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Ledarskap i förskolan 

Pedagogens ledarroll i förhållande till barngruppen 

Mikaela Kilander 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på ledarskap i förhållande 

till barngruppen. Hur de definierar ledarskap i förskolan och hur de upplever och hanterar sin ledarroll. 

Detta har skett genom en intervjustudie och i förhållande till fenomenologisk teori. Ett av de mest 

centrala resultaten som framkom utgjordes av vikten av att barnen känner sig trygga i förskolan. Det 

framkom att det är viktigt att pedagogen är lyhörd och utvecklar en trygg och tillitsfull relation till 

barnen samt finns där för att hjälpa dem. Även betydelsen av att pedagogerna känner trygghet i sin 

ledarroll togs upp, vilken visat sig utvecklas med åren och påverkas av samarbetet i arbetslaget. Denna 

trygghet visade sig vara en förutsättning för att barnen ska känna sig trygga. Två andra viktiga 

aspekter av ledarskapet var dels att ge barnen inflytande och dels att de samtidigt behöver gränser och 

struktur. Min slutsats är att trygghet inom arbetslaget, hos de enskilda pedagogerna och genom detta 

även hos barnen, är det centrala för att ledarskapet och verksamheten ska fungera på ett bra sätt. 
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Förord 

Jag som skriver detta arbete heter Mikaela Kilander. Arbetet har vuxit fram med anledning av det 

examensarbete som ingår i förskollärarprogrammets sjunde och avslutande termin. Till grund för det 

uppsatsämne som jag har valt ligger ett brinnande intresse för det samspel och de relationer som finns 

mellan pedagoger och barn i förskolan. Utifrån detta intresse har det här arbetet om pedagogens 

ledarskap i förhållande till barngruppen blivit till. 

Jag vill ge ett innerligt tack till de pedagoger som medverkat i studien, till min handledare samt till 

familj och vänner som har funnits där för mig under skrivprocessen. Jag vill ge ett extra stort tack till 

min älskade mamma som varit ett ovärderligt stöd för mig både under framställningen av detta arbete 

och genom hela utbildningen samt bidragit med sin professionella kunskap inom förskolläraryrket. 
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Inledning 

Jag har varit ute på en stor mängd olika förskolor, dels genom VFU men framför allt då jag har jobbat 

mycket som vikarie. Under dessa perioder så är det framför allt en aspekt av arbetet som har fångat 

mitt intresse extra mycket och som har fått mig att börja reflektera. Detta är den sociala biten, alltså de 

relationer och interaktioner som uppstår i förskolan. Jag har också varit med om mycket som jag 

uppfattat som ”kaos”. Mycket spring, skrik och barn som inte gjort som pedagogerna sagt. Samlingar 

som inte fungerat eller barn som vägrat klä på sig vid utgång. Barn som har testat och utmanat gränser 

och pedagoger som har blivit arga. Jag har självklart även sett många fungerande situationer där både 

barn och pedagoger verkat må bra och varit i harmoni. Jag har sett många härliga möten. Utifrån mina 

egna erfarenheter och vad jag egentligen skulle vilja kalla sunt förnuft är denna sociala del otroligt 

viktig och grundläggande i förskolan. Jag tänker, att om inte barn och pedagoger mår bra och känner 

sig trygga och har ett fungerande samspel, hur ska man då kunna fokusera på att ha roligt, lära och 

utforska? Utifrån detta klarnade det att det var ledarskap jag var intresserad av och ville skriva om, 

alltså i förhållande till en barngrupp. Hur man kan gå tillväga för att vara en bra ledare där man får 

olika situationer att fungera och en barngrupp med välmående barn som känner sig trygga. Jag ville 

även undersöka hur pedagoger upplever sitt eget ledarskap, hur de beskriver ledarskap samt vad 

relationer har för betydelse för ledarskapet. Eftersom att det dessutom har visat sig saknas forskning 

kring ledarskap i förskolan så motiverar det vikten av denna studie ytterligare.  

 

Bakgrund 

Maltén (2000, s. 7-10) menar att det är svårt att definiera ledarskap på ett entydigt sätt, då fenomenet 

är både komplext och mångfasetterat. Ett sätt att se på ledarskap är som en gruppdynamisk 

påverkansprocess där syftet är att få individer eller grupper av människor att agera i förhållande till 

uppställda mål. Maltén tar vidare upp att det inom det pedagogiska ledarskapet finns vissa 

nyckelfunktioner. Dessa är ”målinriktning, tydlighet, beslutsförmåga, initiativförmåga, lyhördhet, 

samarbetsförmåga, förmåga till konstruktiv kritik och konflikthantering”. 

Maltén (2000, s. 62-63) konstaterar att ledarskap inte endast reflekteras av egenskaper och 

personlighet hos ledaren. Om ledarskap var genetiskt betingat, skulle ledarutbildningar vara 

meningslösa. Istället tänker Maltén att det är ett medvetet ställningstagande att välja ledarstil, men att 

det tar tid att hitta sin egen. Maltén menar att denna ledarstil som kan se ut på många olika sätt, formas 

genom en kombination av kunskap och praktiska erfarenheter. Maltén (2000, s. 62-63) tar upp tre 

olika ledarskapsstilar utifrån Lewin och Lippit (1938), som gjort några av de första bidragen till 

forskningen om ledarskap; auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap och ”låt gå”-mässigt 

ledarskap. I det auktoritära ledarskapet sker en hård och stram styrning där ledaren själv tar alla beslut 

och håller en tydlig distans till gruppen. 

Inom det demokratiska ledarskapet däremot är gruppen delaktig och beslut tas tillsammans. Ledaren 

utgår från att gruppmedlemmarna själva har förmåga att ta ansvar men finns där som stöd och hjälp 
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när det behövs. Det sker ett aktivt samarbete mellan ledare och grupp. Ledaren försöker här stödja 

samförståndslösningar inom gruppen. Den tredje ledarskapsstilen, utgörs av en ”låt gå”-mässig ledare 

som är tillbakadragen och passiv i sitt ledarskap. Denna ledare lägger sig inte självmant i vad gruppen 

gör utan råd och upplysningar ges endast vid förfrågan.      

Maltén (2000, s. 65) tar även upp hur dessa ledarskapsstilar påverkar barn i form av pedagogiska 

tillämpningar. Auktoritärt uppfostrade människor blir lätt osjälvständiga och beroende. Förr var det 

denna ledarstil som användes i Sverige. Maltén beskriver att det sedan kom en mellanperiod där ”låt 

gå”-menataliteten dominerade, vilken var en motreaktion på den hårda styrningen. Denna tillåtande 

passivitet utan struktur framhålls dock leda till osäkra och vilsna barn. I det demokratiska ledarskapet 

ger ledaren tydliga riktlinjer och uppmuntrar till eget ansvarstagande. Här sker diskussioner och 

överenskommelser tillsammans med barnen och man lyssnar på vad de har att säga. Här lär 

gruppmedlemmarna av varandra och hjälper varandra. De utvecklar även grupptillhörighet och 

solidaritet.    

Eftersom att ledarskap till stor del utgörs av samspelet mellan ledare och grupp så tänker jag att 

följande citat från förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 2010, s. 6) är relevant för mitt arbete. Här 

framhålls att de vuxna i förskolan ska engagera sig i samspelet med barnen, både med varje individ 

och med barngruppen som helhet: 

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

Ett annat grundläggande läroplansmål (Skolverket 2010, s. 5) handlar om vikten av att barnen är 

trygga, har roligt och lär i förskolan. Detta citat är relevant efterson att trygghet visat sig utgöra en 

central del av fenomenet ledarskap utifrån min studie samt att det är en förutsättning för lärande. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Tidigare forskning 

Eriksson (2014, s. 1) tar upp att förskolläraren fick ett förtydligat ansvar för den pedagogiska 

verksamheten i samband med den revidering av förskolans läroplan som gjordes 2010. Eriksson 

undersöker i en intervjustudie både hur detta utökade ansvar tolkas och verkställs på kommunal nivå 

och hur det visar sig i den pedagogiska praktiken. Eriksson (2014, s. 2) menar att det finns brist på 

forskning kring ledarskap i förhållande till förskolan, i synnerhet kring förskollärarens uppdrag att leda 

arbetslaget. Tidigare forskning har främst fokuserat på förskolechefers ledarskap, vilket till skillnad 

från förskollärarens ledarskap är formellt och explicitgjort. Eriksson (2014, s. 3) menar att tack vare 

den platta organisation och den demokratiprincip som finns inom förskolan så har förskollärarens 

ytterligare kompetens inte tillvaratagits. Eriksson (2014, s. 8) kom i studien fram till att det visade sig 

vara ett känsligt ämne att diskutera kring och fördela ansvar och arbete utifrån olika yrkeskategorier. 

På grund av detta har dessa diskussioner undvikits i de undersökta arbetslagen. Eriksson (2014, s. 7) 

framhåller vidare att en förutsättning för att kunna driva ett pedagogiskt arbete med kvalitét, är en hög 

professionell kompetens. Att leda kollegor som inte har samma kunskaper är en krävande uppgift. En 

utvecklingsledare som medverkat i studien menar att erfarenhet inte kan ersätta en teoretisk grund. 
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Gannerud (2003, s. 1) tar i sin avhandling upp att lärararbetet består av fyra olika dimensioner. Det 

finns den ”pedagogiskt-didaktiska dimensionen”, vilken handlar om lärande kopplat till ämnen och 

innehåll. Här faller även arbetssätt, metoder och planering av undervisning in. Det finns även den 

”sociala dimensionen” som handlar om de arbetsuppgifter som är kopplade till relationer. Dels till 

elevgrupper, men även relationer till föräldrar och arbetskamrater, hör till denna dimension. Den tredje 

dimensionen beskrivs som den ”emotionella dimensionen”, i vilken relationen även till den enskilde 

eleven berörs. Den sista dimensionen benämns som den ”administrativa dimensionen”, vilken handlar 

om rent praktiskt arbete som organisering och administrativa uppgifter.    

Heikka och Waniganayake (2001, s. 499-501) utforskar meningen och betydelsen av pedagogiskt 

ledarskap i de yngre åldrarna. De menar att bristen på ordentlig forskning kring pedagogiskt ledarskap 

inom detta område har hindrat en meningsfull utveckling av konceptet. Heikka och Waniganayake 

menar att det i praktiken inte går att se pedagogiskt ledaraskap som en egen eller ensam sak. I likhet 

med detta så menar Gannerud (2003, s. 1-2) att uppdelningen av olika dimensioner inom läraryrket 

endast är analytiskt möjlig att göra. I verkligheten är de sammanflätade och vid interaktion mellan 

lärare och elev medverkar oftast flera av dessa olika aspekter. Beroende på situationen och kontexten 

kan däremot vissa dimensioner självklart ha större inflytande än andra.  

Gannerud (2003, s. 23) tar upp att det i förhållande till skolan finns starka traditioner att betona de 

traditionella ämnesområdenas betydelse. Den sociala utvecklingen däremot har ofta getts mindre 

uppmärksamhet. Gannerud (2003, s. 2-3) menar vidare att en lärare är delaktig i och ansvarig för de 

relationer och interaktioner som sker mellan människor. Ganneruds avhandling behandlar i första hand 

de relationer och interaktioner som finns mellan lärare och elever, både i grupp och individuellt, vilket 

beskrivs höra till den socio-emotionella dimensionen, vilken alltså är en blandning av den sociala och 

den emotionella dimensionen. Gannerud framhåller att dessa förmågor ofta har en ”kvinnlig” kodning 

och att de därför, även om de är lika viktiga, osynliggörs och ses som mindre värda. Gannerud 

spekulerar i om det är ”ett uttryck för den samhälleliga genusordningens tendens att naturliggöra, 

självklarhetsförklara det som egentligen är kunskap utvecklad i en ”kvinnligt” definierad aspekt?”. 

Gannerud (2003, s. 23) menar med andra ord att dessa kompetenser ofta uppfattas som något som 

skulle vara medfött eller en instinktiv personlig egenskap och därför skulle kräva mindre utbildning.  

Heikka och Waniganayake (2001, s. 504) menar att ett minskat fokus på lärande till förmån för en 

social eller mer helhetlig inriktning, potentiellt skulle kunna minska pedagogers status. Detta tänker 

jag överensstämmer med och förstärker bilden av att den socio-emotionella biten av en lärares arbete 

skulle ha ett lägre värde än den didaktiska delen.  

Gannerud (2003, s. 22) hänvisar till sin egen studie (Gannerud, 1999) där intervjuade lärare betonade 

de socio-emotionella relationernas betydelse. Relationerna till eleverna framhölls vara viktiga för 

motivation och arbetsglädje. Gannerud menar vidare att kontakten med eleverna beskrivs som central i 

de flesta undersökningar om lärares syn på sitt arbete, oavsett land, tid och ålder. Dock kan det starka 

engagemanget i eleverna och betydelsen av att de personliga relationerna fungerar medverka till att 

läraryrket kan upplevas som krävande och svårt att gränsa av. Detta kan leda till negativa känslor som 

stress, skuld eller otillräcklighet. 

En annan viktig del av pedagogens ledarskap visade sig utifrån Ganneruds (2003, s. 62) studie utgöras 

av lyhördhet. Att vara observant på barnens reaktioner och att kunna läsa av deras känslor och 

signaler. De intervjuade lärarna menade att detta är betydelsefullt för att kunna bemöta barnen på ett 

passande sätt. De menade även att det är viktigt att kunna läsa av barnen för att kunna anpassa 

innehållet i verksamheten utifrån barnens behov. 
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I Ganneruds (2003, s. 46-47) intervjustudie beskrev lärarna ett ömsesidigt beroende mellan den 

pedagogisk-didaktiska och den socio-emotionella dimensionen. De menade att en förutsättning för att 

eleverna ska kunna lära sig saker är att de mår bra och att den sociala situationen i klassen är positiv. 

Vidare menade de att det viktigaste är att eleverna känner sig trygga och välkomna i skolan. 

Betydelsen av att arbeta med gruppen och den sociala utvecklingen lyftes fram. Att lära sig samarbeta, 

ta hänsyn och att utveckla solidaritet. De intervjuade lärarna menar att det socio-emotionella arbetet är 

det som tar mest kraft och energi. Lärarna anser att det socio-emotionella arbetet kräver mycket 

flexibilitet, eftersom att det är så oförutsett och bara händer. Att barnen testar gränser var även något 

som togs upp i denna studie och att det kunde upplevas som krävande. I Ganneruds (2003, s. 48) 

studie framhålls vidare att lärarna tog upp vikten av att de samarbetar, diskuterar och reflekterar med 

varandra. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger definierar, upplever och hanterar sin 

ledarroll i förhållande till barngruppen.  

1. Hur kan pedagogers ledarskap i förskolan beskrivas?  

2. Vilka strategier använder pedagoger för att utöva sitt ledarskap i förskolan? 

3. Hur upplever pedagoger sitt eget ledarskap och sin förmåga samt förutsättningar för att leda 

barngruppen? 

4. Vad upplever pedagoger att relationer till och mellan barnen har för betydelse för ledarskapet? 

 

Fenomenologiskt perspektiv 

Jag har valt att använda fenomenologi som teoretisk utgångspunkt i min studie. Szklarski (2015, s. 

131-133) menar att fenomenologi är en filosofisk teori som handlar om ”intentionalt medvetande”. 

Teorin är skapad av Edmund Husserl. Det intentionala förklaras som att medvetandet är ”riktat” och 

”meningsskapande”. Medvetandet är alltid en betraktare av något objekt. Detta ”objekt” kan vara 

många olika saker, till exempel en föreställning eller att uppfatta en känsla i någon annan. När 

mänskliga medvetanden samspelar med objekten på ett meningsskapande sätt så framträder en 

fenomenologisk verklighetsbild. Detta innebär att verkligheten framträder för oss utifrån hur vi 

upplever den. 

Inom den fenomenologiska teorin är ”essens” ett centralt begrepp. Som metodologi riktar 

fenomenologin in sig på att hitta denna essens i mänskliga upplevelser. Essensen utgörs av ett 

fenomens mest väsentliga beståndsdelar. Szklarski (2015, s. 132) hänvisar till Bjurwill (1995, s. 18) 

som beskriver essensen som ”det oföränderliga i fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens 

väsen. Till skillnad mot det står existensen, det föränderliga, det speciella med fenomenet”. 
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För att finna denna essens används ”eidetisk reduktion”. Szklarski (2015, s. 132-133) förklarar att 

denna reduktion kräver förutsättningslöshet. Dels genom ”epoché” som innebär att den eidetiska 

reduktionen ska ske utan några förutfattade meningar om fenomenet. Även genom ”horisontalisering” 

som handlar om att inga antaganden om vad som är mest väsentligt i en upplevelse får göras på 

förhand.  

Eftersom att jag ville undersöka hur pedagoger upplever sitt ledarskap så kändes fenomenologi som ett 

givet val. Just eftersom att det centrala inom fenomenologin är den mänskliga upplevelsen. Jag har 

även reflekterat över att det är viktigt att välja en teori som passar ihop med min metod. Jag tänker att 

fenomenologi passar ihop med intervjuer eftersom att pedagogerna genom intervjuerna själva får sätta 

ord på sina upplevelser, vilket jag tänker är det mest effektiva sättet för att få fatt i dessa.  

Metod 

Kvalitativa intervjuer 

Jag har använt mig av intervjuer som metod i denna studie. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 

37) lyfter fram att trots att intervjuer är en vanlig metod så är de inte helt lätta. Intervjuerna är inte 

något som forskaren bara ”går ut och gör”, utan de kräver förberedelser och planering. De fordrar även 

efterarbete i form av transkribering och analysering. De menar vidare att intervjuer betraktas som den 

mest effektiva metoden för att få tillgång till den information som en viss person innehar. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne framhåller dock att det i socialkonstruktivistisk forskning framkommit att den 

sociala och språkliga kontexten påverkar samtalet, vilket jag tänker är viktigt att ha i bakhuvudet. För 

att koppla detta till min undersökning innebär detta att det som hänt och sagts i mina intervjuer beror 

på olika faktorer som till exempel när intervjun genomfördes och hur pedagogen tolkat ämnet för 

intervjun. Utifrån detta resonemang kan intervjuer inte säga allt, men väl genomförda kan de bidra 

med nya viktiga infallsvinklar. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 45) tar upp betydelsen av platsen och tiden för intervjun. De 

menar att olika platser väcker olika känslor och viljor att uttrycka olika saker. Till exempel kan en 

intervju i hemmiljö leda till att informanten vill uttrycka sin privata identitet. Vid en intervju på 

arbetsplatsen däremot är det mer troligt att informanten vill uttrycka en professionell yrkesroll. Om en 

intervju är naturligt anknuten till en specifik arbetsplats är det ofta där intervjun sker. Mer specifikt 

tänker jag, för att även instämma med Eriksson-Zetterquist och Ahrne, att det ska vara en ostörd plats. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 45) menar vidare att det kan vara ”riskabelt att ange en viss 

tid för intervjun”, då människor ofta håller på längre än planerat när de väl kommer igång. 

Även om det aldrig går att förutsäga eller kontrollera utfallet av en intervju, så menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011, s. 46) att det är viktigt att vara så förberedd som möjligt inför intervjun. 

Det är bra att ha någon typ av intervjumall för att inte komma av sig eller glömma bort vissa frågor. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 52) tar även upp att det kan vara bra att göra anteckningar 

under intervjuns gång, exempelvis kring reflektioner eller frågor som uppkommer. Det kan också 

handla om att notera sådant som inte hörs på ljudinspelningen, till exempel kroppsspråk. 

 Studiens teoretiska utgångspunkt är som sagt fenomenologi. Eftersom att fenomenologisk teori 

fokuserar på mänskliga upplevelser så fick mitt metodval baseras på den metod som bäst fångar dessa 
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upplevelser. Jag tänker att intervjuer är det mest användbara sättet för att fånga de subjektiva 

upplevelserna hos pedagogerna genom att få fatt i deras tankar. Jag tänker att om jag skulle ha gjort 

observationer så hade det varit jag som fått göra tolkningar av det jag sett, medan pedagogerna genom 

intervjuer får chans att sätta egna ord på sina upplevelser.  Dock gör jag ju även min egen tolkning av 

intervjusvaren, men jag tänker att dessa tolkningar blir mer ”direkta” och att jag inte behöver gissa mig 

till vad pedagogerna upplever på samma sätt som om observationer hade använts som metod. 

Genomförande 

Denna studie baserar sig på intervjuer med sex kvinnliga pedagoger, varav fyra är förskollärare och 

två är barnskötare. Dessa pedagoger är fördelade över tre olika förskolor. Från början bokade jag in 

intervjuer med två pedagoger från varje förskola, men plötsligt så avbokade en pedagog bara någon 

dag innan den inplanerade intervjun. Detta kändes först som ett problem och jag blev rädd att det 

skulle bli svårt att hitta en ny pedagog med så kort varsel. Detta löste sig dock genom att jag under 

besöket på en av de andra förskolorna frågade om det möjligtvis fanns någon mer som ville ställa upp 

på en intervju. Det fanns det och vi kunde genomföra intervjun samma dag. Så i och med detta 

ändrades fördelningen över antal personer i förhållande till förskolor. Istället blev det tre pedagoger 

från en förskola; förskollärare 1, barnskötare 1 och barnskötare 2. Två av de resterande jobbar också 

på samma förskola; förskollärare 2 och förskollärare 3. Från den tredje förskolan har endast en 

pedagog medverkat i studien; förskollärare 4. I nedstående tabell ges en överblick över denna 

fördelning (Tabell 1). Här redogörs även för hur länge intervjuerna pågick, datum då intervjuerna 

genomfördes och de deltagande pedagogernas ålder.  

Jag hade med mig en ”intervjuguide” med många olika frågor som jag skrivit och delat in i olika 

teman (bilaga 1). Dock ville jag känna lite frihet när jag genomförde intervjuerna och att det skulle bli 

en avslappnad situation för både för mig och för pedagogen. Därför tog jag inte frågorna i en exakt 

ordning och tog inte heller med alla, vilket det inte heller hade funnits tid för. Istället anpassade jag 

vilka frågor jag ställde och även följdfrågorna utifrån hur samtalet utvecklade sig och beroende på 

vilka ämnen vi kom in på. Eftersom att frågorna ”gick in i varandra ”och de medverkande personerna 

kom igång och berättade, så hände det ofta att jag fick svar på frågor utan att jag behövde ställa dem.  

Innan jag genomförde intervjuerna gjorde jag en provintervju på en familjemedlem för att förbereda 

mig. Detta kändes givande och jag kom till flera viktiga insikter, bland annat att det tog längre tid än 

jag tänkt mig och vi hann inte heller med alla frågor.   

Intervjuerna ägde rum på förskolorna där de aktuella pedagogerna arbetade. Mer specifikt valde vi ett 

rum där vi fick sitta ostört, vilket var det väsentliga vid valet av plats.  

Inför intervjuerna så tänkte jag att jag hellre ville ha färre och längre intervjuer än många korta, så att 

vi skulle få en chans att komma på djupet av fenomenet ledarskap. Jag tänkte därför att det kunde vara 

lämpligt att hålla tiden för mina intervjuer lite öppen och sa till informanterna ”ungefär 40-45 min”. På 

detta sätt hoppades jag kunna anpassa intervjutiden beroende på vad som kom fram.  

Jag spelade in intervjuerna med hjälp av röstinspelningsfunktionen på min mobiltelefon. Även fast 

intervjuerna spelades in tänkte jag att det kunde vara bra att ha block och penna till hands. Dock 

antecknade jag inte så mycket eftersom att det tog mycket fokus att bara lyssna på vad pedagogerna sa 

och att bestämma vilka frågor som jag skulle ställa. 
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Tabell 1. 

Pedagog Ålder Förskola Datum Minuter 

Förskollärare 1 37 år A 23/11-2015 38 min 

Barnskötare 1 34 år A 25/11-2015 44 min 

Barnskötare 2 44 år A 25/11-2015 49 min 

Förskollärare 2 64 år B 24/11-2015 38 min 

Förskollärare 3 51 år B 26/11-2015 48 min 

Förskollärare 4 60 år C 27/11-2015 40 min 

 

Databearbetning och analysmetod 

I min analys har jag inspirerats av ”Giorgis analysmetod” (Szklarski 2015, s. 137-142), vilken består 

av fem steg. Denna analysmetod passar vid studier där datainsamlingen inte är alltför stor. Eftersom 

att mitt material består av endast sex intervjuer så tänker jag att metoden är lämplig. 

Jag har använt steg 1-4 i analysmodellen som hjälp i min process för att få fram och sammanställa 

resultatet. Så jag skulle vilja säga att dessa steg av analysen finns ”inbakade” i min resultatdel, mer 

eller mindre synliga. Steg fem däremot, i vilket centrala teman identifieras och fenomenets slutliga 

essens framställs, kommer att avspeglas i en egen analysdel som jag valt att kalla ”summerande 

analys”. 

Enligt denna metod är det första steget i analysprocessen ”Bestämning av helhetsbetydelsen” 

(Szklarski 2015, s. 138). Syftet med detta steg är att få en överblick över vad som framkom i det 

insamlade materialet för att kunna bedöma vad som är användbart. Szklarski menar att innehållet 

behöver vara begripligt för forskaren och handla om just den utforskade upplevelsen för att vara 

användbart. Det jag började med efter datainsamlingen var att lyssna igenom intervjuerna. Sedan 

överförde jag mitt inspelade material till text genom att transkribera större delarna av innehållet utifrån 

vad som var mest relevant för mina frågeställningar. Efter transkriberingen läste jag igenom texterna 

för att i enlighet med steg ett få en bild av helhetsbetydelsen i innehållet. Jag noterade vilka delar som 

var väsentliga utifrån mitt syfte och mina frågeställningar och bortsåg från resterande i den fortsatta 

framställningen av resultat och analys. Jag har även kompletterat läsningen av de utskrivna texterna 

med att lyssna på inspelningarna upprepade gånger under hela resultat- och analysarbetets gång. 

Det andra steget i Giorgis analysmetod (Szklarski 2015, s. 139) är ”Avgränsning av meningsbärande 

enheter”, vilket i korthet innebär att genom detaljerad läsning bryta ner texten till mindre delar. I likhet 

med detta steg, men på mitt eget sätt, försökte jag få ett grepp om innehållet genom att hitta de 

väsentliga delarna i texten i förhållande till mitt syfte. Detta gjorde jag genom att koda och sortera 

materialet i olika ”meningsbärande enheter” utifrån mina frågeställningar. Mer specifikt hade jag fyra 

överstrykningspennor i olika färger så att jag kunde jag ha en färg till varje frågeställning. Det första 

jag gjorde var att koda de relevanta uttalandena genom att jag bestämde under vilken frågeställning de 

föll in. För att ge ett konkret exempel så nämnde en pedagog att det är viktigt att låta entusiastisk själv 

för att ”få med sig” barnen, vilket jag tolkade som en strategi för ledarskapet. För att sortera och få 
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struktur så strök jag över meningen med den färg jag valt för frågeställningen kring vilka strategier 

pedagoger använder i sitt ledarskap.  

Det tredje steget kallas ”Transformering av vardagliga beskrivningar” (Szklarski 2015, s. 140).  Här 

handlar det om att analysera varje enhet för att göra en ”meningstydande tolkning”. Till exempel 

måste indirekta språkliga uttryck som liknelser och metaforer identifieras och förtydligas. Detta steg 

handlar om att ersätta vardagliga beskrivningar med kortare, mer precisa och abstrakta formuleringar. 

På detta sätt komprimeras samtidigt texten. Även i steg fyra, ”Framställning av fenomenets situerade 

struktur”, i likhet med steg tre, är syftet att texten ska bli komprimerad (Szklarski 2015, s. 141). 

Szklarski menar att ju mer man lyckas komprimera texten, desto lättare blir nästa stegs analysarbete. 

För att komprimera texten är det framför allt tre punkter som ska genomföras. Det första är att 

”eliminera eventuella irrelevanta utsagor”. Det andra är att ”eliminera upprepningar”. Det tredje är att 

”foga samman meningsenheter med ett liknande innehåll”. Szklarski förklarar att det kallas ”situerad 

struktur” eftersom att varje beskrivning utgår från en enda text, därför är beskrivningen ”situerad” i 

denna text. 

Utifrån detta tredje och fjärde steg gjorde jag sedan en situerad beskrivning utifrån varje transkriberad 

intervju. Detta innebar att jag gick igenom det transkriberade materialet och hade då användning av 

mina färgmarkeringar i texten, alltså mina så kallade avgränsningar av meningsbärande enheter. Jag 

tog ett nytt papper för varje intervju där jag skrev upp de relevanta delarna utifrån de frågeställningar 

som jag har valt. Samtidigt tranformerade jag de vardagliga beskrivningarna till mer precisa ord eller 

kortare meningar. Jag sammanfattade även, i enlighet med steg fyra, meningar som liknade varandra 

till en enda mening istället för flera, för att få en komprimerad överblick på innehållet. Även direkta 

upprepningar togs bort, om till exempel ordet lyhörd fanns med på tre ställen i det transkriberade 

materialet så skrev jag det alltså bara en gång i den situerade beskrivningen.   

Genom dessa situerade beskrivningar fick jag som sagt en överblick över vad som kom fram i de olika 

intervjuerna och vem som sagt vad. Detta hjälpte mig när jag skrev fram mitt resultat. På detta sätt 

kunde jag se vad som var gemensamt och vad som skiljde sig åt i de olika beskrivningarna. För att 

komplettera mina situerade beskrivningar och fylla i med saker som jag missat så har jag även gått 

tillbaka till de transkriberade intervjuerna under framställningen av mitt resultat. Detta var även 

nödvändigt för att välja ut citat att presentera från de intervjuade pedagogerna. 

Det femte och för min studie det sista steget i analysprocessen handlar om att göra en ”Framställning 

av fenomenets generella struktur” (Szklarski 2015, s. 141-142).  Detta steg börjar med att de situerade 

beskrivningarna gås igenom grundligt. Genom att studera beskrivningarna noga, är syftet att 

identifiera de centrala teman som framträdit. Szklarski menar dock att denna identifiering av teman är 

en process, vilken sker successivt i steg tre till fem. Efter att detta är gjort är nästa steg att genomföra 

en ”eidetisk reduktion”. Syftet med detta är att finna det utforskade fenomenets essens. Här används 

det metodiska instrumentet ”fri föreställningsvariation”. Här ska de teman som varierar och de som 

inte varierar utifrån de olika pedagogernas svar särskiljas. De som varierar är inte väsentliga i 

förhållande till essensen, utan dessa delar utgör istället ”existensen”. Essensen däremot, som är det 

centrala att hitta, utgörs av de ej varierande temana. Med andra ord består essensen av ”de 

gemensamma nämnarna för alla situerade beskrivningar”, alltså de delar som alla de genomförda 

intervjuerna hade gemensamt. Essensen utgörs därmed av den generella strukturen för fenomenet.  

Eftersom att mitt resultat utgår från de situerade beskrivningarna och att innehållet sammanfattats och 

upprepningar tagits bort så tänker jag som sagt att de situerade beskrivningarna finns ”inbakade” i mitt 

presenterade resultat. Så när jag hade skrivit fram mitt resultat gick jag igenom det ordentligt för att 
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slutligt verifiera de centrala temana. Eftersom att jag egentligen redan sorterat resultatet i teman utifrån 

de situerade beskrivningarna blev detta en form av upprepning, som jag ändå tänker är bra och 

nödvändig. 

För att sedan hitta fenomenets essens gick jag tillbaka till både mitt resultat, de separata situerade 

beskrivningarna och till de transkriberade texterna. Detta för att slutgiltigt bedöma och verifiera vilka 

teman som faktiskt var genomgående hos alla pedagoger. Med andra ord så handlade det alltså om att 

hitta det som var gemensamt i alla sex pedagogers uttalanden kring ledarskap. Szklarski (2015, s. 142) 

menar att det är viktigt att kontrollera den empiriska förankringen vid identifieringen av fenomenets 

essens. Därför har jag flera gånger gått tillbaka till både mitt resultat, de separata situerade 

beskrivningarna och till de transkriberade texterna vid framställningen av essensen. På detta sätt har 

jag kunnat kontrollera vad som blivit sagt och vem som uttryckt vad. Genom detta har jag försökt 

försäkra mig om att det som jag påstår stämmer och att essensen blivit rätt.  

Forskningsetiska överväganden  

Löfdahl (2014, s. 32) betonar vikten av att de forskningsetiska frågorna är med genom hela 

forskningsprocessen, det är alltså inget som bara ska gås igenom innan studien påbörjas för att sedan 

släppas. Löfdahl (2014, s. 36) menar att den princip som är viktigast när det gäller forskningsetik är att 

informera de berörda om sin studie. Vidare att de ger sitt samtycke till deltagande och även att de 

informeras om deras fulla frihet att när som helst avbryta sin medverkan, även om de redan lämnat sitt 

samtycke. Utifrån detta har jag har varit noga med att informera de pedagoger som jag har intervjuat 

kring vad som gäller kring deras medverkan i studien. Jag har informerat om vad undersökningens 

syfte, att de är anonyma i studien och att inga uppgifter kring dem kommer att spridas. Jag har även 

betonat att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Det 

första jag gjorde var att informera muntligt över telefon, i samband med att vi bokade in intervjuerna. 

När vi sedan sågs fick de läsa igenom samt behålla en kopia av ett skriftligt informationsbrev. De fick 

även skriva under en samtyckesblankett. Jag såg till att samtyckesblanketterna blev ifyllda innan 

intervjuerna påbörjades, vilket Löfdahl (2014, s. 37) lyfter fram som viktigt. 

Löfdahl (2014, s. 37) menar vidare att det viktigt att tänka på att de människor som medverkar i 

undersökningen inte ska känna sig kränkta eller utsatta på något sätt. Jag tänker att vissa frågor kring 

mitt undersökningsområde, ledarskap, kan vara känsliga. Till exempel kan det vara känsligt om vissa 

”konsekvenser” ges när barnen ”inte lyssnar”, då det finns många olika åsikter kring vad som är okej 

och vad som är att gå för långt och att till exempel kränka ett barn. Utifrån detta har jag försökt känna 

av situationen och anpassa mig efter pedagogerna för att de inte ska känna sig obekväma. Jag har även 

försökt att vara så öppen och trevlig som möjligt under intervjuerna för att pedagogerna ska känna sig 

avslappnade. 

Efter intervjuerna har jag fortsatt förvara dem i min mobiltelefon där ingen obehörig kommer åt dem. 

Löfdahl (2014, s. 38) framhåller att det är viktigt att beakta att personerna i undersökningen garanteras 

konfidentialitet, vilket innebär att de inte ska gå att känna igen. Utifrån detta har jag inte skrivit ut 

namnen på förskolorna som jag har besökt och inte heller angett i vilka områden de ligger. När det 

gäller namnen på de intervjuade personerna i presentationen av resultatet så är de utbytta mot 

Förskollärare 1, Barnskötare 1 och så vidare. 

I Vetenskapsrådets publikation om god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011, s. 68) framhålls att 

enskilda individers identitet inte är intressant i en del typer av studier, till exempel när det gäller 
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”variationer i inställningar i en viss fråga i en bestämd grupp”. Vilket är fallet i min studie eftersom att 

jag vill ta reda på olika uppfattningar och upplevelser hos pedagoger i förhållande till ledarskap. Exakt 

vem som är personen bakom är inte relevant. Enligt Vetenskapsrådets skrift kan forskarna i dessa 

lägen utlova anonymitet. Dock finns det vissa nackdelar med denna anonymitet. För det första är det 

svårt eller till och med omöjligt att kontrollera forskarens uppgifter med denna förutsättning. För det 

andra kan en hel grupp påverkas eller dras över en kam genom vissa forskningsresultatet, utan att 

några enskilda personer kan identifieras. 

En tanke som jag tänker kan vara viktig att ha i bakhuvudet är att bara för att en pedagog inte nämner 

en viss aspekt så betyder ju inte det nödvändigtvis att pedagogen inte tycker så eller inte tycker att den 

saken är viktig. Till exempel så kanske en viss pedagog inte har nämnt att det är viktigt att vara tydlig 

som ledare, men om jag hade ställt den frågan direkt hade pedagogen mycket väl kunnat tycka det. 

Som jag tidigare nämnde och som även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 37) tar upp, så säger 

inte intervjuer allt. Jag tänker att det är viktigt att poängtera detta av respekt för pedagogerna som 

medverkat i studien. Så att, om de läser detta arbete inte känner sig ”dumma” för att de inte nämnt en 

viss aspekt som kan tyckas vara viktig eller central. Jag tänker att ledarskap innehåller många olika 

aspekter och eftersom att intervjuerna utvecklade sig lite olika så var det naturligt att vi inte kom in på 

allt. Dessutom har det väsentliga utifrån min fenomenologiska teori varit pedagogerna upplevelser och 

alltså har det inte handlat om att svara rätt eller fel, vilket jag även betonade för pedagogerna. 

Studiens kvalitet 

Jag tänker att det som går att få reda på genom intervjuer är utifrån vad informanterna säger. Alltså 

hur de beskriver vad de gör och hur de tänker. Intervjuer är alltså en användbar metod för att få fatt i 

människors upplevelser, tankar och uppfattningar. Det jag inte kan veta säkert är vad de faktiskt gör, 

eftersom att jag inte har studerat detta. Med andra ord tänker jag att möjligheten till tillförlitlighet 

kring vad som faktiskt sker är en svaghet hos intervju som metod.  Denna fråga kring vad som faktiskt 

sker skulle däremot observationer som metod kunna svara på. Även Zetterquist och Ahrne (2011, s. 

56) lyfter fram det faktum att intervjuer är en metod som ger en begränsad bild av ett fenomen. En 

reflektion som jag dessutom har kring detta är att det går ju faktiskt inte att veta om det som 

intervjupersonerna säger är sant, om de till exempel skulle hävda att de aldrig blir osäkra i sin 

ledarroll. 

En annan aspekt kring studiens kvalitet är vilken generalisering som kan göras utifrån studien. Detta 

handlar om ”i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på personer, situationer, händelser 

eller fall som inte har ingått i studien” (Thornberg & Fejes 2015, s. 270). Utifrån detta tänker jag att 

det faktum att jag endast har intervjuat sex personer i min studie ger en begränsad bild av 

uppfattningar kring ledarskap. Även om dessa sex personer var relativt samstämmiga är det svårt att se 

resultaten som allmängiltiga, då jag inte kan veta vad andra personer hade svarat. Ju fler personer som 

medverkar i en studie, desto större möjlighet till tillförlitlighet och generaliserbarhet av studien.  

Dessutom tänker jag att det faktum att det är en ojämn fördelning av pedagoger i förhållande till vilka 

förskolor de jobbar på kan ha påverkat resultatet. Thornberg & Fejes (2015, s. 271) hänvisar till 

Cronbach (1975) som menar att sociala fenomen är svåra att generalisera eftersom att de är så 

kontextbundna. I förhållande till detta tänker jag att eftersom att tre av de intervjuade pedagogerna 

arbetar på samma förskola så befinner de sig inom samma kontext, vilket eventuellt skulle kunna leda 

till liknande svar. Detta tänker jag är en brist i min studie. Om det hade medverkat två pedagoger från 
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varje förskola, vilket var tanken från början, så hade det blivit en jämnare fördelning och därmed 

större möjlighet till generalisering. 

Resultat 

Genom intervjuerna har jag fått ta del av flera intressanta tankar, upplevelser och erfarenheter. Vissa 

svar har varit genomgående hos mer eller mindre alla pedagoger medan tankar kring andra frågor varit 

mer varierande. För att få struktur på resultatet så har jag valt att sortera det i fyra olika kategorier, 

baserade på mina frågeställningar. Som jag tidigare förklarade så finns steg 1-4 av analysmetoden 

”inuti” min resultatredovisning. Steg fem däremot, där de centrala temana identifieras och essensen 

framträder, är ett eget avsnitt och kan ses mer som en ”summerande analys”. Därför har jag valt att 

döpa nästa del till det.  

Hur pedagogers ledarskap i förskolan beskrivs 

Fyra av de intervjuade pedagogerna nämnde lyhördheten som en av de viktigaste egenskaperna hos en 

pedagog för att kunna leda en barngrupp på ett bra sätt.  

Och sen att man ser, säg att du ska samla ihop tio barn, så har du kanske en som är lite..  Ja 

men du kan inte hantera alla tio på samma sätt. Utan du måste ju kunna använda din erfarenhet 

och din lyhördhet inför barnen för att få ihop dem (Förskollärare 4).   

Just att man är lyhörd inför barn, föräldrar, kollegor tror jag är den viktigaste punkten, och att 

man är ödmjuk (Barnskötare 1). 

Jag tycker man behöver vara lyhörd (Förskollärare 1). 

Ja, att man ska vara lyhörd. Det är ju det viktigaste, och sen att kunna se alla barn 

(Förskollärare 2). 

Barnskötare 2 nämnde inte just ordet lyhörd, däremot nämnde hon att det är viktigt att tänka på hur 

hon tror att det här barnet vill bli bemött och att kunna läsa av barn. Detta tänker jag visar att även hon 

tycker att det är viktigt att vara lyhörd, även om hon inte använder just det ordet. Förskollärare 3 

nämner att hon tycker det är viktigt att kunna se barnens olika behov, vilket jag tänker att man behöver 

vara lyhörd för att kunna göra. Som vi kommer in på genom det sista citatet så var att alla barn blir 

sedda en annan central del som framkom i mina intervjuer. Fyra av de sex pedagogerna nämnde detta.  

Att man, ja när man går hem på dan tänker vad har jag haft för kontakt med den och den.. Att 

alla barn har blivit sedda på något vis (Förskollärare 2). 

I en väl fungerande barngrupp så skulle ju barnen vara väldigt harmoniska, för då skulle ju 

varje barn vara sett, för så länge man ser varje barn och ser varje barns behov, så har man ju 

harmoniska barn, trygga barn (Barnskötare 1). 

Alltså man måste se varje enskilt barn. I och med att alla barn ska vara inkluderade 

(Förskollärare 1). 

Det jag menar är att de ändå ska känna sig sedda om man säger så (Barnskötare 2). 
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Att vara tydlig som ledare var en annan egenskap som nämndes som viktig av fyra av pedagogerna.  

          Sen att vara tydlig, tydlig med vad jag menar. Vad som är rätt och fel, sen ska man ju kunna 

diskutera naturligtvis (Förskollärare 2). 

          Vid fasta situationer som på- och avklädning och vid tvättning måste man ändå vara tydlig, för 

det är där det lätt kan spåra. Mjuk, rar och trevlig men ändå tydlig ”nu har vi klätt av oss, vad 

gör vi då, jo vi går och tvättar våra händer” (Barnskötare 2). 

Inte långsint, utan säger till från början att såhär är det, det här är det som gäller och jag 

tycker att de lyssnar väldigt mkt och de känner trygghet av att de vet var de har mig 

(Förskollärare 3). 

Jag vill ju vara en tydlig vuxen (Förskollärare 4). 

Att prata och diskutera med barnen kom upp som en viktig del av ledarkapet. Även att göra barnen 

delaktiga och ge dem inflytande.   

Även genom reflektioner med barnen, hur upplevde de det här? Fråga barnen, hur blev det 

såhär? Ja men det var för att han sa, eller hon.. Jaha, tänkte du så.. Att ha den reflektionen med 

barnen gör ju att man växer /…/ De här reglerna har vi kommit överens om tillsammans med 

barnen och det är de som gäller (Förskollärare 3).   

När det gäller, då är det ju tydligt och klart, men annars är det ju dialog man har, pratar med 

barnen och försöker vägleda dem på något sätt, in i ”tänket” (Förskollärare 4). 

Där är det bra att förklara för barnen tycker jag, att idag är jag trött och kan bli lite sur. Så 

öppen tycker jag att man kan va med barn, dom förstår /…/ Kommunikation det är ju A och O, 

tror jag (Förskollärare 2). 

Och då går det så himla bra att prata med dem faktiskt, när man är 5 år (Barnskötare 2). 

Ja, de är delaktiga i allting. Och det tror jag gör att det blir en harmonisk barngrupp, som 

känner att de har inflytande. Dom känner att det är deras förskola. Dom känner att det är deras 

kompisar och.. Det är deras sätt, dom har bestämt saker (Barnskötare 1).   

Ja, att man bjuder in i konversationen, eller frågar direkt såhär ”vad tycker du?” /…/ I övrigt 

kan jag vara en ganska tillåtande pedagog, att jag tillåter barnen att göra ganska mycket 

(Förskollärare 1). 

Dock framkom det att barnens inflytande bara går till en viss gräns. 

Ja det där har vi diskuterat mkt, och just demokrati i förskolan, vad är det, det är jättesvårt 

tycker jag. Alltså att barnen ska få vara med och bestämma men.. till sist så blir det ju vi i alla 

fall om det är saker som inte fungerar, det går inte. Barnen vill gå till lekparken och dom har 

varit med och bestämt det, så inträffar nåt, nej det går inte, då är det ju mitt beslut som gäller 

(Förskollärare 2). 

Ända gångerna det är en makt där man faktiskt går in och bestämmer över barnen, är ju när det 

är en skyddande makt, när det är en fara för barnet, att ”nej, du kan inte springa rakt ut i 

motorvägen för du kommer bli påkörd”. Och där har de inget inflytande, där har de inget att 

säga till om just när det handlar om det (Barnskötare 1). 
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Man är ju tyvärr stoppad av rutin, det är ändå en grupp man jobbar med och det är individer, 

man kan inte komma och äta när man vill, utan det är en viss tid maten serveras, eller nån vill 

stanna ute fast alla ska in.. Det funkar inte, tyvärr, hehe (Förskollärare 1). 

Ibland så funkar det att de är med och styr. Och ibland så funkar det inte. Så i alla lägen kan de 

inte vara inne och styra. Då skulle ingenting hända, på något sätt (Förskollärare 4). 

Flera pedagoger menade att det ger barnen trygghet att veta vad som gäller och att det behövs regler, 

struktur och gränser.  

Så de är ganska trygga med det, att det här är det som gäller. Ger trygghet till dem att det inte 

är så mycket att testa runt. Plockar vi fram plockar vi undan, såhär är vi mot varandra som 

goda kamrater (Förskollärare 3). 

Men däremot att självklart behöver barn gränser också, de kollar bara vart gränserna går /…/ 

Men måste veta vart den går, annars blir de också frustrerade och oroliga, om de inte vet att 

det finns några gränser över huvudtaget (Barnskötare 1).  

Men också är jag inte för tillåtande, man kan inte, jag måste ju, för de vill ju faktiskt vara lite 

uppstyrda, för det är ju ändå det som är tryggheten för dem (Barnskötare 2). 

När vi ska vara så här många på samma yta är det ju jätteviktigt att det finns vissa regler som 

alla håller, eller ja efter förmåga och ålder och så vidare, men att det finns där. Ja, annars 

skulle det inte funka /…/ Det skapar ju också en trygghet och lugn, för att de vet.. Vad de får 

och inte får (Förskollärare 4). 

Så då behöver man ju liksom jobba mycket med bara rutiner och att få ihop gruppen, så att de 

vet vad de ska göra och vad vi har för förväntningar på dem (Förskollärare 1). 

Men visst alltså, det måste finnas reglar, det är 18 barn och vi ska samsas ihop  /…/ För annars 

lär man inte barnen heller, man måste sätta gränser. (Förskollärare 2). 

Att vara flexibel och kunna tänka om när det inte blir som man tänkt sig och även att kunna följa 

barnens intressen, var aspekter som framkom i fem av mina intervjuer.  

Man kan ju ha kortare eller längre samling beroende på hur barnen mår och sådär, så man inte 

bara ”nu ska vi hålla på i 20 minuter”, så kanske barnen svimmar efter 10 haha.. 

(Förskollärare 3). 

Viktigt att vara flexibel, det behöver inte gå som man tänkt sig /…/ Det kan vara att man tänkt 

sig någon aktivitet eller något projekt och så visar det sig att barnen inte är alls intresserade. 

Då kan man behöva tänka om (Förskollärare 1). 

Men sen kan det ju vara om man märker att deras tankar går åt ett annat håll, då måste ju jag 

tänka till nästa gång, då får ju inte jag vara så dum att jag bara styr dit jag vill att målet är. 

För barnen ser ju andra vinklingar med det här, och det är ju det som också är uppdraget, att 

kunna se vart de är på väg, vad de är intresserade av och kunna följa den tråden (Förskollärare 

4). 

Man ska kunna, försöka följa barnet, vi ska vara där för att utbilda dem i olika, vi ska vara 

deras förebilder och så, men också tror jag det är viktigt att man försöker följa dem lite 

(Barnskötare 2). 

Vi skulle gå till en park, men vi kommer aldrig till parken. Ibland gäller det att kunna släppa 

sina planer och följa barnen (Barnskötare 1). 
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Att pedagogens roll som ledare är viktig betonades av fem av pedagogerna. 

Ja, OJA! Ja ja ja, absolut, om vi är osynliga så blir det ju inte bra. Utan vi måste ju finnas 

bland barnen, och styra upp och tala om (Förskollärare 4). 

Ja, det..  Det är ju A och O för att kunna ha en bra grupp (Förskollärare 2). 

Jaja, oja, det är ju jätteviktigt. Alltså från det att de skolas in hos oss, att de känner sig riktigt 

välkomna hos en och så och att man är där med öppna famnen (Barnskötare 2). 

Och det gäller ju för oss också att se.. Det här hur vi lyfter barnens förmågor, för att de som 

kanske är lite tillbakadragna men vi ser ändå såhär att ”det här är han eller hon jätteduktig 

på” /…/ pedagogens uppgift är ju att synliggöra de här kunskaperna (Förskollärare 3).  

Där är ju den pedagogiska rollen jättestor. Att som ledare hjälpa barnen i vissa situationer, 

hjälpa barnen att förstå varandra, hjälpa barnen att.. Alltså man har gruppstärkande lekar, 

man har aktiviteter som gör att man kan sätta ord på känslor (Barnskötare 1). 

Barnsynen och respekten för barnen var ett ämne som kom upp under intervjuerna. 

Framför allt att man har det barnperspektivet att man är respektfull, inte arrogant eller kör 

över (Förskollärare 4). 

Allt för många som utövar ”vuxenmakt”. Pratar på annat sätt mot sina kollegor än hur man gör 

mot ett barn. Tycker inte det riktigt är okej. I alla fall inte här, på vår förskola. Viktigt hur man 

är mot barnen /…/ Att man också lyssnar (Barnskötare 2). 

Det här med respekt för barnen, att inte tala över barnens huvud, att inte sätta ord på det de ska 

säga, bara för man tror att man vet vad de ska säga eller göra (Barnskötare 1). 

Att man måste visa respekt för barnen, och se dem som jämlika (Förskollärare 1). 

Men det är ju viktigt också att jag liksom lyssnar på barnen, som jag vill att de lyssnar på 

varandra (Förskollärare 2). 

Strategier som pedagoger använder i sitt 

ledarskap 

Flera pedagoger tog upp att det gäller att se till situationen och vilka barn det är när det gäller 

tillvägagångssätt inom sitt ledarskap. 

Ja alltså man måste ju se till situationen /…/ Så man får ju ha olika strategier vid varje tillfälle, 

vad det är varje gång så att säga (Förskollärare 2) 

Alltså det är jättesvårt det där, tänka såhär om det här händer, hur skulle man göra då och.. 

Det är så jätteolika situationer och jätteolika barngrupper (Förskollärare 1). 

Men sen beror det ju på självklart vilka barn man har, vilken barngrupp det är, det finns barn 

som är i behov av särskilt stöd som behöver andra sätt att lugna ner sig.. Allt är relativt 

(Barnskötare 1). 

Och sen beror det ju på vilket barn.. (Förskollärare 3). 

Flera pedagoger nämnde att de överlag tror mer på att bemöta barnen positivt än att behöva tjata och 

skälla. 
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Men jag tror ju mer på ett positivt sätt att locka barn än att behöva skälla på dem (Barnskötare 

1). 

Alltså man får försöka hitta på någonting, försöka låta bli att tjata /…/ Jag var på en 

föreläsning en gång, för varje tillsägelse eller negativ grej man säger till ett barn så måste man 

ge tre positiva. Och man försöker, det är inte alltid man gör det, men det är nog viktigt att tänka 

på. För barn som liksom bara möts av negativt, det är inte bra (Förskollärare 2). 

Försöker ge dem lite små uppgifter, det tycker de om att få, så då blir det inte så rörigt. Så jag 

sätter ju liksom gränser så, men ändå inte ”Nej inte så osv.” utan små uppgifter istället och då 

undviker jag springet (Barnskötare 2). 

Men om jag bara skulle börja *trummar på bordet*, så då reagerar dom, istället för att man 

börjar skälla och säga nej, då har jag redan fått dem att lyssna (Barnskötare 1). 

Kanske att du nonchalerar den som spårar ur och uppmärksammar och berömmer de andra, 

och då vill ju den också, om du har tur, och då kan det ju bli jättebra (Förskollärare 4). 

Att försöka locka barnen att göra saker eller muta lite är en strategi som flera pedagoger tar till. 

Och då tror jag att jag säger ”Kom så kan ni göra det här som ni inte brukar göra annars”, så 

att det blir lite lockande också såhär och barnen känner ”Ja, ska vi göra det här nu” 

(Förskollärare 3). 

Det var som jag sa innan, man måste vara lockande, man måste kunna erbjuda något 

spännande eller roligt. Inte alltid, men just när man märker att det är lite avigt, att dom inte 

vill, då får man locka /…/ Ibland så kan jag bara gå ut ur rummet och så går jag och börjar en 

aktivitet och är det stora barn, så kommer de.. För då är det såhär ”vad gör du för någonting”, 

”jag vill också pröva”. Just att man lockar dem på ett annat sätt, man lockar dem ganska 

ljudlöst (Barnskötare 1). 

Att låta entusiastisk, vara engagerad och tycka att det är roligt själv var en annan sak som kom upp.  

Och genom att vara entusiastisk och tycka själv att det är roligt det man pysslar med, tycker 

man inte att det är speciellt kul så känner ju barnen av det.. Så att jag tror det är viktigt att 

peppa sig själv, på vägen till jobbet ”det här ska bli kul!” (Förskollärare 1). 

Ja man försöker ju låta väldigt entusiastisk /…/ Man ska låta och tycka det är roligt själv 

(Förskollärare 2). 

När de visar att de hittat någonting visar jag jättestor entusiasm just ”Åh, har ni hittat det här 

och vad är det för någonting, kan du berätta för mig? Hur ska vi göra med det här, ska vi ta 

med oss det hem?”, ja men just där är jag väldigt aktiv /…/ ”Idag ska vi städa innan, för då kan 

vi spela på trummorna när vi har samling! Och alla bara ”jaaa!!”  /…/ Och jag tycker att det 

är roligt, man måste ju tycka det, annars så funkar det inte (Barnskötare 1). 

Glad /…/ Uppmuntrande, jag försöker att få dem nyfikna. Nyfikna på det vi ska göra, på att ta 

reda på saker (Förskollärare 3). 

Det ska vara spännande och man ska vara glad och.. (Barnskötare 2). 

Att spexa till det eller att ta till någon form av överraskningsmoment beskrevs som effektivit för att få 

med sig barnen. 
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Men då kan man ta fram någon, jag har en krokodil som kan dyka upp, eller något, och då 

lyssnar dom /…/ Sen beror det ju på vilka barn det är, men man kan gärna spexa till det lite, då 

är barnen med /…/ Ibland behövs det så små knep för att få med sig en barngrupp, för barn är 

ju väldigt, tycker det är roligt bara det händer något lite annorlunda /…/ Man ber någon 

kollega klä ut sig och komma in.. (Förskollärare 2). 

Och vissa gånger kanske jag bara tar fram den stora trumman och trummar på den tills alla är 

tysta. För då undrar alla ”vad är det hon håller på med?”. Det blir lite det där 

överraskningsmomentet, som ”förr” kanske man bara liksom ”amen tyst nu, nej, sluta!”. Men 

då reagerar de, istället för att man börjar skälla och säga nej, utan då har jag redan fått dem 

att lyssna (Barnskötare 1). 

Man kan ju hitta på något helt jättelustigt som de inte är beredda på, det de är beredda på 

egentligen är att du ska, de vill ju att du kanske ska fånga in dem och jaga dem och såna saker, 

men man kan ju bara börja storgråta i nån hörna haha, att det blir lite busigt på nåt vis. Skoja 

till det (Barnskötare 2). 

Att ge barnen små uppgifter och utmana dem var en annan strategi som nämndes av en pedagog. 

Hitta andra lösningar, lägga ut deras kläder, ”ska vi se nu om ni kan få ut era fötter genom 

overallen”. Jag försöker ge dem små uppgifter. Det tycker de om att få, så då blir det inte så 

rörigt (Barnskötare 2) 

Flera pedagoger tog upp att det är viktigt att förklara varför man säger nej  

 Man kan säga nej med en bra förklaring. Det köper de, om du har en bra anledning 

(Förskollärare 3). 

Tala om att det inte är okej, därför att.. (Förskollärare 4). 

Du kommer bli jätteförkyld och ja, att man berättar vad som händer (Barnskötare 2). 

Förklara varför man bestämt det (Barnskötare 1). 

En strategi inom ledarskapet kan vara ett dela in barnen i mindre grupper och det kom genom vissa 

pedagoger fram att sammansättningen av barn påverkar hur bra till exempel en aktivitet fungerar. 

Man delar upp barnen i mindre grupper så att man har möjlighet att se varje barn (Barnskötare 

1). 

Vi har ju en lång korridor och så och sen har vi hallen, och där får man då pröva sig fram, som 

nu tar vi ut 4 barn i taget (Förskollärare 2). 

Där kanske man behöver tänka att man behöver ha två samlingar. Det kanske inte funkar med 

en hel samling.. För att ettåringar kanske inte är intresserade av samma saker som 5-åringar 

(Förskollärare 1). 

Och det gör också valet av de barn jag ska ha med i det jag ska göra /…/ För vissa tar ju bra 

mycket mer plats och då blir det dem som inte kommer till sin rätt. Och sen kan man ju också 

utgå från vilka som hjälper varandra, eller det här man pratar om att lära av varandra, det kan 

man ju också utnyttja mycket /…/ Och vissa har ju ibland problem med det här att det blir 

många barn, lite rörigt.. Då får man ta lite mindre grupper (Förskollärare 3). 

Att ändra sitt eget röstläge kom fram som en annan strategi inom ledarskapet. 

Man kan få en annan röst, behöver inte skrika, men låta mer bestämd (Barnskötare 2). 
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”Men nu är det såhär” och då hör de ju lite att nu är det allvar. Ändra tonläge och ”nu är inte 

det här så mycket att diskutera” (Förskollärare 3). 

Ännu ett tillvägagångssätt kan vara att en kollega får ”ta över” ett barn när det blir ”för mycket”. 

Men där påminner vi också varandra, det kan vara att man har en så tight relation att barnen 

suger musten ur en och då blir det väldigt mkt nej. Då brukar vi också oss kollegor emellan ”vet 

du, ta över det här nu, för du kommer inte säga lika mkt nej som mig för jag är redan så trött på 

det här”, så vi brukar ha det arbetssättet (Förskollärare 3). 

Däremot, en jobbig dag med ett barn som kanske också har en jobbig dag, som liksom gör allt 

för att trycka på rätt knappar, som vill ha en reaktion, som vill ha en konflikt. Där kan jag 

ibland känna att okej där gick min gräns, men då kan jag bara kika på min kollega, så kan hon 

gå in och ta över, då har hon mer tålamod. Och då bryter man själva konflikten (Barnskötare 

1).  

Att dessa frågor kring tillvägagångssätt och ledarskapet i allmänhet är svåra och inte självklara frågor 

framkom genom flera svar. 

Aa, jättesvårt.. Alltså jag har inget jättebra svar att ge dig där (jag beskrev en knepig situation 

när barnen inte ville städa) (Barnskötare 2). 

Ja vad gör man, jättesvårt, det där är ju dilemmat verkligen.. (Förskollärare 3). 

Men det är väldigt svåra frågor som det är svårt att sätta sig in i innan man liksom vet.. Så att 

där måste man ju alltid gå på en känsla för vad som känns okej (Förskollärare 1). 

Pedagogers upplevelser av sitt eget ledarskap och 

sin förmåga och sina förutsättningar för att leda 

barngruppen  

Att vi inte är mer än människor och att det inte alltid går att vara perfekt som pedagog var något som 

framkom hos fem av pedagogerna. 

Och det, alltså man är ju inte mer än människa, det är klart att man kan bli arg och liksom bara 

”varför ska vi hålla på och bråka om dom här galonisarna varenda eviga dag”, liksom, hehe 

(Förskollärare 1). 

Jaa, sen är det klart att man inte är en perfekt människa, det är klart att man kan vara jättetrött 

och liksom bara ”nej nu räcker det, nu får ni sluta!”. Men det är sånt man försöker jobba bort 

(Barnskötare 1). 

Nu är man ju inte alltid en bra förebild hehe /…/ Mår man dåligt, är förkyld, har huvudvärk och 

ändå går hit, det är klart att man har kort stubin om man säger.. Där är det bra att förklara för 

barnen tycker jag, att idag är jag trött och kan bli lite sur. Så öppen tycker jag att man kan vara 

med barn, de förstår (Förskollärare 2). 

Det här är ju ett jobb där vi jobbar med oss själva hela, hela tiden. Och allt hänger ju på 

vilken.. Ja, lite grann har du en dålig dag själv så kan det ju gå snett, mycket (Förskollärare 4) 

Sen har man ju sina dagar, ”nää, nu får jag spader” /…/ Men sen handlar det mer om trötthet, 

då kan man ju känna sig gråtfärdig ibland. Inte mer nu.. (Förskollärare 3). 
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Dock framkom det även andra uppfattningar kring detta ämne och ett fokus på professionaliteten. 

När jag kliver in här på mitt jobb så kanske jag haft en ”shitty morning” och om jag har haft 

det eller någonting annat som håller på hända i mitt liv, så försöker jag att slå bort det eller vad 

ska man säga, för det finns liksom inte på kartan att det får påverka en, de timmarna man 

faktiskt är här Sen kanske det kan vara svårt, att tankarna kanske flyter iväg på det där i alla 

fall. Men jag låter helst att det inte ska påverkas. För det blir inte bra (Barnskötare 2). 

Jag tror att det är jätteviktigt att liksom inte gå upp känslomässigt i det som jag kan göra med 

mina barn. Man kan till slut stå och skrika hehe, det kan jag inte göra med ett barn som jag 

arbetar med (Förskollärare 1). 

Att det ibland är rörigt i barngruppen var något som konstaterades i fem av intervjuerna. 

Nej men den är inte så knepig, för så kan det ju vara ganska ofta. Just att de inte lyssnar och 

springer huller om buller och jag hade tänkt ha en aktivitet (Barnskötare 1). 

Ja, oja, haha, det händer (att barnen inte lyssnar och det bara är kaos) (Förskollärare 2). 

Hahaha, aa du, det händer. Då är det kaos, nä men.. (Förskollärare 4). 

Så jag tror att jag försöker kolla av situationen om det är rörigt, är det negativt att ”men gud, 

snart slår de sig och gör illa varandra och det är inte något positivt det här”, då säger jag bara 

stopp! Haha (Förskollärare 3). 

Där kan det verkligen vara så, ja men det är lite det här att barnen bara springer och röjer. 

Och så blir det ”PRATAR MAN SÅHÄR”, alltså man försöker överrösta, så de tänker inte 

själva på hur högt de pratar (Barnskötare 2). 

Att barnen testar gränser var även något som framkom. 

Vi har ju vissa nya tjejer som börjat, som kan ha det tufft med vissa barn. Där jag kan gå in i 

hallen och bara ”men tar ni på er jackorna då”, och så hoff och poff så springer alla ut 

(Barnskötare 1). 

Kan ju hända att barnen lägger mat i glaset och rör runt, att de testar sådär och så känner man 

att man är iakttagen, att de tittar på en och vill testa en (Barnskötare 2). 

Under intervjuerna så frågade jag pedagogerna om hur säkra de upplevde att de var i sin roll som 

ledare. Till exempel om det är rörigt i barngruppen och barnen inte ”lyssnar”, om de ändå känner sig 

trygga i sig själva eller om de kan bli osäkra eller rädda att situationen ska spåra ur. Några pedagoger 

menade att de ibland blir osäkra varav en pedagog betonade hur osäker hon var i början. 

Men det kan ju vara så, speciellt i början på terminen och man har nya barn och kanske 

inskolningar tillsammans med sina föräldrar så kan man känna såhär ”ohh ohh”, haha, även 

fast man jobbat så länge. Men man får försöka påminna sig själv då att ”jag kan det här” eller 

”det är ingen fara”, liksom /…/ Men absolut att man kan börja tvivla, men man får 

försöka hitta tillbaka (Förskollärare 1). 

Men då, alltså har man samling med 20 barn, det räcker att en får dom andra att börja skratta 

så är det ju kört liksom, så ibland blir man ju.. svettig /…/ Ja men jag kan ju få, alltså 

kaosångest, har ni pratat om det? (Förskollärare 4). 

Och så hade jag bara vikarier och så var det jag och så skulle jag leda hela den där gruppen. 

Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt, och just relationen med föräldrarna och 
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jag kände mig liksom inte, jag var inte trygg i min ledarroll över huvud taget, utan då, då var 

det tufft alltså. Jag hade två tuffa år i början tills jag liksom hamnade med en annan som var 

jätteduktig (Barnskötare 1). 

Många tyckte även att de känner sig trygga i sin ledarroll och alla pedagoger menade att de blivit 

mycket säkrare med åren.  

Jag tror jag känner nu faktiskt oftast att jag kan styra upp det /…/ Jaa, jättemycket, har det ju 

gjort genom åren (utvecklats) (Förskollärare 1). 

Så jag tror att jag har ganska stor trygghet, jag fixar det här /…/ Jo men det känner jag nog 

har kommit med åren, att inte få panik (Förskollärare 3). 

Nej, alltså jag tycker inte att jag blir orolig i mig själv, men nu har ju jag jobbat så länge, så 

jag kan ju inte säga hur det var när jag var ny /.../ Jag tycker det är viktigt att man tänker har 

jag tänkt något tjusigt projekt och det visar sig att barnen inte är ett dugg intresserade av det 

här.. So what? Tänk om så att säga.. Jag tror att jag känner mig ganska trygg även fast det är 

kaos (Förskollärare 2).   

Jag tror kanske inte att jag blir osäker, jag har jobbat så pass länge att jag inte längre blir 

osäker /…/ Just när det kommer till barngruppen, där känner jag mig inte osäker över huvud 

taget, faktiskt (Barnskötare 1). 

Jo men det gör jag ju, jag känner att jag är så gammal i gemet att jag gör det, haha (behåller 

sitt lugn) (Barnskötare 2). 

Ja men man har ju förändrats. Helt klart alltså. Man är ju säkrare, man är tryggare, man är.. 

Man tänker lite på ett annat sätt (Förskollärare 4). 

Det kom även fram att det är viktigt att våga pröva och att man får misslyckas. 

Och jag tycker det är väldigt viktigt att ta hjälp, även fast, jag menar man har specialkunskaper, 

så det inte blir någon prestige att ”jag som förskollärare ska klara det här” /…/  Men jag tror 

att jag har varit rätt så lugn, för jag tänker att man får misslyckas.. (Förskollärare 2). 

Våga pröva, annars sitter man ju i sina gamla spår. Försöka prova nya saker, eller ha nya 

idéer, eller.. Och just det där med att våga misslyckas (Förskollärare 1). 

Att barnen känner av pedagogernas sinnestämning och att det är viktigt att känna sig trygg som 

pedagog var något som kom upp under många av intervjuerna. 

Samtidigt som man måste vara, ganska, liksom säker i sin roll, vilket alltid inte är det lättaste, 

exempelvis om man är nyexad student som kanske inte har jobbat jättemycket heller /…/ För 

börjar man tvivla eller kommer av sig så märker ju barnen det (Förskollärare 1). 

Pedagogerna smittar av sig på barnen /…/ Man märker om det är ngn som inte är trygg i sin 

ledarskapsroll. Då blir barngruppen ganska rörig. Och dom är ju så otroligt smarta också, är 

man inte trygg i sin ledarskapsroll så kan ju dom göra nästintill vad dom vill /…/ Tror att det 

smittar av sig helt omedvetet på barngrupperna, att man själv är trygg i den roll man har 

(Barnskötare 1). 

Man kan ju inte hetsa upp sig själv, de känner ju av det, det är som tentakler, ”fröken är 

jättehispig nu, då blir vi också hispiga”. Jag tror man ska försöka behålla sitt lugn 

(Barnskötare 2). 



21 

 

Alltså jag tror att man måste känna sig trygg som pedagog. Det är det som är det viktigaste 

(Förskollärare 2). 

Att arbetslaget och samarbetet och kommunikationen inom arbetslaget fungerar och att man känner 

trygghet kom fram som en avgörande förutsättning för att allt ska fungera hos alla de intervjuade 

pedagogerna. 

Sen tror jag också det påverkar hur trygg du är i din personalgrupp, hur trygg du är på din 

arbetsplats. Jag trivs jättebra, jag känner mig helt lugn här. Men är du inte det kan du också 

känna att, ja men kolleger ”jaha, hur ska det där gå”. Och sånt där påverkar ju också hur du 

hanterar.. Jag kan ju gå ut och säga liksom bara att det var KAOS och så blev det idag, vi 

kunde inte göra någonting och det skulle inte vara någon som tittade snett på mig 

(Förskollärare 4). 

Men det som kan vara känsligt tycker jag också kan vara att, att andra vuxna, som kanske ser 

upp till en och har förväntningar på en /…/ Det som jag däremot tänker är en jätteutmaning är 

kollegor, alltså de vuxna som man kanske är oförberedd på som förskollärare, att oj ”det är ju 

dem som man också ska vara chef inför”, hehe, eller leda. Som kan ställa till det också 

(Förskollärare 1). 

Och sen får jag inte glömma mitt arbetslag, det är ju väldigt viktigt, hur vi samarbetar 

(Förskollärare 2). 

Barnen blir hispiga och otrygga om inte arbetslaget funkar bra, så det är viktigt. Alla vi har 

fattat uppdraget, vilket leder till en bra barngrupp (Barnskötare 2). 

Det viktigaste av allting är att prata i arbetslaget (Barnskötare 1). 

Mycket diskussioner med kollegor, vi pratar väldigt mycket ledarskap. Hur löser man de här 

situationerna, varför blir den här situationen? Varför vi säger nej och vilka reglar som gäller, 

ganska samstämmiga vi 3 /…/ Ofta vill man ju vara till lags, både med kollegor och barn, men 

att kunna säga ”nej, det här, det är inte hit vi ska”. Alltså, man kan ju ta ”kringelikrok”-vägar 

för att komma dit man ska (Förskollärare 3). 

Jag har även hört mig för kring hur pedagogerna tänker att lärandet kring ledarskap sker, där det lades 

stor vikt vid praktik och erfarenhet.  

Ja, mycket erfarenhet tror jag att det är /…/ Och man har ju mött så många olika barn, så man 

har, inte övat, men sett hur man kan göra för att det ska bli bättre (Förskollärare 2). 

Alltså det är ju svårt att sätta sig in i situationer som man kanske inte varit med om, men jag 

tyckte det var ganska bra just det där med att koppla praktik till utbildningen.. Men annars är 

det så mkt, alltså det är jättesvårt det där, tänka såhär om det här händer, hur skulle man göra 

då och.. Det är så jätteolika situationer och jätteolika barngrupper. Men det är ju en viktig del, 

men som sagt jag vet inte om det skulle gå att just studera, plugga på det i skolan, utan att 

utföra det praktiskt (Förskollärare 1). 

Alltså självklart är det ju lättare när man är ute på praktik. Just att se och uppleva och höra 

(Barnskötare 1). 

Men pedagogerna lyfte även fram utbildning och teori som viktiga aspekter för att lära sig ledarskap. 

Jag har ju pluggat, jag var ju barnskötare först. Till förskollärare. Där hände en hel del 

(Förskollärare 4). 
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Men att man samtidigt tar det teoretiskt, för det är då man får de här ”AHA-upplevelserna”, 

men gud det är ju sådär jag jobbat hela tiden, och det får jag ju fortfarande, men gud jag säger 

ju hela tiden ”kom nu killar/tjejer”, till exempel ur ett genusperspektiv /…/ Så jag tror att det är 

en blandning av teori och praktik (Barnskötare 1). 

Det är ju en viktig del (Förskollärare 1). 

Så visst det är bra att gå på utbildningar, men jag tror att man tillsammans med sitt arbetslag 

också ska ha diskuterat (Förskollärare 2). 

Relationers betydelse i ledarskapet 

Fem av pedagogerna tog upp att en viktig del av ledarskapet är att jobba med gruppkänslan, 

kamratskapet och empatin mellan barnen i gruppen. Vikten av att alla barn är delaktiga framhölls 

även. Detta tog sig uttryck på olika sätt men betonade ändå samma grundpoäng.  

Och då har vi jobbat jättemycket just med gruppkänslan och empatin och att alla barn ska bli 

sedda och att de andra barnen alltid ska se vilka som inte är där. Och att man bryr sig om 

varandra (Barnskötare 1). 

Framförallt att det inte är någon som är utanför, att alla har ett finger med någonstans, alla 

fungerar ju inte ihop med alla, det är ju livet, men att man bryr sig om varandra, att de tänker 

på varandra och räknar med varandra (Förskollärare 4) 

Annars är det min uppgift att se till att alla barn får talutrymme, det kan de ha svårt att reglera 

själva till exempel /…/ Och att de är respektfulla mot varandra, sen är det klart att det uppstår 

konflikter, speciellt när man är så nära varandra (Förskollärare 1). 

Att alla känner empati för varandra, att man kan lyssna och hjälpa varandra, tycker jag, ja att 

barnen är goda kamrater på olika sätt (Förskollärare 2). 

De ber varandra om hjälp, tar vara på varandras kunskaper. Att de vet, att de vågar vända sig 

till en kompis för att fråga ”kan du hjälpa mig, med det här” /…/ Lär av varandra, de är 

kreativa, de vågar ta för sig, vågar ta plats, de vågar prata, för det är ju många som inte vågar 

det heller (Förskollärare 3). 

Att hjälpa barnen och att finnas där för dem var även något som framkom som viktigt hos alla de 

intervjuade pedagogerna. 

Att som ledare hjälpa barnen i vissa situationer, hjälpa barnen att förstå varandra, hjälpa 

barnen att komma överens. Alltså man har gruppstärkande lekar, man har aktiviteter som gör 

att man kan sätta ord på känslor /…/ Att de ska känna en trygghet och känna att vi finns där /…/ 

De behöver inte säga någonting ibland, utan de kan titta på oss och så liksom får de hjälp 

(Barnskötare 1). 

Jag tror de mår bra av att man ändå finns där, men att man inte säger nej till allting. Men att 

man försöker hitta lite lösningar åt dem, tillsammans med dem (Barnskötare 2). 

Man får inte göra illa varandra och där litar de på mig att jag upprätthåller det och hjälper 

dem att upprätthålla det (Förskollärare 3). 

Genom att finnas i deras närhet /…/ Sitter med vid fri lek och griper in om det behövs 

(Förskollärare 4). 
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Barnen behöver strategier som hjälp /…/ lära barnen att vi samarbetar /…/ kunna komma till 

mig (Förskollärare 2). 

Men framförallt en trygg vuxen, som finns där /…/ Visa att man är där, det är jätteviktigt 

(Förskollärare 1). 

Att barnen känner trygghet betonades som väldigt viktigt av alla pedagogerna och denna trygghet 

kopplades i hög grad till goda och tillitsfulla relationer som även det sågs som viktigt. 

Det viktigaste är trygghet och att de har roligt. Samtidigt som det såklart, de ska lära sig något 

också men utan det så kan de inte lära sig någonting heller. Men framförallt en trygg vuxen, 

som finns där när mamma och pappa är på jobbet (Förskollärare 1). 

Det är det absolut viktigaste, för om du inte får trygga barn, så kan de inte lära sig någonting i 

alla fall. De måste vara trygga för att de ska kunna ta till sig det som de ska lära sig /…/ Har de 

en bra relation till mig och mina kollegor så är de ju trygga barn på förskolan. Och även om de 

har bra relationer sinsemellan i barngruppen. För det är ju också lika viktigt, att de känner sig 

trygga med varandra. Och då får man ju en fungerande barngrupp (Barnskötare 1). 

Att de ska känna sig trygga och kunna komma till mig, kunna sitta i knät och vara barn helt 

enkelt /…/ Det underlättar ju och gör allt mycket enklare. Att de litar på mig (Förskollärare 2). 

Jätteviktigt att barnen känner att de kan gå till en, att de har tillit och känner sig trygga. Jag vill 

bygga upp en sorts ”trygghets-vän”, någon man kan gå till och få tröst, om man är orolig för 

något eller vill ha hjälp. Som man kan kramas med, komma upp i famnen, reda ut konflikter 

tillsammans med barnen /…/ Då vill de ju komma till en, lättare att ta emot, det är klart att om 

jag har en jättebra relation till barnen, då är det ju lättare att få med dem och få den här 

kontakten i alla aktiviteter som vi har. Därför de vill ju vara med en (Barnskötare 2). 

Jag vill att de ska känna sig trygga med mig /…/ Att de ska kunna lita på att jag finns där för 

dem, jag vill alltid deras, alltså jag försöker ordna så att de ska ha det bra (Förskollärare 3). 

Goda relationer A och O i det hela. Har jag goda relationer med barnen så tycker ju de att det 

är roligare att vara med mig också, att vi gör saker ihop. Är de trygga med mig då funkar ju 

aktiviteterna (Förskollärare 4). 

Summerande analys 

För att göra en summerande analys utifrån punkt fem i ”Giorgis analysmetod” kommer jag nu att 

koppla mitt resultat till de fenomenologiska utgångspunkter och begrepp som är aktuella. Det blir då 

centralt att hitta fenomenets essens. Som tidigare nämnt (Szklarski 2015, s. 132) handlar det om att 

hitta det som är gemensamt för fenomenet i de intervjuade personernas olika svar, vilket utgör 

essensen. Jag kommer även att identifiera de centrala teman som framträdit. 

Centrala teman 

Precis som jag nämnde i avsnittet om ”Databearbetning och analysmetod” är det första som sker i steg 

fem, ”Framställning av fenomenets generella struktur”, att hitta de centrala teman som finns i de 
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situerade beskrivningarna (Szklarski 2015, s. 141-142). Utifrån detta tänkte jag inledningsvis 

sammanfatta de centrala teman som har framträtt genom mitt resultat, eftersom att de situerade 

beskrivningarna finns ”inbakade” i mitt resultat. Det vill säga de aspekter av ledarskapet som har lyfts 

fram av pedagogerna i förhållande till mina frågeställningar. Jag har valt att skriva en kort 

sammanfattande presentation utifrån varje frågeställning, där de centrala temana har markerats med 

fetstil.  

Beskrivning av ledarskap generellt 

Utifrån de situerade beskrivningarna som avspeglar sig i resultatet har det framkommit flera centrala 

teman. Inom den första frågeställningen, som berör hur ledarskap beskrivs generellt, handlar de första 

temana om egenskaper som pedagogerna ansåg vara viktiga hos en pedagog för att kunna leda en 

barngrupp på ett bra sätt. De teman som då kom upp var ”lyhördhet”, ”förmåga att se alla barn” 

och ”tydlighet”. Det sågs även som viktigt att kunna vara ”flexibel och följa barnens intressen”. Att 

kunna prata och diskutera med barnen var ett annat centralt tema som framkom. Även att barnen får 

vara delaktiga och ha inflytande kring det som händer i verksamheten. Dessa aspekter som går in i 

varandra sammanfattar jag som ”diskussion och inflytande”. Dock kom det även upp att vuxna har 

det yttersta ansvaret, vilket innebär att barnen har ”inflytande till en viss gräns”.  Också att ”gränser 

och struktur ger trygghet” och därmed behövs framkom. Andra centrala teman i förhållande till den 

första frågeställningen var att ”pedagogens roll är viktig” och även ”barnsyn och respekt” för 

barnen betonades som viktigt.  

Strategier inom ledarskapet 

Den andra frågeställningen handlar om vilka strategier som pedagogerna använder sig av inom sitt 

ledarskap. Det första temat jag kunde urskilja här var att ”situationen samt vilka barn påverkar” 

påverkar förhållningssättet. Vidare framhölls en betoning på att försöka ha ett ”positivt bemötande” 

gentemot barnen istället för att tjata eller bli arg, att det gäller att vara ”lockande” och att visa 

”engagemang”. Även att göra något spännande som ”överraskningsmoment” eller att utmana 

barnen genom att ge dem ”små uppgifter” ansågs vara användbart i ledarskapet. För att återgå till 

andra konkreta strategier kan det vara bra att ”ändra tonläge” för att barnen ska förstå när det är 

allvar och inte. Det nämndes också att om man till exempel säger nej till något som barnen vill så är 

det är bra att ”förklara” varför. Att dela in barnen i ”mindre grupper” för att hinna se alla barn och 

att här även tänka på gruppsammansättningen är en annan strategi. Ännu ett tillvägagångssätt som 

kom upp och som enligt vissa av pedagogerna kan vara bra att ta till, är att ”ta över barn” från 

varandra när den enes tålamod är slut. Det framkom även att detta är ”svåra frågor” som inte är 

självklara. 

Upplevelsen av det egna ledarskapet och sin förmåga samt 

förutsättningar 

Den tredje frågeställningen berör hur pedagoger upplever sitt eget ledarskap och sin förmåga att leda 

barngruppen samt vilka förutsättningar som påverkar detta. Under intervjuerna kom det fram att det 

inte går att vara perfekt som pedagog och att dagsformen kan påverka ledarskapet, vilket jag 

sammanfattar som temat ”mänskliga faktorn”. I kontrast till detta kom även behållandet av 

”professionaliteten” upp. Att det ibland är ”rörigt i barngruppen” var ett annat konstaterande som 

gjordes och även att barnen ibland ”testar gränser”. Ett tema som berördes var upplevelsen av 

”osäkerhet” i sina roller som pedagoger. Som motpol till detta var vi även inne på ”trygghet i 

pedagogrollen och vikten av detta”. Det kom även fram att upplevelsen av säkerhet ”utvecklats 
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med åren”. Ett annat tema var att det är viktigt att våga prova och att man inte ska vara rädd för att 

misslyckas, vilket jag sammanfattar som ”ingen prestige”. Ett annat faktum som de flesta av 

pedagogerna tog upp är att ”barnen känner av” pedagogernas sinnesstämning och att den påverkar 

barnen. Till exempel om pedagogen inte är trygg i sin ledarroll blir barnen också otrygga. 

”Arbetslagets betydelse” och vikten av att samarbetet och kommunikationen inom arbetslaget 

fungerar, togs genomgående upp av pedagogerna. Kring frågan hur lärande kring ledarskap sker 

betonades både betydelsen av ”praktik och erfarenhet” och ”utbildning och teori”.   

Relationers betydelse för ledarskapet 

Jag kommer nu att presentera de centrala teman som uppstod ur den sista frågeställningen.  Denna 

handlar om relationers betydelse i ledarskapet, dels mellan pedagoger och barn men även relationerna 

mellan barnen i barngruppen. Det första temat handlar om vikten av att jobba med ”gruppkänslan”.  

Inom detta tema ryms även vikten av att alla barn är delaktiga i gruppen och att barnen lär sig att visa 

empati för varandra och att hjälpa varandra. Det andra temat handlar om att som pedagog finnas där 

för barnen och att hjälpa dem, vilket jag väljer att kalla ”pedagogens tillgänglighet”. ”Vikten av 

trygghet och goda relationer” ett annat tema som kom upp. Att barnen känner trygghet betonades 

som väldigt viktigt och denna trygghet kopplades i hög grad ihop med relationer.  

Essensen 

Szklarski (2015, s. 142) beskriver att nästa moment i steget ”Framställning av fenomenets generella 

struktur” är att genomföra en eidetisk reduktion, vilket handlar om att finna det ”utforskade 

fenomenets essens”. För att göra detta behöver de teman som är gemensamma för alla situerade 

beskrivningar identifieras. Essensen bygger med andra ord på, som Szklarki (2015, s. 142) uttrycker 

det, ”en intersubjektiv överensstämmelse i alla informanters erfarenheter”. Utifrån detta kommer jag 

nu att presentera de teman som var genomgående i alla pedagogers svar och därmed utgör delar av 

essensen.  

Jag tycker mig urskilja ett mönster i förhållande till fenomenets essens. De delar som essensen utgörs 

av har nästan alla med trygghet att göra. Temat ”pedagogens tillgänglighet”, alltså att finnas där för 

barnen och att hjälpa dem att samarbeta och att förstå varandra inom gruppen, var en aspekt av 

ledarskapet som alla pedagogerna tog upp. Detta tänker jag har med trygghet att göra eftersom att det 

är en trygghet för barnen att veta att pedagogen finns där när det behövs. Även ”arbetslagets 

betydelse” utgör en del av essensen eftersom att detta tema betonades genomgående. Det framkom att 

förmågan att hantera olika situationer påverkas av hur trygg du är i din personalgrupp samt att barnen 

blir hispiga och otrygga om inte arbetslaget fungerar. ”Vikten av trygghet och goda relationer” 

utgjorde även en del av essensen. Att barnen känner sig trygga beskrevs som väldigt viktigt och 

grundläggande av alla pedagogerna. Det nämndes även att denna trygghet är en förutsättning för att 

barnen ska kunna lära sig något överhuvudtaget. Det nämndes även som lika viktigt att barnen har 

goda relationer sinsemellan i barngruppen så att det känner sig trygga med varandra. Ett annat tema 

som togs upp av alla pedagoger på ett eller annat sätt och som därmed utgör en del av essensen är 

”diskussion och inflytande”. I kontrast till detta visade sig även ”gränser och struktur ger 

trygghet” utgöra en del av essensen. Pedagogerna menade att det är en trygghet för barnen att veta 

vad som gäller och att de blir frustrerade och oroliga om det inte finns några gränser alls. En annan 

aspekt som togs upp är att deras ledarroll och tryggheten inom denna har ”utvecklats med åren”. Att 

vara lyhörd inför barnen lyftes även fram som viktigt hos alla av de intervjuade pedagogerna och 
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utgör således en del av essensen. Antingen genom att uttryckligen använda just ordet ”lyhörd” eller 

genom att beskriva samma poäng med hjälp av andra ord som presenterats i resultatet. 

Eftersom att essensen enligt Szklarski (2015, s. 131) består av ”de mest väsentliga beståndsdelarna av 

ett fenomen” och att denna essens utifrån mina frågeställningar till största del utgörs av aspekter 

kopplat till trygghet, innebär det utifrån denna studie att trygghet är det mest centrala inom fenomenet 

ledarskap. 

Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur pedagoger definierar, upplever och hanterar sin 

ledarroll i förskolan i förhållande till en barngrupp. Mina frågeställningar har handlat om hur 

pedagoger beskriver ledarskap i förskolan, vilka konkreta strategier de använder, hur de upplever sitt 

eget ledarskap och sin förmåga och sina förutsättningar för att leda barngruppen samt vad relationer 

har för betydelse för ledarskapet. I mitt resultat har det framkommit flera olika aspekter av ledarskap 

men de mest centrala delarna och det som essensen till stor del bestod av är kopplat till trygghet. 

Främst barnens trygghet men även tryggheten i arbetslaget och i pedagogrollen har visat sig vara 

förutsättningar för att barnen ska känna sig trygga. Utifrån detta tänker jag att trygghet är 

grundläggande i ”dubbel bemärkelse”. Dels genom att trygghet är en förutsättning för ett fungerande 

ledarskap och dels även genom att det är viktigt att ledarskapet skapar trygghet. 

Arbetslagets betydelse 

I mitt resultat framkom vikten av att kunna prata och samarbeta inom arbetslaget. En pedagog nämnde 

att det är viktigt att kunna vara rak mot varandra och att inte ta ”kringelikrok-vägar för att komma dit 

man ska”. Betydelsen av att samarbeta, diskutera och reflektera med varandra togs även upp av lärarna 

i Ganneruds (2003, s. 48) studie. Både tydlighet och samarbetsförmåga hör dessutom till de 

nyckelfunktioner som Maltén (2000, s. 10) menar att ledarskap består av. För att koppla detta till 

Erikssons (2014, s. 8) resultat angående att diskussioner om ansvarsfördelning utifrån yrkesprofession 

undviks på grund av att de är ett känsligt ämne, så tänker jag att det är en fara att det blir så. Jag menar 

att det kan leda till en komplicerad och problematisk situation i arbetslaget att inte kunna prata öppet 

med varandra, vilket jag får stöd för genom pedagogernas uttalanden. Utifrån Erikssons (2014, s. 7) 

studie framkom det även att det är en krävande uppgift att som förskollärare vara ledare för kollegor 

som inte har samma teoretiska referensram. En av de intervjuade förskollärarna menade att kollegorna 

är en jätteutmaning, vilket kan ställa till det. Detta bekräftar Erikssons resultat att det kan upplevas 

som en krävande uppgift att leda kollegorna.  Även om mitt arbete i huvudsak fokuserar ledarskap i 

förhållande till barngruppen så tänker jag att denna diskussion kring arbetslaget blir relevant eftersom 

att arbetslagets funktion genom mitt resultat har visat sig vara en förutsättning för att ledarskapet i 

förhållande till barngruppen ska fungera på ett  

Lyhördhet 

Att vara lyhörd lyftes av pedagogerna fram som den viktigaste förmågan för att kunna leda en 

barngrupp på ett bra sätt, vilket även är en av de nyckelfunktioner som Maltén (2000, s. 10) tog upp 

inom ledarskap. Även i Ganneruds (2003, s. 62) studie tog de intervjuade lärarna upp betydelsen av 
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lyhördhet. De menade att förmågan att läsa av barnen är en förutsättning för ett bra bemötande samt 

för att kunna anpassa innehållet i verksamheten utifrån barnens behov. Jag tänker att denna vikt av 

lyhördhet även går in i mitt resultat gällande att det är viktigt att vara flexibel som pedagog och att 

kunna följa barnens intressen. Jag resonerar att det inte går att vara flexibel och att följa barnen om 

inte förmågan att känna av barnens signaler finns där. Utifrån mitt resultat om att situationen påverkar 

i förhållande till vilken strategi som bör tas till inom ledarskapet, tänker jag även att lyhördhet är en 

förutsättning för att kunna bedöma detta. I relation till detta resonemang tänker jag att vikten av 

lyhördhet förstärks eftersom att det utifrån detta går att anta att även andra aspekter av ledarskapet 

påverkas negativt om inte lyhördheten finns där. 

Barnens trygghet 

Genom resultatet i min studie har det framkommit att en av de absolut viktigaste aspekterna av 

ledarskap i förskolan är att barnen känner sig trygga och att de har goda relationer till pedagogerna och 

till varandra. Denna vikt av trygghet och goda relationer har beskrivits som både grundläggande, 

underlättande och en förutsättning för att barnen ska kunna lära sig något överhuvudtaget. Genom 

Ganneruds (2003, s. 46-47) studie har jag funnit flera liknande uppfattningar som stärker mitt resultat. 

Precis som i min studie så menade lärarna att det viktigaste är att eleverna känner sig trygga, vilket 

tyder på att detta är något grundläggande inom fenomenet ledarskap. Lärarna betonade även 

sambandet mellan omsorg och lärande. Lärarna i studien menade att den pedagogisk-didaktiska och 

den socio-emotionella dimensionen är ömsesidigt beroende av varandra. Eleverna behöver i första 

hand må bra och den sociala situationen i klassen behöver vara positiv för att de ska kunna lära sig 

saker. Den gemensamma uppfattningen kring denna fråga tänker jag stärker möjligheten till 

generalisering utifrån mitt resultat. Detta ömsesidiga beroende mellan trygghet och lärande tänker jag 

går att koppla till det som Heikka och Waniganayake (2001, s. 499-501) menar om att pedagogiskt 

ledarskap inte går att se som en egen och avskild sak. Även Gannerud (2003, s. 1-2) menar att 

uppdelningen mellan olika dimensioner endast är analytiskt möjlig att göra och att de i verkligheten är 

sammanflätade. 

Inflytande och gränser kopplat till ledarskapsstilar 

Två olika delar av essensen som kan ses som motpoler till varandra var dels vikten av att barnen får 

inflytande och dels att de även behöver gränser. Båda dessa delar kan jag koppla till Malténs (2000, s. 

62-63, 65) ledarskapsstilar på olika sätt. Pedagogerna i min undersökning tog upp att det är viktigt att 

prata och diskutera med barnen samt att göra dem delaktiga. Utifrån detta ser jag likheter med den 

ledarskapsstil som Maltén beskriver som den demokratiska. Inom detta ledarskap tas beslut 

tillsammans med gruppen och det finns en diskussion och ett lyssnande på varandra. Här ges 

gruppmedlemmarna eget ansvar men ledaren finns till hands för att ge stöd och hjälp när det behövs 

och försöker stödja samförståndslösningar inom gruppen. Inom denna ledarskapsstil menar Maltén att 

grupptillhörighet och solidaritet utvecklas. Utifrån detta demokratiska ledarskap ser jag även likheter i 

förhållande till mitt resultat kring betydelsen av att arbeta med gruppkänslan inom barngruppen samt 

att pedagogen finns tillgänglig för barnen när det behövs. Eftersom att det även i Ganneruds (2003, s. 

46-47) studie framkommer att arbetet med gruppen och sammanhållningen är viktig tänker jag att 

detta område utgör en central del i förhållande till ledarskap. I mitt resultat framkom det också att 

pedagogerna upplevde att barnen behöver regler, struktur och gränser för att de ska kunna känna sig 

trygga. I likhet med detta tar Maltén upp att en ”låt gå”-mässig ledare som är passiv och inte ger några 

riktlinjer eller sätter upp några förväntningar skapar osäkra barn. Jag tänker att det är intressant att 

både inflytande och gränssättning som egentligen kan ses som varandras motsatser samtidigt utgör två 
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viktiga aspekter av ledarskapet. I förhållande till detta tänker jag att det är en balansgång att förhålla 

sig till båda dessa på samma gång. Detta tänker jag även kan kopplas till några av pedagogernas 

uppfattningar om att det ibland är svårt att veta hur de ska förhålla sig till och hantera olika situationer 

inom ledarskapet.  

Statusproblemet kopplat till omsorgsrelaterade yrken 

Mitt resultat har visat hur viktiga de sociala bitarna som trygghet och goda relationer är för 

ledarskapet. Utifrån detta tänker jag att det är oroväckande att denna del, precis som Gannerud (2003, 

s. 23) tog upp, ofta ges mindre uppmärksamhet i förhållande till de traditionella ämnesområdena. 

Gannerud (2003, s. 2-3) menar att som en följd av att relationella förmågor ofta har en ”kvinnlig” 

kodning så ses de som mindre värda och osynliggörs. Även Heikka och Waniganayake (2001, s. 504) 

tar upp att ett minskat fokus på lärande riskerar att ge pedagoger lägre status. Gannerud (2003, s. 23) 

menar vidare att dessa kompetenser ofta ses som något som skulle vara medfött eller vara en instinktiv 

personlig egenskap och därför skulle kräva lägre utbildning. Jag tänker att detta statusproblem kopplat 

till kvinnlighet och omsorgsrelaterade yrken är ett stort problem om det innebär att minskat fokus på 

de sociala aspekterna som visat sig vara grundläggande i förhållande till ledarskap. 

Jag tänker att lösningen på detta problem aldrig kan vara att utesluta den sociala delen, vilket skulle 

ske på bekostnad av barnens grundläggande sociala trygghet. Istället tänker jag att det är grundsynen 

på dessa bitar som behöver uppvärderas genom en förståelse för dess komplexitet och de kompetenser 

de relationella aspekterna kräver. För att ytterligare stärka detta resonemang så gör Maltén (2000, s.62-

63) ett konstaterande att ledarskapet inte endast utgörs av personliga egenskaper och hävdar att i 

sådana fall vore ju ledarutbildningar meningslösa. Istället menar Maltén att ledarrollen formas genom 

en kombination av kunskap och praktiska erfarenheter. Jag tänker att mitt resultat på flera sätt talar 

emot att relationella kompetenser som att leda en grupp skulle vara medfödda eller personliga 

egenskaper. För det första så upplevde alla pedagogerna att de blivit tryggare i sin ledarroll med tiden. 

Detta tyder på att deras ledarroll har vuxit fram och med andra ord att den inte fanns där från början. 

För det andra så talar det faktum att flera pedagoger lyfter fram teori som en viktig del i lärandet av 

ledarskap emot att det skulle vara någon medfödd eller kvinnlig egenskap. För det tredje lyfte även 

flera pedagoger fram att praktik och erfarenhet är viktigt för att utvecklas i sitt ledarskap. 

Betydelse för praktiken och professionen 

 

Jag tänker att mitt resultat kring den sociala trygghetens betydelse inom ledarskapet, motiverar vikten 

av att detta ämne lyfts fram. Att arbetet kring ledarskap och samspelet med barngruppen aktualiseras 

och diskuteras. Jag tänker även vidare att en ökad förståelse för vikten av de sociala bitarna och den 

kompetens de kräver förhoppningsvis kan bidra till att de får högre status. Även att det kan leda till ett 

ökat engagemang och en ökad medvetenhet kring dessa, enligt mig och även intervjupersonerna, 

otroligt viktiga och grundläggande frågor. Utifrån mitt resultat kring betydelsen av att arbetslaget 

fungerar på ett bra sätt motiveras även vikten av att det sker ett aktivt arbete för att främja samarbetet 

mellan kollegorna. Jag tänker att ett viktigt kriterium för att uppfylla detta är att arbetslaget ges 

tillräckligt med tid för att hinna diskutera och reflektera med varandra, vilket även framkom som 

viktigt utifrån mitt resultat. Eftersom att de sociala bitarna som trygghet, relationsskapande och 

samarbete utifrån denna studie visat sig vara centrala för att ledarskapet ska fungera på ett bra sätt så 

tänker jag att ett ökat fokus på och arbete kring dessa frågor skulle gynna både barn och pedagoger i 
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praktiken. Som en följd av detta tänker jag att resultaten av min studie är av högsta relevans för 

förskollärarprofessionen. Vidare tänker jag att alla förslag och tankar kring konkreta tillvägagångssätt 

inom ledarskapet som framkommit genom mitt resultat, är av direkt betydelse och användning för mig 

i min framtida yrkesroll. 

Slutsatser 

Genom mina resultat, som även stärkts genom tidigare forskning med liknande resultat, har det visat 

sig att de sociala aspekterna som trygghet och positiva relationer är centrala delar av ledarskapet och 

förutsättningar för en väl fungerande pedagogisk verksamhet samt för barnens lärande och välmående. 

Jag tänker att det går att se på betydelsen av denna trygghet som en ”trappa” där alla delar hänger ihop 

och är förutsättningar för varandra. Att pedagogerna känner sig trygga i sitt arbetslag och att 

samarbetet inom detta fungerar, har visat sig vara en förutsättning för att pedagogerna ska känna sig 

trygga i sin ledarroll. Utifrån mitt resultat av att barnen känner av och påverkas av pedagogernas 

sinnesstämning är även denna trygghet hos pedagogen en förutsättning för att barnen ska känna sig 

trygga. Utifrån mitt resultat kring att barnen behöver känna trygghet för att kunna lära sig något 

överhuvudtaget är denna trygghet i sin tur en förutsättning för lärande. Jag tänker även att barnen 

behöver vara trygga för att kunna må bra och ha roligt. Jag förstärker även vikten av denna trygghet 

och som följd att barnen kan lära och ha roligt, genom att det är i enighet med ett av förskolans, enligt 

läroplanen, mest grundläggande uppdrag: 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Skolverket 2010, s. 5). 

Min slutsats är att det mest centrala inom fenomenet ledarskap bygger på att det finns en trygghet 

inom arbetslaget, hos de enskilda pedagogerna och som en följd av detta även hos barnen. Denna 

trygghet har visat sig vara en förutsättning för barnens lärande samt för att ledarskapet och 

verksamheten ska fungera på ett bra sätt. 

Vidare forskning 

Utifrån min slutsats om den sociala funktionens betydelse, alltså av att ledarskapet fungerar och vikten 

av trygghet hos alla inblandade, motiveras betydelsen av att sträva efter ett ledarskap som skapar 

trygghet. En central fråga blir då hur ett arbete för att uppnå detta kan se ut. Med andra ord hur ett 

effektivt arbete i förskolan för att främja ett positivt socialt klimat som bidrar till att både barn och 

pedagoger känner trygghet kan förverkligas. Även om mitt resultat till viss del berör hur detta kan se 

ut i praktiken så tänker jag att det genom vidare forskning skulle vara intressant att fördjupa dessa 

frågor ytterligare. 

Utifrån mina försök att hitta tidigare forskning kring ledarskap i förskolan har det visat sig finnas en 

brist på detta, speciellt i förhållande till en barngrupp. Därför tänker jag att det behövs göras fler 

liknande studier för att öka kunskapen kring detta viktiga ämne. Jag tänker även att mer forskning som 

verkligen lyfter fram vikten av ledarskap, relationsskapande och trygghet i förskolan i förlängningen 

kan bidra till att höja de socio-emotionella delarnas låga status, vilket jag tidigare har motiverat som 

ett problem.  

Vidare tänker jag att det genom min studie har det framkommit en bred bild av ledarskap som 

innehåller flera intressanta aspekter. Eftersom att jag inte har haft utrymme att fördjupa mig i varje del 

finns det möjligheter att följa upp flera av resultaten som framkommit genom vidare forskning.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor (kort) 

Hur många år är du? 

När utbildade du dig till förskollärare/barnskötare? 

Hur länge har du arbetet inom förskola?  

Hur länge har du varit på just den här arbetsplatsen? 

Hur har det sett ut tidigare? (Antal förskolor hen jobbat på, hur länge..) 

 

Ledarskap generellt 

Vilka egenskaper anser du vara viktiga hos en pedagog för att leda en barngrupp? 

Hur tänker du att det ser ut när en barngrupp är ”välfungerande”? 

Vilken roll tänker du att pedagogens ledarskap spelar i strävandet efter detta? 

(Vad tänker du är viktigt för att barnen ska känna sig trygga i gruppen?) 

 

Det egna ledarskapet 

Upplevelsen av 

Hur upplever du ditt eget ledarskap i förhållande till den barngrupp du har just nu? 

Hur ser det ut i barngruppen när du upplever att ledarskapet fungerar BRA? 

(I vilka situationer?) 

Hur ser det ut i barngruppen när du upplever att det fungerar mindre bra? 

Kan du se några mönster kring när samspelet med barngruppen fungerar mindre bra? (Till exempel 

vissa faktorer som påverkar som vissa dagar, vissa tidpunkter, andra omständigheter..) 

Hur känner du att din egen dagsform och ditt humör påverkar ditt ledarskap? 

 (Hur tror du att barnen upplever dig som pedagog?) 

När känner du dig trygg i din ledarroll? 

När känner du dig osäker eller blir stressad? 

Hur upplever du att ditt ledarskap har utvecklats sen du började jobba? 

Konkreta strategier/förhållningssätt 

Hur går du tillväga för att ”få med dig” barngruppen? (Till exempel i samlingen eller inför någon 

aktivitet)  

Hur hanterar du och går tillväga när det blir rörigt och du känner att barnen inte lyssnar på dig? 
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Kan du känna att du blir osäker då eller rädd att situationen ska spåra ur? (Upplevelse men passade 

som följdfråga) 

I vilka situationer känner du att du behöver sätta gränser? 

(Hur gör du för att försöka vara en bra ledare?) 

När är du aktiv? 

När är du passiv? 

Vad har du gjort för att utveckla ditt ledarskap? 

 

Relationers betydelse 

Vilken sorts relation strävar du efter att utveckla till barnen? 

Hur går du tillväga för att skapa goda relationer till barnen? 

På vilket sätt upplever du att det påverkar ditt ledarskap om du har goda relationer till barnen? 

Hur känner du att ditt ledarskap påverkas om du inte riktigt lyckats nå fram till eller skapat en 

förtroendefull relation till ett visst barn? 

Tänker du att det går att ha ett vänskaps-/kompisförhållande till barnen? 

Hur går det ihop med att samtidigt vara en ledare? 

När är du mer på denna nivå? 

När går du mer in i en ”vuxen” eller ”styrande” roll? 

Hur gör du då? 

Hur ser du på balansgången mellan att ge barn inflytande och att samtidigt vara en ledare? 

 

Utbildning i ledarskap 

Vad känner du att du fick med dig om ledarskap i förhållande till en barngrupp från din utbildning? 

Upplevde du att det talades mycket om detta ämne? 

Hur tänker du att man lär sig ledarskap? 

Tycker du att innehållet i utbildningen behöver utvecklas på något sätt kring dessa frågor? 

Hur? 

Varför? 

På vilket sätt diskuterar ni denna fråga i arbetslaget? 

 

 

 



33 

 

Bilaga 2 Informations- och 

samtyckesbrev 

 

                                                                                                                                        

Bagarmossen xx-xx-2015 

Hej pedagog på X Förskola! 

Jag heter Mikaela och är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen så ska vi skriva ett examensarbete. Min studie kommer att 
handla om ledarskap i förskolan. Mer specifikt pedagogens ledarroll i förhållande till barngruppen. 

För att samla in material till mitt arbete så skulle jag vilja boka in en intervju med dig någon gång under 
vecka 47 eller 48. Vid detta tillfälle behöver jag använda mig av ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon 
för att spela in intervjun, detta för att sedan kunna transkribera den.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ditt medgivande för din medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett. 
 
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 

 

Vänliga hälsningar Mikaela 

 

 

 

 
Mikaela Kilander  
Telefonnummer 
Mejladress  
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Anna Westberg Broström (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefonnummer 
Mejladress 
 

 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till mig (Mikaela) innan den X. Om du inte 

samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag ger mitt MEDGIVANDE till deltagande i studien.  

 

 

Namn ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Underskrift ……………………………………………………………………………………………………. 
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