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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att lyfta upp förskollärarnas synpunkter och erfarenheter om hur de kan skapa 

möjligheter för de barn som vill prova på ledarrollen under sin lek på förskolan. För att undersöka vårt 

syfte har vi formulerat två frågeställningar: Vilka strategier och förmågor anser förskollärare att barn 

behöver utveckla för att kunna positionera sig som ledare i sin lek på förskolan och vad anser 

förskollärare att pedagoger kan göra för att stötta barn som vill prova på ledarrollen i sin lek på 

förskolan? För att genomföra vår studie har vi använt kvalitativa intervjuer, som vi har spelat in, 

transkriberat, sammanfattat och analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet av vår studie 

visar att barnen behöver utveckla vissa förmågor, framförallt språket, och vissa strategier för att kunna 

leda i en lek. Studien visar också förskollärarnas medvetenhet och engagemang i sitt arbete med 

utvecklingen av barns förmågor för att främja till utvecklingen av starka och självständiga individer. 
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Förord 

Denna studie har vi – förskollärarstudenter genomfört i par. Att skriva tillsammans var både utmanande, 

krävande och betydelsefullt för oss. Vår forskningsprocess har bidragit till utökade kunskaper inom vårt 

forskningsområde och i vår blivande roll som förskollärare. Det skulle vara omöjligt att genomföra vår 

studie utan hjälp från flera andra människor. Först och främst vill vi tacka de förskollärare på förskolan 

som ställde upp och bidrog till vårt forskningsarbete. Vi är också mycket tacksamma till våra 

medstudenter från handledningsgruppen och vår handledare Ida Bertell som vägledde och inspirerade 

oss under vår studie. Deras hjälp, stöttning och engagemang drev oss fram i skrivandet och forskandet 

och stärkte våra självförtroende och självkänsla hela vägen.  

Jag (Olena) vill tacka min man - Leif och mina barn - Nils och Karl för deras stöttning, förståelse och 

tålamod. Jag (Shayan) vill rikta ett stort tack till min hustru Sofya för visat stöd och förståelse trots att 

uppsatsen stundtals varit mycket krävande. Jag vill även lyfta fram vår lilla dotter Julia, som nu blivit 

15 månader gammal, för att hon alltid sprider sin positiva energi och glädje till mig och andra.   

Tack till er alla! 

  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under hela kursens gång har vi arbetat i par, som vi tidigare har nämnt. Vi gick igenom alla rubriker, 

samlade in relevant kurslitteratur till vårt syfte och sedan arbetade vi med att skapa kontakter med olika 

förskolor. Tillsammans har vi genomfört intervjuer med förskollärare, uppsatsens inledning, syfte och 

frågeställningar samt resultat, analys och diskussion. Sedan optimerade vi vårt arbete genom att dela 

upp artiklarna inom tidigare forskning och även de teoretiska begreppen under rubriken teoretiskt 

perspektiv jämnt mellan oss. Vi delade också upp vårt arbete inom metoddelen och transkriberingen av 

intervjuerna. Hela vägen kommunicerade vi med varandra med hjälp av träffar och digital 

teknik/telefoni. Vi läste, diskuterade och analyserade varandras delar, bidrog med tips och idéer.  
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Inledning 

Vårt intresse för denna studie uppstod när vi gjorde våra VFU-praktiker på olika förskolor. Vi blev 

intresserade av de äldre barnens ledarskap när vi observerade dem under deras lek på de olika 

förskolorna. Vår upplevelse och uppfattning är att det oftast är samma barn som får vara ledare och har 

ett stort inflytande över de övriga i barngruppen. Även de yngre barnen provar sig fram till att få 

ledarrollen genom olika strategier som att starta en lek genom att börja springa och de andra barnen 

följer efter och härmar, eller börja sjunga en sång och de andra barnen börjar sjunga med. Efter några 

sådana situationer i barngruppen får barnen oftast en uppfattning om vem som är roligast, busigast och 

påhittigast bland dem och vem de ska följa efter. På förskolan finns det förutsättningar för barnen att 

utveckla och pröva på ledarrollen. Ett problem är dock att det finns många barn som inte får prova på 

att vara ledare under leken även om de önskar det. De barnen känner sig oftast osäkra, blyga, för att de 

förmodligen inte har utvecklat sina förmågor och saknar strategier, därför vågar de inte positionera sig 

som ledare i barngruppen. I denna studie definierar vi förmågor, såväl intellektuella som fysiska 

färdigheter som språkförmåga eller motorisk förmåga. Vi skriver om strategier, det vill säga 

tillvägagångsätt som barn använder för att inta ledarrollen.  

Vår studie grundar vi först och främst på förskolans styrdokument. I läroplanen för förskolan står det att 

”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” och att ”Leken är viktig för barns utveckling 

och lärande” (Skolverket 2016, s. 6). Även i 8 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2010:800) styrks det att 

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande […]”.  

En annan utgångspunkt för vår studie är från tidigare forskning som gav oss insyn om olika teorier hur 

barn kan få ledarrollen på förskolan under deras lek och vilka strategier som de brukar använda sig av 

(jfr Mawson 2010; Lee, Recchia & Shin 2005). Det väckte tankar och frågor för vår framtida lärarroll 

hur kan vi stödja dessa barn som vill prova på ledarskapsrollen under deras lek på förskolan men som 

har svårt att positionera sig som ledare. Målet med vår studie är att det ska väcka uppmärksamhet och 

diskussioner om hur pedagogerna kan stödja de barn som vill prova på ledarrollen under leken. Vi önskar 

att intresset för detta ämne växer och att det görs fler studier om barnens ledarskap då vår uppfattning 

är att det finns för få studier inom detta område jämfört med många andra områden om barn på förskolan.  

Den metod som vi har valt för vår studie är en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex förskollärare 

i Stockholms län (jfr Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Vi kommer att undersöka hur de ser på barns 

ledarskap och på vilket sätt de anser att pedagogerna kan stödja barn som vill prova på ledarskap under 

deras lek. När vi talar om barnens lek i detta arbete utgår vi utifrån den lek vilken barnen själva har 

startat utan pedagogernas inblandning. Pedagogernas roll under denna lek är endast att utföra tillsyn och 

omsorg.  

Vi har valt att utgå utifrån det sociokulturella perspektivet för vår studie eftersom det handlar om barnens 

sociala och kulturella miljö samt hur pedagogerna kan stödja (den engelska termen: scaffolding) barnen 

till exempel genom att ge stöd till de barn som vill prova på ledarrollen (jfr Säljö 2014, ss. 104, 123). 

Det sociokulturella perspektivet beskriver hur vi bildar våra kulturella resurser via den mänskliga 

kommunikationen och det är i vårt handlande som vi använder dessa resurser som är intellektuella, 

språkliga och fysiska. I detta synsätt är det det kollektiva samspelet mellan individer som är i fokus. ”Att 

lära sig att kommunicera är därför att bli en sociokulturell varelse” (Säljö 2014, ss. 18, 22, 88). 
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Tidigare forskning 

Vi har valt att fokusera oss på tidigare forskning som är relevant till vår studies frågeställningar och 

intervjufrågor (se bilaga 2) som handlar om barns ledarskapsförmågor och strategier i leken. 

Forskningen synliggör barns olika strategier och förmågor i leken utifrån olika teorier där det finns ett 

barn som är ledare och styr bland deras kamrater i det sociala samspelet. Barnens ledarskap beskrivs 

dels i pedagogernas medforskande närvaro och dels i pedagogernas indirekta närvaro i form av tillsyn. 

De sökord som vi använde för att leta fram tidigare forskning om barns ledarskap var bland annat: peer 

culture, early childhood leadership, children's role play, Children’s Leadership, William A. Corsaro, 

Brent Mawson, children’s play structure, children’s play preschool, children’s play strategies, 

scaffolding in preschool.  

 

Barns ledarskapsstrategier  

I studien ”Peer persuasion: a study of children's dominance strategies” (Williams & Schaller 1993, ss. 

33-34) lyfts det fram de strategier som förskolebarn använder sig av för att kunna ha övertaget över sina 

kamrater under den fria leken. Det lyfts även fram i denna studie vilka som är de vanligaste och 

effektivaste strategierna hos barnen för att kunna positionera sig som dominant och kunna bestämma i 

leken. Denna studie använder sig av ett naturalistiskt synsätt där Williams och Schaller skapade och 

utvecklade teorier utifrån den fria leken och förskolebarnens dominansstrategier. Förskolebarnens 

dominansstrategier beskrevs utifrån tre olika kategorier i studien. Kategorierna består av fysisk 

bestämdhet och verbal bestämdhet men även temaspel hamnar som en egen kategori. Genom temaspel 

kan förskolebarnet strategiskt sätta sig självt i en position som gör det möjligt för dem att bestämma 

över andra barn i leken (ibid. ss. 31, 33). Williams och Schallers studie visade att när förskolebarnen 

använde sig av strategier ur kategorin verbal bestämdhet exempelvis argument eller direktiv etc. var 

sannolikheten att nå önskat resultat lågt för dem. När förskolebarnet handlade utifrån kategorin fysisk 

bestämdhet exempelvis att de knuffar andra barn visade det sig att det inte var en effektiv strategi för att 

få bestämma i leken. Men om förskolebarnet visade en atletisk överlägsenhet såsom snabbhet i en ”kull” 

lek fick barnet en hög status bland sina kamrater och fick därmed vanligtvis möjligheten att få välja och 

bestämma nästkommande lek som stod på tur. Kategorin temaspel som strategi utövades vanligtvis av 

de barn som stod högst upp i barngruppens hierarki. Strategin går ut på att barnet fördelar roller mellan 

kamraterna och positionerar sig själv i en roll med hög status exempelvis som kung eller drottning och 

kan därmed bestämma över de andra barnen i leken. Strategin temasapel visade sig i denna studie vara 

en effektiv metod och framgångsrik för de barn som använde sig av den (Williams & Schaller 1993, ss. 

31, 35-37, 39).  

En annan studie som också diskuterar barns ledarskapsstrategier är ”Gender and leadership styles in 

children’s play” (Mawson 2010). Mawson intresserar sig för barnens olika ledarskapsstilar som 

synliggörs under deras samspel i den fria leken. I denna forskning beskrivs det engelska begreppet 

”collaborative play” när leken består av två eller fler barn där de utvecklar, samspelar och samarbetar i 

leken (jfr Mawson 2010, s. 116). Mawson har utifrån begreppet ”collaborative play” byggt upp en egen 

teori om de olika ledarstilar som barnen har (Mawson 2010). Det handlar om två ledarstilar som han 

benämner som ”dictator” och ”director”. Det barnet som har en ”dictator” ledarstil anses vara 

diktatoriskt i leken och vill vara den som bestämmer över sina kamrater i leken. Barnet har oftast svårt 

att hantera situationer när konflikter uppstår. Det barnet som har en ”director” ledarstil har lättare att 
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hantera konflikter i leken och kan kompromissa med sina kamrater. ”Director” uppfattas som en mer 

demokratisk ledare jämfört med ”dictator” ledaren (Mawson 2010, s. 115). Mawson menar att det oftast 

är pojkarna som visar sig ha en ”dictator” ledarstil medan flickorna vanligtvis har en ”director” ledarstil. 

Slutsatsen blir i denna forskning att ledarstilen skiljer sig mellan flickor och pojkar (Mawson 2010, ss. 

115, 121-122).  

I ytterligare en forskningsstudie lyfter Mawson återigen fram barns ledarskap i sin artikel, som heter 

”Children’s leadership strategies in early childhood” (Mawson 2011). Hans tanke var att inte använda 

en teori för sin forskning, utan istället skulle han se på ledarskapet utifrån flera olika teorier och 

diskurser. Syftet var att undersöka barns ledarskapsstrategier under den fria leken på förskolan. Under 

den fria leken menade forskaren barns lek utan pedagogernas inblandning och med användning av 

”collaborative play” (Mawson 2011, s. 327). Forskningen visade att när barnen leker och gruppen består 

av tre eller fler barn, desto tydligare synliggjordes att en ledare fanns i gruppen och som trädde fram 

(Mawson 2011, ss. 331, 334). Med hjälp av observationer bildade Mawson sin egen syn på barns 

ledarskap och deras strategier. Han kom fram till att barnen får ledarrollen med hjälp av lekstrategier 

och individuella förmågor (Mawson 2011, s. 334). I denna studie identifierades åtta barn som ledare 

som använde sig av olika strategier för att inta ledarrollen och styra leken. Barnens ledarskapsstrategier 

beskrivs utifrån fyra kategorier hos forskaren. Den första kategorin är fysisk aggression såsom sparka, 

slå och knuffas. Den andra kategorin är fysisk bestämdhet till exempel kommendera och kontrollera 

resurserna. Den tredje kategorin är relationell aggression som att avvisa, exkludera och använda 

öknamn. Den sista kategorin heter relationell bestämdhet såsom skapa teman och roller, inbjuda, vara 

hjälpsam och samarbeta (ibid. ss. 330-331). Exempelvis kunde ett barn gå in i en lek och inta ledarrollen 

genom strategier såsom att skapa ett nytt tema för leken eller en ny roll för sig själv i leken men även 

genom att använda och inkludera ett nytt föremål i leken. Det visade sig också att ett barn som har 

utvecklat sin förmåga inom ett område och blivit ansedd som expert inom området av sina lekkamrater 

exempelvis att bygga i sandlådan, har lätt att inta ledarrollen bland sina kamrater under denna lek i 

sandlådan (Mawson 2011, ss. 332, 336). I stora grupper löper de lekande barnen också en större risk för 

att utsättas av ett aggressivt beteende. Detta leder i sin tur till en utveckling av konfliktsituationer och 

riskerar att öka ljudnivån på avdelningen. Pedagogen kommer då oftare in för att hjälpa till med 

konflikthantering i de större grupperna än i de mindre som består av två eller tre barn. I denna situation 

menar denna forskare, att pedagoger måste ge de bråkande barnen lite mera tid för att de ska kunna få 

möjligheten att lära sig själva lösa konflikter som uppstått i stora lekgrupper (ibid. ss. 334-335). 

I Annica Löfdahls forskning “Grounds for values and attitudes - children’s play and peer-cultures in 

preschool” (Löfdahl 2006, ss. 77, 81, 83) undersöker hon barns kamratkultur och hur barns 

positioneringar går till under den fria leken. I samband med detta undersöks också vilka olika 

värderingar som förmedlas och som kan förknippas med värdepedagogiken på förskolan (Löfdahl 2006, 

ss. 77, 81, 83). Denna forskning har sin utgångspunkt i teorin tolkande reproduktion som är grundad av 

William Corsaro (Corsaro 2003, 2005 se Löfdahl 2006, ss. 80-81). Tolkande reproduktion handlar om 

barns egna generation, hur de är delaktiga i den och hur de försöker förstå den kultur som de är omgivna 

av och som bland annat innehåller värderingar och normer etc. som de sin tur sedan förknippar med sin 

tillvaro (Corsaro 2003, 2005 se Löfdahl 2006, ss. 80-81). Slutsatsen i denna forskning är att strategier 

som barn använder för att höja sin status i leken och kamratkultur beskrivs som social reproduktion. 

Med hjälp av rekvisita, exempelvis drottningens krona eller kungens krona är det möjligt för barnen att 

ompositionera sig och höja sin status i den fria leken. Barn kan också med hjälp av rekvisita 

ompositionera sina kamrater i leken men även för att kvarhålla sin egen status och position. Åldern är 

en faktor som kan påverka barns position och status i leken. Ju yngre barnet uppfattas desto lägre status 
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har barnet vanligtvis i kamratkulturen och ju äldre barnet uppfattas desto högre status har barnet i 

kamratkulturen. Barns positioneringar och förhandlingar har därmed inverkan på deras värderingar och 

normer både i leken och utanför leken (Löfdahl 2006, ss. 77, 80, 83-86). Löfdahl (2006, s. 87) poängterar 

att genom att påverka barns kamratkultur kan det i sin tur dels påverka och ha betydelse för 

värdepedagogiken på förskolan och dels bidra till samhällsförändringar.  

 

Barns ledarskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv  

Barns ledarskap lyfts även fram i en studie av Shin, Recchia, Lee, Lee och Mullarkey (2004) som heter 

”Understandning early childhood leadership”. Studiens syfte var att utforska hur barn visar sitt ledarskap 

och hur barn beter sig som ledare i vuxenkonstruerad miljö. För att svara på dessa frågor använde sig 

forskarna av ett sociokulturellt perspektiv som tittar närmare på förhållandet mellan personer. De barn 

som var ledare i forskarnas observationer visade en bra kommunikativ och verbal medvetenhet (Shin et 

al. 2004, s. 306). De hade starka personligheter som hjälpte dem att vara ledare. Först och främst använde 

de sig av humor och kreativa förmågor och detta väckte uppmärksamhet hos deras lekkamrater. Ett barn 

lekte t. ex. med en leksak på ett annorlunda och oväntat sätt och då riktas de andra barnens blickar direkt 

på det barnet och de senare upprepar barnets handlingar eller utvecklar spelet vidare. Andra förmågor 

som barn-ledare visade var social kompetens genom intellektuella, motoriska och verbala kunskaper. 

När barnen hade utvecklat den sociala förmågan var de tryggare än sina kompisar; de kunde svara på 

frågor och agera snabbt enskilt eller i grupp. På detta sätt får de en ledande roll, exempelvis kan barn-

ledare använda sig av “kommandoord” för att bestämma i leken (Shin et al. 2004, s. 307). De använder 

också sin kommunikativa förmåga för att dela med sig av erfarenheter eller diskutera spelregler med 

sina kompisar (Shin et al. 2004, s. 309). De barn som är ledare visade tillit och “mognad” när de hjälper 

eller uppmuntrar sina kompisar, t. ex. när ett barn är ledset kommer det ledande barnet och tröstar sin 

kamrat. Dessa barn visade sig också vara kreativa, självsäkra och glädjefulla. Det går alltså att säga att 

de hade “multidimensionella egenskaper” (förmågor) (Shin et al. 2004, s. 310). Studien visade att det är 

under leken som små barn lär sig sociala relationer och koder. Barnen utvecklas genom samspel med 

varandra och lär sig ledarskapsstrategier. Med hjälp av leksituationer utvecklar barnen sina 

ledarskapsförmågor (Shin et al. 2004, s. 314). 

I en amerikansk studie av Fanger, Frankel och Hazen (2012) som heter ”Peer exclusion in preschool 

children’s play: naturalistic observations in a playground setting” använde sig forskarna av ett 

sociokulturellt perspektiv för att undersöka relationer mellan barn. Deras syfte var att utforska 

sambandet mellan barns aggression och likvärdighet, samt hur föräldrars samhällsställning och barnens 

genus påverkar barns sociala samspel och bruk av olika sorters uteslutningsmetoder under den fria leken 

(Fanger, Frankel & Hazen 2012, ss. 225-226). Resultatet av forskningen visade fyra typer av 

uteslutningar som förskolebarnen använde sig av under sin fria lek. Det är skonsamma, dämpande, 

ignorerande och organiserade uteslutningar. Flickor använder sig oftare av uteslutningsmetoder än vad 

pojkar gör (ibid. s. 244). Pojkar i sin tur visar ett mer aggressivt beteende under deras konflikthantering 

än vad flickor gör (ibid. s. 246). Forskarna upptäckte också att det ofta förekommer 

uteslutningssituationer som påverkar barns trivsel och självkänslor på ett negativt sätt. De anser dock 

att det behövs fler studier som undersöker uteslutning, eventuella skador från uteslutning samt hur det 

går undvika detta. För att skydda barn från de farliga konsekvenser av uteslutningsbeteende bör barnen 

lära sig andra möjligheter och sätt till kommunikation som är acceptabla bland kompisar (ibid. ss. 249-

250). Det är dock möjligt enligt forskarna, att barnen under vuxnas observationer visar mindre 

uteslutningsbeteende eftersom de vet att vuxna troligen ogillar ett sådant handlande (ibid. s. 230). 
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Barns ledarstilar utifrån olika teoretiska utgångspunkter  

Vidare lyfts och synliggörs barns ledarstilar i den tidigare forskningen ”Not the same kind of leaders: 

four young children’s unique ways of influencing others” (Lee, Recchia & Shin 2005, ss. 132-133). Lee, 

Recchia och Shin har undersökt och diskuterat de olika ledarstilar och förmågor som synliggörs bland 

förskolebarnen under olika aktiviteter i deras sociala samspel. Deras teori om barnens olika ledarstilar 

utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv (Denzin & Lincoln 1998 se Lee, Recchia & Shin 2005, s. 

133). Deras slutsats i forskningen är att det finns olika ledarstilar bland barnen men det finns också ett 

par gemensamma förmågor som de olika ledarstilarna har som kreativitet, språkfärdighet, sociala 

färdigheter och fantasi. Förskolans miljö anses vara en lekfull plats och har betydelse för barns 

ledarskapsstilar. Miljön gör det möjligt för barn att bli flexibla i sina lekar. Även pedagogerna kan stödja 

barnen att komma med egna idéer och förslag i sina lekar och barnet kan därmed utveckla sin egen 

sociala färdighet (Lee, Recchia & Shin 2005, ss. 132, 145-146).  

I William Corsaros undersökning ”Young Children’s Conception of Status and Role” (Corsaro 1979, 

ss. 46-48) beskrivs hur barn tolkar begreppen roll och status. Syftet med studien är att undersöka och ta 

reda på barnens sociala kunskaper. Undersökningen utgår ifrån barns rollekar i den fria leken och har 

som utgångspunkt ett sociolingvistiskt synsätt eftersom det har visat sig sociolingvistiska kännetecken 

i barnens språkstilar. Med hjälp av det sociolingvistiska perspektivet utfördes analyser av rollekar för 

att identifiera kopplingar mellan barns talstilar och deras positionsanpassningar i den fria leken (Corsaro 

1979, ss. 46-49). Slutsatsen i undersökningen visar att de yngre barnen behärskar statusskillnader som 

finns i rollekarna men samtidigt har de inte full förståelse om de olika rollförväntningarna. Det visade 

sig att språket är ett bra verktyg för barn att kunna utöva dominans och att bestämma. Det var främst 

barn med högre status som använde språket till sin fördel för att bestämma över barn med låg status i 

den fria leken. I undersökningen beskrivs det att barn likställer makt och status. Att exempelvis en 

chefsposition kopplas till högre status (Corsaro 1979, ss. 46, 50, 53-54, 56). Corsaro (1979, s. 58) menar 

att förskolan är en utmärkt plats för barn att prova på olika rollekar och positioner i leken. Det ger barn 

möjlighet att utforska ”status” i sitt samspel. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att lyfta upp förskollärarnas synpunkter och erfarenheter om hur de kan skapa 

möjligheter för de barn som vill prova på ledarrollen under sin lek på förskolan. Vi tar avstamp utifrån 

tidigare forskning om barns ledarskap och strategier. Forskningen har visat att endast vissa barn får 

ledarrollen medan andra barn sällan eller aldrig får prova på det och därmed får mindre möjligheter att 

bestämma under sin lek (jfr Mawson 2010; Lee, Recchia & Shin 2005). Det finns flera mål för 

pedagogerna på förskolan att sträva mot bland annat ge möjlighet ”att varje barn utvecklar sin förmåga 

att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” och att arbetslaget 

”ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra” (Skolverket 2016, ss. 9, 12).  

Med hjälp av intervjuer med förskollärare och tidigare forskning vill vi ta reda på hur pedagogerna kan, 

genom kommunikativa stöttor det vill säga ”scaffolding” (Säljö 2014, s. 123), ge stöd till barnen att 

prova på ledarrollen i sin lek på förskolan.  
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Våra frågeställningar är:  

Vilka strategier och förmågor anser förskollärare att barn behöver utveckla för att kunna positionera sig 

som ledare i sin lek på förskolan? 

Vad anser förskollärare att pedagoger kan göra för att stötta (scaffolding) barn som vill prova på 

ledarrollen i sin lek på förskolan?  

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå utifrån det sociokulturella perspektivet i vårt arbete eftersom synsättet framförallt 

har fokus på det språkliga och kommunikativa mellan människor samt de fysiska redskap som 

människor använder i sin omvärld (jfr Säljö 2000 se Ahlskog-Björkman 2014, ss. 3, 9). Då förskolan 

kan förstås som en kulturell och social miljö för både pedagoger och barn, upplever vi att det 

sociokulturella perspektivet som lämpligt för vår studie (jfr Ahlskog-Björkman 2014, s. 3). I våra 

intervjuer kommer vi att ta del av på vilket sätt förskollärare uttrycker att barn kan uppnå ledarrollen i 

en barngrupp genom att använda verbalt eller icke-verbalt språk under deras sociala lekar i deras 

kamratkultur. Vi hoppas också att få förståelse på vilket sätt barn som har positionerat sig som ledare i 

en barngrupp använder sig av språket (jfr Säljö 2014, ss. 20, 88) och sina kommunikativa förmågor för 

att leda leken.  

 

Sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet utvecklades under 1920-talet. Perspektivet började att användas först 

på förskolan under 1980- och 1990-talen. Den sociokulturella teorin har gjort avtryck och påverkat 

läroplansreformerna från 1994 i Sverige (Säljö 2017, s. 261). Det sociokulturella synsättet har flera 

utgångspunkter. Dels att världen redan är en social plats som individen föds in i och att världen ständigt 

är påverkad av både kulturella och historiska förlopp. Detta påverkar i sin tur barnets utveckling 

(Hundeide 2006, s. 5) då individen beskrivs som ett biologiskt väsen med redan medfödda resurser 

såsom intellektuella och fysiska och där samspelet mellan människor är i fokus (Säljö 2014, s. 18). 

Samspelet mellan människor i olika aktiviteter genom interaktion och kommunikation gör det möjligt 

för människorna att ta del av varandras livserfarenheter och kunskaper vilket leder till utveckling och 

lärande (Säljö 2017, s. 262). Människan utvecklas och lär sig först och främst i samspel med andra 

medmänniskor och kan därefter använda de nya kunskaperna själv (Strandberg 2006, s. 11). Kunskaper 

har historiskt utvecklats i vårt samhälle genom människors kommunikation i kulturella sammanhang 

genom samspel såväl direkta och indirekta (Säljö 2014, ss. 21-22, 104). De sociokulturella resurserna 

uppstår och passeras vidare med hjälp av människans kommunikation (Säljö 2014, s. 22). Det 

sociokulturella perspektivet synliggör hur människor använder sig av resurserna för sin kommunikation, 

tänkande och hela livsförloppet (Säljö 2014, s. 21). Resurserna som är en del av människan och i 

människans interaktion med andra samt ”den materiella omvärlden” går att definiera som kultur (Säljö 

2014, s. 29). Alla kunskaper, erfarenheter och idéer som människan erhåller genom interaktion och 

samspel med sin omvärld kan förstås som kultur (Säljö 2014, s. 29).  

Lev Semenovich Vygotskij uppfattas som det sociokulturella perspektivets skapare. Hans tankar och 

idéer har satt sina spår på forskningen om utveckling, språk och lärande (Säljö 2017, s. 251). Vygotskij 
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menar att människan är en social, biologisk, kulturell och ett historiskt levande väsen (Säljö 2015, s. 

91). Han beskrev att ”varje funktion i barnets kulturella utveckling uppträder två gånger: först på den 

sociala nivå (interpsykologiskt), därefter på den individuella nivån” (Dale se Bråten 1998, s. 34). Han 

anser att leken är den främsta basen som bidrar till barnens utveckling. Den potentiella utvecklingszonen 

uppstår i samband med leken och låter barnen utvecklas vidare (Hägglund 1989, s. 39). När barnen leker 

är de kreativa enligt Vygotskij. Med kreativitet menar han ”mänsklig aktivitet som skapar något nytt, 

oavsett om det är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en 

konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre” (Vygotskij 1995, ss. 11, 15).  

Artefakt  

Artefakter är saker och ting som produceras av mänskligheten inom alla kulturer och som kallas för 

kulturella redskap (Smidt 2010, ss. 57, 62). Artefakterna finns redan i vår vardag såsom leksaker på 

förskolan till exempel bilar, vagnar, pennor och pärlor (Kultti 2014, ss. 38, 44). De utvecklas genom 

våra handlingar och aktiviteter och hjälper oss att kommunicera, tänka och agera samt består av 

intellektuella såväl som fysiska redskap (Kroksmark 2003, s. 454). Artefakterna ingår i våra liv och 

påverkar oss ständigt samtidigt som själva artefakterna ändras under människors handlande (Strandberg 

2006, ss. 82-83). Människor använder artefakter som var skapade av tidigare generationer och samtidigt 

producerar nya, som kommer till användning av nya generationer. På ett sådant sätt påverkar vi 

artefaktsbildningen och samtidigt påverkas vi av det förflutna. Tecken och verktyg, som är artefakter 

bär på historia (Strandberg 2006, ss. 92, 97-98). En av de största nutidens artefakter är den digitala 

informations- och kommunikationsteknologin (IKT) som i sig innebär en samling av olika verktyg. Den 

har förändrat hela vårt kommunikationssystem och ingår redan i vårt liv (Strandberg 2006, s. 93).  

Enligt Vygotskijs perspektiv är artefakter som inkluderar verktyg eller redskap och tecken de som har 

spelat störst roll i människans kommunikation och utveckling (Strandberg 2006, s. 199). ”Med redskap 

eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till 

och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (Säljö 2014, s. 20). För att 

kommunicera med omvärlden och för vårt tänkande använder vi symboler eller teckensystem som i sin 

tur kallas för mentala eller språkliga redskap (Säljö 2017, s. 251). Säljö menar att barnet använder sig 

av olika tecken som redskap under sin vardag och de påverkar barnets förståelse och uppfattning om sin 

omvärld (Säljö 2001 se Hundeide 2003, s. 129).  

Det är genom assimilation av nya verktyg som finns i vår kultur våra språkliga eller mentala redskap 

förändras. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betyder det att individens lärande förflyttar sig ”från det 

yttre sociala till det inre individuella” (Partanen 2007, ss. 99-100). Vygotskij (1987 se Partanen 2007, s. 

48) poängterar att språkliga artefakter har stor betydelse för människans utveckling och har påverkan på 

vårt tänkande. Själva språkutvecklingen är förknippad med sociala relationer bland barnen. Barn skall 

förstå att de olika tecknen, symbolerna och själva språket har betydelse i kommunikationen och dess 

syfte. Därför benämns språket ”för tänkandets sociala verktyg” (Partanen 2007, s. 48) eller med andra 

ord är språket ”redskapens redskap” i Vygotskijs perspektiv (Vygotskij 1978 se Säljö 2015, s. 93). Det 

är genom språket vi kommunicerar med varandra och bygger våra relationer med omvärlden (Säljö 

2017, s. 256). Det är inom kulturella sammanhang i vårt samhälle språkliga artefakter bildas och 

utvecklas. De gör det inte av sig själva utan genom traditioner (Säljö 2017, s. 255).  

Mediering  

Begreppet mediering är ett av de viktigaste inom det sociokulturella perspektivet. Det innebär olika sätt 

för att kommunicera mellan människor och omvärlden med hjälp av olika artefakter som är kulturella 

redskap eller tecken. Mediering används för att utveckla vårt tänkande och erfarenheter och förbättra 
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relationer med världen samt för att ”tolka och förklara den” (Smidt 2010, ss. 42-43, 63). Mediering är 

ett intellektuellt verktyg som är detsamma vare sig det existerar i tal eller tänkande (Säljö 2014, s. 114). 

Det sociokulturella perspektivet menar att vi inte kommunicerar med omvärlden direkt utan håller 

kontakt eller medierar med hjälp av artefakter. Vygotskij påstår att människor förstår världen och 

kommunicerar med den med hjälp av ”omvägar” (Vygotskij 1994 se Säljö 2017, s. 61) eller medierande 

redskap (Säljö 2017, s. 254).  

Smidt (2010, s. 57) anser att medierande artefakter kan vara både objekt och även människor. Strandberg 

(2006, s. 11) menar att det inte finns en direkt relation mellan oss och omvärlden. Det är språk och 

kommunikation med hjälp av verktyg och tecken som är länken mellan oss. Medierande artefakter som 

är mellan världen och oss och dessa kommer till hjälp i våra handlingar eller för att lösa svåra situationer. 

Relationer mellan alla dessa parter är medierade (Strandberg 2006, s. 201). Strandberg (2006, s. 30) 

menar att tankeprocesser utvecklas och frodas genom samspel mellan barnet och samhället med hjälp 

av kulturella verktyg och inte av sig själv i barnets huvud. De processerna nämner han ”för kulturella 

medierade aktiviteter”. Själva medieringen betraktas som något som finns mellan människa och 

samhälle för att individen inte kan kommunicera och förstå världen direkt utan använder sig av 

artefakter.  

Språket spelar, inom det sociokulturella perspektivet, en ledande roll som ett medierande redskap i vårt 

kunskapsskapande och själva kommunikationen. Tecken och symboler förknippar oss med varandra och 

med omvärlden. Artefakterna medierar information om samhällen och omvärlden för oss på ett sådant 

sätt att vi blir intresserade av vår omgivning. Det är i kommunikation och samspel med andra människor 

som dessa kan hjälpa oss. Dessutom kan vi utvecklas själva och fungera bättre (Säljö 2014, s. 82).  

Scaffolding  

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet ”scaffolding” det vill säga stöttning. Genom 

scaffolding (stöttning) sker lärande via kommunikation och samspel (Säljö 2017, ss. 260-261). Den 

kommunikation som sker mellan barnen sker med hjälp av språk, dess uttrycksformer och sammanhang 

och barns förståelse av detta heter meningsskapande. Vår förståelse och vårt tänkande utvecklas genom 

att vi ingår i olika språkliga sammanhang som är i ”ett dialogiskt förhållande till varandra” (Bjar & 

Liberg 2010, s. 19). Språkets betydelse utvecklas ständigt genom reproduktion, förändring eller 

nybildning och med hjälp av ords gamla och nya betydelser som förs vidare och bygger på varandra. 

Hundeide (2006, s. 76) pratar om den meningsskapande dialogen som i sig innebär att pedagogen är 

med barnet i alla dess initiativ och intentioner och leder barnet genom detta hela tiden. Pedagogen är 

”en medspelare i barnets utforskande av sin livsvärld” (Hundeide 2006, s. 78). Hundeide (2006, s. 78) 

poängterar att den meningsskapande dialogen stödjer barnet och utvidgar dess kunskaper och påverkar 

i högsta grad barnets sociala kompetens, språkliga kunskaper och intellektuella utveckling. 

I detta sammanhanget menas med stöd av en person som är en vuxen eller ett barn och har kompetens 

inom visst område ger stöd till en individ (barn) till dess att barnet uppnått den färdighet som det 

behöver. Scaffolding är en process som sker stegvis (Smidt 2010, s. 119). Stöttningen börjar med att den 

mer kompetenta personen ställer vissa frågor för att vägleda barnet i vad som är viktigt att ha i åtanke. 

Den kompetenta personens stöd kan liknas vid en byggnadsställning (på engelska scaffolding) där barnet 

får vägledning och därmed kan fortsätta sitt lärande. Från början får barnet mycket stöd som därefter 

minskar gradvis till dess att barnet uppnår den färdighet som det behöver. När barnet har uppnått 

färdigheten och klarar av det på egen hand upphör stödet (Säljö 2017, ss. 260-261). ”Barn utvecklar nya 

kunskaper och färdigheter genom stödstrukturer, konkreta modeller och tankekonstruktioner för 

lärande” (Kultti 2014, s. 65). Med hjälp av scaffolding kan barnet appropriera kunskaper från den 
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kompetenta personen (Säljö 2017, ss. 260-261). Barnens samspel med andra individer gör det möjligt 

för barnet att i olika situationer appropriera det vill säga ta över en kunskap och börja använda den själv 

(Säljö 2015, s. 90). Barnet använder sig av kulturella redskap och approprierar språk. Exempelvis lär 

sig barnet att rita, skriva, räkna och cykla (Säljö 2017, ss. 258-259). Varje område som barnet 

approprierar har ingen slutpunkt, det vill säga att barnet alltid kan utveckla sin färdighet på mer än ett 

sätt. Barnet kan exempelvis appropriera kunskaper att cykla från en trehjuling till en tvåhjuling och 

därefter till en enhjuling (Säljö 2015, s. 99).  

Zone of proximal development  

Begreppet scaffolding är förknippat med Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen (den 

engelska termen: zone of proximal development) (Smidt 2010, ss. 117, 163). Utvecklingszonen handlar 

om distansen mellan vad en person klarar av på egen hand och vad personen kan klara av med hjälp av 

en kunnig individ som kan vara en vuxen eller en kamrat (Vygotskij 1978 se Säljö 2014, s. 120). 

Vygotskij menar att barnets utvecklingsmöjligheter måste studeras av en kunnig pedagog som 

interagerar tillsammans med barnet för att pedagogen ska kunna ta reda på vilket nästa steg är som barnet 

bör ta för att nå till sin närmaste zon (Kroksmark 2003, ss. 452-453). Det är en social process där barnets 

lärande och utveckling bearbetas i ett samspel med någon annan. Barnet passerar sina nuvarande gränser 

med stöd och socialt samspel med en annan kunnig individ och övar på den färdighet som han eller hon 

inte behärskar ännu på egen hand (Strandberg 2006, ss. 12, 150). Det handlar om att bygga upp en bro 

mellan barnets erfarenheter och de mål som är uppsatta för den närmaste utvecklingszonen. Fantasin 

och kreativiteten har stor betydelse här för att de båda kan hjälpa till med att formulera frågor i 

interaktionen som sker mellan barnet och den kunnige samt stödja den pedagogiska processen i barnets 

utvecklingszon (Partanen 2007, ss. 78, 80).  

Stödet kan se olika ut från individ till individ då utvecklingszonen är på en personlig nivå. Språket är 

kärnan i samspelet mellan barnet och den som vägleder där lärande och samspel anses ha en stark 

koppling ihop. Stödet innebär exempelvis att den kunnige formulerar frågor, bidrar med exempel eller 

visar något. Vygotskij menar att det finns en högre svårighetsgrad för varje barn, en nivå som sträcker 

sig över barnets självständiga färdighet och där barnet med stöd från andra kan bemästra detta. Processen 

skulle kunna beskrivas som att barnet i ett socialt samspel med andra tänker högt för att sedan när 

färdigheten är utvecklad tänker barnet tyst (Partanen 2007, ss. 52, 73). Vygotskij menar att lärande sker 

effektivast för alla människor inom den proximala utvecklingszonen där tidigare kunskaper och 

erfarenheter är bidragande faktorer (Vygotskij 1978 se Fast 2011, s. 11). 

Metod 

Val av metod 

Den som forskar motiveras inom fältforskning att välja metoder som ger en bredare och djupare insikt 

av det som forskas. Metoderna kan exempelvis vara i form av intervjuer eller samtal (Fejes & Thornberg 

2015, s. 33). Metoden som vi har valt för vår studie är en kvalitativ metod. Vi har valt att intervjua sex 

förskollärare för att få svar på våra frågeställningar som grundar sig i vår studies syfte att lyfta upp 

förskollärarnas synpunkter och erfarenheter om hur de kan skapa möjligheter för de barn som vill prova 

på ledarrollen under sin lek på förskolan (jfr Ahrne & Svensson 2015, s. 9).  
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Själva definitionen intervju har sitt ursprung från ”franskans entrevue” vilket kan beskrivas som möte 

mellan människor (Kvale 1997 se Fägerborg 2011, s. 88). I fältforskningen beskrivs oftast intervjuer 

som ett personligt möte där den som forskar har ett syfte, det vill säga ta del av informantens tankar, 

kunskaper och synpunkter (Fägerborg 2011, ss. 88-89). Kvalitativa studier ger en bra utgångpunkt för 

den som forskar att ta del av och få en bättre förståelse av andra människors perspektiv, men också för 

att förstå hur kulturer förändras med tiden. Att använda sig av en kvalitativ metod som i vårt fall 

intervjuer i en studie gör det möjligt för den som forskar att komma i kontakt och lära känna de individer 

och miljöer som studien handlar om och det kan uppfattas som en styrka för studien (jfr Ahrne & 

Svensson 2015, ss. 12, 15).  

Vi har formulerat och skrivit ner våra frågor inför våra planerade intervjuer. Vi har formulerat sex öppna 

frågor (se bilaga 2). Dessa frågor grundar sig från våra frågeställningar i vår studie (jfr Fägerborg 2011, 

ss. 98-99). Intervjutillfällena gör det möjligt för forskaren att snabbt inom en begränsad tid få ta del av 

olika informanters kunskaper, tankar och reflektioner. Informanterna kan ge en bild av hur de utför sitt 

arbete och hur de upplever saker och ting ur deras perspektiv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

53). Samtidigt kan intervjuer i vår studie som en kvalitativ metod uppfattas som en svaghet på grund av 

att vi får en begränsad bild av det som undersöks (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53-54). 

Däremot möjliggörs för läsaren inom kvalitativ forskning att se ett fenomen eller process som den inte 

har reflekterat kring eller uppmärksamt tidigare (Thornberg & Fejes 2015, s. 272). Kvalitativ forskning 

kan bidra läsaren med insikter och förståelser om olika saker samt ge idéer som läsaren själv kan använda 

senare i sin yrkesroll (Corbin & Strauss, 2008 se Thornberg & Fejes 2015, s. 259). Genom denna 

beskrivning ser vi det som en styrka för vår undersökning att vi har valt att göra en kvalitativ forskning. 

Däremot kan en svaghet med kvalitativ forskning vara exempelvis att genom intervjuer i en avgränsad 

miljö går det inte att generalisera de resultat som framkommer till andra platser eller grupper (Biyman 

2002 se Thornberg & Fejes 2015, ss. 270-271). På samma sätt menar vi att det är omöjligt för oss att 

generalisera i vår kvalitativa studie hur det är på övriga förskolor i Stockholms län.       

I vår studie har vi valt att använda ljudinspelning för våra sex intervjuer. Vi ser det som en styrka för 

vår studie att ljudinspela intervjuerna då vi inte behöver stressa med att försöka hinna med att skriva ner 

den information som informanten delar med sig av. Istället kan vi koncentrera oss och lägga vårt fokus 

på själva samtalet. Det ger oss tid att reflektera över det informanten säger och hinna tänka ut eventuella 

följdfrågor. Vi kommer dock att ta med papper och penna för att kunna anteckna våra följdfrågor som 

kan uppstå under intervjun och för våra egna reflektioner (jfr Fägerborg 2011, ss. 104-105). Vi anser att 

en annan bra anledning med att ha papper och penna med sig på intervjun är om våra 

inspelningsapparater inte skulle fungera. En annan styrka med vårt val av ljudinspelning är att vi får 

möjlighet att avlyssna materialet om och om igen tills vi blir nöjda för att sedan analysera materialet (jfr 

Briggs 1986 se Fägerborg 2011, s. 105). 

Urval och avgränsningar 

Vi valde att avgränsa vår studie inom Stockholms län då det är det snabbaste och enklaste sättet för oss 

att ta oss till vårt forskningsfält på grund av att vi själva är bosatta i Stockholmsområdet. Vi började med 

att ta kontakt via mejl med en stor andel olika förskolechefer i olika kommuner i Stockholms län för att 

få möjlighet att intervjua informanter, det vill säga pedagoger på förskolan. Totalt hade vi kontaktat 69 

förskoleenheter och sju av de svarade och tackade nej till intervjudeltagandet på grund av olika 

anledningar såsom tidsbrist, personalbrist eller att de redan var uppbokade av andra 

förskollärarstudenter. Vi fick inget svar från de resterande 62 förskoleenheterna. Detta kanske beror på 
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att andra forskollärarstudenter hade kontaktat dem före oss angående sina studier eller så hade de 

förskolorna personalbrist och samtidigt många andra inplanerade aktiviteter innan Luciafirandet och 

jullovet. En annan möjlig orsak kan vara att pedagoger hade missförstått vårt forskningstema om “barns 

ledarskap på förskolan” och vad det innebar eller att de inte vill delta i undersökningen även om de 

skulle få vara anonyma. 

Efter att vi hade försökt att boka tid för intervjuer under en hel vecka, insåg vi hur svårt detta 

tillvägagångsätt var. Samtidigt provade vi att fråga om hjälp genom våra tidigare kontakter inom 

förskolan via telefon och vi frågade även om hjälp genom vår personliga bekantskapskrets. Till en början 

var de positiva med att hjälpa till men därefter ändrade de sig av oklar anledning. När vi trodde att hoppet 

var över fick vi som tur var, genom vår bekantskapskrets, tillgång till en förskola och där fick vi 

möjligheten att utföra alla våra sex intervjuer på en och samma gång. Vi lade ingen vikt på vilken typ 

av förskola vi skulle samla vår empiriska data från för att vårt syfte med denna studie är att lyfta upp 

förskollärarnas synpunkter och erfarenheter om hur de kan skapa möjligheter för de barn som vill prova 

på ledarrollen under sin lek på förskolan, som vi tidigare har nämnt här ovan (jfr Biyman 2002 se 

Thornberg & Fejes 2015, ss. 270-271) kan vi inte generalisera vår studies resultat till de övriga förskolor 

i landet då vår studie är avgränsad enbart till en förskola i Stockholms län.  

Undersökningspersoner 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) beskriver att det kan behövas minst sex till åtta informanter 

i en kvalitet studie för att kunna säkra att den empiriska datan ska upplevas tämligen oberoende och inte 

enbart bestå av ett fåtal informanters personliga erfarenheter och tolkningar utifrån exempelvis deras 

yrke. Utifrån denna beskrivning valde vi att intervjuat sex utbildade förskollärare från olika avdelningar 

där de arbetar med både små och äldre barn på samma förskola. Vi själva avgränsade inte vår studie till 

något specifikt kön eller ålder men samtliga sex förskollärare är kvinnor. Vi tolkar att förskollärarnas 

ålder ligger mellan 25-60 år. Vi tolkar också att anledningen till att samtliga förskollärare i vår studie är 

kvinnor är bristen på manliga pedagoger i hela landet. Vi vill också påpeka att i början av vår studie 

hade vi tänkt att intervju alla typer av informanter både utbildade (förskollärare och barnskötare) och 

outbildade som arbetar på förskola men på grund av den tidsbrist vi fick i vår studie och den möjligheten 

att intervju förskollärare valde vi att avgränsa vår studie till dessa informanter.  

Genomförande 

Under denna rubrik kommer vi detaljerat berätta hur vi har samlat in vårt empiriska material för denna 

studie och vilka svårigheter vi har stött på under denna process.  

Vi började vårt arbete med att utveckla en samtyckesblankett (se bilaga 1) med vårt intervjutema och 

våra uppgifter. Sedan åkte vi till en förskola som ligger i Stockholms län, som vi fick ett positivt svar 

ifrån för att genomföra våra intervjuer. Innan vi åkte dit hade vi bett om att få intervjua sex informanter 

och, som tur var, kunde vi genomföra sex intervjuer med förskollärare under en och samma dag. Där 

presenterade vi oss inför personalen och blev placerade i ett avskilt rum. Efter detta informerade vi våra 

informanter om syftet med vår studie och deras rättigheter under hela intervjuprocessen. Dessa 

rättigheter finns inskrivna i en samtyckesblankett. När vi hade fått deras samtycke påskrivet började vi 

med vår datainsamling. Vi inledde varje intervju med en presentation om oss själva och vårt arbete. Vi 

hade förberett vårt besök med att skapa en lista med frågor (se bilaga 2) som vi skulle ställa till 

informanterna. Listan bestod av sex frågor och informanterna hade inte fått se frågorna i förväg. Detta 

är viktigt för att svaren ska vara individuella och spontana. Alla informanter svarade på alla våra frågor 
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och ingen hade invändningar mot att svara på dem. I rummet som var avskilt från förskolans 

barnavdelningar kunde vi fokusera på intervjugenomförandet av våra informanter och 

frågeformuleringen utan att bli störda. Intervjuerna skedde löpande med var och en av informanterna. 

Vi två forskarstudenter satt tillsammans under alla intervjuerna. På så sätt kunde vi stötta och 

komplettera varandra under intervjuprocessen och även anteckna detaljer och hjälpa varandra med 

frågeformuleringar såväl mellan och under intervjuerna.  

Vi hade uppskattat att varje intervju skulle ta 20-30 minuter men i verkligheten gick några intervjuer lite 

fortare så det tog 15-30 minuter istället. Tempot i intervjuerna var mycket olika beroende på person. 

Vissa av informanterna kunde ge mycket information och svarade på alla våra frågor snabbt så att hela 

intervjun gick på 15 minuter. Andra informanter tog längre tid på sig för att svara på frågorna på grund 

av de gav fler exempel eller gjorde längre beskrivningar av deras exempel. Under intervjuerna använde 

vi oss av ljudinspelningar med hjälp av våra mobiltelefoner. Vi gjorde också en del anteckningar med 

papper och penna för att komma ihåg och förstå intervjuerna bättre samt att kunna följa upp med frågor 

under intervjuerna. För att kunna dela på materialet vid transkriberingen och optimera vårt arbete 

spelade vi båda in samtliga intervjuer. Ljudinspelningarna gav oss intervjuare lite mer tid för att tänka 

igenom våra frågor, eventuellt omformulera och upprepa dem vid de tillfällen det behövdes för att få 

mer konkreta svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 45). Dagen efter intervjuerna transkriberade 

vi tre intervjuer var. Vi ville göra detta medan minnet av intervjuerna var färskt och vi hade kvar detaljer 

från intervjuerna i minnet. 

Databearbetning och analysmetod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har bearbetat vårt insamlade intervjudata och vilka metoder 

vi har använt vid dataanalysen.  

Att skriva ut en intervju är en tidskrävande och komplicerad process och innebär i sig en tolkning och 

visualisering. Talspråket är annorlunda än skriftspråket och inkluderar pauser, dialekter, sluddriga uttal 

samt känslomässiga uttryck, såsom skratt och gråt (Fägerborg 2011, ss. 107, 108). Därför måste vi 

transkribera varje intervju ordagrant (Back & Berterö 2015, s. 152). Det betyder att intervjun ska skrivas 

ut exakt som informanter berättar inklusive alla frågor som vi ställde och alla svar som vi fick med alla 

pauser, skrattsituationer och andra betydelsefulla detaljer. Ett av de viktigaste momenten i 

transkriberingsprocessen är att försöka ”fånga både vad som sägs och hur det sägs” (Tholander & 

Cekaite 2015, s. 197). Vi delade upp intervjuinspelningar mellan oss så att vi transkriberade tre stycken 

var redan nästföljande dag medan minnet var färskt och vi kom ihåg små detaljer. För att skriva ut data 

använde vi oss av en uppspelningsapp i mobiltelefonen som vi hade använt för att spela in intervjuerna 

och ett datorprogram som gör det lättare att spola fram och tillbaka inspelningen och fortsätta 

transkribera.  

I analysarbetet från intervjuer ingår det att sortera och ordna data samt göra data förståeligt (Svensson 

2015, s. 208). Själva analysprocessen utgår utifrån studiens frågeställningar (Kultti 2014, s. 118). Utifrån 

kvalitativa intervjudata beskriver Kvale (1997 se Fejes & Thornberg, s. 37) olika metoder för att 

analysera data. Där nämns bland annat att intervjudata kan kodas och sorteras i olika kategorier utifrån 

likheter och skillnader och därmed reduceras mängden data som inte är viktig i sammanhanget. Det 

poängteras även av Patton (2002 se Fejes & Thornberg, s. 35) att kvalitativ analys handlar om att få 

fram det betydelsefulla av datan och hitta mönster vilket innebär att det skapas mening av den kvalitativa 

datan (ibid. s. 35). På samma sätt valde vi i vår studie att reducera och kategorisera vår intervjudata 

utifrån tre kategorier som vi har grundat både från vår studies frågeställningar och de mönster som vi 



14 

 

funnit i vår intervjudata. Den första kategorin är ”Förmågor som bidrar till barns ledande roll i leken”. 

Barns förmågor i denna kategori definierar vi som färdigheter vilka barnet har utvecklat, exempelvis 

verbalt och icke-verbalt språk, kreativitet, lyssnande, empati, motorik och förmåga att kunna läsa av 

situationen. Den andra kategorin är ”Strategier som barn använder för att vara ledare och bestämma i 

leken”. Med strategier menar vi handlingar som barn utför för att inta en ledande roll såsom initiativet 

till lek, vara lockande, mut-taktik eller språklig strategi för att argumentera, förhandla och fördela roller 

i leken. Den tredje kategorin är ”Förskollärares roll i barns ledarskapsutveckling”.  

Fejes och Thornberg (2015, s. 28) menar att data beskrivs genom olika teoretiska perspektiv. Beroende 

på vad som ska fokuseras i analysen och vilka studiens frågeställningar är påverkar dessa i sin tur valet 

av teoretiskt perspektiv det vill säga de ”glasögon” som väljs för att analysera data (ibid. s. 28). För vår 

studie valde vi det sociokulturella perspektivet som vårt analysverktyg för vår insamlade data. Med hjälp 

av det sociokulturella perspektivet som våra ”glasögon” har vi kunnat fokusera på språket och det 

kommunikativa samspelet mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna (jfr Säljö 2000 se 

Ahlskog-Björkman 2014, ss. 3, 9). ”Man skulle kunna säga att analysen delvis handlar om att tolka sina 

tolkningar av sina tolkningar av sina data eller sinneserfarenheter” (Svensson 2015, s. 212). Tolkningar 

kan beskrivas i tre faser. Den första fasen kallas för de primära tolkningarna som sker med hjälp av våra 

sinnesintryck av vår omvärld. Det skapas mening för oss när den insamlade datan kategoriseras och 

sorteras (Alvesson & Sköldberg 2009 se Svensson 2015, s. 212). Den andra fasen kallas för sekundära 

tolkningar och dessa är tolkningar av individers primära tolkningar, vilket innebär att våra observationer 

och insamlade data återges i form av uppsats eller rapport för andra människor (Svensson 2015, s. 212). 

Den sista och tredje fasen kallas för tertiära tolkningar och det är då det görs analys av den insamlade 

datan. Med hjälp av ett teoretiskt perspektiv kan frågeställningarna besvaras i denna fas (ibid. s. 212).    

Forskningsetiska överväganden  

Med etik menas hur vi människor beter oss i ett samhälle särskilt gentemot andra människor. Vi bygger 

hela vår studie på forskningsetiska principer som ingår i en god forskningssed. Vetenskapsrådet (2017) 

i God forskningssed beskriver vilka etiska aspekter forskarstudenter bör tänka på och arbeta efter under 

hela sin forskningsperiod och vilka regler vi bör följa för att göra vårt arbete korrekt och relevant. 

Forskaretik innebär ”att forskaren ska följa god forskningssed vad gäller vetenskapligt hantverk och 

uppträdande” (Pripp 2011, s. 80). God forskningssed innebär också att vi som forskare måste vara ärliga 

och genomföra vårt arbete tydligt och klart.  

En av de första och viktigaste aspekterna i God forskningssed är individsskyddskravet som i sig innebär 

ett krav på information. Att ge information om vår undersökning och informera intervjupersoner om 

deras rättigheter är vårt huvuduppdrag som forskarstudenter och är en grundläggande princip i allt 

forskningsarbete. Det handlar om respekt för andra människors vilja och valfrihet. De etiska principerna 

som forskningen grundas på är i första hand respekt och tolerans till varandra. De aspekterna betyder att 

vi ska bete oss mot andra människor på samma sätt som vi själva vill bli bemötta. Det handlar om att ha 

medkänslor, empati och förståelse för andra (Öberg 2015, s. 61). Goda relationer mellan 

intervjupersoner och forskarstudenter skapas med hjälp av ömsesidigt förtroende. Dessa parter spelar en 

huvudroll i intervjuforskningen och påverkar informanternas berättelser och själva intervjuforskningen 

slutligen (Öberg 2015, s. 61). Våra informanter blev informerade om vår studie innan intervjuerna och 

vi informerade dem att deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde avbryta intervjun vid vilken 

tidpunkt som helst och dessutom att de hade rätt att inte svara på de frågor som de inte ville eller kunde 

(Dahl & Smedler 1993 se Pripp 2011, s. 81). Under själva intervjusituationen lyssnade vi på våra 



15 

 

informanter med omtanke och intresse och de fick tid för att tänka och att svara på våra frågor utan 

intrång från vår sida. Det är viktigt att inte avbryta berättaren för att ge den personen plats och tid för att 

formulera och svara klart på forskarens frågor (Fägerborg 2011, s. 104).  

Vi informerade våra informanter och garanterade anonymitet till dem genom att all vår insamlade data, 

det vill säga deras intervjuer kommer vi att anonymisera för att anonymitet är en annan viktig aspekt i 

den etiska delen av vårt arbete (Öberg 2015, s. 62). Alla förskollärare som var med på intervjuerna 

kommer att få fingerade namn. Förskolornas namn kommer vi inte heller nämna och vi skriver inte namn 

på området. Istället skriver vi att våra intervjupersoner arbetar på en förskola i Stockholms län. Vi 

kommer skydda samlade intervjuer och förvara dessa till dess att vi får ett godkännande på vårt arbete 

och sedan kommer vi radera all data från våra telefoner som vi använde för att spela in intervjuerna. 

Detta för att inga obehöriga ska få tillgång till datan (Pripp 2011, s. 82). Vi kommer också att garantera 

konfidentialitet till alla informanter och deras intervjuer. Vi är medvetna om att forskarroll och 

informantensroll inbegriper en sorts makt. Bägge sidor kan påverka varandra under själva 

intervjusituationen och kvaliteten på intervjun både positivt och/eller negativt. Som forskarstudenter 

försökte vi att skapa en lugn och avslappnande situation under intervjuerna så att det skulle bli en bra 

stämning mellan samtalspersonerna och alla skulle känna sig välkomna och bekväma i sina roller. Vi 

presenterade oss och berättade lite om våra studier innan intervjuerna för att få en så bra stämning som 

möjligt (Fägerborg 2011, s. 103).  

Studiens kvalitet 

Under den här rubriken kommer vi att berätta vilka styrkor och svagheter vårt metodval har inneburit. 

Vi belyser också svårigheter vi stött på under genomförandet av studien. Först hade vi tänkt att göra en 

kvalitativ studie på ett antal förskolor med hjälp av observationer på plats. Som vi tidigare har nämnt, 

hade vi en begränsad tid för att genomföra vårt examensarbete. Få förskolor var villiga att ställa upp och 

ge oss möjlighet att göra observationerna på plats. Vi valde därför att använda en annan forskningsmetod 

– intervjuundersökningar och intervjuade sex förskollärare på en förskola. Våra intervjuer upplevde vi 

som positiva och enligt vår mening var det en effektiv metod. Vi hade förberett oss innan intervjuerna 

med frågor, samtyckesblanketter och en positiv inställning. En annan styrka i vår studie var vår 

gemensamma insats genom hela processen. Vi arbetade i par under hela vår studie som drivit fram hela 

forskningsprocessen och bidrog till resultatet av vår studie.  

Denna metod passade vårt syfte och vårt valda teoretiska perspektiv därför att genom berättelser av 

professionella förskollärare kan vi undersöka vårt syfte och förstärka eller försvaga den tidigare 

forskning som finns inom barns ledarskap. Eftersom vi fick intervjuer med förskollärare från en och 

samma förskola kan vi inte generalisera vårt resultat för att vi inte har haft möjlighet till att undersöka 

resultaten från olika platser (Svensson & Ahrne 2015, s. 27). Dock har våra informanter olika 

livserfarenheter som ger oss en grund för att göra en analys ändå.  

Resultat och analys 

I denna del redogör vi vår studies resultat som är uppdelad i tre kategorier utifrån vår data som vi har 

bearbetat. Därefter kommer vi att redogöra vår analys av resultatet efter varje resultatdel. I de tre 
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analysdelarna har vi utgått utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I vår studie finns krav för god 

forskningssed och i det ingår bland annat konfidentialitet. Vi har lovat våra informanter genom 

samtyckesbrev (se bilaga 1) att deras identitet inte kommer att avslöjas därför har vi namngett de med 

nya namn i vår studie: Lisa, Eva, Anna, Inger, Pia och Lena. Vi har också ändrat på ordningsföljden av 

informanternas namn för att deras identitet inte ska avslöjas eftersom intervjuerna gjordes på en och 

samma förskola. 

Förmågor som bidrar till barns ledande roll i leken 

Lisa menar att de sociala förmågorna empati och inlyssnande är viktiga förmågor som kan bidra till 

barns ledande roll. Att barnet kan lyssna på sina kompisar och låta de också vara med och bestämma i 

leken. Hon menar att även kunna vara flexibel och kunna ge och ta är viktigt. Att barnet kan lyssna på 

de andra barnens förslag och delge varandra förslag hur leken kan utvecklas är bra förmågor som kan 

bidra till en ledande roll. Lisa menar att när barnet kan dra igång saker och vara skapande är en bra 

förmåga.  

Eva poängterar att barnens olika ledarskapsförmågor synliggörs bäst i leken där pedagogerna inte är 

direkt inblandade i. Hon påpekar att barnens självkänsla och trygghet är viktigt för att de ska våga ta för 

sig. ”Om du inte är trygg i gruppen så vågar du kanske inte kliva fram och leda någonting heller” säger 

Eva. Hon lyfter fram språk som en viktig förmåga, att kunna uttrycka sig. För att barnen ska kunna leda 

någonting behöver barnet kunna entusiasmera det vill säga att vara rolig eller dramatisk och om barnet 

inte kan locka sina vänner så kan det bli svårt. Även att barnet har förmågan att kunna läsa av situationen 

menar hon har betydelse för att kunna leda. Eva Lyfter fram att även kroppsspråket är viktigt, att ha 

förmågan att kunna kommunicera icke verbalt, framförallt för de yngre barnen som inte har kommit 

igång än med sitt verbala språk. 

Om de utvecklar sin motorik så kan de ju också vara förebild i form av ledare i nån typ av motorisk lek 

så att säga, alltså de förmågor som de är bra på är det ju lättare att locka andra kompisar att göra så att 

säga, så att oberoende vad det är för någonting [… ] kan du inte ens räkna till tio så är det klar att det 

är jättesvårt och leda räknandet tillsammans. (Eva) 

Anna menar att barns ledarskapsförmåga kan påverka barns samspel med varandra på ett positivt sätt. 

Pedagogen upplever bland barnen på förskolan att när ett barn berättar att ett annat barn är snällt mot 

det och pratar med det på ett bra sätt, känner barnen att de får vara med i leken. Anna tycker att 

ledarskapsförmåga betyder att kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt, att vara snäll och fråga 

sina kompisar vad de tycker och tänker och att det är jätteviktig att kunna berätta och förklara till sina 

kompisar på ett pedagogiskt sätt hur leken går till.  

Inger tycker att det är den sociala biten som är jätteviktig för att barn ska kunna utveckla goda 

egenskaper till att vara en ledare. Hon förklarar att det är lite olika förmågor som barnen måste utveckla 

beroende på deras ålder. Inger menar att de små barnen kommunicerar med hjälp av kroppsspråk och 

att de ska lära sig att respektera varandra men mera ”kroppsligt”. En bra ledare hos de mindre barnen, 

måste enligt Inger, kunna lyssna, kommunicera och kunna dela med sig. Medan ledare bland de äldre 

barnen ska kunna lyssna, förstå och respektera vad andra barn tycker och tänker. 

Pia lyfter fram kreativitet som en viktig förmåga, att barnen verkligen kan visa förmågan på vad som är 

möjligt att göra i en miljö bidrar till den ledande rollen, framförallt när det gäller de yngre barnen. Hon 

poängterar också att språket är en viktig förmåga liksom även fantasi i leken. Men även att ha förmåga 

till empati och kunna förhandla i leken är bidragande faktorer.    
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Lena tycker att barns ledarskapsförmågor innebär att kunna lyssna bra, höra vad kompisar vill och lyssna 

och ta till sig andra förslag som andra barn kommer med. Enligt henne bör en bra ledare känna empati 

till andra barn, kunna uttrycka sig själv bra, kunna förhandla under lekens gång samt kommunicera. I en 

bra kommunikationsförmåga ingår här också användning av teckenspråk ibland eller andra signaler, för 

att vissa barn kanske inte kan prata eller uttrycka sig verbalt. 

 

Analys  

I denna del kommer vi att analysera resultaten ur kategorin ”Förmågor som bidrar till barns ledande roll 

i leken” utifrån det sociokulturella perspektivet som vi tidigare har redogjort om.  

Som vi tidigare har nämnt beskriver Säljö (2014, ss. 20, 82) att människor använder sig ut av bland 

annat språkliga redskap det vill säga medierande redskap för att få förståelse för sin omvärld. Dessa 

språkliga artefakter (Vygotskij 1987 se Partanen 2007, s. 48) har påverkan och en betydande roll för 

människans tänkande liksom för individens utveckling. Vygotskij (1978 se Säljö 2015, s. 93) lyfter fram 

att språket är ”redskapens redskap”. Utifrån resultaten i vår studie går det att se hur informanterna 

verkligen lyfter fram språket som ”redskapens redskap” för att barnet ska kunna inta en ledande roll i 

leken. Eva och Pia lyfter fram språket som en viktig förmåga för barnen. Eva menar att språket är viktig 

för att kunna uttrycka sig och Pia säger indirekt att barnen använder språket när de förhandlar i leken. 

Informanterna Inger, Lena, Lisa, Anna, lyfter fram språket indirekt när de pratar om barns 

kommunikation, att det är en viktig förmåga att barnen kan lyssna på sina kompisar i sin kommunikation. 

Lena, Inger och Eva poängterar att även kroppsspråket är en viktig förmåga i kommunikationen, Inger 

menar att yngre barn använder sig ut av både teckenspråk och signaler om de inte kan uttrycka sig 

verbalt. Vi kopplar det till det sociokulturella perspektivet vilket Vygotskij (1987 se Partanen 2007, s. 

48) menar att själva språket, symbolerna och tecknen har stor betydelse i kommunikationen och att 

språkförmågan har kopplingar till barnens sociala relationer. Informanterna beskriver om barnens 

språkliga och kommunikativa förmågor som de använder i samspel med varandra, vilket utifrån det 

sociokulturella synsättet kan förstås att barnen använder sig ut av medierande artefakter (språket) för att 

stå i kontakt med sin omvärld (jfr Vygotskij 1994 se Säljö 2017, s. 254).  

Vygotskij lyfter fram barns kreativa förmåga i leken, han beskriver det som en ”mänsklig aktivitet som 

skapar något nytt, oavsett om det är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller 

känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i människans inre” (Vygotskij 1995, 

ss. 11, 15). Vi kan också se att både informanterna Lisa och Pia lyfter fram barns kreativa förmåga. Pia 

beskriver att barn kan genom sin kreativitet visa andra hur artefakter som fysiska redskap (jfr Säljö 

1999a se Säljö 2014, ss. 29-30) kan användas på olika sätt i leken och Lisa säger att det är en bra förmåga 

att barn kan vara skapande och sätta igång saker, detta kan vara en bidragande faktor för en ledande roll 

för barnet. 

 

Strategier som barn använder för att vara ledare och bestämma i leken 

Lisa berättar att barn är ledare när de får igång leken, deras strategier kan vara att komma med många 

förslag och hitta på saker så att de andra kompisarna går med på förslagen. Vissa barn använder strategier 

som mut-taktik, det vill säga att de lockar andra barn med deras privata leksak om de får vara den som 

bestämmer i leken. Detta beteende hos barnen är något som pedagogerna försöker att arbeta bort, enligt 

Lisa.    
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Eva menar att barnet försöker vara lockande för sin kompis för att få en ledande roll i leken. Barnet kan 

även locka med ljud som inte är fulländade ord. Eva poängterar att det finns den gode ledaren som de 

andra barnen respekterar för att de vet att det här är en snäll kompis (ledaren). Då börjar de andra barnen 

vara snälla tillbaka mot denne och lyssna på barnet (ledaren). Men det finns även barn som använder 

strategier som tuffhet för att styra och ställa bland barnen. Detta skapar dock mest oro bland de övriga 

barnen. ”Gör vi inte som Erik säger så kommer han att bli arg, så det är lika bra vi lyssnar på honom”. 

Eva berättar att barnet också kan använda sig av en språklig strategi. Exempelvis kan barnet säga att jag 

har den här saken nu men om en liten stund blir det din tur att få den. Barnen inser att detta är ett bra 

sätt att undvika konflikter för att låta leken flyta på. En strategi som barnen kan använda för att inta 

ledarrollen är att vara den som först tar initiativ till leken ” barnen säger själva ofta att den som hittat på 

leken är den som får bestämma”. 

Anna tycker att en av de vanligaste strategierna som barnen-ledare använder är att förhandla eller ”muta” 

lite för att få kamrater att komma in i leken, som: ”Om du gör på ett sådant sätt (som passar mig) så får 

du komma på mitt kalas” eller ”Om du leker med mig så får du den här teckningen av mig”. En annan 

strategi som barnen använder sig av, menar Anna, är att tycka om att prata och att vara i centrum. Hon 

menar också att de barn som tar på sig en ledande roll i en grupp brukar ha gått på förskolan lite flera år 

än de andra barnen. Barnen bjuder sina kompisar in till leken både med kroppsspråk och muntlig 

kommunikation och de vet, att om de skriker eller slåss, så kommer ingen vilja att leka med dem, berättar 

Anna. Det finns en till strategi, som barn använder för att vara ledare. Det är att helt sonika gå in i leken 

och bestämma: ”Här leker vi mamma-pappa-barn, där jag ska vara mamma och du ska vara en hund”. 

Utifrån sin egen erfarenhet berättar Inger, att det ofta finns ett barn som tar initiativet och startar leken, 

och de andra barnen följer efter. Samtidigt kan det förekomma otrevliga ledarskapsstrategier bland barn, 

fortsätter Inger. Det kan hända, att ett barn startar en lek och andra barn följer med i leken och sedan 

säger ”ledaren” till ett specifikt barn att det inte får vara med. Barnet (ledaren) visar sig vara ledare 

genom att utesluta andra barn ur leken menar Inger. Det betyder inte att barnet är gott eller ont, menar 

Inger. Det är ett förhållningssätt som barnet har från t ex tidigare erfarenheter. Det händer också att 

ledarbarnet bestämmer alla andras roller i leken oavsett om dessa barn vill ta den roll som de blivit 

anvisade eller inte. Inger tycker att små barns strategier också innehåller mycket knuffar och puttar, som 

ett sätt att säga till kompisar att ”Jag vill också vara med och leka!”. Inger menar att det barn som är 

mest verbalt oftast tar mer plats i leken och på så sätt kan bli en ledare i leken.  

Pia menar att vissa barn använder strategier som att visa väldigt mycket nyfikenhet och vara mycket 

utforskande i sitt ledarskap. Detta får effekt på de andra barnen som också vill vara med och utforska. 

Pia ser detta som en ledarskapsstrategi antingen den är medveten eller omedveten hos barnet. 

Exempelvis när nytt material presenteras i barngruppen visar vissa barn stor nyfikenhet och börjar 

utforska detta och de andra barnen tar efter barnets nyfikenhet. Det är ett bra sätt att överföra kunskap, 

enligt Pia då de andra barnen ser vad ledarbarnet gör och lär sig av varandra. Det kan finnas flera ledare 

samtidigt menar Pia och de barnen ”smittar” hela barngruppen med sitt utforskande och nyfikenhet. Pia 

berättar att de allra yngsta barnen kan använda gråt som en strategi. Barnet försöker gråta sig till 

förmåner och för att få sin vilja igenom eller för att få bestämma. Barnet vill att de andra barnen tycker 

synd om det barnet och låter det bestämma. Pia poängterar att en annan strategi som en ledare ibland 

kan använda sig av är att ge andra barn roller som inte är populära i leken. Exempelvis kan ett barn som 

vill vara med och leka får rollen att vara mormor som bor långt borta och som barnen inte hälsar på så 

ofta. De yngre barnen använder kroppsspråket som en strategi i sin ledarroll. Barnet skrattar och studsar 

upp och ner och har mycket ögonkontakt med sina kompisar och försöker få igång sina kompisar i leken. 

Pia berättar att de lite äldre barnen kan använda strategier genom att försöka få vännerna att bli 
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intresserade av något annat så att de kan ta över ledarrollen istället. Exempelvis om ett barn är förare 

och kör i leken kan ett annat barn som vill ha ledarrollen och bli föraren föreslå för det andra barnet att 

exempelvis gå och handla tårta.    

Även Lena berättar att lockande och pockande eller ”mutande” ofta förekommer i leksituationer på 

förskolan som en av barnens ledarskapsstrategier, ”Om du inte gör på det sätt som passar mig, får du 

inte komma på mitt kalas” eller ”Om du är med i vår lek kan jag vara den här personen och du får vara 

den här personen” och du kan få göra det, där det syftar på någon rolig sak som barnet får göra. En annan 

strategi som barn använder för att leda leken och locka in andra barn i leken är att ändra på lekens regler 

eller lekens innehåll, berättar Lena. Ett exempel är om ett barn leker en ”hund”, då kan ett annat barn, 

om det är en ledartyp, och är med i en annan lek säga till det första barnet (hunden) ”kom då, vi ska gå 

till skogen” och då får det barn som är ledare i leken med det första barnet (hunden) i deras lek och 

ändrar innehållet i deras lek.  

 

Analys 

I denna del kommer vi att analysera resultaten ur kategorin ”Strategier som barn använder för att vara 

ledare och bestämma i leken” utifrån det sociokulturella perspektivet som vi tidigare har beskrivit.  

Utifrån resultaten i vår studie beskriver informanterna Inger, Lisa och Eva att en vanlig strategi som 

barn använder sig av för att inta ledarrollen är att ofta ta initiativ och starta leken samt att komma med 

förslag och hitta på saker under lekens gång. Naturligt följer de andra barnen efter det barnet (ledaren). 

Eva poängterar att barnens uppfattning oftast är att den som hittat på leken är den som bestämmer i 

leken. Detta initiativ som barn tar, att komma med förslag och hitta på saker kopplar vi till Vygotskij 

(1995, ss. 11, 15) som skriver om barns kreativitet i leken som något nytt som skapas av den individens 

handling som kan vara både en yttre (ting) eller en inre (intellektuell) konstruktion. Informanterna Lisa, 

Anna och Lena beskriver också att det händer att barnen använder sig av strategier i form av ”mut-

taktik”. Barnen förhandlar för att de ska få bestämma eller bli ledare i leken och lovar förmåner till de 

andra barnen. Informanterna Anna och Lisa menar att ett barn kan muta ett annat barn med en leksak 

som det andra barnet får tillåtelse att leka med eller så kan barnet få en teckning om det barnet gör som 

det barnet (ledaren) vill. Detta kan vi koppla till det sociokulturella perspektivet som beskriver att 

individer eller barn som i det här fallet använder sig av fysiska redskap så kallade artefakter exempelvis 

leksaker eller annat materiel för att få kontakt med sin omvärld (människor) så kallad mediering (jfr 

Smidt 2010, ss. 42-43, 57, 63). 

Anna, Lena och Pia lyfter fram att det förekommer att ett barn strategiskt kan ge andra barn mindre 

roller i leken. Dessa roller ger mindre inflytande och därmed kan barnet bättre leda och påverka lekens 

innehåll. Anna berättar som ett exempel att ett barn kan ge sig själv rollen att vara mamma och säga till 

något annat barn att det får rollen som hund. Både Inger och Eva poängterar barnens ”språkliga strategi”, 

Inger berättar att barn som är mer språkligt verbala nästan alltid tar mer plats i leken och har en tendens 

att bli ledaren i leken. Utifrån beskrivningen ovan kan vi koppla detta till det sociokulturella perspektivet 

då barnen använder sig av intellektuella redskap så kallade artefakter som hjälper dem att kommunicera, 

tänka och agera i sina lekar (jfr Kroksmark 2003, s. 454). Artefakterna finns ständigt i barnens liv på 

förskolan och påverkar deras lekar (jfr Strandberg 2006, ss. 82-83). 

Förskollärares roll i barns ledarskapsutveckling  

Lisa menar att pedagogerna arbetar med att barnen ska lyssna på varandra och tänka på varandra, att alla 

ska få chansen att få vara med och bestämma. Pedagogerna arbetar med hur barnen kan vara en bra 
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kompis till varandra. Då kan barnen också bli en bra ledare. Lisa berättar att de inte har förutbestämda 

saker på avdelningen som hemvrån. De använder istället klossar och återvinningsmaterial av olika slag 

som barnen använder för att bygga sina egna lekmiljöer av. Då kan barnen själva bli ledare och 

bestämma hur de ska leka med materialet. Lisa poängterar att det är viktigt att alla barn får vara med 

och leda och bestämma. Det är pedagogens uppgift att se till att alla är ledare. Lisa tycker inte att enskilda 

barn ska stöttas för att leda utan alla ska få vara med och bestämma. Lisa menar att det finns barn som 

är försiktiga och inte vill leda. Dessa barn får man försöka stötta så att de vågar ta fler beslut istället. 

Om ett barn har gjort någonting eller hittat på något kan pedagogen fråga barnet hur det har gjort och 

visa sitt intresse. Pedagogen låter barnet berätta och visa hur den har gjort och låter barnet växa i sin 

självkänsla. Barnet får lite mera uppmärksamhet av pedagogen och andra barn kan komma och lockas 

av hur barnet har gjort och de blir intresserade av att göra likadant. Det kan också vara en strategi. Lisa 

menar att alla barn har olika personligheter och många av personlighetsdragen finns kvar sedan hos dem 

som vuxna. Är man blyg som barn så är det mycket troligt att det sitter kvar livet ut. Lisa berättar att det 

inte går att få dessa barn att bli ledare. Däremot går det att arbeta så att vissa framsteg, som att vara med 

i leken, kan fungera. 

Eva menar att i den fria leken synliggörs barns ledarskap. Det syns vilka barn som tar för sig och vilka 

som har behov av stöd från pedagogerna. I leken kan barnen öva men samtidigt behövs pedagogernas 

stöd för att det ska bli jämlikt och att barn kan känna sig som en ledare i leken. I det sociala samspelet 

behöver barnen pedagogernas stöd. Eva berättar ”Sen kan man ju liksom skapa situationer som pedagog 

för att barnen ska få pröva att vara ledare. Du kan fråga barnen om de vill leda en samling eller en lek 

på något sätt”. I samlingen kan pedagogen backa upp och viska till det barnet som vill leda samlingen 

men som kan behöva stöd. Exempelvis kan pedagogen ge förslag på vilket barn som kan få svara i 

samlingen eller vilket barn som ska få vara björnen i leken Björnen sover. Vissa barn som hittar på en 

lek kan tappa kontrollen över leken om pedagogen inte finns i närheten. Då kan pedagogen finnas i 

närheten till dess att barnet klarar av situationen och då kan pedagogen backa. Eva menar att det handlar 

om den proximala utvecklingszonen, att barnet kan känna att det kan klara av det själv och att pedagogen 

finns bakom hörnet om stöd skulle behövas igen. Eva poängterar att de försöker hjälpa barnen att vara 

en ledare på ett positivt sätt och arbetar med att få bort ”mut-taktiken”.       

Om du inte gör som jag säger får du inte komma på mitt kalas är kanske inte ett bra sätt att leda någon 

eller få någon att göra som man vill. Då försöker man uppmärksamma för det barnet, som kör den typen 

av strategi, hur man kan få kompisarna att lyssna genom att göra positiva saker istället. Exempelvis om 

vi tänker på din kompis som du vill ska vara med i din lek. Vad tycker din kompis om? Hur kan vi 

locka din kompis att vara med? Den kompisen tyckte det var jättekul när vi lekte restaurang igår. Ska 

vi prova den leken igen? Vi dukar upp lite tillsammans och så frågar vi din kompis om han vill vara 

med och leka i restaurangen med oss. Då får vi med kompisen på ett positivt sätt istället för att säga 

om du inte leker restaurang med mig nu så får du inte komma på mitt kalas. Alltså man måste göra det 

tillsammans med barnen och vara närvarande för att få dem att upptäcka att de positiva strategierna 

funkar bättre och känns bättre på insidan. (Eva) 

Som pedagog måste du vara lyhörd, utforska och tänka lite utanför ramarna menar Eva. Eva berättar att 

vissa barn ber om hjälp för att de andra barnen inte lyssnar på dem. Då får pedagogen kliva fram och 

hjälpa det barnet att leda i leken. Eva berättar att de försöker hjälpa barnen att utveckla språket hela 

tiden. Språket finns överallt hela tiden. Om det gäller leken så kan pedagogen ge barnen fraser som ”vill 

du vara med” eller ”om du får göra en gång så får jag också göra en gång”. Eva poängterar att det handlar 

också om att ”man utmanar inte barnen att vara ledare i en situation som känns övermäktig för dem. Då 

väljer man istället att hjälpa barnen att vara ledare i nånting som man vet att de kan klara av”.  
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Anna tycker att pedagogen ska vara med barnen hela tiden ”både med ett öra och ett öga”. Den skall se 

till att alla barn känner sig trygga och har lätt att hitta och/eller bestämma en lek för sig själv eller 

tillsammans med kompisar. Pedagogen kan prata, ställa frågor till de barn som är förvirrade, tycker 

Anna, för att vägleda, motivera och väcka uppmärksamhet till leken. Hon menar, att på ett sådant sätt 

utvecklas förmågan hos barn att kunna veta hur det ska uppföra sig som är en bra kamrat. ”Det är som 

stöttning för att kunna stärka barnens självkänslor i lekens roll”, säger Anna. Dagen efter känner de sig 

starkare i leken. Att barnen leker i mindre grupper är ett annat tips som hon ger. Sedan berättar Anna att 

det syns under terminens gång vilka barn som är drivande och vilka som inte är naturliga ledare men 

som ”tar till sig information och kunskap” ändå. 

Men då är det viktigt att se till att alla barn måste få synas och uppmärksammas och det kan vara en 

utmaning eftersom vissa barn behöver mer uppmärksamhet och de andra barnen accepterar det. Så det 

är hela tiden ett givande och tagande från vår sida som gäller. (Anna)  

Inger tycker att hos de allra minsta barnen är leken själva grunden till lärandet och det är oftast pedagoger 

som startar leken och är ledare i början. Sedan brukar de barn som är lite äldre komma in i leken och 

kan ta initiativet. Det är pedagogen som lär barnen att vara försiktiga med varandra, lyssna på varandra, 

dela med sig, ta varandras perspektiv, visa på vad kan man göra. Pedagogen kan använda bokläsning 

och sagoberättande för att väcka barns fantasi och kreativitet, menar Inger. Exempelvis kan sagostunden 

fungera som en strategi för pedagogen. Inger berättar att hon läste en saga där ett barn inte visade något 

intresse för sagan och rörde sig runt istället. Men ute i skogen började barnet ta initiativ till en lek som 

handlade om sagan och började leka själv och fick med sig de andra barnen i leken och barnet blev 

ledaren. Hon tycker också att barn ska få möjlighet att prova på saker exempelvis pedagogen kan starta 

en lek och fråga barnen vem som vill vara en hund eller mamma och att barnen bör få vara oftare ute i 

naturen/skogen. Enligt Inger blir det mindre bråk och knuff i skogen för att det inte finns några väggar 

där och därför skapas helt annorlunda människor. Hon menar, att pedagogen måste tänka utanför sina 

ramar, lita på barnen och ge varje barn den tid som det behöver. Till slut visar barnen sina förmågor som 

utvecklats, såsom att berätta, räkna eller sjunga. På ett sådant sätt sprider barnet sina kunskaper och 

”smittar” sina kompisar med dem. 

Oftast är det inte jag som visar barnen utan barnen visar varandra och de lär ju mig. Jag lär mig av de 

för att jag måste ta reda på vem jag är, var jag befinner mig någonstans i deras utveckling. Det är ett 

sätt att få en bra ledare eller en god ledare, som kan visa andra vägen, när man kanske inte vågar ta 

steget själv. (Inger) 

 

Pia berättar att det är viktigt att pedagogen är närvarande och stödjer när barnen leker och att låta barnen 

lära sig om turtagning. Barnen ska låta kompisarna få prova på också och att de lyssnar på varandra hela 

tiden. Pia poängterar att pedagogerna är viktiga förebilder för barnen och det gäller att visa vilken 

atmosfär som de har på avdelningen. Miljön är väldigt viktigt och gör barnen både nyfikna och sätter 

ingång språket. Miljön sätter också igång leken och samspelet. Det är viktigt att vara språkmedveten 

och att pedagogen använder språket hela tiden i alla situationer och att pedagogen får i gång dialoger 

med barnen. Det är viktigt att de barn som inte pratar mycket får komma till tals och även de barn som 

bara har ett kroppsspråk. Pia menar att det handlar om att ha stora ”öron” som pedagog när man kommer 

till förskolan, att höra vad barnen säger och vad de uttrycker med kroppsspråket och att låta alla barnen 

få möjligheten att kliva fram och ta plats. 

Lena menar att samlingen är ett bra tillfälle att träna på att leda en aktivitet eller lek. Barnen får lära sig 

att lyssna och prata mycket. Växlingen mellan dessa, det vill säga att kommunicera, lär barnen att dela 
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med sig och även empati. En annan taktik som pedagogen kan använda, tycker Lena, är att dela upp 

barnen i mindre grupper så att alla barn får plats och hinner komma till tals. Lena tycker också att 

pedagogen kan använda leken för att locka in de barn som är utanför samt lära dessa hur man startar en 

lek och hur man styr i den. Ett barn kan gå och bjuda in ett annat barn som är utanför leken och säga 

”ska vi leka tillsammans?”. Det kan vara en början till ett bra ledarskap, menar Lena. Lena poängterar 

att det är viktigt att låta barnen leda i aktiviteter som de är bekväma med och de kanske kan ansvara för. 

Hon poängterar även att pedagogen måste vara en närvarande pedagog och vara tillsammans med barnen 

och förklara för barnen hur man kan vara en ledare och medbestämmande i leken.     

 

Analys 

I denna sista del kommer vi att analysera resultaten ur kategorin ”Förskollärares roll i barns 

ledarskapsutveckling” utifrån det sociokulturella perspektivet som vi tidigare har redogjort om.  

I resultatdelen beskriver informanterna Eva, Pia, Anna, att det är viktigt att vara lyhörd som pedagog. 

Pia poängterar att det är viktigt att ha stora ”öron” på förskolan som pedagog, att verkligen höra vad 

barnen verbalt uttrycker. Detta kopplar vi till det sociokulturella perspektivet som beskriver att språket 

är den viktiga kärnan i samspelet mellan pedagogen och barnet och där samspel är starkt kopplad till 

lärande (Partanen 2007, s. 73). Både Eva och Pia menar att det är viktigt att använda språket i alla 

situationer och ha en dialog med barnen så att de utvecklar sin språkförmåga. Samtliga informanter 

påpekar att det är viktigt att barnen tränar på att lyssna på sina kompisar i sin kommunikation och att 

alla barn får uppmärksamhet. Utifrån det sociokulturella synsättet medierar både barnen och 

pedagogerna med hjälp av språkliga och intellektuella redskap för att kommunicera och förstå varandra 

(jfr Säljö 2014, ss. 20, 114). 

Samtliga informanter lyfter också fram hur viktig pedagogens roll är som kan stödja barnen på olika sätt 

så att de kan utveckla sina förmågor och strategier för att kunna leda eller vara med och bestämma i 

leken. Eva och Lena lyfter fram samlingen som ett exempel på hur barn kan få möjlighet att prova på 

att leda. Både Lena och Anna tycker att det är bra att dela upp barnen i mindre grupper för då kan alla 

barnen i gruppen träda fram lättare. Både Anna och Lisa beskriver också att pedagogen kan föra dialog 

med barnet och stärka barnets självkänsla. Lisa menar genom att pedagogen visar intresse och frågar 

hur barnet har gjort en sak så kan barnet få förklara det och de andra barnen kan lockas av det varpå det 

kan stärka det barnets självkänsla. Inger lyfter fram att pedagogen kan både starta en lek där barnen kan 

få prova på olika roller och få leda i leken till exempel genom att vara en mamma eller att pedagogen 

kan läsa en saga för att sätta igång barnens fantasi och kreativitet.  

Pia, Lena och Eva poängterar att det är viktigt att pedagogen är närvarande hos barnen. Eva nämner den 

proximala utvecklingszonen, hon beskriver att om ett barn har svårt med en uppgift så kan pedagogen 

finnas i närheten och stötta det barnet tills det klarar av uppgiften på egen hand. Detta kopplar vi direkt 

till Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet som Vygotskij 

menar att det är i utvecklingszonen lärande sker effektivast för individer (jfr Vygotsky 1978 se Fast 

2011, s. 11). I detta fall handlar det om samspelet mellan pedagogen och barnet där barnen tränar på det 

som den inte klarar av att utföra på egen hand. Med stöd av pedagogen kan barnet passera sina 

svårigheter och gränser (jfr Strandberg 2006, ss. 12, 150). Resultatet från informanterna visar att 

pedagogerna kan stödja barn på många olika sätt. Ett annat begrepp som vi kan koppla till pedagogernas 

stötning till barnen är ”scaffolding”. Inom det Sociokulturella perspektivet beskrivs ”scaffolding” det 

vill säga stöttning när pedagogen ger barnet mycket stöd till en början och därefter minskas detta stöd 

gradvis då barnet klarar av uppgiften eller situationen bättre och bättre på egen hand (jfr Säljö 2017, ss. 
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260-261). Både Lena och Eva poängterar att det är viktigt att låta barnen få leda i situationer som de är 

bekväma med för att det inte ska bli allt för svårt för dem. Vare sig det handlar om scaffolding eller den 

proximala utvecklingszonen kan begreppet appropriering användas i sammanhanget. I samspel med 

pedagogen kan barnet appropriera det vill säga ta över den kunskap som pedagogen har och barnet kan 

börja använda den kunskapen själv (jfr Säljö 2015, s. 90). Informanterna Pia, Inger och Lisa lyfter fram 

miljöns betydelse. Pia menar att miljön sätter ingång samspelet och språket och Lisa poängterar att 

barnen kan med hjälp av artefakter (jfr Säljö 2014, s. 20) som klossar och återvinningsmaterial bli ledare 

och bestämma hur deras miljö ska byggas och lekas med materialet.   

Diskussion  

I denna del kommer vi att redogöra för studiens syfte och frågeställningar och det resultat som framkom 

från vår tidigare analys del. Därutöver kommer vi att knyta samman tidigare forskning med vår analys 

av resultatet. 

Det har tidigare nämnts att studiens syfte handlar om att lyfta upp förskollärarnas synpunkter och 

erfarenheter om hur de kan skapa möjligheter för de barn som vill prova på ledarrollen under sin lek på 

förskolan. Utifrån vårt syfte med studien formulerade vi två frågeställningar det vill säga, vilka strategier 

och förmågor anser förskollärare att barn behöver utveckla för att kunna positionera sig som ledare i sin 

lek på förskolan och vad anser förskollärare att pedagoger kan göra för att stötta barn som vill prova på 

ledarrollen i sin lek på förskolan? 

Sammanfattningsvis visade vår analys första del som tillhör rubriken ”Förmågor som bidrar till barns 

ledande roll i leken”, att språkförmågan är den främsta bidragande faktor som kan möjliggöra för barn 

att inta en ledarroll i leken utifrån informanternas redogörelser om barns olika förmågor. Även Vygotskij 

(jfr 1978 se Säljö 2015, s. 93) poängterar de språkliga artefakternas betydelse. Informanterna menar att 

språket finns i barnens kommunikation med varandra i olika former både verbalt och icke-verbalt, vilket 

enligt det sociokulturella perspektivet betyder att barnen medierar med hjälp av språkliga artefakter för 

att ha kontakt med sin omvärld (jfr Vygotskij 1994 se Säljö 2017, s. 254). Analysen visade också att 

barnens kreativitetförmåga (jfr Vygotskij 1995, ss. 11, 15) i leken, att komma på idéer och kunna 

använda fysiska redskap det vill säga artefakter (jfr Säljö 1999a se Säljö 2014, ss. 29-30) på diverse sätt 

också kan vara en viktig förmåga för att kunna inta en ledarroll i leken. Den andra delen av vår analys 

som tillhör rubriken ”Strategier som barn använder för att vara ledare och bestämma i leken” visade att 

när barnet strategiskt intar en roll med högre status och tillser andra barn roller med lägre status ger det 

barnet möjlighet till en ledarroll och möjligheten att leda leken. Det sociokulturella synsättet menar att 

barnen i sina handlingar använder intellektuella redskap i sin kommunikation vilket hjälper dem att 

agera och tänka i leken (jfr Kroksmark 2003, s. 454). Det framkom också att barn som strategiskt tar 

initiativ och är kreativa i leken oftast också får ledarrollen i leken. Kreativitet är en handling som 

Vygotskij (1995, ss. 11, 15) beskriver som något yttre (ting) som skapas eller en inre (intellektuellt) 

konstruktion. En annan strategi som barnen använder är ”mut-taktik”, där barnet kan locka med sin 

leksak (artefakt) och låta andra barn leka med den om barnet får bestämma i leken. Barnet medierar med 

hjälp av en leksak (artefakt) för att få kontakt med sin omvärld (jfr Smidt 2010, ss. 42-43, 57, 63).  

I den sista delen av vår analys som tillhör rubriken ”Förskollärares roll i barns ledarskapsutveckling” 

berättade informanterna om vikten att lyssna ordentligt på vad barnen uttrycker är en viktig del i deras 
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arbete. Det är också viktigt att barnen också lyssnar på varandra eftersom språket är centralt i deras 

samspel med varandra samtidigt som språkförmågan utvecklas hos dem. Även utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv anses språket vara kärnan i individers samspel med varandra (Partanen 2007, s. 73). Språket 

(artefakt) är länken mellan oss och fungerar som mediering i vårt samspel med varandra (Strandberg 

2006, ss. 11, 201). Informanterna beskrev att de kan arbeta och stödja barnen på olika sätt så att de 

utvecklar sina förmågor och strategier för att kunna vara med och bestämma eller leda i sin lek. Ett 

exempel kan vara att barnen får prova på att leda samlingen eller att pedagogerna läser en bok som 

stimulerar barnens kreativitet och fantasi. Analysen visar att pedagogerna på förskolan kan stödja barnen 

på olika sätt, dels genom den proximala utvecklingszonen det vill säga när barnet har svårt utföra en 

uppgift på egen hand kan pedagogen befinna sig i närheten och stötta barnet till dess att det klarar av det 

på egen hand (jfr Vygotsky 1978 se Fast 2011, s. 11). Pedagogerna kan stötta barnet genom 

”scaffolding”, det vill säga att stödet till barnet från början är stort men gradvis minskande då barnet 

klarar av att bemästra uppgiften på egen hand (jfr Säljö 2017, ss. 260-261). Båda begreppen den 

proximala utvecklingszonen och ”scaffolding” handlar om stöttning och kommer från det 

sociokulturella perspektivet (Smidt 2010, ss. 117, 163). 

I den tidigare vetenskapliga forskningen beskriver Lee, Recchia och Shin (2005, ss. 132-133, 145-146) 

om förskolebarnens förmågor och deras olika ledarstilar som lyfts fram under deras sociala samspel med 

varandra. Deras studies resultat visade att forskarna kunde hitta några gemensamma förmågor som 

barnen visade i sina olika ledarstilar. Dessa förmågor som barnen har gemensamt är framförallt 

språkfärdighet, kreativitet, fantasi och sociala förmågor. Även i William Corsaro (1979, ss. 46, 50, 53-

54, 56) studie visar sig att språket är ett kraftfullt verktyg för barnen och med hjälp av språket kan de 

bestämma i leken och hamna i en ledande position. Det förekommande var att barn som uppfattades ha 

högre status använde sin språkliga förmåga över de barn som inte befann sig i samma position. Vidare 

syns också i Mawson (2010, ss. 115-116) forskning att barnens språkliga förmåga har stor betydelse och 

det visar sig i en av barnens ledarstilar som benämns som ”director”. ”Director” ledarstilen har en social 

och språklig förmåga och kan i sin lek både kompromissa och hantera konflikter med de andra barnen 

(Mawson 2010, ss. 115-116). Även i Shin et al. (2004, ss. 306-307) studie lyfts språket fram som en 

viktig förmåga som barnet (ledaren) har utvecklat väl och använder i sitt ledarroll. Barnet (ledaren) 

använder “kommandoord” och kan snabbt agera och svara på frågor och känner sig trygg i sin roll på 

grund av sin språkliga förmåga (ibid. ss. 306-307). Utifrån den tidigare forskningen kan vi koppla detta 

till vår analys, i vilken informanterna lyfte fram barnens språkliga förmåga som förekommer under deras 

samspel och kommunikation med varandra. Språket har stor betydelse för barnet för att de ska kunna ta 

till sig en ledarroll. Vi kan i vår studie knyta det samman med det sociokulturella perspektivet som också 

framhäver språkliga artefakter starkt i barnens kommunikation med varandra. Som tidigare har nämnts 

är språket ”redskapens redskap” (jfr Vygotskij 1978 se Säljö 2015, s. 93). 

I Williams och Schallers (1993, ss. 31, 33-34) tidigare forskning beskrivs förskolebarnens strategier för 

att inta en position som gör det möjligt för dem att leda sin lek. En av dessa strategier är temaspel, där 

barnet tilldelar sig själv en roll med hög status och kan därmed leda leken samtidigt som barnet tilldelar 

sina lekkamrater roller där deras inflytande i leken blir mindre (Williams & Schaller 1993, ss. 31, 35-

37, 39). Även Mawson (2011, ss. 330-331) nämner temaspel som en strategi för att inta ledarrollen. Som 

exempel kan nämnas att ett barn kan gå in och delta i en lek för att sedan tilldela sig själv en roll eller 

starta ett nytt tema i leken för att positionera sig som ledare (ibid. ss. 330-332). Denna strategi kan vi 

koppla ihop med informanternas beskrivning om barn som tilldelar roller till sig själva och andra barn i 

leken för att kunna bestämma mer och leda leken. Exempelvis intar barnet en roll med hög status som 

mamma i leken och något annat barn får vara hunden i familjen. I Löfdahls (2006, ss. 77, 80, 83-86) 
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studie poängteras rekvisitans betydelse i barnens rollekar, att barnet kan tilldela sig själv en krona och 

utse sig själv exempelvis till drottning och därmed kan det få en högre position i leken och kan därmed 

också bestämma mer i leken. Detta kopplar vi till vår analys som utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

visar att barnet använder sig av intellektuella redskap så kallade artefakter i sin lek för att kunna tänka, 

agera och kommunicera med andra barn när de fördelar roller (jfr Kroksmark 2003, s. 454). I Löfdahls 

(2006) studie kan vi utifrån det sociokulturella perspektivet se att barnen även kan använda sig ut av 

fysiska redskap (rekvisita) som en krona för att tilldela sig en högre position i leken (jfr Säljö 2014, s. 

20).  

I vår analys framkom också strategin ”mut-taktik” som informanterna beskrev. Då försöker barnet locka 

med en leksak eller en teckning så att andra barn får leka med leksaken eller får teckningen ifall barnet 

får bestämma i leken. Själva ”mut-taktiken” har inte framkommit i någon av artiklarna från tidigare 

forskning som vi har beskrivit i vår studie. Men däremot kan vi koppla ”mut-taktiken” till studien som 

Williams och Schaller (1993, ss. 31, 35-36) har gjort där de också beskrev en annan strategi som barn 

använder sig av. Det är den så kallade ”verbal bestämdhet” där barnet, i form av argument och direktiv, 

alltså genom sin språkliga förmåga blir ledare i leken. Det går att tolka att i ”mut-taktiken” använder sig 

barnen av ”verbal bestämdhet” i form av argument för att kunna locka andra barn. I såväl ”mut-taktik” 

eller ”verbal bestämdhet” använder barnet språkliga artefakter utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Genom att barnen lockar och mutar med sina leksaker förekommer därmed även fysiska artefakter 

(leksaker). Barnet medierar med sin omvärld med hjälp av både fysiska, språkliga och intellektuella 

artefakter för att få kontakt med sin omvärld (jfr Säljö 2014, ss. 20, 82, 114). En annan strategi som 

informanterna beskrev som barn kan använda sig av för att inta ledarrollen är initiativ. De barn som 

oftast tar initiativ i leken och visar kreativitet får oftast möjligheten att leda sin lek. Denna typ av strategi 

framkom inte i någon av de tidigare forskningsartiklarna som vi har beskrivit i vår studie. Däremot i 

Lee, Recchia och Shins (2005, ss. 132, 145-146) studie beskrivs, som tidigare nämnts, att kreativitet är 

en förmåga som barn brukar ha som är ledare i leken. Även i Shins et al (2004, s. 307) studie visar att 

kreativitet är förmåga som förekommer hos de barn som är ledare. När barnet (ledaren) leker med en 

leksak på ett oförutsägbart sätt och de andra barnen observerar detta då blir de nyfikna och gör sedan på 

samma sätt. Vygotskij (1995, ss. 11, 15) beskriver kreativitet som en handling, något yttre (ting) eller 

inre (intellektuellt) som skapas.  

Den tidigare forskningen (jfr Williams & Schaller 1993; Shin et al. 2004; Mawson 2010; Lee, Recchia 

& Shin 2005) som vi har tagit del av, har beskrivit barns ledarskapsförmågor och ledarskapsstrategier. 

I vår studie vill vi också lyfta fram förskollärarnas synpunkter och erfarenheter om barns 

ledarskapsförmågor och ledarskapsstrategier. Vi vill belysa hur förskollärarna kan skapa möjligheter för 

de barn som vill prova på ledarrollen under sin lek på förskolan. Vår tanke med denna studie är inte att 

alla barn på förskolan måste vara ledare utan att de ska kunna få möjligheten att få prova på att vara 

ledare i sin lek om de önskar det. Genom att förskollärarna stöttar barnen och ger dem verktyg i form 

av strategier och hjälper barnen att utveckla sina förmågor får barnen möjlighet att inta en ledarroll, 

menar vi. Utifrån vår studie tolkar vi att ett barn som är ledare i en grupp kan använda sig av olika 

ledarskapsstrategier och har utvecklat en eller flera av sina förmågor som bidrar till dess ledande roll. 

Exempelvis behöver barnen ha utvecklat sin språkförmåga för att kunna förhandla och argumentera. 

Barnet kan också ha utvecklat sin kreativa förmåga för att utveckla leken. Med denna tolkning går det 

att förstå att bakom varje strategi finns det individers förmågor som används. Det går därmed att säga 

att strategi och förmåga är väldigt starkt förknippade med varandra.   

Mawson (2011, ss. 335-334) skriver att i större barngrupper förekommer oftare ett aggressivt beteende 

bland barn och att detta kan leda till bråk. Utifrån vår erfarenhet från VFU och enligt tidigare forskning 
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(Fanger, Frankel & Hazen 2012, ss. 249-250) sker det ofta konfliktsituationer med uteslutningar bland 

barn i leken och därför menar förskolläraren Anna att pedagoger på förskolan bör vara med barnen ”både 

med ett öra och ett öga” hela tiden. Fanger, Frankel och Hazen (2012, s. 230) menar att med 

pedagogernas närvaro visar det sig att barnen leker mer omtänksamt och snällt med varandra, för att de 

troligtvis vet att vuxna inte tillåter uteslutningsbeteende (ibid. s. 230). Vi menar att barns trivsel och 

välmående är viktigt för en positiv social samvaro och för deras lärandesituationer. Pedagogerna ska 

vara närvarande när barn leker själva utan att de blandar sig i barnens lek. Det bör vara en balans mellan 

att barnens lek ska vara så ostörd som möjligt från vuxnas inblandning och pedagogernas ansvarsroll. 

Lek är en viktig plats där barn kan träna på olika ledarskapsstrategier och utveckla de olika förmågor 

som är viktiga i deras sociala samvaro. Detta är såväl våra informanter, det vill säga förskollärare, och 

forskare (Mawson 2011; Shin et al. 2004) överens om. Med hjälp av lek tränar barn den sociala biten: 

hur de ska uppföra sig mot en annan kamrat, vilka sociala koder det finns på förskolan och vilket 

beteende som inte får förekomma i en välfungerande konstruktiv lek (jfr Fanger, Frankel & Hazen 2012, 

ss. 249-250; Shin et al. 2004, s. 314). På detta vis lär sig barnen att kunna hantera sina konfliktsituationer 

själva (Mawson 2011, ss. 334 - 335). 

Vi tänker också att alla barn som inte vill bli ledare i sin lek på förskolan kan få stöttning och hjälp från 

förskollärarna så att dessa barn utvecklar sina förmågor. De kan få hjälp med sina strategier och kan 

därmed få mer inflytande att bestämma och påverka sin egen position i leken utan att för den delen ta 

en ledarroll. De kan också starta en lek och även undvika uteslutningar. Med denna studie gör vi 

förskollärare medvetna och uppmärksamma på det som kännetecknar ledarskapsförmågor och 

ledarskapsstrategier hos barn som oftast leder och styr leken på förskolan.   

Betydelse för praktiken och professionen 

Med denna studie vill vi visa för blivande och nuvarande pedagoger betydelsen av barns sociala 

utveckling och lärandet i leken samt att synliggöra barns ledarskapsstrategier och ledarförmågor. 

Dessutom vill vi visa hur pedagoger kan arbeta med detta på förskolan med barn i olika åldrar. Med 

utgångspunkt i den tidigare forskningen inom barns ledarskap, våra intervjuer med förskollärare och det 

sociokulturella perspektivet kunde vi analysera barns relationer och barns ledarskapsutveckling under 

leksituationer med hjälp av olika begrepp och hur dessa begrepp synliggörs i barns samspel med 

varandra och omvärlden.  

Vår tanke med denna studie är att väcka uppmärksamhet kring fenomenet ”barns ledarskap” hos 

verksamma pedagoger på förskolor och förstärka deras medvetande om dess betydelse. På ett sådant sätt 

kan pedagoger bidra till barns lärande och utveckling genom att lära barn ledarskapsstrategier och främja 

utvecklingen av ledarskapsförmågor hos barn samt pedagogernas professionsutveckling. 

Slutsatser 

Vårt studie bekräftade att förskollärarna som medverkade var medvetna om sin positiva inverkan på 

barns sociala och motoriska förmågor. De är överens att den sociala biten spelar den största rollen i 

barns lärande och vidareutveckling. Det är genom samspel med varandra och med pedagoger barn kan 

lära sig, träna och utveckla sina sociala kompetenser. För sitt lärande använder sig barnen av olika 

verktyg eller redskap som vi har nämnt i den teoretiska delen. Det viktigaste redskapet av de nämnda är 

språket såväl det talade som kroppsspråket. Det var våra informanter överens om och det betonades 

också på olika sätt i den tidigare forskning som vi har redogjort för. Tidigare forskning och pedagogerna 
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pratar om de olika strategier som barn använder sig av i sin ledarskapsroll, att det finns positiva så väl 

som negativa strategier. Våra informanter är överens om att pedagogers främsta ansvar är att vägleda 

och stötta barn i deras utveckling och lärande av de positiva strategierna och olika ledarskapsförmågor. 

På ett sådant sätt kommer barn att kunna använda de inlärda strategier och förmågor vidare i sina lekar 

och andra samspelssituationer. Pedagogernas stöttning verkar vara bra för barns medkänsla, 

självförtroende och ambition.  

Vidare forskning 

I vår studie utforskade vi barns ledarskapsstrategier och ledarskapsförmågor utifrån vuxnas perspektiv 

för att vi baserade forskningen på förskollärarnas intervjuer som medverkar på en och samma förskola. 

Vi tycker att vårt syfte berör ett väldigt intressant och användbart ämne om barns ledarskap. Ämnet 

behöver undersökas djupare genom flera kvalitativa studier och med hjälp av direkta observationer på 

barn i olika åldrar och på olika förskolor för att få mera kunskaper om barns ledarskap. Som följd kan 

dessa resultat komma till hjälp för pedagoger i deras arbete med barn på förskolan. 
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2. Vilka förmågor behöver barnen utveckla för att positionera sig som ledare i leken?  

3. Vilka strategier använder sig barnen av för att positionera sig som ledare i leken?  
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