beroende på situationen och sedan få höra deras 

tankar bakom handlingarna och få deras åsikter kring ledarskap och vilka egenskaper en 

pedagogisk ledare bör ha. Det skulle även i framtiden underlätta om någon skulle göra en 

likande undersökning om det fanns mer litteratur och forskning att utgå från. 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 
1. Vilka egenskaper bör en pedagog ha för att enligt dig vara en bra pedagogisk ledare? 

Eventuell följdfråga: Vilka egenskaper spelar större eller mindre roll? 
 

2. Hur tänker du kring din roll som ledare? Vilken slags ledare anser du att du är? Vilken 

ledarroll tar du om ni är fler pedagoger vid samma aktivitet/situation/mm.? 
 

3. Anser du att du har olika ledarroller i en planerad aktivitet gentemot en oplanerad, till 

exempel vid påklädnad i hallen? Hur kommer det sig? Märker du det själv eller har 

andra påpekat det? 

4. Varför tror du att man ändrar sin roll som ledare beroende på om situationen är 

planerad eller oplanerad? Varför? 

  



 

 

 

BILAGA 2 
 

Missivbrev 

 

Till pedagoger på (förskolans namn). 
Jag heter Emmy och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, 

information, pedagogik och IT.  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Jag har valt att fokusera på pedagogiskt ledarskap. Jag kommer att observera och 

sedan intervjua.  

Det är viktigt att ni som pedagoger vet att jag i min undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att:  

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga 

kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn på 

barn/elever, pedagoger och för/skola används så att allas identiteter skyddas.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs ert samtycke. Jag ber er därför fylla i blanketten 

som följer med denna information och därefter lämna till ……….på förskolan.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå  

Emmy: Sxxxxxx@student.hb.se eller mobilnummer 070-xxxxxxx 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Emmy Thorstensson 

 

Samtyckesblankett för pedagoger  
  

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

undersökningen vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Kryssa i valt alternativ.  

      JA, jag samtycker till att delta i undersökningen.  

      NEJ, jag samtycker INTE till att delta i undersökningen.  

 

 

 

Underskrift pedagog                                              Namnförtydligande  

Datum:  

 

  

mailto:Sxxxxxx@student.hb.se


 

 

 

BILAGA 3 
 

Informationsbrev till föräldrar. 

”Hej! 

Jag går förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås. De flesta av er har träffat mig innan då 

jag har vikarierat mycket. Jag kommer under hösten att utföra delar av mitt examensarbete 

här, jag kommer att observera pedagogerna i deras roller här på förskolan. Mitt fokus är 

ledarskap. Jag skickar ut denna information till er vårdnadshavare så att ni vet vad jag gör om 

ni ser mig här. Det viktiga att nämna är att vi inte kommer att observera era barn utan endast 

pedagogerna. 

 

Hälsningar 

Emmy Thorstensson.”  
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