
UPPSALA UNIVERSITET   Rapport 2011vt4864 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Examensarbete i utbildningsvetenskap 

inom allmänt utbildningsområde, 15 hp 

 

 

Ledarskap i förskolan 

Förskollärares uppfattningar om sitt ledarskap och deras relationsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:     Handledare: 

Eeva Lappalainen    Karin Allgulin Sjölin 

 

Betygsättande lärare: 

Cecilia Ferm Thorgersen 



1 

 

 

Tack!  

Först och främst till vill jag ge ett stort tack till förskollärarna som gjorde denna studie möjlig. Jag 

vill också tacka för er gästvänlighet. Sedan vill jag tacka min sambo och min familj som har 

stöttat mig genom den jobbiga tiden som jag har genomgått, samt min svärmor som har varit till 

stor hjälp med arbetet. Även min handledare Karin Allgulin Sjölin för sitt engagemang och stöd i 

skrivprocessen.  
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att undersöka fyra förskollärares uppfattningar om ledarskap i 

förskolan i deras interaktion med barnen samt hur de skildrar relationers betydelse, genom att 

använda intervju som metod. Genom observation har jag undersökt en förskollärares interaktion 

med barnen i syfte att se hur förskolläraren arbetar. I resultatet framkommer det att ledarskap för 

förskollärare innebär att vara lyhörd, att barn har olika viljor och att lyssna till barnet och ser 

barnet samt att förskolläraren är tydlig med det som förväntas av barnen och av förskolläraren. 

Resultatet visade vikten av att skapa goda relationer, att förskolläraren kan använda sig utav 

humor och det ansågs att humor är en del av en lärares ledarskap. Under relationsarbetet var det 

viktigt att förskolläraren bekräftar varje barn och visar intresse för barnet. Det gällde inte enbart 

att ha relation med barnen utan också gentemot kollegor och föräldrar 

Interaktionen mellan förskollärarna och barnen skedde främst med kroppsspråk, tonläge och 

gester från förskollärarna och genom kroppsspråk och röst från barnen.  

 

 

Nyckelord 

Ledarroll, ledarskap, relationsarbete, förskolan, läroplan 
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Inledning 

Utifrån mina tidigare erfarenheter från arbetsliv och den verksamhetsförlagda utbildningen inom 

lärarutbildningen, kan jag konstatera att en förskollärares ledarskap inom förskolans verksamhet 

skiljer sig från individ till individ. Jag har fått förståelse för att ledarskapet är en viktig del av en 

lärares relationsarbete, eftersom i ledarskapet förmedlas de attityder och förhållningssätt som har 

stor betydelse för relationen mellan barn och lärare samt för barns utveckling. 

Landin och Hellström (2001) definierar olika typer av ledarskap, till exempel om ledare inom 

näringslivet samt lärarnas ledarskap. Det finns flera former av ledarskap i samhället inom olika 

områden, bland annat inom politik, i näringslivet, föreningslivet samt andra organisationer även 

för den enskilde individen. Ledarna fokuserar på hela nationen inom politik. På arbetsplatser 

leder cheferna arbetsgrupper på olika sätt och den enskilde individen intar en ledarroll i sitt liv 

och formar den på sitt sätt. Ledarrollen skiljer sig åt beroende på olika faktorer, dels vilka 

livserfarenheter personen har, dels det förhållningssätt och bemötande som personen använder 

sig av (Dana Fichtman & Yendol – Hoppey 2005). Ledarskapet handlar just om att hitta egna 

tillvägagångssätt i att leda en grupp (Stensmo, 2008).  

Förskollärarens ansvar i förskolan handlar om att ge barn upplevelser samt nya erfarenheter 

för att stödja dem i eget lärande (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Barnen skall då i 

förskolan möta vuxna som är engagerade och som ser varje barns kunskaper och behov enligt 

läroplanen för förskolan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006). Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) tar i en pågående debatt även upp förskollärarnas position i förskolans 

verksamhet. Debatten handlar om att positionen behöver stärkas ytterligare, för att den 

pedagogiska kvalitén ska ökas inom verksamheten. Detta visade även skolverkets nationella 

utvärdering från 2008 (s.10) som granskar förskolan. Resultatet visade tydligt att det fanns behov 

av att stärka förskolans pedagogiska verksamhet. Rapportens slutresultat ledde till att 

förskollärarnas ansvar inom ledarskapet förstärktes i den nya läroplanen (Skolverket 2008). 

Ledarskap som begrepp är inte specifikt beskrivet i förskolans nya reviderade läroplan Lpfö98, 

däremot står det att förskollärare ska ansvara för att utveckla arbetet i barngruppen, att det 

genomförs så att barnen erbjuds möjlighet till lärande och utveckling i verksamheten 

(Utbildningsdepartementet [rev.] 2010, s.13).  

Forskningen kring ledarskapet inom förskolans verksamhet påtalar Dana Fichtman och 

Yendol- Hoppey (2005) i sin studie, att ledarskap är relaterat kring administrativ ledning. Enligt 

Stensmo (2008) förknippas ledarskap med administrativt och auktoritärt arbete. Oftast är det 

chefer och rektorer som tillförskrivs rollen som ledare. Lärare kan utveckla och använda det egna 

ledarskapet positivt genom att träna upp sin lyhördhet och skapa sig förståelse för hur det 

påverkar individer och de grupper som de möter (Landin & Hellström, 2001 s.17). Just av denna 

anledning är det intressant att undersöka hur förskollärare ser på det egna ledarskapet. 
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Problemformulering 

Ledarskap har länge setts självklart inom olika yrken, men har inte framkommit i någon högre 

grad inom förskolan trots att ledare utgör en stor del av rollen som förskollärarna intar i 

barngruppen. Det är därför intressant att reflektera över hur förskollärarna själva uppfattar sitt 

eget ledarskap inom förskolan, speciellt gentemot barngruppen. Förskollärares ledarskap har inte 

tidigare lyfts fram lika mycket som lärarnas ledarskap i skolan. Lärare kan agera ledare för över 30 

elever samtidigt som ledare inom näringslivet kan vara ledare för en mindre grupp personer på 

mycket mindre tid än lärarna (Landin och Hellström 2001).  

Ledarskap för förskollärare är en viktig del för att utveckla ledarrollen och relationen mellan 

barn, kollegor och föräldrar, liksom det för alla ledare i samhället är viktigt att ha en bra ledarroll.  

Relationsarbete är en del av ledarskapet och är väsentligt även för förskollärares arbete med sitt 

ledarskap i barngruppen, för att skapa relationer och utveckla dessa. Relationsarbetet fokuseras i 

hög grad i forskning, särskilt bland de aktuella forskare som utgör en del av detta arbete, som 

framhåller vikten av att ha relationer till sina anställda/barngrupper/elever/föräldrar. Detta är ett 

begrepp som ofta förekommer i forskning kring ledarskap. Ledarskap och relationsarbete är en 

del av barnens utveckling eftersom barnen känner en anknytning till förskolläraren och 

förskolläraren behöver ha detta för att få ett bättre ledarskap menar de forskare som ingår i detta 

arbete. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka ledarskap ur ett förskollärarperspektiv. Syftet är också att 

undersöka hur förskollärare arbetar med relationsarbete i sin barngrupp, samt vilka uppfattningar 

de har om hur relationsarbetet skapas inom barngruppen. 

 

 Vilka uppfattningar har förskollärare om sin ledarroll? 

 Vilka uppfattningar har förskollärare när det gäller att skapa goda relationer till barnen i 

verksamheten? 

 Hur arbetar en förskollärare i en barngrupp? Hur används kroppsspråket, hur talar 

hon/han till barnen samt vilken ledarstil används? 
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Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis ledarskap i ett vidare perspektiv samt arbetet med att skapa 

relationer mellan elever och lärare. Jag kommer därefter att presentera hur jag har anpassat 

forskarnas begrepp från skolan till användandet av dessa i begrepp för förskolan. Kapitlet tar 

också upp de centrala begreppen, ledarskap, relationsarbete, relationskompetens samt tas läroplan 

upp tillsammans med tidigare forskning om dessa. 

Ledarskap 

Maltén (2000) definierar begreppet ledarskap som: 

”… en påverkansprocess i syfte att få andra människor, individer eller grupper att agera i riktning 

mot uppställda mål”(s.8). 

Även Kaufman och Kaufmans (1998) definition av ledarskap innebär att skapa motivation hos 

deltagarna till insatser samt att se till att arbetet samordnas, organiseras och utförs på så sätt att 

gruppen kan nå de uppställda målen med arbetet. Maltén (2000) framhåller att en ledare måste 

intressera sig för uppgiften och samtidigt för relationen till medarbetarna, han menar att resultat 

endast kan uppnås tillsammans med andra människor. Ledarrollen används i varje situation då en 

person försöker påverka andra personer understryker Maltén vidare. 

I en ledarroll ingår flera olika funktioner d.v.s. att planera, organisera, leda och kontrollera 

verksamheten och dess ändamål kan illustreras i en ledarskapsblomma. I denna 

ledarskapsblomma framkommer den pedagogiska verksamheten som är sammanknuten med 

ledarens egna insatser, såsom tydlighet, beslutsförmåga, konfliktvana, konstruktiv kritik, 

lyhördhet, samarbetsvana, initiativförmåga och målinriktning (Maltén 2000).  

Stensmos (2000, s.9) definition av ledarskap i klassrummet innebär att läraren leder och 

organiserar elevgruppen som ett arbetande kollektiv där frågor om disciplin, ordning och 

elevomsorg hanteras. I en lärares ledarskap ingår det även att läraren gör gruppindelningar av 

elevgruppen där eleverna utför olika arbetsuppgifter och läraren individualiserar dessa arbeten 

och elevernas lärande (Stensmo 2000, s9). I ledarskap i klassrummet redogör Stensmo (2008, s.9) för 

fem arbetsuppgifter som går in i varandra och även överlappar varandra. Dessa arbetsuppgifter 

visas konkret i form av fem cirklar. Planering sammanfogar de fyra uppgifterna, kontroll, 

motivation, gruppering och individualisering. Dessa arbetsuppgifter utförs i en helhet (Stensmo 

2000;2008): 

Planering: innebär att utifrån erfarenheter från det förflutna, fatta nya beslut som får framtida 

konsekvenser. Den har flera olika perspektiv, till exempel planering före handling, planering i 

handlingen och planering efter handling. Den första planeringen handlar om att läraren anpassar 
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verksamheten till händelser som äger rum i undervisningssituationen och nästa planering innebär 

att göra en avstämning eller utvärdering av densamma. En planering ska inte bara innehålla 

undervisningens form och innehåll, utan också det sociala livet i gruppen och andra pedagogiska 

rum måste planeras (Stensmo 2008). 

Kontroll: är en process där läraren försäkrar sig om att elevens klassrumsbeteende 

överensstämmer med mål, förväntningar eller planer som lärarna eller föräldrar och elever själva 

har satt upp för verksamheten (Stensmo 2008). 

Motivation: Det krävs motivation för att uppmuntra engagemang och för att stödja individer 

och grupper samt fostra klimat och moral i gruppen. Enligt Stensmo (2008) sätter motivation 

människor i rörelse för att uppnå mål, de blir motiverade att utföra uppgifter för att uppnå mål.  

Gruppering: Barnen ingår i många olika grupperingar i förskolan och skolan till exempel kan de 

grupperna vara åldersblandade, homogena eller heterogena, särskilda grupper eller tillfälligt 

sammansatta barngrupper (Stensmo 2008). 

Individualisering: Innebär att undervisningen ska variera med avseende på de elever i behov av 

särskilt stöd, samt en variation på uppgiftens innehåll där elevens arbetssätt eller lärstil används, 

för att lösa en uppgift (Stensmo 2000, s.11).  

Stensmo (2000;2008) påvisar två olika ledarskapsstilar och har identifierat dessa utifrån 

lärarens ledarroll. Uppgiftsorienterad ledarroll innebär att läraren konstruerar och styr hela 

verksamheten, läraren uttolkar läroplanen och kursplaner för att anpassa verksamheten, samt 

fattar beslut utifrån sina egna expertkunskaper. Under planeringen av undervisningen har läraren 

fokus på hela klassen. Elevorienterad ledarstil innebär att läraren låter eleverna vara med och 

konstruera verksamheten, och tillsammans med läraren uttolkar de läroplanen och kursplaner 

samt fattar beslut utifrån elevernas behov (Stensmo 2000;2008). 

Vidare handlar det om kontroll och inom uppgiftsorienterad ledarstil är det läraren som har 

ansvaret och använder ledarskapet för att ta olika beslut. Dessa beslut skapar en struktur för 

undervisningen och ser till att alla elever har ett lämpligt beteende i verksamheten. Medan 

elevorienterad ledarstil är det elevers självkontroll som skapar ordning, eleverna förväntas visa 

eget ansvar för ett lämpligt beteende i verksamheten (Stensmo 2000;2008). 

Utifrån uppgiftsorienterad ledarstil skapar läraren motivation, så kallad yttre motivation som 

innebär att läraren belönar och bestraffar eleverna för att aktivera deras lust att lära sig. Det är 

läraren som sätter målen för verksamheten som eleverna ska uppnå och bedömer sedan deras 

prestationer utifrån dessa. I elevorienterad ledarstil innebär motivation en inre motivation, där 

eleverna är nyfikna och aktiva samt skapar egna mål och även själva bedömer det egna 

prestationerna (Stensmo 2000;2008). 

När det gäller grupperingar inom uppgiftsorienterad ledarstil är det läraren som bestämmer hur 

gruppindelningarna ska se ut i klassrummet samt vilka gruppuppgifter som ska genomföras. 

Utifrån elevorienterad ledarstil skapas grupper utifrån elevernas gemensamma intressen, det är 
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eleverna som skapar gruppsammansättningarna med utgångspunkt från eget intresse för en 

specifik uppgift (Stensmo 2000;2008). 

Inom uppgiftsorienterad ledarstil skapar läraren individualisering så att alla elever utför exakt 

likadana uppgifter, efter avslutad uppgift inväntar eleverna varandra genom att göra extra 

uppgifter. Inom elevorienterad ledarstil handlar det däremot om en individualiserad läroplan, 

vilket innebär att eleverna arbetar självständigt med uppgifter i sin egen takt utifrån sina behov 

(Stensmo 2000;2008). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 115) benämner pedagogisk kvalitet som 

lärarkompetens, där läraren för samman förskoleverksamhetens innehåll och mål med barnets 

egna intentioner och lust att lära sig. I lärarkompetensen ingår därmed kunskap om barnets egna 

behov, önskningar, intresse att lära sig och även hur dessa relaterar till förskoleverksamhetens 

innehåll och målsättning. Även uppfostrings attityder, värderingar och kulturella särdrag som 

barnet förnimmer i sin omgivning (Sheridan, 2001), behöver ingå i lärarkompetensen. 

I Dana Fichtmans och Yendol-Hoppeys (2005) avhandling belyser en lärare som intervjuades, 

vikten av att läraren reflekterar över sina erfarenheter från sin barndom. Hon belyste även att 

människor kan ha en inställning där de säger att de aldrig ska bli som sina föräldrar. Det läraren 

menar är att detta är en viktig del av ledarrollen att reflektera över sina barndomsminnen för att 

bli en bra ledare (Dana Fichtman och Yendol-Hoppey 2005).  

Gelang (2008) har i sin avhandling utrett kroppsspråkets betydelse för trovärdigheten hos 

talaren. Betoningen ligger på ögon, gester, röst och mimik, samt hur dessa skapar positiva 

inlärningsmöjligheter. Det är viktigt att läraren använder sig utav gester, humor och ögonkontakt 

för att skapa en positiv lärandemiljö. Dessutom utgör lärarens närvaro och entusiasm en del av 

skapandet av dessa positiva lärandemiljöer (Gelang 2008). 

Enligt Maltén (2000) kan lärare använda sig av ett situationsbundet ledarskap, vilket innebär 

att läraren är flexibel och anpassar sin ledarroll efter gruppens mognad. Läraren gör då en 

situationsanalys och väljer därefter en ledarroll som är anpassad efter situationen och 

barngruppens behov (Maltén, 2000). Vidare talar Stensmo (2008) om att det finns fyra olika 

förhållningssätt som en lärare kan inta i situationsbundet ledarskap i undervisningen (Stensmo, 

2008, s.244). I den första fasen agerar läraren vägledande, det innebär att läraren klargör vad, hur, 

när och var något ska göras, d.v.s. att läraren är beordrande och ger klara direktiv. I den andra 

fasen förklarar och tydliggör läraren detaljer kring det som ska genomföras, varför detta måste 

göras och varför det är viktigt att lära sig uppgiften. I den tredje fasen inspirerar och motiverar 

läraren barnen att anstränga sig i genomförandet av uppgiften. I den sista och fjärde fasen agerar 

läraren som observatör, deltar endast i undervisningen om lärprocessen avstannar eller blir 

missvisande och hjälper barnen att se vad som behöver rättas till (Stensmo 2008). 

Boardmans (2003) studie handlar om ledarskap i Tasmaniens förskolor och skolor, om vikten 

av att lärarna i grundskolan har tillit och samtidigt utgör ett stöd för sina barn. Hon anser att 
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lärarna i förskolan och förskoleklassen har mera fokus på barnens behov och använder tillit till 

barnen i högre grad samt att de stödjer barnen i sin vidare utveckling. 

Men lärare i grundskolan har oftast inte en vilja att ta efter förskollärarnas ledarskap i sitt eget 

arbete. Detta kan bero på att de anser att det passar mer för mindre barn. Men alla lärare är 

överens om att det är viktigt att ha ett bra ledarskap samt att de interagerar både med föräldrar 

och också barn (Boardman 2003). 

Relationsarbete 

Frelin (2010, s.199) belyser i sin avhandling vikten av att ha en relation till sina elever på följande 

sätt; 

”Eftersom det skulle vara omöjligt att arbeta som lärare utan några elever (i alla fall virtuella 

elever), är relationer centrala för läraryrket”(Frelin 2010, s.199). 

Relationsarbete handlar enligt Frelin (2010, s.199, 206) om att utveckla relationerna med eleverna 

med syfte att deras lärande och utveckling i undervisningen ska bli så bra som möjligt. Hon 

framhåller bland annat vikten av att lärare skapar och bevarar relationer i sitt arbete för att främja 

undervisning och göra den möjlig att genomföra, så att eleverna kan utveckla den kunskap och 

utveckling de behöver, samt att de känner sig trygga med sin/sina lärare och sina kamrater (Frelin 

2010, s.206). Frelin (2010) framhåller att läraren skall: 

”förhandla med elever om förtroendefulla relationer, och att etablera relationer där läraren upplevs 

som medmänsklig”(Frelin 2010, s.206). 

Vidare har Frelin (2010, s.206) delat upp de resultat hon har kommit fram till, i olika aspekter 

av relationsarbete. Den första delen handlar om förtroende; Frelin (2010, s.206) talar där om 

förtroendekapitalet som en lärare kan samla på sig, med detta förtroendekapital kan läraren vinna 

eller förlora i relationen med eleven, beroende på hur läraren agerar gentemot eleven. Detta 

betyder att läraren ska anses vara: 

”rättvis, välvillig och begriplig. Å andra sidan, om eleverna får mycket skäll och kritik så bidrar 

detta till att minska förtroendet i relationen”(Frelin 2010, s.206). 

Citatets innebörd gäller ifall läraren ska behålla förtroendekapitalen i relationen till sina elever. 

Men en lärare måste ändå kunna säga emot och sätta gränser, så att säga ”tillrättavisa” eleverna 

enligt Frelin (2010, s.206). Det bör alltså finnas en balans angående tillrättavisning i förhållande 

till när läraren är trevlig och vänlig mot eleverna. Informanterna i Frelins (2010, s. 206) 

avhandling, talar om att de använder humor när de tillrättavisar eleverna. Frelin (2010, s. 206) 

betonar; att om läraren använder humor minskar förödmjukelsen hos eleverna när läraren 

tillrättavisar dem, samt att när informanterna tillrättavisar eleverna genom att använda humor 

försvinner inte deras förtroendekapital. Med grund i resonemanget kan det vara bra för lärare att 

använda humor i sitt agerande i relationen med elever. Det kan dock också få konsekvenser att 
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det som är viktigt att få fram bara skämtas bort och tas inte upp igen, det måste även finnas en 

balans här, när det är passande att använda humor och inte (Frelin 2010,s. 206). 

 

. 

Vidare skriver Frelin (2010, s.206) om den andra delen i sitt resultat, om vikten av att som 

lärare är medmänsklig i sin relation till eleverna. Hon menar att lärare visar att de är mänskliga 

och har ett annat liv förutom för det i skolan. Det handlar även om som Frelin (2010) uttrycker 

det; 

”men också att erkänna att man är ofullkomlig och framträda som en person som också har fel och 

brister”(Frelin 2010, s.206).  

Informanterna i Frelins (2010) avhandling uttryckte också att det handlar om att visa ”empatisk 

förståelse” (Frelin 2010, s.206), när det handlar om att eleverna anstränger sig och inte klarar av 

allt som krävs av dem. De menar att det är tillåtet att misslyckas som elev och lärare, att allt inte 

är möjligt att klara av (Frelin 2010). Dessutom handlar ledarskapet om att se och bekräfta eleven, 

det vilket i sin tur kan handla om att läraren ger en positiv kommentar eller visar intresse för 

elevens liv utanför skolan, till exempel fråga vad de har gjort i helgen/sommarlovet etc., vilket 

kan skapa en känsla av välvilja bland eleverna (Frelin 2010, s.206). 

I Frelins (2010) tredje resultatdel handlar det ”om arbetet att ha omtanke om elevers självbild” 

(Frelin 2010, s.206). Enligt informanterna i avhandlingen är en; 

”god självbild hos eleverna en viktig förutsättning för att kunna tackla kraven i skolan”(Frelin 

2010, s.206)  

Med det menar Frelin (2010)  att det finns ”åtskilliga spänningar” (s.206-207). Det kan handla om 

hur lärare ska sätta krav på sina elever, vilka krav som passar bäst på vilka elever och att flera 

lärare har olika uppfattningar på hur lärare ställer krav på eleverna. Enligt Frelin (2010, s.207) är 

det svårt att veta hur lärare ska gå tillväga i vissa situationer, eftersom det ibland kan bli så att 

eleverna hämmas i att vidareutveckla sina kunskaper, om deras självbild blir angripna på så sätt att 

de tar illa upp. Ett exempel på elevers självbild som Frelin (2010, s.207) tar upp i sin avhandling, 

handlar om informanten Adrian, en mattelärare vars elev, Lisa som vägrade gå på hans lektioner. 

Han försökte skapa en relation där Lisa såg Adrian ”som en rättvis, mänsklig, välvillig och pålitlig 

person” (Frelin 2010, s.207). För att relationen skulle byggas upp på ett sådant sätt att det 

behövdes några tillfällen där de möttes i korridoren och småpratade, vilket senare efter några 

samtal resulterade att Lisa började komma på hans lektioner och lärde sig matematik. Detta är ett 

exempel på hur en lärare kan visa omtanke om elevens självbild. En lärares uppgift är bland annat 

att få elever att känna att hon eller han lyckas. Detta enligt Frelin (2010) ger i sin tur en god 

självkänsla och att eleven blir trevlig mot andra (Frelin 2010, s.207). 
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En annan författare, Steinberg (2004) diskuterar i sin bok ”Världens bästa fröken” (2004) att goda 

relationer har grund i ett genuint intresse av att arbeta med barn. Han menar om läraren inte 

lyckats bevara en bra relation till sina elever så kommer eleverna inte att ställa upp på normer och 

regler eller bry sig om innehållet i undervisningen. När läraren bryr sig om eleverna och tycker 

om att vara med dem och eleverna vet om det så kommer de att ha mycket lättare att acceptera 

struktur, regler och normer. Det är en förutsättning att ha goda relationer, enligt Steinberg (2004), 

för att eleverna ska ta till sig undervisningen och gå med på de gemensamma regler och normer 

(Steinberg, 2004).  

Ett annat perspektiv på relationsarbete erbjuder Birnik (1998) i sin undersökning, hur 

relationen mellan lärare och elev ska kunna stärka lärandet. Han menar att läraren måste vara 

medveten om hur sitt eget beteende påverkar eleverna och relationen till dem. Det krävs även 

relationer till andra vuxna förutom föräldrarna för att barn ska kunna skapa en egen identitet 

(Birnik 1998). Det är lärarnas viktigaste uppgift, men det blir svårare att kunna ha en betydelsefull 

relation till varje elev när antalet arbetsuppgifter ökar och när det blir större antal elever i klassen. 

Det är viktigt att eleven känner sig sedd av läraren, enligt Birnik (1998), det räcker inte att vara en 

i mängden utan eleven bör bli sedd för sin egen skull. Läraren måste även utveckla sin empatiska 

förmåga och vara engagerad i varje elev om relationen ska bygga på tillit (Birnik, 1998). 

Relationskompetens 

Jag har velat särskilja relationsarbete och relationskompetens, eftersom relationsarbete handlar 

om hur lärare skapar och vidareutvecklar relationer, och relationskompetens å andra sidan 

handlar om kompetens inom yrket, gränser mellan professionell och privat. Det kan dock nämnas 

att dessa sammanfaller med varandra i arbetet med relationer, men i detta arbete har det funnits 

skäl att särskilja dessa. 

Juul och Jensen (2003) väljer att kalla de pedagogiska relationerna för professionella, genom 

att se förskolläraryrket som en profession. Juul och Jensen (2003, s.118) argumenterar för denna 

gränstagning och framhäver att det finns professionella dimensioner inom pedagogiska processer. 

I en professionell relation är relationskompetens en viktig förutsättning, där värdet av 

rationalitet, överblick och insikt framhävs (Juul och Jensen 2003, s.118). Det behövs en 

relationskompetens för att pedagogers yrkespersonliga kompetens ska vara komplett och då 

räcker inte enbart kunskaper om förmedling (Juul och Jensen 2003, s.119), vilket innebär att det 

inte räcker med att lärare kan undervisa utan också bör kunna hanter relationer med elever. 

Relationer mellan vuxen och barn handlar om att det är den vuxne som har ansvaret för 

samspelets kvalitet och konsekvenser (Juul och Jensen 2003, s 106). Juul och Jensen (2003) 

belyser varför det är den vuxne som har ansvaret och motiverar det med att barn inte kan ta 

ansvar för kvaliteten i sin relation till de vuxna, de kan ha åsikter, förslag om dem och önskemål 

om förändringar, men de kan inte ta ansvar för det. Barn kan ändå tillskrivas ansvar direkt eller 

indirekt för sina relationer till den vuxne, men det resulterar oftast med dålig trivsel för barnen 
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och leder till sämre relation menar forskarna. Detta sker i familjer där de vuxna inte klarar av att 

ta sitt ledarskap och i verksamheter där vuxna är defensiva i förhållandet eller befinner sig i en 

destruktiv konflikt med barnet (Juul och Jensen 2003, 106). 

Både barn och vuxna behöver samma behov i sina relationer och det är att bli sedda, hörda 

och tagna på allvar (Juul och Jensen 2003, s.118). I den vuxnes ledarskap är det den vuxnes 

förmåga och vilja att representera sina tankar, känslor, värderingar, mål och gränser, att 

upprätthålla autenticitet i sitt ledarskap som tillvaratar relationen med barnet. Det krävs att 

läraren visar intresse för vem barnet är. Det gäller att bekräfta barnet när läraren har lärt sig något 

om vem barnet är just nu, antingen med barnets egna ord eller med den vuxnes användning av 

språket (Juul och Jensen 2003, s. 83-84). Vidare är den vuxne ansvarig för att involvera eller 

inkludera barnets sinnestillstånd, behov, lust, olust, dröm och mål osv. i deras gemensamma 

framtid så långt det är möjligt. Barnet känner på det sättet tagen på allvar menar Juul och Jensen 

(2003). Det är den vuxne som fattar och tar beslut, när den vuxne tar beslut kan det visa sig att 

alla inte blir involverade och det kan leda till konflikter i olika grader. Konflikter är nödvändiga 

för kvaliteten av relationen och i det fortsatta förloppet, det gäller både innehåll och process. 

Konflikter ändras efter barnets ålder och språkliga utveckling men består av samma modell: 

”Behov/lust – ”nej” – kamp/förhandling – Förlust/frustration – lugn”(Juul och Jensen 2003, s. 

85). 

Barn uttrycker ett behov av eller lust till något, den vuxne säger då nej och då börjar barnet ”kämpa 

för sitt behov” (Juul och Jensen 2003, s.85). Men när barnet inte kan kämpa eller förhandla för att 

få sitt behov erkänt blir det en förlust. Barn reagerar på olika sätt, men ”de behöver bearbeta 

förlusten känslomässigt” (Juul och Jensen 2003, s.85). Vissa blir frustrerade, gråter eller gnäller etc. 

(Juul och Jensen 2003, s.85). 

Det är viktigt att barn får den tid de behöver för att bli färdiga med frustrationen, och när barn 

har fått denna tid kan de sedan bevara sin värdighet och säga ja till de vuxnas beslut, menar Juul 

och Jensen (2003). 

Konflikter är bra och nödvändiga för barnens inre balans och är en förutsättning för barnens lust 

att fortsätta samarbeta (Juul och Jensen 2003, s.84-85). 

Läroplanen 

Jag kommer här att använda både den gamla läroplanen (Lpfö98) som gällde vid tiden för analys 

av materialet samt den nya reviderade läroplanen från 2010 som gäller nu. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, s.10) tas det upp att personalen på förskolan ska ge barnen 

stöd att tro på sig själv, vad barnen kan och att de kan utföra en del själv utan hjälp och utveckla 

självförtroendet och sin självtillit genom att pedagogerna stimulerar barnens nyfikenhet och 

kreativitet till att vilja lära sig.  
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”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 

/…/utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar” 

(Utbildningsdepartementet 2006, s.9). 

Det är viktigt att vuxna engagerar sig i både det enskilda barnet samt för hela barngruppen på 

förskolan för att se deras potentialer. Vuxna finns för att vägleda barnen och stimulera deras 

aktiviteter för att få nya kunskaper och färdigheter.  De vuxna är med andra ord viktiga förebilder 

för barnen (Utbildningsdepartementet 2006).  

Enligt den reviderade läroplanen (Utbildningsdepartementet [rev.] 2010) har ansvaret lagts på 

förskolläraren: 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde”(Utbildningsdepartementet [rev] 2010, s.8). 

Enligt läroplanen (Lpfö98) ska förskolläraren utforma demokratiskt förhållningssätt så att 

barnen kan få vara med och påverka sin situation. Enligt den reviderade läroplanen 

(Utbildningsdepartementet [rev] 2010) står det: 

”Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 

deltar, och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen” 

(Utbildningsdepartementet [rev.] 2010, s.8). 

Förskolläraren finns till hands för att hjälpa barnen genom till exempel konflikter, missförstånd 

och för att lära sig att kompromissa och utveckla respekt för andra (Utbildningsdepartementet 

2006). 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” 

(Utbildningsdepartementet 2006, s.7). 

Arbetslaget ska se till att barnen utvecklas efter sina förutsättningar, att de får utmaning och 

stimulans samt att barnens lust för lärande väcks i arbetet i barngruppen 

(Utbildningsdepartementet 2006). 

Enligt den reviderade läroplanen (Lpfö98 [rev] 2010) har förskolläraren ansvaret: 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det 

är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten 

att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper”(Utbildningsdepartementet [rev.] 2010, 

s.11). 

Barnen ska ges förutsättningar för att kunna känna sig trygga i gruppen och de ska få en god 

omsorg. Arbetslaget ska även ta vara på barns lust att lära och stärka deras tro på den egna 

förmågan. Barnen ska få möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och få delta 

i utvärderingen av verksamheten. Barnen ska även förberedas för delaktighet och ansvar och för 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i samhället (Utbildningsdepartementet 2006).  
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Ledarskap ur ett förskoleperspektiv 

För att fokusera arbetet mot den teoretiska bakgrunden för förskolan har jag utvecklat begreppen 

så att de passar mot förskolan. Stensmo (2008) påvisar två olika ledarskapsstilar där han har 

identifierat dessa utifrån lärarens ledarroll. Dessa begrepp har jag översatt för att passa till 

förskolan och begreppet elevorienterat ledarstil benämns som barngruppsorienterad ledarstil, 

vilket innebär att förskolläraren tillsammans med barnen bestämmer över aktiviteten. Begreppet 

uppgiftsorienterad ledarstil benämns som ledarorienterat vilket innebär att aktiviteten är 

förskollärarens ansvar och det är hon/han som bestämmer vad som ska göras. Eftersom de 

litteratur som används handlar om skolan så har jag ändå haft möjlighet att koppla dessa till 

förskolan, på grund av att skolan och förskolan utgör delar av varandra men jag har översatt 

begreppen för att passa mitt examensarbete. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller både förskolan och skolan, om barns 

intresse och lust att lära sig inom pedagogisk kvalitet. Pedagogisk kvalitet handlar om mötet 

mellan lärare och barn, där läraren utmanas att ta tillvara barns egna mål för lärande och 

samhällets mål, men på ett sätt att barnets lust att lära finns kvar. Barnet utvecklas och lär sig i 

olika miljöer såsom i förskolan eller i hemmet. Inom dessa miljöer utsätts barnen för olika regler, 

krav och förväntningar. Barn har egna mål och önskningar angående sitt lärande och strävar för 

att uppnå dessa. De kan vara motsägande till de mål som andra människor har, som föräldrar och 

andra kan ha eller för det innehåll och de mål som utbildningen i förskolan eller skolan strävar 

efter. Barn strävar efter lärande och kunna klara av vissa saker under förskoleåldern, de utvecklar 

färdigheter och kompetenser och försöker utföra det de finner utmanande och intressant 

(Pramling Samuelsson och Sheridan 2006, s.116-117).  

Relationsarbete ingår i ledarskapet och för att förskolläraren ska kunna skapa och utveckla en 

bra ledarroll behövs en god relation med barnen, vilket flera forskare som utgör en del av detta 

arbete betonar vikten av. Vilket innebär att förskolläraren visar intresse för barnet, vad hon/han 

gör och dennes intresse för lek och leksaker. Samtliga forskare betonar att relationer är en viktig 

del i förskolan och det är då viktigt att förskolläraren bekräftar barnet, ser och lyssnar på barnet 

och alla andra barn.  

Sammanfattning 

Gemensamt för flera forskare som fokuserat på ledarskap är att det innebär att leda elever till nya 

kunskaper samt att skapa och utveckla relationer. Steinberg (2004) inriktar sig på lärares 

inställningar till det uppdrag som de har, samt deras förmåga att skapa goda relationer, medan 

Stensmo (2000) fokuserar på de olika arbetsuppgifter som ledarskapet innehar. Birnik (1998) och 

Frelin (2010, s.199) menar att det är viktigt att läraren skapar och bevarar goda relationer i arbetet 

för att gynna och möjliggöra lärandet.  
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Juul och Jensen (2003) framhåller vikten av att den vuxne bär ansvaret för att relationen 

mellan dem och barnen ska upprätthållas, det är endast den vuxne som klarar av att göra detta. 

De talar även om hur viktigt det är att förskolläraren har en professionell identitet gentemot 

barnen men också kan vara personlig med dem. 

Bra ledarskap innebär, enligt mig, att förskolläraren kan prata till barnen på ett sätt att barnen 

förstår och förskolläraren använder tillsägelser när det behövs samt att barnen kan be om hjälp av 

förskolläraren. Här ingår relationer med barnen och för att få ett bra ledarskap behövs det goda 

relationer med barnen, det vill säga att barnen kan knyta an till förskolläraren och på så sätt 

utvecklas som person. Enligt mig så handlar goda relationer om att visa empati och sympati till 

barnen, en koppling mellan två individer i pedagog – barnrelation. Vilket innebär att relationen är 

professionell, men ändå har en del personlig relation där förskolläraren öppnar sig för barnen och 

barnen öppnar sig för förskolläraren, på ett professionellt plan. Och i relation ingår såklart 

ledarskapet, där förskolläraren vägleder barnen till vidare kunskaper och erfarenheter, anser jag. 
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Metod 

Esaiasson et al (2007) menar att det är forskningsfrågan som avgör vilken eller vilka 

undersökningsmetoder som ska väljas i ett forskande arbete. Då jag syftar på att undersöka 

förskollärares uppfattningar om sitt ledarskap samt hur en förskollärare arbetar i interaktion med 

barn sökte jag efter metoder som framhäver eller/och förtydligar uppfattningar. De metoder jag 

har byggt min undersökning på är kvalitativa intervjuer och observation. 

Denna undersökning har utgjorts av kvalitativa ansatser som metod vid genomförandet av 

undersökningen. Kvalitativa intervjuer är en lämplig metod, vilket motiveras med att jag är 

intresserad av att förstå fenomen om det undersökta problemområdet (Kvale och Brinkmann 

2009, s.42). Observation å andra sidan är en pålitlig metod för att registrera information på, vilket 

motiveras med att jag valde metoden för att den inte är beroende av människors tankar, utan 

grundar sig på det som händer (Einarsson, 2002). 

Intervju 

En kvalitativ intervju innebär enligt Esaiasson et al (2007, s.286) att forskaren vill förstå 

intervjupersonernas egna upplevelser av det fenomen som undersöks. I arbete med kvalitativa 

intervjuer formuleras frågorna i förväg (Trost, 2005). Esaiasson et al (2007) understryker att 

frågorna i en intervjuguide bör vara tematiskt upplagda. Det innebär att frågorna placeras under 

olika teman som är relevanta för intervjun, utifrån det syftet studien har som ska genomföras. 

Det är även viktigt att tänka på formen i genomförandet, samtalet ska vara levande (Esaiasson et 

al, 2007, s.298). Respondenterna bör känna sig motiverade att berätta och svara på frågorna 

(Esaiasson et al, 2007, s.298). Det är relevant att intervjun inleds med ett antal 

uppvärmningsfrågor som är öppna och underlättar för intervjupersonen att svara på, till exempel 

genom att ställa frågor som handlar om den egna personen. Syftet med denna typ av frågor är att 

skapa en god kontakt med respondenten (Esaiasson et al, 2007). Därefter ställs de tematiska 

frågorna och utifrån dessa ska den intervjuade ges möjlighet att besvara och utveckla sina svar, 

utan att det påverkar intervjusvaren. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att vi lär känna varandra genom samtal, vi får nya 

kunskaper om de intervjuades erfarenheter, känslor, attityder och värld. I en intervju ställer 

forskaren frågor om och lyssnar till det som sägs av intervjupersonen. Forskaren bör vara 

objektiv i den mening att visa genuint intresse och lyhördhet för personen som intervjuas 

(Esaiasson et al, 2007). 

Jag valde kvalitativa intervjuer eftersom en intervju ses som ett hantverk, därför att jag som 

forskare och intervjuare och de intervjuade tillsammans skapar kunskap genom en kreativ social 

utveckling (Kvale och Brinkmann 2009, s.34). 
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Observation 

En observation är en iakttagelse eller en registrering av ett intryck (Nationalencyklopedin, 2000). 

Hur utformningen av en observation sker beror på vilket syfte studien har, men gemensamt för 

alla observationer är att det krävs en noggrann observatör som har förmågan att kunna se detaljer 

(Esaiasson et al, 2007, s.345).  

En kvalitativ observation kan vara halvstrukturerad, vilket innebär att ett observationsschema 

har rubriker som beskriver vad som ska observeras och forskaren vet i förväg vad som ska 

undersökas, samt att kodord och nyckelformuleringar kan användas vid antecknande i ett löpande 

observationsprotokoll (Esaiasson et al, 2007, s.354). 

Det som kommer att undersökas är förskollärarens arbetssätt, hur kroppsspråket användes 

gentemot barnen, hur hon/han pratar till barnen samt vilken sorts ledarstil som användes i 

specifika situationer. Barnens namn är fingerade, deras riktiga namn finns inte med utan de är 

grundade utifrån avdelningens namn. 

Observation som metod är pålitlig eftersom de erbjuder ett sätt att registrera information på 

och metoden är inte bara beroende på människornas tankar, utan på vad som händer (Einarsson 

2002). Med detta menar författaren att med observation kan författaren jämföra det som sagts 

under intervjun med vad som händer under observationerna. Jag kommer att använda mig av vad 

Einarsson (2002) benämner; observatör som icke-deltagare. Detta innebär att förskollärarna och 

barnen känner till mig som observatör och jag kommer att delta i aktiviteterna men är inte aktiv. 

Vilket innebär att jag är med i gruppen men utför inte de uppgifter som förskolläraren ger 

barnen. 

Urval 

Undersökningen innehåller fyra intervjuer, samt fyra observationer av en förskollärare, de 

intervjuade förskollärarna består utav tre kvinnliga och en manlig förskollärare som alla har varit 

verksamma i förskolan olika länge. Studien genomfördes på en förskola i en liten kommun 

utanför en mellanstor stad. Förskollärarna som intervjuades arbetar på tre olika avdelningar på 

förskolan Ekorren och på en av avdelningarna, den Blå, arbetar två förskollärare, en manlig och 

en kvinnlig i olika barngrupper i åldrarna 3-5. På den andra avdelningen Röd arbetar en kvinnlig 

förskollärare som har hand om barn mellan 3-5 år. På avdelningen Grön arbetar en nyligen 

examinerad kvinnlig förskollärare som har hand om barn mellan 1-3 år och som jag valde att 

observera. 

De intervjuade personerna kommer att benämnas som respondenter samt tilldelas ett fingerat 

namn eftersom denna studie är en respondent undersökning, det vill säga att svarspersonerna 

själva är studieobjekt eftersom det är deras beskrivna uppfattningar som ska undersökas 

(Esaiasson et al, 2007). På motsvarande sätt utformades intervjun som en kvalitativ 
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samtalsintervju-undersökning, som innebär att jag som forskare och respondenterna tillsammans 

kan föra ett interaktivt samtal (Esaiasson et al, 2007, s.258). 

Respondenterna är strategiskt utvalda utifrån kategorin erfarna – oerfarna förskollärare för att 

kunna maximera skillnaderna. Motivet till detta är att jag vill ha spridning på hur lång 

arbetserfarenhet förskollärarna har med sitt arbete i en förskoleverksamhet. Förskolan valdes 

eftersom jag är känd på förskolan sedan tidigare, detta för att barnen och förskollärarna ska 

känna sig bekväma med mig när jag intervjuar och observerar och minska risken för att min 

närvaro påverkar resultatet (Esaiasson et al., 2007). 

Observationerna genomfördes på samma förskola som respondenterna och förskolläraren 

som observerades benämns ”respondent” utifrån Esaiassons et al (2007) perspektiv om att det är 

observationspersonens uppfattningar som ska undersökas. Jag valde den nyligen examinerade 

förskolläraren eftersom jag ansåg att det vore intressant och få en uppfattning på hur en 

nyexaminerad förskollärare arbetar med barn, hur det är i början av karriären och hur hon/han 

hanterar vissa situationer. 

Tillvägagångssätt 

Den första kontakten med de berörda förskollärarna skedde via e-post, där författaren berättade 

om studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska avseenden (bilaga 1). Nästa kontakt skedde via 

telefon en vecka efter e-post kontakten, där jag återigen berättade om studien och bad om 

godkännanden. Jag intervjuade sedan fyra förskollärare samt utförde en observation.  

Som förberedelse för intervjuerna samt observationen studerades litteraturen och förståelsen 

av den skrevs ned. Detta för att få en grund inför intervjuerna samt få möjlighet att jämföra 

datainsamlingen av intervjuerna med litteraturen. De etiska avseendena övervägdes innan 

intervjun (Esaiasson, 2003, s.290). Själva intervjun skedde där intervjupersonerna kände sig trygga 

och bekväma och fick då själva få bestämma val av plats. Kravet som författaren ställde på 

intervjuplatsen är att det skulle vara så tyst att inspelningen inte stördes.  

Under själva intervjun använde jag mig av en intervjuguide (bilaga 2) som utformades efter 

olika teman inom examensarbetets syfte och frågeställningar (Esaiasson, 2003). Intervjuguiden 

fungerade som ett stöd under intervjun, för att samtalet skulle hållas inom det bestämda 

innehållet och att inget skulle falla bort. Även om det fanns en intervjuguide så var ambitionen att 

skapa ett flytande samtal där underteman och uppföljningsfrågor behandlades (Esaiasson, 2003, 

s.298). 

De inledande frågorna var allmänna för att lätta upp stämningen och få respondenten att 

känna sig väl till mods för att kunna svara på frågorna. De första frågorna på grund av den 

orsaken, behandlade respondentens bakgrund och andra allmänna frågor. Frågorna som fortsatte 

efter dessa var mer djupare och med fokus på temat (Esaiasson, 2003).  

Resterande frågor ämnade ta upp olika teman som skulle hjälpa mig att besvara min 

frågeställning, där jag ville få tag på de uppfattningar som förskollärarna hade om en bra ledarroll 



20 

 

samt vilka uppfattningar de har när det gäller att skapa goda relationer till barnen i verksamheten. 

Jag har i bakgrunden definierat olika typiska begrepp som stod till grund för de olika teman som 

jag använde i intervjuguiden. Det första var ledarskap som också kom att bli det första temat som 

togs upp vid intervjuerna och som behandlade frågan om vad begreppet ledarskap betydde för 

förskollärarna. Det andra temat tog upp om arbetet som ledare i förskolan och behandlade till 

exempel frågan hur förskollärarna ser på en ledarroll i förskolan. Tema 3 handlade om 

relationsarbetet och behandlar till exempel frågan om förskollärarnas arbete med att skapa goda 

relationer. Jag hade även en avslutande fråga där jag bad förskollärarna ge råd till blivande 

förskollärare. 

Förskollärarna fick innan genomförandet av intervjun, information om att intervjuerna skulle 

komma att behandla syfte och frågeställningarna i mitt examensarbete. En del av 

intervjuinsamlandet var dock kortfattat och på grund av detta bad jag tre av de fyra 

respondenterna i ett brev att svara på ett fåtal frågor, där de skulle utveckla det de sagt under 

intervjun. Jag tog upp de sagt och bad dem sedan utveckla detta. Men i efterhand har jag endast 

fått svar från en förskollärare, resultatet från resterande förskollärare är därför tolkade utifrån det 

de har sagt under intervjun och inte deras egna tolkningar i efterhand. Den enda förskollärare jag 

inte behövde skicka ett brev till var till den manliga förskolläraren eftersom hans svar från 

intervjun var tillräckliga. 

Observationerna skedde genom att jag som observatör använde mig av observationsschemat 

(bilaga 3). Det som observerats var hur förskolläraren arbetar i en barngrupp, hur hon/han 

använde sitt kroppsspråk och hur hon/han talade till barnen utifrån observationsschemat och 

frågeställningarna. 

Databearbetning  

Efter varje intervju transkriberade jag respondenternas utsagor genom att jag skrev ut 

intervjuerna och på så sätt abstraherade samtalen (Kvale och Brinkmann 2009). Det innebär att 

jag tolkade det som sagts och omformade allt från muntlig till skriftlig text (Kvale och Brinkmann 

2009). Jag bestämde att inte återge ordagrant det som sades under intervjuerna i slutresultatet, 

eftersom jag ville fånga de mest relevanta delarna av det undersökta området utifrån 

respondenternas utsagor (Kvale och Brinkmann 2009, s.197). Jag prioriterade omformuleringar 

och tolkningar av det som respondenterna sagt ordagrant i början av transkriberingen därefter 

gjorde jag en förnyad omtolkning i slutresultatet av deras uttalanden (Kvale och Brinkmann 

2009). Jag hade fokus på meningarna som skapades i respondenternas utsagor (Kvale och 

Brinkmann 2009). Rubrikerna kategoriserades utifrån intervjuguiden och frågeställningarna. 

Efter observationen transkriberade jag anteckningarna löpande för att viktiga iakttagelser inte 

skulle glömmas bort eller skulle bli svårtolkade. Jag tog god tid på mig för att reflektera i samband 

med transkriberingen, eftersom jag då skulle få material till analysen. Ingen händelse skippades då 

jag ordagrant transkriberade observationsanteckningarna. Det är lättare att ta bort överflödigt 
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material i den senare analysen. När jag transkriberade materialet uppfattade jag de tankar och 

reflektioner som dök upp under arbetets gång, dessa anteckningar är praktiska att ha för 

analysarbetet (Patel och Davidsson 2003). 

Efter att ha läst materialet flera gånger kategoriserade jag det under olika rubriker som löpande 

text i resultatet (Esaiasson et al., 2007). Därefter ställde jag upp rubrikerna för att sedan hitta 

liknande händelser i lärarens ledarskap med tanke på relationsarbetet och hur hon/han arbetar. 

Rubrikerna för observationen gjordes utifrån de situationer som den observerade befann sig i 

under de observerade situationerna. 

Forskningsetik 

Jag har utgått från de forskningsetiska krav som finns i min undersökning, det vill säga att 

individen skyddas i undersökningen, för att inte ge upphov av kränkningar. Inför och i 

genomförandet av studien, följer jag de fyra huvudkraven under individskyddskravet (Esaiasson 

et al, 2007). De berörda förskollärarna blev innan studien genomfördes informerade om studiens 

syfte och tillvägagångssätt. Respondenterna var medvetna om vad det innebar att medverka i 

studien samt att de skulle bli motiverade att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). De blev även 

informerade om att det som yttras under studien enbart kommer att användas i examensarbetet 

och inte på något annat sätt av författaren eller andra (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 

Respondenterna blev informerade om att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill och att 

det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). De informerades även om att förskolan och 

alla deltagande blir anonymiserade. Varje respondent har fått ett fingerat namn, så även förskolan, 

så att ingen utomstående ska kunna urskilja dem, men skildringarna av de intervjuade och 

observerade har anpassats så att studiens relevans kvarstår (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

Ljudupptagare användes vid intervjuerna för att kunna återge det som yttrades under intervjuerna 

på ett korrekt sätt. Ljudupptagningarna kommer efter en tid att förstöras så att inga utomstående 

kan ta del av dessa. 
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Resultat 

Här nedan kommer jag att redovisa analys av intervjuer och en observation utifrån min studie av 

förskolan Ekorren. 

Intervju 

Intervjupersonerna bestod av tre kvinnliga och en manlig förskollärare. Alice 49 år, är utbildad 

förskollärare och har varit verksam förskollärare sedan 1984, hon har arbetat inom föräldradriven 

verksamhet samt kommunal verksamhet. Hon har arbetat med barn mellan 1-5 år och har vid 

tiden för studien hand om barn mellan 3-5 år. Beatrice 30 år, tog sin lärarexamen 2006 och har 

jobbat som förskollärare sedan dess i samma verksamhet. Hon har arbetat med barn mellan 1-5 

år men har nu hon hand om barn mellan 3-5 år, främst de äldre barnen. Madde 25 år, tog sin 

examen hösten 2010 och jobbar inom småbarnsavdelningen, barn mellan 1-3 år. Och Joel som är 

29 år har en motsvarande magisterutbildning i pedagogik med inriktning på förskola, fritidshem 

och grundskola och hand om barn 4-5 år på samma avdelning som Alice. 

Förskollärarnas utsagor presenteras utifrån frågeställningarna från intervjuguidens teman (bilaga 

2) som delats upp i rubriker och sker i löpande text. Tema 1 handlar om begreppet ledarskap. 

Tema 2 handlar om arbetet som ledare samt tema 3 handlar om relationsarbete i interaktion med 

barnen. Det presenteras även en avslutande fråga som ställdes till förskollärarna, men som inte 

ingår i frågeställningen och inte heller tillhör något tema. 

Tema 1 – Begreppet ledarskap 

De olika uppfattningsperspektiv som framkom var exempelvis att begreppet ledarskap handlar 

om att ledaren är en positiv människa som har förmågan att ta människor till ett mål, som de 

kanske inte själva trodde att de kunde ta sig, att ledaren är en guide in i det fortsatta lärandet. 

Samt att ledarskap är att ledaren har kontroll på läget och är väl förberedd, vilket betyder att 

ledaren har tydliga mål och vet vad han/hon vill med det som planerats. Att ledaren har en 

positiv människosyn där alla är olika och ser alla i gruppen och kan bemöta människor på olika 

sätt beroende på var de befinner sig i sin kunskap och i livet. 

Innebörden av begreppet ledarskap enligt förskollärarna 

Fortsättningsvis förekom det bland förskollärarna att ledarskap i arbete med barn är att 

förskolläraren är en vuxen och kan ta vissa beslut som barnen inte kan fatta själva. Annars 

handlade det om att jobba med barns inflytande, men förskollärarna påstår att i vissa hänseenden 
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så fungerar inte detta, eftersom barnen har olika viljor och som ledare måste förskolläraren då 

visa att han/hon är en tydlig vuxen och fattar besluten.  

Den nyexaminerade förskolläraren höll med de andra men benämnde dessutom att ledarskap 

handlar om så mycket, till exempel att förskolläraren är en bra förebild. I förskolan handlar det 

enligt henne om att jobba mot läroplanen och att kunna omsätta läroplanen i arbetet med barnen, 

att den passar barnen och aktiviteten som planeras och som ska genomföras. 

Joel benämnde dessutom ledarskap i bemärkelsen bra ledarskap, där han uttrycker att det 

handlar om att vara tydlig och ha en rak kommunikation med de barn förskolläraren leder. Tydlig 

som ledare, innebar enligt Joel att vara tydlig med det som förväntas av de man jobbar med, 

förskolläraren ska vara tydlig med det som gäller. Han menade också att ledaren måste självklart 

vara tydlig med vilka förväntningar som ligger på sig själv, att förskolläraren måste vara medveten 

om det. 

Tema 2 – Arbetet som ledare i förskolan 

De väsentliga punkter i respondenternas utsagor, om hur de ser på en ledarroll och hur de 

uppfattar sitt eget ledarskap utgörs av vikten av tydlighet, att vara positiv och rättvis, våga vara 

vuxen och att ha barnens bästa i fokus. Samtliga respondenter var eniga om att ledarrollen är 

viktig och att ledaren ska vara tydlig med sina förväntningar och det ledaren vill. Samt att deras 

ledarskap kunde variera beroende på situation, när det passade att ha olika ledarskap såsom 

barngruppsorienterat och ledarorienterat samt när det passade att vara passiv där barnen själva 

”bestämmer”.  

Förskollärarnas arbete som ledare 

Alice framhöll att det är viktigt som ledare att vara en vuxen förebild, och att ledaren vågar vara 

vuxen gentemot barnen. 

Medan Beatrice menade att en ledarroll betyder att förskolläraren är rättvis mot barnen och 

har barnens bästa i fokus. Det är viktigt att hela tiden vara verksamhetsfokuserad och det som 

gäller inte är för egen vinnings skull utan har barnets eget bästa som fokus. 

Madde belyste att en ledare i förskolan måste vara lyhörd inför barnen, vara tydlig och ha en 

tydlig fokus på det förskolläraren vill att barnen ska lära sig och utveckla. Men samtidigt måste 

förskolläraren kunna vara öppen för barnens tankar och funderingar kring detta. Hon ansåg att 

det handlar mycket om att ledaren kan följa upp spontana saker som sker i gruppen och följa upp 

det och få barnen med sig. En ledarroll betyder att ta till sig en roll, att vara en ledare och då 

kunna vara lekfull och positiv men ändå ha en bra struktur. 

Joel menade att ledarroll är viktigt att ha när det gäller ledarskapet gentemot barnen och även 

när det gäller ledarskapet gentemot kollegor, om personen är arbetslagsledare eller förskollärare, 

rektor eller chef. När det gäller ledarskap i barngruppen, menade Joel att det framförallt gäller att 
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lära barnen vad som förväntas av dem och vad som förväntas av en själv som förskollärare. Han 

menade att det är ett privilegium att ha ledarrollen, att det är ett förtroende gentemot alla. Med 

det menade han att han får ett förtroende av barnen eller barnens föräldrar men också ett 

förtroende av sin chef, att det han faktiskt gör är det bästa för barnen.  

När det kom till hur förskollärarna uppfattade om sitt ledarskap så ansåg Alice och Beatrice att 

deras ledarskap visade på att de var tydliga med vad de hade för förväntningar av barnen 

samtidigt som de ändå kunde visa en mjuk sida i vissa situationer och att de vågade vara 

skämtsamma mot barnen. De ansåg att de kunde vara stränga ibland, men försökte att inte vara 

det så ofta, men visade ändå på att vara tydliga mot barnen. De resonerar mycket med barnen om 

vad som är rätt och fel, till exempel hur man är som en kompis. Och tillsammans med barnen 

kunde de resonera väldigt bra och komma fram till saker, som exempelvis gemensamma regler 

som gäller för att vara en kompis eller vad barnen får och inte får göra på förskolan. 

Madde menade att hennes ledarroll håller på att utvecklas men kom fram till att hon ändå är 

ganska bra på att följa upp det barnen är intresserade av. Hon talade om att hon har prövat sig 

fram och tillbaka under terminen, om hur hon ska vara som ledare och hitta sin ledarroll när hon 

utför sina planeringar. Det hon hade kommit fram till var att det hon hade planerat var det hon 

ville göra, men hon kom underfund med att om hon tog ett steg tillbaka i planeringen och 

funderade på om det är vad barnen vill, eller om hon kunde ändra på planeringen, att det ändå 

blir samma lärande som innan, fast på ett annat sätt. Hon menade att när hon planerar har hon så 

mycket hon vill ha med, men oftast passar det inte för barnen och deras behov och då behöver 

hon gå tillbaka och se om det går att ändra på det. Hon har funderat mycket på hur hon ska vara 

som ledare, då hon nyligen har börjat arbeta, hon anser att det är mycket stress i förskolan och att 

det kan bero på hur förskolläraren organiserar sina aktiviteter. Men hon försöker tänka bort 

stressen, att förskolläraren inte behöver göra allt till en viss tid. Med det menade hon att 

förskolläraren nog blir en bättre ledare då förskolläraren tar det lugnare och kan då känna in varje 

barns behov och intressen. 

Joel ansåg att han är ganska rak på sak och tydlig med vad som gäller, att han kanske är lite väl 

sträng i vissa fall, men han tror att det kan behövas. Han menade att han kan vara för övertydlig 

och bestämd men att han kan släppa ”tyglarna” efteråt, att först visar att det här gäller, men att 

kunna ge förtroende för barnen och släppa på reglerna. Han menade att barnen mår bra av det, 

att det är viktigt för barnen att veta vad som gäller, på samma sätt som det är viktigt för honom 

att veta vad som förväntas av honom. 

Förskollärarnas syn på sitt ledarskap i interaktion med barnen 

Alice såg sitt ledarskap som en blandning mellan ledarorienterat och barngruppsorienterat. Hon 

ansåg också att när hon har stora barngrupper med många barn, har hon en mer ledarorienterat 

ledarskap. Men hon antydde att hon ändå tar in barnens synpunkter, men ansåg att hon inte alltid 

gör det, men i vissa situationer använder hon ett mer barngruppsorienterad ledarskap. Hon ansåg 
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att ju mer barn i gruppen desto mera ledarorienterat blir hennes ledarskap, men ju mindre barn 

det är i gruppen, ju mer släpper hon fram barngruppen och blir då barngruppsorienterad. När det 

kommer till olika situationer ansåg Alice att hennes ledarskap varierar på situationen, dels beror 

det på aktiviteterna och vilka barn hon har.  

Beatrice såg sitt ledarskap som barngruppsorienterat men att i vissa situationer som hon gav 

ett exempel på, är när hon tillsammans med barnen skulle korsa en gata och då måste hon ha mer 

fokus på ledarorienterat, att det är hon som är ledaren, än att låta barnen vara med och bestämma 

vad de ska göra när de korsar gatan. Men annars försöker hon att ta in barnens åsikter och tankar 

och bli mer barngruppsorienterad, låta barnen vara med och bestämma. Hon betonade att hennes 

ledarskap varierar på situation och att i samlingen, till exempel, försöker hon få barnen att hålla 

fokus på den uppgift som de jobbar med, att de inte kommer ifrån uppgiften. Men i vissa 

situationer är det tillåtet att barnen blir mer ofokuserad och att de kan få prata på, men att ändå 

ha en vilja att de ska fokusera sig på uppgiften. Hon menade att det hela är en avvänjning och ju 

mer förskolläraren känner barnen så kan förskolläraren vara ”mjukare” mot dem.  

Madde menade att hennes ledarskap är en blandning mellan ledarorienterat och 

barngruppsorienterat, men att hon nog vill att det ska vara ledarorienterat, barngruppsorienterat 

samt passivt. Hon menade att hennes mål ändå är att hon vill ha fokus, till exempel: ”Det här ska 

vi arbeta med idag och det här vill jag att barnen ska lära sig”, men samtidigt vill hon göra det 

utifrån barnens intressen. Hon antydde på att hon använder alla tre och ibland så trodde hon att 

det är bra att vara passiv, att ta ett steg tillbaka och titta på. Att se vad barnen gör egentligen och 

hon ansåg att det är en del av ledarrollen, att vara passiv, att barnen får möjlighet att lösa sina 

problem själva. Hon ansåg att hennes ledarskap är situationsanpassat då det är mycket att känna 

in, till exempel när hon behöver hon gå in i en grupp och styra upp det som händer. 

Joel ansåg att hans ledarskap är en blandning av ledarorienterat och barngruppsorienterat. Han 

menade att det är olika beroende på vad de gör och hur barnen är samt hur dagen ser ut, han har 

i sin barngrupp ett barn med behov av särskilt stöd och han menade att då måste han vara lite 

mera strikt med det som ska göras och visar att det är han som bestämmer för att det ska fungera. 

Men när han har jobbat med barngrupper där han inte har detta barn så har han kunnat släppa på 

ledarorienterat och varit mera barngruppsorienterad. Han ansåg att hans ledarskap varierar i olika 

situationer. Till exempel när han har hand om barnet med behov av särskilt stöd, måste han vara 

betydligt tydligare och han talade om att barnet självklart har bra och dåliga dagar, att alla har 

ibland dåliga dagar. När barnet har ”dåliga” dagar måste han vara tydligare och striktare med det 

som ska göras. Andra dagar kan barnet ha en bra dag och då flyter allting på utan konflikter 

mellan honom och barnet eller mellan barnet och kompisar.  

Tema 3 – Relationsarbete 

Väsentliga punkter i respondenternas utsagor om sin syn på värdet av relationer mellan sig själv 

och barnen utgjordes av vikten av att förskolläraren ser barnet, bekräftar, respekterar, visar 
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intresse och att förskolläraren lyssnar till barnen om deras behov och intresse. Respondenternas 

syn på vad en bra lärar- elevrelation innebar att barnen kan komma till en vuxen och säga vad de 

tycker och tänker. Att förskolläraren har ömsesidig respekt och har barnens bästa i fokus samt att 

skapa en relation till varje barn oavsett avdelning. Respondenternas utsagor om hur de skapar en 

god relation med barnen handlade inte enbart att ha relationer till barnen utan också till deras 

föräldrar. 

Förskollärarnas syn på värdet av relationer 

Alice betonade betydelsen av att se varje barn och att det är viktigt att som pedagog bekräftar 

barnet. Att inte berömma barnet bara, det kan vara bra, men det behövs mer bekräftelse anser 

hon. Hon förklarade att om pedagogen känner till saker runt omkring barnet gör det att barnet 

känner att som pedagog är intresserad av barnet. Det kan handla om att barnet har en katt eller 

att hon/han har varit hos mormor under helgen och att hon följer upp det, genom att prata med 

barnet om det. Ju mer hon får vara med barnen ju lättare det är för henne att skapa en tät 

relation, det är då viktigt att använda röst, kroppskontakt och ögonkontakt.  

Beatrice ansåg att relationer med barnen är oerhört viktigt, att om hon inte har någon relation 

med barnen så har barnen svårt att ta till sig tillsägelser. Hon menade att det är viktigt att ha 

relation och har hon ingen relation så lyssnar barnen sämre på en. Det är en del av lärares 

kompetens och det handlar inte bara mellan barnen utan också gentemot kollegor och föräldrar. 

Hon ansåg också att det är viktigt att barnen skapar relationer till varandra, eftersom de ska vara 

med tillsammans långa dagar och några år. Hon betonade vikten av att ha ömsesidig respekt, att 

barnets bästa måste vara i fokus och har hon barnets bästa ”framför ögonen” då vill hon ha en 

god relation med alla barn.  

Madde betonade att relation är stort inom ledarskapet, att det är hela grunden för att vara en 

bra ledare. Hon ansåg att det är svårt att vara en bra ledare när hon börjar lära känna barnen men 

ju mer man utvecklas, anpassar förskolläraren senare sin ledarroll efter barnens personligheter 

och intressen. Hon menade att efter ett tag så vet hon vilka barn som behöver utmaningar och att 

det leder till att bli en bättre ledare och kan organisera på ett bra sätt. Hon höll med Beatrice, att 

det tillhör en lärares kompetens att skapa goda relationer, hon ansåg att lärare måste vara duktiga 

på och bygga upp nära relationer till barnen.  

Joel betonade vikten av att ha en bra relation men att den inte får bli för mycket, utan 

relationen måste vara professionell också. Han menade att det är självklart att ta upp barnet i knä 

när det behöver tröstas. Men det måste vara professionellt, det får inte bli att det undermedvetet 

konkurrerar om någon form av föräldraroll, han menade att han har sett det i vissa fall. Han 

menade att förskollärare inte kan vara barnets förälder, men att värdet av relationer ändå är 

viktigt och att skapa relationer redan tidigt med barnet. När det kom till om det är en lärares 

kompetens att skapa goda relationer, ansåg Joel att det inte tillhör lärares kompetens. Han 

menade att det är en självklarhet att skapa goda relationer. Att det är fel att inte ha goda 
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relationer, han ansåg att det inte är en valmöjlighet att skapa goda relationer eller inte. Han 

fortsatte med att det inte finns en kurs i hur en förskollärare vårdar relationer med barnen, utan 

det handlar om hur förskolläraren är som person, han menade att alla kanske inte passar att ha 

relation med en.  

Vad en bra lärar- elevrelation är för förskollärarna 

De intervjuade förskollärarna var eniga om synen på vad en bra lärar- elevrelation är. De var 

eniga om att det handlade om att barnen kan komma till en vuxen och säga vad de tycker och 

tänker och att de vågar vara den individ de är. Att det är viktigt att ha en ömsesidig respekt och 

ha barnens bästa i fokus och att ge barnen tid. Madde hade en föreställning om hur en bra 

relation mellan lärare och barn kan se ut, att vara en bra ledare där barnen lyder och gör som de 

ska. Men hon ansåg inte att det alltid är att vara en bra ledare, utan en bra ledare vågar låta barnen 

testa lite, eftersom hon ansåg att det kan vara viktigt för barnen. Men att det ska vara så att 

barnen också vill lyssna på ledaren, det får inte vara för mycket av vad barnen vill utan det ska 

vara något slag av balans. Hon menade att barnen vill lyssna på en samtidigt som de vågar säga 

vad de tycker och tänker men att de vågar testa också, att alla bitarna flätas samman.  

Joel talade om hur viktigt det är att ha relation till alla barn, att ha några ansvarsbarn men 

också har en relation till alla barn på förskolan. Han menade att det inte går att ha en bra relation 

till alla utan det är självklart svagare på de avdelningar som förskolläraren inte jobbar på, men att 

ha relation med dem ändå. Förskolläraren måste veta vilka de är, vad de heter och vilka deras 

föräldrar är.  

Förskollärarnas uppfattningar om att skapa goda relationer  

Gemensamt mellan respondenterna att skapa goda relationer handlade om att det kräver mycket 

av en själv. Eftersom förskolläraren ska skapa en relation till många barn samtidigt kräver det 

mycket av en och då blir man enligt Madde trött. Gemensamt ansåg förskollärarna att då 

förskolläraren har byggt upp relationer så utvecklas de hela tiden. Tillsammans menade de att 

också relationer till föräldrarna som är viktiga, har förskolläraren en god relation till föräldrarna så 

underlättar det relationen mellan barnen. De menade om barnet ser att pedagogen och 

föräldrarna kommer bra överens så blir barnet öppnare och känner sig tryggare. Trygghet är 

grunden till lärande enligt förskollärarna, är barnen inte trygg så kan de inte lära sig och då måste 

förskolläraren ha en bra relation till barnen. 

Arbete med att skapa goda relationer bör ske, enligt Alice genom att ju mer förskolläraren har 

möjlighet att vara med barnet ju lättare är det att skapa en relation och det är viktigt att använda 

kroppskontakt, röst och ögonkontakt. 

Enligt Beatrice bör goda relationer ske genom att bemöta barnen med ett genuint intresse och 

att det de gillar och gör inte är oviktigt. Att ta del av deras tankar när det gäller saker som de vill 
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veta mera om. Hon gav ett exempel: ”Igår så pratade vi om att vi ska börja med projekt miljö, 

och då kom vi in på vad de skulle vilja jobba med, när vi tog del av allas tankar om miljö.” 

Beatrice berättade att då märkte barnen att hon var intresserad av vad de tycker och att det var 

det som de utgick ifrån i arbetet.  

Enligt Madde och Joel bör det ske på olika sätt, att det berodde mycket på vilken situation 

förskolläraren är i och på barnen. Madde belyste att alla barn är olika, så arbetet med relationerna 

sker på olika sätt. Hon menade att vissa barn tycker om att bygga relationer fysiskt och att de 

kanske vill sitta i knä mycket och vara nära, medan andra barn bör förskolläraren närma sig på 

andra sätt. Det hon menade med det är att man kanske behöver prata om artefakter, att visa 

intresse för de leksaker som barnen tycker om och att bygga relationer på det sättet. Medan med 

andra barn kanske behöver sitta hos en och leka mycket med en, det är olika.  

Gemensamt för alla fyra respondenter är att utveckling av relationer sker genom att ju mer de 

känner varandra ju djupare relation skapar de. Men pedagogen behöver inte vara för privat, 

pedagogen ska ha en professionell identitet när denne jobbar med barn. Madde betonade att i 

hennes utvecklingsarbete så försöker hon utveckla relationen på ett sätt att det passar alla, henne 

och barnen. Hon försöker se till att ha tid med varje barn enskilt varje dag för att prata lite och 

skoja lite, hon betonade att vara lekfull och ha roligt tillsammans har med relationer att göra. Om 

pedagogen har roligt så skapas det en positiv relation, hon ansåg också att man måste ha 

konflikter med varandra då man inte tycker likadant, huvudsaken att ta upp det och går vidare.  

 

Förskollärarnas råd och tips till blivande förskollärare, angående ledarskap.  

Alice gav råd om att man lär sig mycket av att jobba tillsammans med andra, i vilket område det 

än handlar om så lär man sig alltid av andra som är bättre än vad man är själv eller har mer 

erfarenheter. Hon belyste att hon har lärt sig mycket av att arbeta med andra positiva ledare som 

har en tydlig ledarroll och det har gjort henne trygg att våga vara en tydlig ledare.  

Beatrice betonade att en pedagog ska våga vara vuxen gentemot barnen, våga säga ifrån 

samtidigt som en pedagog lika gärna kan ge en kram. Vara öppen och glad och visa intresse för 

vad barnen har att säga. 

Madde belyste att en pedagog inte ska vara rädd för att det blir lite ”kaos” i sitt ledarskap, för 

efter kaos kommer lärdom. Det är många, och även hon själv, som har velat ha ordning och reda 

och att barnen ska lyssna, men hon ansåg att man ska släppa det lite och ta det lugnt. Hon talade 

om att det kan finnas en föreställning om ledarskap, där alla lyssnar och är tysta när andra pratar, 

men det handlar mer om kommunikation och en interaktion. Och hon ansåg även att det kan 

finnas en föreställning om att vara rättvis men hon anser att det kan vara svårt, för många tänker 

nog att rättvis är när Pelle får göra en gång och då får Lisa också göra det en gång. Men enligt 

Madde beror det på vad barnen har för behov. Ett exempel som Madde tog upp: Pelle kanske har 

behov av att hålla handen varje gång de går på utflykt. Många kan tycka att det är orättvist för att 
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det finns många som vill hålla handen, men Pelle behöver det, och det är då det är rättvist, för 

han kanske springer iväg annars.  

Joel gav rådet att försöka vara övertydlig med vad som gäller inom ramen av aktiviteten, han 

anser att vara tydlig tidigt med vad som gäller ”vinner” man barnens förtroende och kan gå 

utanför de ramar som pedagogen skapat för sig själv och barngruppen. Om pedagogen låter 

barnen bestämma så kan det blir för rörigt och för jobbigt, det gäller enligt Joel att vara en tydlig 

vuxen. Men en pedagog kan inte tvinga ett barn att vara med, men i vissa fall finns det inte 

utrymme att slippa undan och då kan pedagogen enligt honom säga till barnen: ”Nu ska vi göra 

det här och alla behöver inte göra det, men man kan försöka åtminstone”. Det är framförallt att 

vara tydlig och även visa ett genuint intresse, att pedagogen faktiskt bryr sig.  

Sammanfattning 

Gemensamt bland respondenterna betonar vikten av att ta del av de förskollärare som har mer 

erfarenhet än sig själv, de som har arbetet länge. Det handlar om att våga vara vuxen med barnen, 

visa vem som bestämmer, våga säga ifrån samt ge en kram då och då. Vara tydlig som ledare med 

vad som förväntas av barnen samt att som ledare inte kan tvinga någon till något. 

Det är enligt respondenterna viktigt att skapa goda relationer inte enbart till barnen utan också 

till föräldrarna, att det skapar en trygghet hos barnen om de ser att förskolläraren har en bra 

relation till föräldrarna. Det gäller inte bara trygghet utan också att visa ett genuint intresse 

omkring barnet, att visa det som barnet är intresserad av är viktigt. Ju mer förskolläraren lär 

känna barnet ju djupare relation skapas. Det är av vikt att ha tid för varje barn enskilt för att 

umgås samt att vara lekfull och ha roligt tillsammans. En bra lärar- elev relation handlar om att 

barnet kan komma till en vuxen och säga vad de tycker, att våga vara en individ. Det är viktigt att 

ha respekt och ha barnens bästa i fokus. Ha en relation till alla barn förutom ansvarsbarn. 

 

Observation  

Nedan redovisas en observation för den respondent som valts fram. Den respondent som valts är 

Madde, en nyexaminerad förskollärare. Det som har observerats presenteras utifrån 

observationsschemat (bilaga 3) samt mina frågeställningar. Dessa har delats upp i rubriker utifrån 

de situationer som förskolläraren var i, såsom vid samling, påklädning, aktivitet och lek. 

 

Hur interagerar förskolläraren med barnen? 

Förskolläraren som observerades var Madde, dagen började med att Madde samlade ihop barnen 

med att locka dem till de saker som hon bar på. Hon hade glad och mjuk ton när hon talade om 
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för barnen vad som kommer att ske. Här presenteras de situationer som observerades i Maddes 

arbete med barnen. 

Samlingen 

Samlingen började med att Madde sjöng tillsammans med barnen en namnsång, som innebär att 

de klappar på benen och sjunger om alla barn som är där. Vid samlingen använde Madde glada 

toner, där hon ler och skrattar tillsammans med barnen. Hon lät barnen vara med och bestämma 

och berättar om Snack (en nallebjörn som föreställer en igelkott) som Greta haft hemma under 

helgen och hon visade upp bilder där hon sover tillsammans med Snack. Madde visade intresse 

för det som Greta sade och frågade vad de har gjort: ”Förra veckan hade Greta honom hemma 

och nu får Greta visa bilderna hon har med sig, sedan ska Gustav få ha Snack hemma hos sig 

under helgen”. När Madde pratade till barnen använde hon en mild ton, där hon visade att hon är 

glad genom att använda kroppen. Hon använde armarna genom att klappa ihop händerna när 

hon var glad, och hon log mot barnen och försökte få ögonkontakt. När Greta berättade vad de 

har gjort tillsammans, hon och Snack, visade Madde intresse genom att ställa frågor om vilka 

lekar de har lekt och hur det var att ha Snack hemma.  

När Gustav har fått Snack och håller i den håller han om den ett tag. Under tiden delade 

Madde ut frukt åt barnen och Gustav berättade att Snack har gjort illa sig, Madde tröstade då 

Snack och återgick med att dela ut frukt till de andra barnen. Det visade att Madde är lekfull och 

tog till sig barnens intressen när hon ”leker” när Gustav anspelade om att Snack hade gjort illa 

sig. 

När Madde delade ut frukt åt barnen talade hon om vad hon gjorde när hon delade frukten, 

hon frågade det barn som skulle ha frukt om det ville ha ett halvt eller en fjärdedels fruktbit. 

Efter ett tag berättade Gustav att Snack var snorig, då frågade Madde om hon skulle hämta ett 

papper senare så att han kunde snyta sig och Gustav nickade. Och de återgick till att äta frukt och 

Madde delade ut frukten.  

Därefter tog Madde fram en bild som de tidigare hade sett där Greta var med Snack och talade 

om för Gustav att han under helgen kunde ta hem Snack och hitta på precis vad han vill med 

Snack. Gustav blev glad och sprattlade med benen och var på väg att springa ut ur rummet, tills 

Madde frågade om han är klar, vilket han var. Då talade hon om för de andra barnen att alla 

skulle gå ut efter att de hade ätit upp sin frukt och berättade vad de skulle ha på sig. När hon 

talade om det bytte hon röstläge och använde sig utav en bestämd röst, jämfört med det röstläge 

hon annars använde när hon talade till barnen.  

Påklädningen 

Det som utmärkte i Maddes sätt att tala till barnen är att hon alltid försökte vara i barnens nivå 

genom att böja sig ner på knä eller sitta på en pall med hjul så att hon kunde följa barnen. 
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Påklädningssituationen började med att barnen gick ut i hallen och började klä på sig, Gustav 

däremot åkte rutschkana. Madde kom fram till honom och berättade att han måste ta med sig ett 

brev hem till sina föräldrar så att de vet vad Snack tycker om, hon gick och hämtade brevet. 

Sedan började Madde hjälpa andra barn med att ta på sig ytterkläder och Gustav berättade då 

till Madde att han hade kissat. Hon talade då om för honom att han skulle gå och ta av sig blöjan 

och ta på sig en ny. Här visade Madde att barnen ska vara självständiga, hon ansåg att Gustav är 

stor och klarar av det själv, vilket han också gjorde. Men när han hade en ny blöja gick han inte 

och klädde på sig utan gick och åkte rutschkana, vilket Madde såg och talade om för honom att 

han måste ta på sig sina byxor. Men han fortsatte att åka ändå. När han sedan gnällde om att han 

inte nådde sina byxor, svarade Madde med att han då allt måste gå ner och hämta dem och ta på 

sig. Istället började Gustav ta sin mössa som låg på golvet och kastade den nedför rutschkanan. 

Madde använde rösten strängt: ”Sätt på dig byxorna Gustav!”. Men Gustav ville inte, och forsatte 

att kasta mössan tills den hamnade på observatören. 

Under tiden hade Madde hjälpt ett annat barn med sin mössa och då kom Greta och gnällde 

om något vilket visade sig att hon inte klarade av att ta på sig byxorna riktigt och Madde måste 

hjälpa henne. Gustav hade under tiden fortsatt med att kasta mössan tills när han åkte ner för 

rutschkanan och Madde tar honom: ”Hej du Gustav nu så fångar jag dig!” Hon busade en stund 

med Gustav tills hon tog på honom sina byxor och hjälpte honom med skorna.  

Aktivitet 

Aktiviteten skulle egentligen ske inomhus men denna dag hade de renovering just på den 

avdelningen så alla fick vara ute. Madde hade då planerat att barnen skulle få så frön. Medan hon 

stod och förberedde insåg hon att plantorna som barnen ska så, behövde tillsyn varje dag och 

eftersom det var påskhelg kunde de inte kolla till plantorna så denna aktivitet blev inställd. 

Som en ”backup” plan som hon kallade det, en aktivitet som Madde även planerat att barnen 

ska göra, blev då istället att ge maskarna som de plockat dagen innan, mera jord. Madde frågade 

barnen om de komihåg att dagen innan hade de plockat maskar, barnen kommer ihåg och Madde 

fortsatte med att det vore bra om maskarna fick mera jord. Barnen ville vara med och hjälpa 

vilket Madde tillät men hjälpte dem att inte hälla allt för mycket. Några barn som inte varit med 

kom och berättade att de har hittat mer maskar och ville ha dem i burkarna. Madde lät barnen ta 

med sig burkarna och följde med för att kolla på maskarna, ett annat barn hade hittat en snigel 

och ville ha den också. Barnet var på väg att lägga den i burken tills Madde sade nej, hon menade 

att snigeln inte kan vara med maskarna. Nyfiket kollade hon om den ena burken hade maskar i 

eller inte, hon frågade barnen om de kunde se några maskar.  

Madde berättade därefter för barnen vad de tänkte göra för något åt maskarna: ”Vet ni vad vi 

ska pröva med maskarna idag? Idag ska vi äta lax och potatis och då ska vi prova och se om 

maskarna vill ha det också”. Barnen blev glada och undrade om maskarna kunde få all mat, men 
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Madde påpekade att maskarna orkade nog inte all mat utan bara lite. Att de kanske inte tyckte om 

maten, därför skulle de kolla det.  

Lek 

Barnen kom till Madde och bad om att få vatten i sina hinkar, Madde kom då på att de kunde få 

måla och fyllde deras hinkar med vatten och gav dem varsin pensel. Ett barn öste ut hela sin hink 

med vatten på backen och ett annat barn använde en sop och borstade bort vattnet. Gerd kom 

då och tog av sig sin jacka och släppte den på backen vid vattnet. Madde påpekade det till Gerd 

och sade: ”Du Gerd när du nu lagt din jacka på marken så blir den ju smutsig, ser du vattnet där 

och gruset där? Den blir jättesmutsig”. Hon pekade på marken och Gerd tittade och insåg sedan 

att Madde hade rätt. Och Madde bad henne att ta upp den, vilket Gerd då gjorde men gav den till 

Madde. Madde tackade och tog emot den och tog upp Gerd i knä och sjöng en sång med henne. 

Sedan släppte hon Gerd som ville gå och leka och gick iväg och tog med Madde till rutschkanan. 

Madde följde med då hon såg att Gunnar satt ensam och öste grus över något. Flera barn kom 

och de började hälla grus över traktorn som Gunnar höll på med. Madde sjunger då: ”Var är 

traktorn, var är traktorn”.  

Under tiden Madde sjöng ramlade ett barn lite längre bort och Madde gick dit och tröstade 

barnet. Under tiden slog Gunnar till Gerd så att hon började gråta. Madde hörde det och hon 

började småspringa till dem och tog upp Gerd i knä och frågade vad som hänt. Gerd svarade 

med att Gunnar knuffade henne, varpå Madde talade om för Gunnar att hon ville att han skulle 

vara snäll, att Greta är snäll och klappar snällt på Gerd för att trösta henne. Hon talade om att 

hon ville att Gunnar inte skulle knuffa sina kompisar, Gunnar tittade ner i backen och fortsatte 

att knuffa bort de andra barnens händer från att hälla grus över traktorn. Madde sade då till de 

andra barnen att det är dags för dem att gå iväg, eftersom att Gunnar inte ville ha dem där.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis använde Madde mycket kroppsspråk när hon interagerade med barnen, hon 

använde gester, ändrade röstläge och hon visade att hon var glad när hon pratade till barnen samt 

när hon var arg. Hon visade stort intresse för varje barn, vilket gör att barnen kan komma till 

henne om det är något de vill.  
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metodens reliabilitet och validitet samt examensarbetets 

generaliserbarhet. Examensarbetets frågeställningar, syfte och mönster som syns i resultatet 

diskuteras i relation till den teoretiska bakgrunden. Förslag till vidare forskning tas även upp samt 

yrkesrelevans för studiens resultat i mitt kommande lärararbete.  

Resultatdiskussion 

Intervju 

Resultatet grundas på intervjuer med fyra förskollärare. Intervjupersonerna bestod av tre 

kvinnliga och en manlig förskollärare. Frågeställningarna som diskuteras nedan utgör även 

rubrikerna.  

Förskollärarnas uppfattningar om en bra ledarroll  

Respondenterna uttryckte att det är viktigt som ledare att vara tydlig med sina förväntningar och 

vad förskolläraren vill med verksamheten; att förskolläraren är lyhörd och lyssnar till barnet och 

ser barnet, att barnet blir sett för den individ barnet är. Birnik (1998) framhåller att varje barn ska 

kunna få känna sig sett för sin egen skull för att en god relation ska kunna skapas. Förskolläraren 

ska kunna ges tillfälle att se personen bakom barnet samt att visa sin egen person bakom 

lärarrollen. Denna del benämner Frelin (2010) som medmänsklighet och jag anser att det är en 

viktig del av relationsarbetet i lärares ledarskap. Med det menas att om en äkta relation ska uppstå 

krävs att det sker ett möte mellan personerna bakom lärar- och barnrollen. Det är läraren som bär 

ansvaret att det sker och det sker genom att läraren intresserar sig för barnet och visar sig själv 

mänsklig utan att bli för privat, vilket de flesta av förskollärarna anser.  

Gemensamt för respondenterna i synen på ledarrollen är att ledaren ska vara rättvis gentemot 

barnen när det gäller tillfällen när barnen ska få prata. Flera forskare är överens om vikten av 

förtroende mellan lärare och barn. Barnen ska kunna lita på läraren och veta att hon gör vad hon 

kan för att vara rättvis. Detta är en viktig del för att förtroende ska skapas enligt Frelin (2010). 

Vidare menar Frelin (2010) att detta är ett sätt för läraren att skapa en välvilja bland barnen för att 

öka förtroendekapitalet. Genom att läraren är rättvis ökas förtroendekapitalet. 

Förskollärarna talade även om att som förskollärare ska ha barnens bästa i fokus, deras behov, 

intressen och deras kunskapsnivå. Stensmo (2000) kallar detta för elevorienterad ledarstil och 

som innebär att läraren samspelar med barnen och utgår från deras behov och förutsättningar.  

Den nyligen examinerade ansåg att det handlade om att kunna följa upp spontana saker som 

sker i barngruppen, till exempel vid bråk mellan barnen när de har en aktivitet. Denna förmåga 
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till överblick om vem som har gjort vad under till exempel en konflikt mellan två barn anser jag 

är en viktig aspekt av lärarens ledarskap, för att förskolläraren ska upplevas rättvis (Stensmo 

2008). En ledarroll betyder även, enligt respondenterna, att ta till sig rollen som ledare, men också 

att vara lekfull och positiv men även ha en bra struktur genom hela verksamheten. För att skapa 

goda relationer i sitt arbete är användandet av humor något som läraren kan använda. Många av 

förskollärarna ansåg att humor är en del av en lärares ledarskap och att humor skapar relationer 

med barnen.  

Förskollärarna ansåg att deras ledarskap varierade mellan ledar- och barngruppsorienterat, de 

kom underfund med att det berodde på vilka barn de hade och hur stor barngruppen var. Vissa 

barn behövde mer ledarorienterat arbetssätt medan vissa barn kunde de använda 

barngruppsorienterat ledarskap där de låter barnen vara med och bestämma eller bara komma 

med funderingar. Stensmo (2000) menar att uppgiftsorienterat (ledarorienterat) är att läraren 

ställer mål och barnen utför det som har planerats, medan elevorienterat (barngruppsorienterat) 

innebär att läraren tillsammans med eleverna planerar och strukturerar utifrån elevernas behov. 

Den nyligen examinerade ansåg att hon även kunde använda passiv ledarskap, att det kunde 

vara bra att vara passiv, eftersom hon då kunde se vad barnen gör egentligen, och att det är en del 

av ledarrollen att vara passiv i vissa situationer. Barnen får då möjlighet att lösa sina problem 

själva då. 

Förskollärarna ansåg att deras ledarroll, enligt de själva, är situationsbunden. Enligt Maltén 

(2000) är läraren flexibel och anpassar sin ledarroll efter barnens mognad. Vidare talar Stensmo 

(2008) om de fyra olika förhållningssätt som en lärare kan inta i situationsbundet ledarskap. I den 

första fasen är läraren vägledande, vilket innebär att läraren förklarar vad, hur, när och var något 

ska göras. I den andra fasen förklarar och tydliggör läraren det som ska genomföras. I den tredje 

fasen inspirerar och motiverar läraren barnen att anstränga sig i genomförandet av uppgiften och 

i den fjärde fasen agerar läraren som en observatör, deltar endast i verksamheten om lärprocessen 

avtar eller blir missvisande och hjälper barnen. 

Uppfattningar som förskollärarna har om att skapa goda relationer 

Förskollärarna ansåg att om barnen ser att pedagogen och föräldrarna kommer bra överens blir 

barnet öppnare och tryggare. Det underlättar relationen mellan barnen om förskolläraren har en 

god relation till föräldrarna. De menade att trygghet är grunden till lärande, att barnen inte lär sig, 

om de inte är trygg. 

Arbetet med att skapa goda relationer bör ske enligt förskollärarna genom att de har mer tid 

med barnen och använder kroppskontakt, röst och ögonkontakt. Detta framhåller Gelang (2008) 

angående vikten av att kroppsspråk samstämmer med lärarens ord, för att läraren ska uppfattas 

som begriplig och trovärdig (Gelang 2008). Barnen är olika, så arbetet med relationerna sker på 

olika sätt, vilket innebär enligt Madde och Joel, att vissa barn tycker om att bygga relationer 
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fysiskt med kroppskontakt, medan andra barn bör förskolläraren närma sig på andra sätt, kanske 

genom artefakter, till exempel att förskolläraren intresserar sig för de leksaker som barnet gillar.  

Förskollärarna ansåg att en förskollärare inte ska vara för privat, förskolläraren har en 

professionell identitet när förskolläraren jobbar med barn. Att ha tid med barnen och ha roligt 

med dem för att utveckla relationen är något som Frelin (2010) talar mycket om, att använda 

humor när förskolläraren arbetar med att skapa goda relationer.   

Fortsättningsvis menade förskollärarna att en förskollärare ska se varje barn och att det är 

viktigt att förskolläraren bekräftar varje barn och visar intresse för barnet. Birnik (1998) 

framhåller hur viktigt det är att barnen känner sig sedd för sin egen skull, detta för att en god 

relation mellan läraren och barnet ska kunna skapas. Läraren får möjlighet att se personen bakom 

barnets roll samt visa sin egen person bakom lärarrollen. Genom att visa intresse för barnet och 

visa sig själv mänsklig, utan att vara för privat, inbjuder läraren barnet till att göra detsamma 

(Birnik 1998). Alice förklarade att om förskolläraren känner till saker runt omkring barnet så visar 

det att barnet känner att förskolläraren är intresserad av barnet. Hon betonade även att om hon 

fick vara med barnen längre perioder är det lättare för henne att skapa en tät relation, och hon 

ansåg att det är viktigt att använda röst, kroppskontakt och ögonkontakt med barnet.  

Respondenten Beatrice betonade vikten av att ha en god relation inte bara med barnen utan 

också med kollegor och föräldrar. Juul och Jensen (2003, s.110) menar att i förskolan så har 

pedagogerna alltid arbetat nära varandra, att arbetet mellan kollegor påverkar på gott och ont alla 

medarbetare, barn och föräldrar. Vidare talar de om en professionell expertis som en del familjer 

tillskriver sina barns pedagoger, där pedagogerna har mera kunskap och mera makt över barnen. 

Men Juul och Jensen (2003,s.114) menar att det är en föreställning som inte stämmer överens 

med pedagogernas upplevelse av maktlöshet i dessa relationer, men som föräldrarna tyvärr kan 

dokumentera i form av upprepade upplevelser, där de känner sig manipulerade eller inte tagna på 

allvar av pedagogerna. Juul och Jensen (2003) talar om att pedagogens roll i samspelet med 

föräldrar är en ”värdroll” där de är ansvariga för tonen, stämningen och atmosfären i samtalet. 

Det handlar om att kunna stanna upp och be om hjälp när det inte går att skapa en konstruktiv 

stämning (Juul och Jensen 2003, s.114). 

Respondenten Joel betonade vikten att relationen måste vara professionell, att inte 

undermedvetet konkurrera en form av föräldraroll, att inte bli för privat. Jag som författare anser 

att det kan vara svårt för barnen om de får en relation till förskolläraren som liknar den med en 

förälder. Förskolläraren blir då inte den förebild som hon/han ska vara; och inte den ledare som 

förväntas av henne/honom, det blir inte det samma förtroende om förskolläraren och barnet 

hade en annan relation till varandra. Joel ansåg även att relationsarbetet inte tillhör en lärares 

kompetens, utan att det är en självklarhet för varje person att skapa relationer med andra. De tre 

resterande förskollärarna var eniga om att denna kompetens är något som en förskollärare ska ha 

i grunden, att den utgör en del av förskollärarens personlighet.  
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Jag håller delvis med om att det är en självklarhet, men det är absolut viktigt för en lärare att 

skapa relationer med sina elever och barn för att åstadkomma en bra lärmiljö. Förskollärarens 

ledarroll förstärks dessutom om barn har en bra relation till sin förskollärare; barnen lyssnar och 

förskolläraren lyssnar på barnen och förskolläraren vet bättre vad barnet har för behov. 

Observation 

Resultatet grundas på en observation utav en förskollärare. Rubriken till resultatet utgörs från hur 

förskolläraren arbetar och interagerar med barnen samt utifrån frågeställningarna. 

Hur interagerar förskolläraren med barnen? 

Den observerade förskolläraren använde sin röst så att barnen känner sig väl till mods och vågar 

berätta för henne. Ett av barnen vid ett tillfälle berättade glatt vad hon har gjort hemma när hon 

har haft förskolans maskot, Snack, hemma och förskolläraren visar intresse för det som sagts.  

När förskolläraren pratade till barnen använde hon hela kroppen när hon är glad. Hon 

använde armarna genom att klappa ihop händerna när hon är glad, och ler mot barnen och 

försöker få ögonkontakt. När hon talade om något viktigt för barnen bytte hon röstläge och 

använde sig av en bestämd röst, jämfört med det röstläge hon annars använde när hon talade till 

barnen. Gelang (2008) framhåller att när förskollärare använder röst och kroppsspråket uppfattas 

hon/han som begriplig och trovärdig. Det som utmärker i förskollärarens arbetssätt var att hon 

alltid försökte vara i barnens nivå genom att böja sig ner på knä eller sitta på en pall med hjul så 

att hon kunde följa barnen. Hon såg till att barnen är självständiga, genom att låta barnen ta på sig 

de kläder som de klarade av, och vid ett tillfälle lät hon ett barn ta av sig blöjorna själv och ta på 

sig en ny, med lite hjälp av förskolläraren.  

Vid ett annat tillfälle slog ett barn ett annat, när de hällde sand och grus över en traktor. 

Förskolläraren kom och tröstade barnet som blev slaget och talade om för det andra att hon ville 

att han ska vara snäll. Barnet tittade då ner i marken och fortsatte sedan att knuffa bort de andra 

barnens händer, varpå förskolläraren sade till de andra barnen att de ska ge sig iväg eftersom 

barnet inte ville ha dem där. Jag ställer mig lite kritisk till detta och undrar om inte barnets 

förtroende till förskolläraren rubbas. Om det sker för ofta borde barnen bli osäkra på 

förskollärarens trovärdighet om vad som är rätt och fel. 

Under interaktionen med barn använde förskolläraren barngruppsorienterad ledarstil där hon 

hade barnens behov i fokus och i vissa tillfällen, till exempel när hon talade om för ett barn att ta 

av sig sin blöja och försöka ta på sig en ny, använde hon ledarorienterat ledarstil. Hon bytte sin 

ledarstil på varierande sätt, genom att i vissa situationer där hon behövde tala om för barnen vad 

de ska göra, använde hon en mera ledarorienterat ledarstil, hon bytte röstläge och kroppsspråk 

och påvisade en strängare person. 
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Övriga synpunkter 

Begreppet ledarskap togs även upp under intervjuerna och är med i intervjuguiden (bilaga 2). 

Enligt förskollärarna innebär ledarskap där ledaren är tydlig med mål, har kontroll och är 

förberedd. Det Alice menar med kontroll är att ledaren har tydliga mål och vet vad denne vill 

med det som har planerats. Att ha kontroll hävdar Stensmo (2008) är en process där 

förskolläraren försäkrar om att barnens beteende överensstämmer med mål, förväntningar eller 

de planeringar som förskolläraren har för verksamheten.  

Beatrice talade om att ledarskap handlade om att ledaren är vuxen och kan ta beslut som 

barnen inte kan göra, att barnen kan komma med förslag, men att det oftast uppkommer 

konflikter då barnen har olika viljor. Juul och Jensen (2003) betonar att det är den vuxne som 

fattar och tar beslut i sin relation till barnen och att konflikter tillhör lärarens ledarskap. Enligt 

Juul och Jensen (2003) är konflikter nödvändiga för att kvaliteten i relationen mellan 

förskolläraren och barnet ska utvecklas. 

Avslutande diskussion 

Respondenterna håller med om synen på ledarrollen, de menar att det krävs att förskolläraren ser 

varje barn och att de känner att förskolläraren bryr sig om dem. Det är även viktigt att 

förskolläraren visar att förskolläraren är tydlig med det som förväntas av barnen och av 

förskolläraren, våga vara vuxen och ta ansvar. De menar att förskollärarens ledarroll består en 

stor del av tillsägelser, bekräftelse och beröm, förskolläraren måste då vara medveten om att det 

är av beröm och bekräftelse som barnen växer. För att det ska kunna ske måste förskolläraren 

visa ett genuint intresse och vara lyhörd för barnen för att skapa goda relationer och ha en positiv 

människosyn. Förskollärare är känslomässiga individer och ska agera personligt anser jag, för att 

uppmana och ge utrymme för att barnen ska visa sina känslor. Även om många förskollärare drar 

en gräns mellan privat och professionell i arbetet anser jag att denna gräns skapar bara distans 

och begränsar dem. Förskollärare bör och ska våga visa sina personliga sidor mera i relationerna 

med barnen, men inte för mycket. 

De flesta av respondenterna är eniga om att relationer är en del av förskollärares kompetens 

och att denna kompetens ska förskolläraren ha i grunden, att den utgör en del av förskollärarens 

personlighet. Jag framhåller vikten av att relationer är en viktig del för vilken ledare som helst 

som finns i samhället.  

Relationsarbetets betydelse kan sammanfattningsvis fastställas vara en stor del av 

förskollärarens ledarskap och pågår ständigt och genomsyrar verksamheten. Det jag menar är att 

det är förskollärarens ansvar att sträva efter goda relationer, att de skapas och att förskolläraren är 

medveten om att det egna agerande påverkar relationen till barnen. Eftersom vi är sociala varelser 

så kommunicerar vi och relaterar till varandra genom att ingå i olika relationer (Birnik 1998). I 

våra relationer skapar vi kontakter med andra människor som vi möter. 
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Metoddiskussion 

Valet av att ha intervju och observation avgjordes av att jag ville få syn på vad läraren faktiskt 

tänker och gör i barngruppen. I inledningsskedet av examensarbetet hade jag även ambitionen att 

använda enkätstudie där föräldrarna fick svara utifrån vad de ansåg vara viktigt i förskollärarnas 

arbete. Det som fick mig att begränsa arbetet till att endast använda intervju och observation var 

svårigheten att få enkätstudien tillsammans med en intervju på kort tid, det hade fungerat om det 

var ett forskningsarbete över en längre period.  

Fördelen med intervju är att kunna ta del av förskollärarnas tankar kring sitt ledarskap samt 

deras syn på relationsarbete med barnen. Det finns en risk att observatören feltolkar det som 

händer under observationen och då får förskolläraren ingen möjlighet att förklara det som skett, 

utan det blir det observatörens förståelse och tidigare erfarenheter som utgör grunden för 

tolkningarna (Molander 2003).  

Fördelen med observation är att observatören är i samma rum som saker och ting sker. Då jag 

var öppen med undersökningens syfte fanns det risk att den observerade förskolläraren 

anpassade sitt agerande och beteende efter vad hon trodde vad jag ville se. Det sker alltid någon 

påverkan från observatören enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002). Även om jag var passiv 

var jag medveten om att min närvaro som forskare, påverkar förskollärarens ledarskap och även 

mitt resultat. Mina funderingar så här i efterhand har varit om jag hade gjort en längre tids 

observation eller flera observationer på flera förskollärare, eftersom då hade förskollärarna och de 

andra nog vant sig vid min närvaro. Att använda ljudinspelning under observationerna hade varit 

bra för att inte gå miste om värdefull information. Men jag valde att inte använda ljudinspelning 

eftersom jag inte ville påverka miljön i barngruppen. Genom att komplettera intervjuerna med en 

observation, har jag på ett grundligare sätt tagit del av den aktuella förskollärarens tankar och 

reflektioner över sitt handlande. 

Jag upptäckte att det var lättare att kontakta förskollärarna genom telefon än genom e-post, 

eftersom de oftast svarade kortfattat i sina e-poster, och genom att ringa upp dem fick jag mer 

information om tid och plats. Det hade även varit bra om jag under intervjutillfällena utförligt 

ställt mer uppföljande frågor, samt fått tillbaka svar från alla förskollärare som hade ett fåtal svar 

efter intervjuerna. Jag hade av den anledningen behövt kontaktat förskollärarna långt i förväg 

samt framhållit vikten av att jag behövde svar från dem för att arbetet skulle bli komplett.  

Validitet och reliabilitet 

I denna studie har intervju och observation använts då jag har velat få en uppfattning av 

förskollärarnas syn på sitt ledarskap med en observation som uppföljning, alltså se vad och hur 

förskolläraren gör. Validitet kan genom intervjuerna ses relativt högt då jag har spelat in varje 

intervju som registrerar hela processen. Jag har flera gånger stannat upp och reflekterat om jag 

verkligen undersöker det som varit min avsikt. Validitet handlar enligt Einarsson och Hammar 
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Chiriac (2002) om forskaren verkligen undersöker det som var syftet. Förskollärarnas ledarskap 

har varit utgångspunkten i min undersökning, men jag har flera gånger hamnat på olika delar av 

ledarskapet än det som varit relevant att undersöka. Reliabiliteten handlar om att jag ska kunna se 

till att intervjuerna kan stämma med observationen, men kan skilja sig från vad förskolläraren 

säger och vad hon egentligen gör. 

Generaliserbarhet 

Studiens marginella omfattning, antalet respondenter och längden på intervjuerna gör det svårt 

för mig att dra några generella slutsatser. Men man kan ändå se resultatet som ett exempel på hur 

förskollärare arbetar med sitt ledarskap och hur deras relationsarbete utvecklas och kan se ut. Jag 

kan även göra generalisering gentemot litteratur. Jag kan göra en jämförelse av resultatet med 

litteratur som styrker det jag har kommit fram till. I min studie har jag framförallt kommit fram 

till att relationsarbete är en del av en lärares ledarskap och är viktigt för barnens utveckling. Jag 

anser att min studie kan ge information om hur förskollärare arbetar för att skapa relationer och 

hur de uppfattar sitt ledarskap.  

Yrkesrelevans 

Jag kommer att bära med mig examensarbetet inom ramen för mitt yrkesverksamma liv, och jag 

har som åsikt att interaktionen mellan förskollärare och barn samt förskollärare och föräldrar är 

av största vikt. Relationer mellan förskollärare och barn samt mellan förskollärare och föräldrar är 

viktigt för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt, därför anser jag att jag kan ha detta 

arbete som stöd i mitt kommande lärarjobb. På samma sätt är ledarskapet hos en förskollärare 

viktigt, att våga vara en vuxen förebild för barnen samt kunna ta del av barnens intressen samt 

bekräfta barnen. Detta arbete kan vara ett stöd för min ledarskapsutveckling, som jag kan 

återkomma och läsa för att ta hjälp av vad förskollärarna har sagt. Men alla är olika och det 

förskollärarna har sagt behöver inte innebära att jag har den ledarstilen som passar mig, men det 

kan ändå vara till stöd. 
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Vidare forskning 

Eftersom studien enbart bygger på fyra intervjuer och ett observationstillfälle är förslaget till 

vidare forskning en fördjupning som kan utvidgas och få en större omfattning. Man kan utöka 

undersökningen genom att undersöka flera förskollärares perspektiv från olika verksamheter och 

även lärare från grundskolan samt barnen och eleverna. 

Man kan även fokusera på lärares professionalitet och deras personlighet, genom att 

undersöka hur de relaterar till varandra genom att förankra till deras praktiker.  

Man kan även ta med föräldrarnas synpunkter på deras barns eller elevers lärare, hur de anser 

att lärarna utvecklar relationer och sitt ledarskap. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Jag skriver just nu på mitt examensarbete inom lärarutbildningen till förskollärare på 

lärarprogrammet vid Uppsala Universitet och hoppas att du vill medverka i en intervju, som 

kommer vara en del av arbetet med mitt examensarbete inom didaktisk forskning. Syftet med 

studien är att undersöka ledarskap ur ett förskollärarperspektiv, hur ni förskollärare arbetar med 

relationsarbete i barngruppen, vilka uppfattningar ni har om hur relationsarbetet skapas inom 

barngruppen? 

 

Jag som skriver examensarbete och utformar intervjun heter Eeva Lappalainen. Intervjumaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt, som innebär att det förvaras på så sätt att inga obehöriga 

personer kan ta del av informationen, samt att du som blir intervjuad garanteras anonymitet. 

Deltagandet i studien är frivilligt och det är möjligt att avbryta när som helst. Den information 

som hämtas kommer endast att användas i denna undersökning, efter avslutat arbete kommer 

intervjumaterialet att förstöras.  

Resultaten av intervjun kommer att sammanställas och redovisas i mitt examensarbete där du ges 

ett fingerat namn. Tillsammans kan vi komma överens om tid och plats för intervjun. Är du 

intresserad svarar du endast med namn och telefonnummer via detta E-postmeddelande. Jag 

ringer upp dig, så bokar vi tid och plats för intervjun.  

 

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta Förnamn Efternamn via: 

E–mail: namn.efternamn@student.uu.se 

Tele nr: XX XX – XX XXX  

Mobil nr: XXXX – XXX XXX 

 

 

Min handledare för examensarbetet är Karin Allgulin Sjölin vid Uppsala Universitet på 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

E–post: karin.allgulin@edu.uu.se  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 
Berätta om dig själv 

- Kön: 

- Ålder: 

- Yrkeserfarenhet: 

- Verksamma år: 

- Barngruppen, ålder: 
 

Tema 1: Begreppet ledarskap 

 Vad betyder begreppet ledarskap? 

- Beskriv  
 
Tema 2: Arbetet som ledare i förskolan 

 Hur ser du på en ledarroll i förskolan? 

- Beskriv hur du ser på ledarrollen i förskolan? 

 Hur skulle du beskriva ditt ledarskap i interaktion med barnen? 

- Ledarorienterat, barngrupps orienterat eller passivt?  

- Anser du att ditt ledarskap är situationsvarierande? 

- Hur varierar det och varför varierar det? 
 
Tema 3: Relationsarbete 

 Vad är din syn på värdet av relationer mellan dig och barnen? 

- Anser du att relationsarbete är en del av en lärares kompetens? 

- Vad kännetecknar en bra lärar- barnrelation? 

- Beskriv och motivera dina uppfattningar 

 Vilka uppfattningar har du som förskollärare om arbetet med att skapa goda relationer i 
en barngrupp? 

- Hur bör arbetet med relationer i interaktionen med barn ske? 

 Hur arbetar du för att utveckla goda relationer i interaktionen med barn? 

- På vilket sätt bör relationer utvecklas och varför? 
 

 
 
 

Avslutande frågor 
 
Med den kunskapen och erfarenhet du har idag om ledarskap, vilka råd skulle du då ge blivande 
förskollärare? 
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Bilaga 3 – Observationsschema 

Hur interagerar förskolläraren med barnen? 

Hur arbetar förskolläraren? 

Vilka uttryckssätt använder förskolläraren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


