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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken syn på ledarskap som finns bland 

verksamma förskollärare. Särskilt fokus har legat på vad förskollärarna anser vara viktiga 

egenskaper för ett ledarskap i förskolan och hur förskollärarens ledarskap kan vara ett redskap 

för att skapa relationer med barnen. Den metod som används i denna undersökning är 

intervjuer, sex förskollärare från tre olika förskolor har deltagit i studien. Det resultat som 

framkommit genomgående och som lyfts fram på något sätt av alla förskollärare i 

undersökningen, är följande egenskaper; lyhördhet, att kunna se alla barnens individuella 

behov och att vara tydlig som ledare. Dessa tre egenskaper anses av de intervjuade vara 

viktiga för att skapa relationer med och fungera som ledare bland barnen. Då denna studie inte 

gör anspråk på att visa upp ett uttömmande spektrum av förskollärares syn på ledarskap är det 

svårt att göra några trovärdiga uttalanden kring ämnet i allmänhet. Min tanke är dock att dessa 

tre ovanstående resultat, möjligen skulle vara framträdande även i en större studie, då de så 

genomgående varit synliga i denna lilla undersökning.  

Centrala begrepp: Relationer, pedagogiskt ledarskap, relationskompetens 
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1 Inledning 
 

Under min utbildning till förskollärare har jag många gånger reflekterat över mitt ledarskap 

och vad i det som är mer eller mindre gynnsamt i kontakten med barnen och deras utveckling 

och lärande. Mer sporadiska iakttagelser av förskollärares ledarskap har också fångat mig och 

fått mig att fundera kring vilken syn man har på ledarskap, samt vad man anser vara viktigt 

för att fungera som ledare bland barnen. Ett särskilt intresse uppstod för fenomenet när jag 

läste en kurs på universitetet som behandlade just ledarskap i förskola förskoleklass och 

fritidshem. Min syn på vad som är viktigt i ett ledarskap i förskolan har formats under 

utbildningens gång och kommer säkert att vara en process under hela mitt verksamma 

arbetsliv som förskollärare i framtiden. I denna studie vill jag undersöka och reflektera över 

vad förskollärare har för syn på ledarskap. Särskilt fokuseras vilka egenskaper förskollärarna 

anser vara viktigt för att skapa kontakt och verka gynnsamt för barnens utveckling och 

lärande. 

I läroplanen för förskolan kan man läsa följande, som visar på hur förskolans verksamhet ska 

vara och vad de som arbetar i förskolan ska bidra till hos barnen: 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2011 s 5).  

 

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

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2011 s. 6). 

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. 

Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 

och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2011 s. 9). 

 

Läroplanen talar här indirekt om ledarskap, men inte om någon specifik ledarstil. Maltén 

(2000) beskriver olika ledarstilar. Bland annat beskrivs Demokratiskt ledarskap, där ledaren 

låter gruppmedlemmarna vara en aktiv del av planering och genomförande, samt ett 

situationsanpassat ledarskap där man väljer ledarstil utifrån den rådande situationen. Dessa 

skulle kunna kopplas till det ledarskap som läroplanen talar om. Längre fram i studien 

beskrivs olika ledarstilar mer ingående. Min förhoppning är att denna studie främst kan ge 

mig nya insikter och tankar kring mitt ledarskap och ledarskap i förskolan i allmänhet. Jag 

hoppas att den också kan komma andra läsare till del som funderar kring ledarskapsfrågor i 

förskolan. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att få ökad förståelse och reflektera över vilken syn på ledarskap som 

finns bland förskollärare i förskolan. Fokus ligger på vilka egenskaper pedagoger i förskolan 

anser viktiga för att skapa kontakt med barnen och verka gynnsamt för deras utveckling och 

lärande. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka färdigheter och förmågor anser förskollärare vara viktiga för ett ledarskap i 

förskolan? 

 Hur kan pedagogens ledarskap vara ett redskap för att skapa relationer med barnen i 

förskolan? 
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2 Bakgrund 
 

Under lång tid har det funnits en tydlig hierarkisk ordning mellan barn och vuxna. De vuxna 

var auktoritära och det var inte ovanligt att barn var ”rädda” för vuxna, man förväntade att 

barnen skulle ha respekt för de vuxna, det vill säga att de kände sig underordnade de vuxna. 

Det var inte så att vuxna var elakare förr, utan de representerade det samhälle som var då, på 

samma sätt som vuxna idag är representanter av dagen samhälle, med den skillnaden att 

förväntningarna ser annorlunda ut idag. Människor är alltid en del av den kultur som man 

finns i (Kernell, 2010).  

Man var i den äldre tidens skola inte intresserad av barns tankar om saker och ting, de skulle 

vara tysta och lyssna när vuxna talade, de skulle helt enkelt veta sin plats och det fanns en 

inställning att när barnen blir äldre är det deras tur att få göra sin röst hörd. Den självklara 

ledaren för barngruppen var läraren och det var också läraren som tog alla initiativ och höll 

ordningen i gruppen, arbetet grundade sig på en enkelriktad respekt. Det var svårt för läraren 

att veta vad eleverna kunde och vad de var intresserade av, eftersom de sällan eller aldrig fick 

komma med förslag eller spontana frågor (Kernell, 2010). 

Barnen har en annan status i dagens samhälle. De är mer likvärdiga med de vuxna än tidigare 

och de ges mer möjlighet för barnen att ta plats, komma med egna initiativ och de får mer av 

det som Kernell kallar för vingelmån. Alltså det utrymme som barn behöver för att finna 

balans i samvaron med andra. Idag fungerar det inte med en ensidig respekt, utan det skall 

vara ömsesidigt för att accepteras i skolan och i samhället. Att etablera relationer och 

ömsesidig respekt, kan tyckas ta mycket tid i anspråk av skolarbetet, men samtidigt finns det 

egentligen inget viktigare skolarbete, än att barnen tränas i att fungera tillsammans med andra. 

Den gamla tidens lärare skulle inte komma eleverna för nära menade man, läraren skulle vara 

distanserad, eftersom en alltför nära och personlig kontakt, kunde föra med sig att läraren 

förlorade respekten. Idag menar man istället att ömsesidiga och nära relationer är viktiga och 

nödvändiga för att barnen ska lyssna och visa respekt till andra i sin omgivning. Som goda 

ledare och lärare måste vi givetvis ingripa i olika situationer när eleverna exempelvis inte 

visar respekt mot andra och det fungerar bäst om man har nära relationer till eleverna 

(Kernell, 2010). 

Tallberg Broman (2002) beskriver kvalitéer som var önskvärda hos förskollärare, utifrån ett 

uttalande från 1945. Där beskrivs bland annat följande egenskaper som viktiga hos en 

förskollärare: hon bör ha humor, vara optimistisk och ha ett jämt och glatt humör. Hon bör 

göra allt för att hållas frisk, både andligt och kroppsligt, små barn borde skonas från en sjuk 

och trött ledarinna. Man behöver vara fysiskt stark och klena unga flickor bör avrådas bestämt 

för att söka sig till detta yrke. Hon bör vidare ha god smak, vara händig, uppfinningsrik och 

kunna åstadkomma fina saker av nästan ingenting. Helst ska hon också vara musikalisk, vara 

en god organisatör, känna till och stödja sig mot forskning, hon får inte vara jäktad, utan ska 

vara lugn, samt ha tid och tålamod med alla barn (Tallberg Broman, 2002). 
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Ledarskap 

Ett ofta återkommande begrepp i denna studie är ledarskap. Det finns många olika synsätt på 

ledarskap (Maltén, 2000) och jag beskriver här några olika perspektiv som 

sammanfattningsvis utgör underlag och utgångspunkt för min studie.  

Maltén (2000) beskriver det som svårt att hitta en enkel definition för ledarskap, det finns lika 

många uppfattningar som det finns personer som försöker definiera begreppet. Vid studier av 

ledarskap kan man få en förståelse för vad det handlar om, även om synsätten är många. 

Egenskaper som enligt Maltén efterfrågas i ett ledarskap, är att man ska kunna föra de ledda 

från osäkerhet till trygghet, kunna skapa struktur, kontinuitet och möjliggöra utveckling. 

Ledord som ofta förekommer när man ska försöka definiera ledarskap är; ”påverka” och 

”mål”, därför kan sägas att ledarskap handlar om att påverka andra människor i riktning mot 

bestämda mål. Maltén betonar vidare att samspelet med andra människor är en viktig 

ingrediens i ledarskapet, ledaren måste vara engagerad i relationen till medarbetarna och 

poängterar att kännetecken för ett gott ledarskap är förmågan hos ledaren att skapa mening för 

följarna. Vidare redogörs för en ledares pedagogiska funktioner, dit hör målinriktning, 

tydlighet, beslutsförmåga, konfliktvana, konstruktiv kritik, lyhördhet, samarbetsvana samt 

initiativförmåga (Maltén, 2000).  

Det ledarskap som förekommer i skolans värld i förhållandet mellan pedagog och barn 

benämns också som pedagogiskt ledarskap och definieras enligt följande; Lärarens förmåga 

att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, att motivera 

eleverna till aktivt deltagande och att skapa arbetsro (Jensen & Løw, 2009 s.16). 

Grundläggande för ett pedagogiskt ledarskap handlar om att läraren har en balansgång mellan 

frihet och styrning, vilket innebär att det finns utrymme för barnet att följa egna intressen och 

idéer. Det innebär dock inte att regler och ramar saknas, utan dessa måste finnas och kan 

också verka för att vidga perspektiv för den enskilde. Det är dock viktigt med genomtänkta 

och meningsfulla ramar och regler, för att de ska ge handlingsutrymme och meningsfullhet för 

de involverade (Ryberg & Bro, 2009). Utmaningen för just läraren är att kunna se barns och 

ungdomars möjligheter att utvecklas och lära sig, samt att kunna skapa rum för lärande 

(Lindström & Pennlert, 2004).  

Maltén (2000) diskuterar om en ledare behöver speciella personlighetsdrag för att fungera 

som ledare och kommer fram till att man inte enbart kan se till olika personlighetsdrag när 

man söker en bra ledare, utan menar att samspelet mellan personligheten och situationen kan 

ge utveckling för ett gott ledarskap. Skulle ledaregenskaperna endast vara medfödda skulle 

ledarutbildningar eller lärarutbildningar vara onödiga. Malten menar att om man ska lyckas 

med sin ledar- och lärarroll bör man behärska vissa funktioner som han hoppas går att lära sig 

genom utbildning. I en studie som gjordes för att ta reda på vilka lärarens specifika 

ledaregenskaper bör vara, kom lyhördhet, omtanke, bry sig om, ta sig tid till och behandla alla 

lika högst upp på listan av vad som kännetecknar en bra lärare (Maltén, 2000).  
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Den tysk-amerikanske forskaren Lewin och hans kollega Lippit kom med ett av de tidigaste 

forskningsbidragen inom ledarskap mot slutet av 1930-talet. De tog fram tre olika stilar för 

ledarskap, nämligen (Maltén, 2000); 

 Auktoritärt ledarskap: Ledaren styr gruppen och verksamheten i minsta detalj, 

diskuterar sällan med gruppmedlemmarna och tar alla beslut själv.   

 Demokratiskt ledarskap: Ledaren låter gruppmedlemmarna vara en aktiv del av 

planering och genomförande. Beslut fattas tillsammans och gruppmedlemmarna 

förväntas ta eget ansvar. Kommunikation och samarbete är kännetecknande för denna 

ledarstil. 

 Låt gå - mässigt ledarskap: Ledaren är passiv och håller sig utanför. 

Gruppmedlemmarna gör som de vill och får råd och upplysningar av ledaren, endast 

om de frågar efter det. Man beskriver också denna ledarstil som en frånvaro av 

ledarskap (Maltén, 2000). 

Ett demokratiskt ledarskap är tidstypiskt, det betraktas som det rätta i dagens skola och 

samhälle och är den man fångas av när man går igenom de olika ledarstilarna. Valet av 

ledarstil är dock inte lika enkelt och självklart som det till en början kan verka. Ledaren måste 

praktisera ledarstil utifrån hur mycket tid som finns till förfogande, hur uppgiften ser ut samt 

gruppens karaktär och mognad (Maltén, 2000). Hur mycket styrning som behövs från ledaren 

är beroende av hur mogen/omogen gruppen är. En omogen grupp behöver mer styrning, 

medan en mer mogen grupp behöver mer eget ansvar och självständighet i arbetet(Maltén, 

1992). Maltén kallar detta för situationsanpassat ledarskap, där det gäller att använda ledarstil 

utifrån den rådande situationen och sammanhanget. Detta kräver förmåga att agera på många 

olika sätt i sitt ledarskap, där stilanpassning, flexibilitet och balanseringsförmåga är viktiga 

ingredienser (Maltén, 2000). En teori är att framgång i ledarskapet beror på att ledaren lyckats 

möta och balansera de olika krav som det ställs inför i en viss situation. Med denna teori 

kräver olika situationer, olika ledarskap (Olsson, 1998).  

Lahdenperä (2007) lyfter fram och skiljer ut fyra olika perspektiv på ledarskap. Den första är 

att man studerar ledaren som individ eller person. I centrum för denna utgångspunkt finns 

ledarens egenskaper, personlighet, mognad, färdigheter, förmågor, beteende, stil etc. Dessa 

ledare kan ses som oberoende av verksamhet och förväntas kunna leda framgångsrikt vilken 

verksamhet de än tar sig an. Det andra perspektivet är organisation och ledarskap, i detta fall 

blir organisationen betydande och det är också utgångsläget vid beskrivning av den 

framgångsrika ledaren. Den tredje är att man ser ledarskapet som att det inte är en egenskap 

hos en person, utan det handlar om relationen mellan ledaren och de som blir ledda och vilken 

förmåga personen har att fungera och samarbeta tillsammans med andra. Den optimala 

ledaren är social, har förmåga att kommunicera, entusiasmera, fånga deltagarna och ska 

ständigt vara i färd med att kunna ändra sig utifrån de situationer och behov som uppstår. I det 

fjärde perspektivet ser man ledarskapet utifrån sammanhanget, det är en produkt av en social 

konstruktion och man kan säga att situationen och sammanhanget skapar ledaren och 

ledarskapet (Lahdenperä, 2007).  
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Vidare skriver Lahdenperä att ledare som ofta uppfattats som förebilder kan beskrivas med att 

de har ett interkulturellt ledarskap. Interkulturell beskrivs som olika typer av 

meningsskapande kulturer som interagerar och livnär varandra; såsom etniska, religiösa, 

språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga. Interkulturell 

är en pågående process människor emellan. Interkulturalitet är en ömsesidig påverkan mellan 

olikheter. Dessa beskrivningar kan sammanfattningsvis förklara vad ett interkulturellt 

ledarskap handlar om. Några färdigheter som de interkulturella ledarna som studerades i 

boken hade var kreativitet, god kommunikationsförmåga, förmåga till konflikthantering, 

förmåga till empati, gränsöverskridande, kaoståliga, personlig och kontaktskapande 

(Lahdenperä, 2007). 

3.2 Utveckling och lärande 

Sociokulturell teori 

Lev Vygotskij är en rysk psykolog som levde och verkade under slutdelen av 1800- och 

början av 1900-talet. Han är en viktig teoretiker när det gäller sociokulturell teori. Vygotskijs 

teori handlar om hur människan direkt från födseln lever i en social kontext där samspelet 

mellan det yttre och det inre, mellan individ och omgivning, har betydelse för utveckling och 

lärande. Vygotskijs teori skiljer sig från flera andra teorier, eftersom han menar att utveckling 

inte kan förstås utifrån endast en princip, utan att det är kontentan av flera olika, där olika 

principer kan ha olika mycket betydelse under olika skeden i livet (Imsen, 2006). 

 

Något som utmärker Vygotskijs teori är att social aktivitet är utgångspunkt för utveckling och 

tänkande. Det sociala samspelet kommer först, sen den individuella intellektuella 

utvecklingen. Barnet går från att först kunna göra saker tillsammans med andra, för att sedan 

kunna göra det själv.  Det viktigaste redskapet om hur vi socialiseras till människor är genom 

språket enligt Vygotskij. Han menar att den intellektuella utvecklingen har sin begynnelse i 

språket. Till en början handlar det inte om något verbalt språk, utan om mimik, ögonkontakt 

och variationer i röstläget. Språket är enligt Vygotskij viktiga byggstenar för utvecklingen av 

tänkandet. Språket är inledningsvis en social aktivitet men allteftersom barnet blir äldre kan 

man dela upp språkfunktionen i två delar, ett språk som man kommunicerar med och ett språk 

för inre tal som ligger till grund för tanken. När barnet blir äldre försvinner det egna inre talet 

och ersätts med tänkande. På detta sätt är språket nödvändigt för den intellektuella 

utvecklingen (Imsen, 2006). 

 

En annan utmärkande punkt för Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen eller den 

närmsta utvecklingszonen. Denna zon är skillnaden mellan vad barnet kan göra tillsammans, 

med hjälp och stöd av någon annan och vad barnet klarar på egen hand. I pedagogiskt 

sammanhang handlar det om att få barnet att utforska, upptäcka och arbeta tillsammans med 

andra och finnas tillhands som stöd och hjälp på barnets väg mot att klara något själv. 

Vygotskij förespråkar utmaningar som handlar om att barnet ställs inför utmaningar som 

stödjer och drar utvecklingen med sig, att liksom väcka liv i de förmågor inom den proximala 

utvecklingszonen hos barnet som är i färd med att mogna. Undervisningen ska alltså ligga lite 

högre än det som barnet redan kan för att barnet liksom måste arbeta lite för att nå dit (Imsen, 

2006). 
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3.3 Relationer 

Relation som begrepp kommer från relatio i latinet och innebär kontakten och förhållandet 

mellan två människor. Således uppstår en relation i den stund när människor möts. Hur 

exempelvis barn i en grupp uppfattas är beroende av situationen och det ömsesidiga 

förhållandet. Om en elev beskrivs som aktiv, så är den bedömningen gjord, till skillnad från 

de andra eleverna, som förefaller vara mer passiva. Av detta skäl är det inte vettigt att ge en 

beskrivning av parterna i en relation endast utifrån personliga egenskaper. Istället måste man 

se det som att en viss relation är präglad av det ena eller det andra, exempelvis aggressivitet, 

men man ska akta sig för att tillskriva det till någon person. Som människor kommer vi alltid 

att interagera när vi är i relationer, oavsett om vi vill det eller inte, vi kan aldrig undgå att 

interagera när vi är i relation med andra (Löw, 2009). 

Begreppet relationskompetens handlar om relationer i professionella sammanhang och bör 

endast användas när man beskriver dessa, alltså där den ena av parterna i relationen har en 

professionell ställning, som exempelvis den mellan läraren och eleven. Relationen mellan 

exempelvis barnet och föräldrarna är av mer känslomässig karaktär. För pedagoger kan 

relationen även vara emotionell, men kraven ser ändå annorlunda ut, man behöver en annan 

rationalitet, insikt och överblick som pedagog (Juul & Jensen, 2009). Definitionen av 

professionell relationskompetens lyder enligt Juul och Jensen (2009): 

Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt eget 

beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, samt förmågan att vara 

autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket. Och som pedagogens förmåga och vilja att 

påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet = den pedagogiska etiken (Juul & Jensen, 2009 

s.124). 

Människor som är mycket vackra, fula, eller personer med olika typer av handikapp, kan ofta 

känna att de blir sedda på, men att de ändå inte blir ”sedda”. Det är två helt olika upplevelser, 

den att bli sedd och den att bli sedd på.  Att kunna se barn eller andra människor, handlar om 

att kunna se bakom ett beteende eller ett utseende. För pedagogen kan det exempelvis handla 

om att se bakom barnets hyperaktivitet och vrede, att liksom kunna se att ögonen uttrycker 

sorg, även om det mest påfallande är beteendet. Det viktiga för upplevelsen av att bli sedd, är 

att bli bekräftad och accepterad och är således det som blir det viktiga för att barnets 

självkänsla ökar och i sin tur lägger grund för en mer verklig kontakt mellan barn och vuxen. 

Detta gör i sin tur att pedagogen tas på större allvar och möts med respekt och empati (Juul & 

Jensen, 2009). Relationen mellan ledaren och gruppmedlemmarna är det viktigaste för 

ledarskapets effektivitet och för att medlemmarna ska följa sin ledare. Det är alltså inte 

självklart att ledaren får en ledarroll med inflytande på gruppen, relation och växelverkan är 

viktigt för att detta skall lyckas. En teori är att framgång i ledarskapet beror på att ledaren 

lyckats möta och balansera de olika krav som det ställs inför i en viss situation. Med denna 

teori kräver olika situationer, olika ledarskap (Olsson, 1998).   

Daniel Stern menar att lärare i allra högsta grad bör vara medvetna om hur de fungerar i 

relationer, eftersom barns utveckling och lärande är starkt kopplade till och avhängiga av de 

relationer som de finns i. Det finns några egenskaper, vilka är speciellt viktiga byggstenar för 

att skapa relationer som gynnar barnens utveckling och lärande. Det handlar om förmågan att 
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visa tolerans, respekt, intresse och empati för den enskilda individen (Jensen, 2009). Läraren 

måste finna barnet där det är just nu, för att kunna skapa möten som passar in på barnets 

dagsaktuella form. Det handlar om att kunna se och fånga in hela barnet, med allt de bär med 

sig i sina livsryggsäckar, både deras historia och det som händer just nu kring barnet och dess 

närmaste omgivning. De är påverkade av de liv de befinner sig i och som lärare är det 

avgörande att vara närvarande och intresserad av det, för att överhuvudtaget ha en möjlighet 

att bygga relationer med dem (Jensen, 2009). Jensen (2009) menar också att läraren måste 

vara förtrogen med sig själv som yrkesmänniska. Det är grundläggande att vara medveten om 

sina styrkor och svagheter för att kunna utstråla den äkthet, personliga auktoritet och tydlighet 

som behövs för att leda en grupp barn eller elever. Kan man inte det, är det lätt att falla 

tillbaka på den gamla tidens auktoritära metoder av barnuppfostran (Jensen, 2009). 

Åberg och Lenz Taguchi (2007) skriver om vikten av att lyssna och ta barnens tankar och 

teorier på allvar för att få veta vad de är intresserade av. En pojke som beskrivs i deras bok 

samtalar med en pedagog om att lyssna och menar att man måste ha god ”hörstyrka” för att 

kunna höra allt som alla säger, man måste lyssna noga på allt, det är enligt pojken det enda 

sättet att få bra ”hörstyrka”.  

För att få kontakt med barnen, måste vi mötas som människor. Kontakt och möte handlar om 

den vardagliga, trygga och varma relationen mellan barnet och läraren. Har man kontakt 

lyssnar man på varandra som likvärdiga människor, även om uppgifterna ser olika ut för de 

inblandade, som exempelvis i kontakten mellan läraren och eleven. Har man kontakt är man 

genuint intresserad av den andre, man lyssnar intresserat till den andres åsikter, förväntningar 

och förhoppningar. Man hanterar ömtåligt den andres glädjeämnen och bedrövelser. Man 

måste på något vis försöka förstå hela människan och allt som kan påverka denne. Det handlar 

om helheten och kunskapen kring individen samt försök till förståelse för hela människan, för 

att kunna skapa kontakt och möten med den andre. Kontakt är helt enkelt att ha omsorg om 

andra (Imsen, 2006). 

Juul och Jensen (2009) lyfter fram och beskriver två punkter som är viktiga för ledarskapet 

och de pedagogiska processerna.  

 Autenticitet handlar om förmågan som den vuxne har när det gäller att vara 

yrkespersonligt närvarande i relationen. Det är viktigt att vara äkta både för den egna 

auktoriteten men också för att den genererar barnens möjligheter att vara äkta i 

relationen. Det lägger också grund för deras egna inre ansvarstagande, som handlar 

om det inre ansvar alla människor har, för sin egen del, när det gäller gränser, behov, 

känslor och mål. 

 Ansvar förstås som det ansvar den vuxne har för relationens kvalitet. Ansvaret i 

vuxen- barn relationen, vilar helt på den vuxne, eftersom barn inte förmår ta ansvar för 

kvalitén i relationen till vuxna. Varje gång ansvaret läggs över på barnet, resulterar det 

i dålig trivsel för barnen och sämre kvalitet i relationerna (Juul & Jensen, 2009). 

Juul och Jensen (2009) har också översatt och lyfter i sin bok fram kompetenser som de 

menar vara viktiga för förskollärare. Det handlar sammanfattningsvis om att ha kompetens att 
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ingå i relationen med barnen och att ha en förståelse för att man har betydelse för barnet, även 

fast man inte är deras föräldrar, samt att människor etablerar relationer och att det hör till 

mänsklighetens sätt att vara i gemenskap med andra. Juul och Jensen (2009) menar också att 

det är viktigt att tillåta den pedagogiska verksamheten att likna livet och att stå ut med det, att 

låta verksamheten vara den mellanmänskliga gemenskap den faktiskt är. 
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4 Metod 
 

Undersökningen har genomförts genom litteraturstudier inom valt ämnesområde samt 

intervjuer av förskollärare verksamma i förskolan. En strukturerad intervjumetod har använts, 

vilket innebär att fasta frågor ställdes till alla som deltog i undersökningen (Johansson & 

Svedner, 2010). Denna metod valdes för att få en struktur vid sammanställning och 

bearbetning av svaren. Även om frågorna var fasta till alla, gjordes ändå försök i att formulera 

dem öppet för att möjliggöra för informanterna att komma med egna öppna svar. Det finns en 

risk, att man genom att vinkla frågorna, får de svar man önskar (Johansson & Svedner, 2010). 

Detta försökte minimeras genom att formulera frågorna öppet, för att få fram informanternas 

verkliga åsikt inom området.  

 

En svårighet vid intervjuer kan vara att hålla tillbaka reaktioner med egna synpunkter, så 

kallade egoimpulser som påverkar och förstör intervjun eller samtalet (Hägg & Kuoppa, 1997, 

2007). Även Johansson och Svedner (2010) och Dalen (2007) lyfter fram detta att 

intervjuaren lätt kan, utan att själv märka det, uttrycka förväntningar och värderingar som 

påverkar svaret hos den som intervjuas. Detta är något jag velat vara vaksam över och ta i 

beaktande vid intervjuerna så att det inte påverkar och förstör de intervjuades svar. Dock 

upplevde jag vid transkriberingen att jag ändå vid något tillfälle inte väntade ut informanten 

ordentligt, utan var för snabb med en följdfråga eller kommentar, vilket kan ha påverkat 

svaren.  

 

Vid intervjuer är det vanligt att pauser uppstår när exempelvis informanten behöver lite 

betänketid innan han eller hon svarar på en fråga. Som forskare är man ofta väldigt insatt i 

ämnet eftersom man läst på i litteratur, men för den som intervjuas är det kanske första 

gången man funderar över frågeställningen och informanten kan då behöva lite tid för att 

fundera ut vad man tycker i frågan. Därför behövs pauser ibland och de kan också vara 

skapande, eftersom de ger tid till den intervjuade att fundera och reflektera (Dalen, 2007). Jag 

har försökt att vara tillåtande med pauser och betänketid för mina informanter. Vid vissa 

intervjuer, där jag upplevt att den intervjuade blivit stressad av att man inte kommer på ett 

snabbt svar, har jag talat om att det är helt förståeligt att man behöver betänketid och liksom 

försökt avdramatisera pausen på så vis. 

4.1 Urval och genomförande 

Vid undersökningen har sex förskollärare, verksamma på tre olika förskolor i en mellanstor 

stad i Sverige intervjuats, två förskollärare från varje förskola. En förskola ligger ute på 

landsbygden och de två övriga i olika stadsdelar. Min ambition var att få tag på tio 

förskollärare att intervjua för att få en lite större spridning och validitet i svaren. Att intervjua 

några fler handlar inte om många timmars extra arbete, men ger som resultat ett fylligare svar 

med högre validitet (Johansson & Svedner, 2010). Jag fick dock snopet uppleva svårigheten 

att få tag på deltagare till undersökningen. Efter att ha sökt och ringt upp fyra förskolor och 

fått nej av många fler förskollärare, kände jag att min tid var begränsad och inte längre räckte 

till att ringa runt till olika förskolor. Anledningen till att så många valde att inte ställa upp på 

intervjuer var att förskolorna och förskollärarna redan upplevde att de hade en hög belastning 
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med det egna arbetet, samt med studenter från lärar- och psykolog programmen. Jag hade 

avtalat att få göra intervjuer med en förskola som jag fått kontakt med under utbildningen, här 

kom sjukdomar och annat in i bilden, som gjorde det svårt för dem att ställa upp, vilket 

resulterade i ytterligare bortfall. Jag har slutligen slumpmässigt valt ut de förskolor där jag 

intervjuat förskollärare, helt enkelt nappat direkt på dem som var villiga att ställa upp. Det är 

ett positivt slumpmässigt urval, eftersom de förskollärare som deltar i studien, själva valt att 

tacka ja. Förskollärarna i undersökningen har varierande arbetslivserfarenhet. Två 

förskollärare har arbetat i tre år, de övriga har arbetet i två, elva, femton och trettiotvå år 

vardera. Alla förskollärare som deltagit i studien är kvinnor, vilket också är helt slumpmässiga 

val. Jag har inte medvetet sökt efter kvinnliga deltagare till studien, utan alla jag kommit i 

kontakt med vid rundringning har varit kvinnor och därför blev också utfallet endast kvinnliga 

deltagare. 

4.2 Datainsamling 

För att få fram data till studien konstruerades ett intervjuunderlag med 8 frågor (se bilaga). 

Frågorna har jag kommit fram till genom att läsa litteratur och genom att ta utgångspunkt i 

undersökningens syfte. Efter att frågorna formulerats skickades de till handledaren för 

granskning, varefter små justeringar gjordes, innan instrumentet var färdigt att användas. 

Förskolorna kontaktades via telefon för att boka tid för intervjuer, sedan besöktes förskolorna 

mellan den 16-19 april 2012, för att genomföra de inbokade intervjuerna. Varje intervju tog 

mellan 10-15 minuter. Alla intervjuer har spelats in med diktafon och transkriberades för att 

materialet skall vara lättare att bearbeta och sammanställa. Det är mycket viktigt att göra 

ljudinspelningar vid intervjuer, för att få med det informanterna uttrycker med egna ord 

(Dalen, 2007).  

4.3 Litteraturstudier 

Vid genomläsning av examensarbeten hittade jag till en början litteratur som verkade 

intressant för min studie, litteratur har sedan lett till annan litteratur, som succesivt har gåtts 

igenom och gallrats ut. Jag har också sökt på universitetsbiblioteket efter litteratur, samt 

använt mig av kurslitteraturlistor från tidigare kurser under utbildningen. Genomläsningen har 

först gjorts ytligt för att hitta det som verkar relevant för just min studie, varefter en mer 

djupgående läsning gjorts av den litteratur som valts ut. Höst, Regnell och Runesson (2006) 

beskriver sökandet av litteratur i tre olika steg. Det handlar om att först söka brett på alla 

möjliga tänkbara sätt, exempelvis bibliotek, litteraturlistor, internet mm. Nästa steg är att välja 

ut det som är relevant, genom att göra en översiktlig läsning, sista steget är sedan att söka 

djupt på ett mer fokuserat sätt i relevanta källor. Detta förfaringssätt har jag använt mig av för 

att komma åt litteratur som är relevant för just min undersökning. 

4.5 Källkritik 

Enligt Höst et al.(2006) skall ett ifrågasättande av källors relevans och trovärdighet vara 

centralt vid vetenskapliga arbeten. Man bör ställa följande frågor inför varje källa: 

 Om materialet är granskat och i sådana fall av vem? 

 Vem garanterar trovärdigheten? 

 Om metodiken i undersökningen är trovärdig? 
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 Om resultaten framtagits i ett sammanhang som har relevans med mina 

frågeställningar? 

 Om resultaten bekräftats alternativt lett till ett erkännande samt refererats i andra 

sammanhang som kan anses trovärdiga (Höst et al., 2006)?  

I studien har ett ifrågasättande av källorna varit centralt och stor vikt har lagts vid författarens 

bakgrund, samt en kontroll av den aktuella författarens referenser. En relevanskontroll mellan 

litteratur och frågeställningar har gjorts fortlöpande under studien, vilket medfört borttagning 

av en del teori som ansetts vara irrelevant. Författarna i den litteratur som används refererar i 

vissa fall till varandra, en del av författarna bedriver även forskning inom ämnet ledarskap 

och relationer. Höst et al. (2006) avråder från användandet av internet som källa, då det är en 

svårighet att värdera kvaliteten på källorna från internet. Inga källor från internet har använts i 

denna studie. 

4.6 Etiska överväganden 

Deltagarana skall informeras kring syftet med studien, de ska ha gett sitt godkännande till att 

delta och får när som helst säga upp sitt deltagande, utan att det får några negativa 

konsekvenser för dem (Johansson & Svedner, 2010). Innan varje intervju har informanten 

blivit informerad om syftet med studien, därefter har de fått ge sitt godkännande att delta samt 

att de kan avbryta sitt deltagande när som helst.  

 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem (Dalen, 2007 s. 23). Materialet som spelats in och transkriberats, har 

avidentifierats på så vis att förskollärarnas namn bytts ut till siffror och det framkommer 

heller inte på vilken förskola de arbetar. Efter att materialet använts färdigt i studien, har både 

ljudfiler och de transkriberade textdokumenten raderats. 
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5 Resultat 
 

Som tidigare nämnts, har förskollärarnas namn bytts ut till siffror och benämns i texten som 

förskollärare 1, 2, 3… osv. Jag har delat upp resultatdelen och mina intervjufrågor i två delar, 

utifrån mina två frågeställningar. Målet har varit att redogöra för ett så fullständigt och 

mångsidigt resultat som möjligt, för att den som läser, själv ska kunna dra slutsatser samt 

kunna pröva om min analys och slutsats håller, mot det resultat som framkommit. I många 

examensarbeten kan man se att författarens egen syn på vad resultatet borde bli, påverkar 

resultatet, genom att man bara plockat ut resultat som ger stöd för den egna uppfattningen 

(Johansson & Svedner, 2010).  

5.1 Viktiga färdigheter och förmågor hos förskollärare 

Vad anser du är viktiga färdigheter och förmågor hos en pedagog i förskolan? 

Att vara lyhörd och kunna lyssna på barnen var egenskaper som nästan alla informanter lyfte 

fram som viktiga i förskollärarens ledarroll: Det är ju att man är lyhörd, att man kan lyssna 

på barnen/…/ har man inte den förmågan, då tror jag att det är väldigt svårt och jobba som 

förskollärare faktiskt (Förskollärare 1, 16 april 2012). Ja det är ju att man är lyhörd 

(Förskollärare 2, 16 april 2012). Ja, jag tycker att man måste va lyhörd och så (Förskollärare 

4, 19 april 2012). Att man ska kunna vara lyhörd, det är jätteviktigt (Förskollärare 6, 19 april 

2012).  

 

Vidare hävdade hälften av de intervjuade, att viktiga egenskaper är att kunna se alla barns 

olika och individuella behov, Att man kan se alla barnens behov (Förskollärare 1, 16 april 

2012). Att man har förmågan då att se alla barn (Förskollärare 2, 16 april 2012). För alla 

barn är ju inte likadana… (Förskollärare 3, 17 april 2012).  

 

Hos flera informanter framkom också flexibilitet, förmågan att kunna planera om, anpassa sig 

utifrån situationen och barnens dagsform som viktiga färdigheter och förmågor.  Det är ju 

väldigt viktigt och kunna se barnet där det är, alltså kunna bemöta och känna av barnets, vad 

ska man säga, barnets dagsläge litegrann och liksom kunna anpassa sig som förskollärare 

efter situationen/…/det kan ju hända mycket i hemmet också, som man inte har koll på riktigt, 

men som man också måste ta med i beräkningen när man lägger upp dagen (Förskollärare 3, 

17 april 2012). Det är jätteviktigt att man är flexibel (Förskollärare 6, 19 april 2012). Jag kan 

tycka att det är framförallt att man måste va väldigt flexibel i det här yrket och det blir ju inte 

alltid som man har tänkt sig många gånger (Förskollärare 1, 16 april 2012). 

Egenskaper som bara en eller två av de intervjuade ansåg vara viktigt var: 

Och att man, ja, att man då också är lite strukturerad och har liksom en plan, att man jobbar 

mot målen helt enkelt. Ja, alltså läroplanen och att man liksom planerar upp arbetet så att 

man har en tanke med det man gör (Förskollärare 2, 16 april 2012). 

Det är först och främst att man måste tycka om barn/…/ att man har kompetens, att man har 

utbildning, det är jätteviktigt så att man kan jobba med barn (Förskollärare 6, 19 april 2012). 

Jag tycker att man ska inte va alltför principfast heller och så tycker jag inte om 

millimeterrättvisa (Förskollärare 4, 19 april 2012). 
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samtidigt som man ju även måste kunna samarbeta, för man är ju ett arbetslag och man kan 

ju inte bara köra sitt eget rejs (Förskollärare 1, 16 april 2012).  

Ja alltså jag tycker ju det kan va ganska bra och vara konsekvent i vissa fall och va ärlig, 

rättvis så långt det går liksom (Förskollärare 5, 19 april 2012).   

 

Vad anser du är viktigt i förskollärarens ledarskap för att barnen ska utvecklas och lära 

sig? 

För att barn ska utvecklas och lära sig ansåg de flesta av informanterna att förskolläraren 

måste fånga barnets intressen och var de befinner sig för att sedan spinna vidare därifrån i sin 

planering. Det framkom att man måste lyssna till barnen, vara i dialog samt låta barnen vara 

delaktiga för att finna möjligheten till utveckling och lärande.  

Ja, det är ju framförallt och vara intresserad av vad barnen har att säga och vad barnen är 

intresserade av (Förskollärare 5, 19 april 2012).  

Det är ju, tycker jag att kunna se barnet där det är, i utvecklingszonen just då, men sen också 

kunna pusha barnet och lyfta det, till där man då ser att nästa delen utav utvecklingen ska 

ske/…/att kunna tillvarata barnets förmåger och kunna lyfta dom därifrån/…/det är ju också 

en gräns att inte pusha barnet för mycket för då kan det ju låsa sig t.ex. (Förskollärare 3, 

17april 2012). 

Det som jag tycker, är att man ska kunna se helheten under hela dagen, barn utvecklas hela 

tiden i olika situationer, att man fångar de här situationerna, det är jätteviktigt/…/. Så att 

fånga tillfällen, det är jätteviktigt. Fånga tillfällen under dagen (Förskollärare 6, 19 april 

2012). 

Ja men det är väl mycket det här också att man försöker fånga barnens intresse och att man 

låter barnen vara delaktig i mycket också, som på samlingar, att man försöker få en dialog 

som, att det inte bara är jag som förskollärare som sitter och pratar. Utan att dom får vara 

med och fundera och att man tillsammans kanske liksom spinner vidare på nånting, så det är 

väl mycket det att dom får vara delaktiga(Förskollärare 1, 16 april 2012).  

Jag tror man får tänka igenom vad dom tycker att, vad dom gillar och göra för nånting och så 

får man försöka linda in det i det litegrann, eller utmana. För att om man ser till förr i tiden, 

då var det ju väldigt vanligt att man hade samlingar och då satt ju dom vuxna och man hade 

bilder man visa och prata och alltså det förstod man ju att det här var ju kanske hälften som 

lyssna och dom andra satt kanske bara där av artighetsskull (Förskollärare 4, 19 april 2012). 

 

En förskollärare framhöll vikten av att se det positiva i alla barn och att utgå från det barnet är 

bra på för att gynna utveckling och lärande. Att man ser det positiva i alla barn, det är 

jätteviktigt, att man uppmärksammar saker dom faktiskt är bra på, utvecklar det och sen att 

man kan jobba lite försiktigare med sånt som dom inte är så duktiga på, brukar jag tänka 

(Förskollärare 2, 16 april 2012). 

 

Hur ser du på ledaregenskaper, är det något man lär sig, eller något man har med sig från 

födseln? 

Alla menade att det är kombinerat, man har något med sig i det att vilja vara ledare, men att 

man sedan lär sig och bygger på genom utbildning och arbete. Flera uttryckte också att vissa 
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har mer med sig från födseln än andra, en del har så mycket att de bara fungerar hur bra som 

helst direkt. Det framkom också att personer som inte har några ledaregenskaper alls i sig från 

början, att de nog inte söker sig till ett yrke som exempelvis förskollärare. 

Ja att kunna leda och att kunna bemöta människor i stort och kunna samarbeta, bemötande, 

ja det är jätteviktigt, och det tror jag, visst kan man lära sig det också naturligtvis och bli 

mycket bättre på det, /…/ men jag tror man i grunden måste ha nånting som man sen kan 

vidareutvecklas utifrån. Jag tror inte bara att det dyker upp, att man plötsligt en dag har det. 

Utan att det finns där men man kan bygga vidare på det (Förskollärare 3, 17 april 2012). 

Alltså jag tror att det kan va både och faktiskt. Ja menar vissa dom är väl född ledare höll jag 

på och säga och sen självklart kan man ju lära sig och jobba i barngrupp. Så att det är nog 

både och skulle jag säga (Förskollärare 5, 19 april 2012). 

5.2 Förskolläraren och den viktiga relationen till barnen 

Vad anser du att ett ledarskap i förskolan bör innehålla för att skapa relationer med 

barnen? 

I svaren på denna fråga framkom det att tydlighet och att kunna lyssna, att kunna fånga 

barnens intressen och behov, och att utgå från barnen och anpassa sig efter situationen, att 

kommunicera och vara i dialog med barnen, bland de förmågor som alla utom en av de 

intervjuade lyfte fram.  

Sen är det jätteviktigt att man är jättetydlig. Tydligheten är jätteviktig. Att barnen vet, det är 

det här som gäller/…/ men just den här kommunikationen med barnen är jätteviktig 

(Förskollärare 6, 19 april 2012).  

Och så är det ju mycket det här att kunna fånga det dom är intresserade av just nu, så måste 

man ju som lyssna vad dom säger (Förskollärare 4, 19 april 2012).  

En av förskollärarna hade ett svar som spretade ut i förhållande till de övriga: Det är väl lite 

samma där kan jag tycka, att det är konsekvent och, ja men tillmötesgående och liksom glad 

och trevlig och, men ändå, alltså man får ju inte va för mesig inom citationstecken, kan jag 

tycka (Förskollärare 5, 19 april 2012). 

 

Kan du ge exempel på något sätt att vara på som ledare i förskolan, som du anser kan 

verka negativt i kontakten med barnen? 

På frågan om vad som kan verka negativt i kontakten med barnen, var informanterna väldigt 

samstämmiga i sin syn. De anser att det som kan skada relationen till barnen är om man är för 

bestämd i sitt sätt att vara och inte lyssnar till barnen. Det som också framkom hos de flesta 

var att det är en balansgång och kräver anpassning hur ”hård” man ska vara i olika situationer, 

ibland behöver man säga ifrån och vara bestämd, men det är en balansgång så att det inte blir 

för mycket.  

Att man inte lyssnar på barnen, utan att man kanske bara avfärdar deras problem 

(Förskollärare 1, 16 april 2012).  

Ja det är ju om man är för hård tycker jag/…/ både kroppsspråk och liksom att du ryter till 

för mycket. Ibland kan det ju behövas naturligtvis, att man liksom säger ifrån, stampar ner 

foten. Att det inte får va för mycket, att det blir för hårt och att man liksom kör över barnen 

för mycket/…/ Att man är för styrande (Förskollärare 2, 16 april 2012). Alltså man får ju inte 
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va för påstridig om det är ngt barn som inte vill, eller är lite blyg eller rädd eller såna saker 

(Förskollärare 5, 19 april 2012). 

Men att vara hela tiden så här; ta, ta, ta, ta (pekar utåt hårt med pekfingret) det förstör 

relationen med barnen. Man blir som en diktator. Men i vissa avseenden måste man också 

vara väldigt rak, det är det här som gäller (Förskollärare 6, 19 april 2012).  

 

En av förskollärarna belyste vikten av att inte börja hacka på ett barn, det förstör relationen 

och de andra barnen tar ofta efter. 

Man kan inte hålla på och hacka på nån hela tiden, utan man får se genom fingrarna ibland 

och försöka se det som är bra. /…/att dom känner att man tycker om dom, att det är inte bara 

det här bråket/…/ Försöka välja sina strider. Och så blir ju dom andra barnen så fort 

uppmärksam också om man håller på och tjatar om. Emil sluta med det där och Emil kliv ner 

från bordet och Emil och Emil och Emil. Då börjar dom också /…/Så man får passa sig noga 

för det där så det inte blir uppmärksammat av dom andra barnen (Förskollärare 4, 19 april 

2012). 

 

Vilka egenskaper behöver man som förskollärare för att kunna möta barns olikheter? 

När förskollärarna fick denna fråga var svaren ganska eniga. De lyfter fram förmågan att 

kunna inse att barn är olika, att det behöver olika saker, att man som pedagog behöver vara 

flexibel och att man ska våga möta och se det positiva i olikheterna inför barnen. Flera 

pedagoger berättar att barnen accepterar och förstår bara man ger en förklaring, samt att 

förklaringen inte behöver vara ingående för att det ska bli nöjda. Man behöver inte vara så 

rädd för det där att man gör olika, för om man säger till barnen. Han behöver det idag, ja, de 

accepterar det. Inte vara rädd för att barnen ska klaga, det gör de nästan aldrig 

(Förskollärare 4, 19 april 2012). 

Oj, man måste ju inse, man måste ju se att alla människor är olika och att vi har olika 

behov/…/ kunna inse att barn är olika och att det inte är nåt negativt, utan att det är en 

fördel, att dom också kan lära sig av varandra, utifrån olikheterna/…/det är positivt. Att man 

ska använda sig av det i verksamheten. Och lyfta fram deras olikheter (Förskollärare 3, 17 

april 2012). 

Ja dels måste man ju va ganska flexibel, sådär, alla barn är ju olika, ingen är ju lik den andra 

liksom /…/ man måste kunna lära ut och visa för barnen att det inte alltid kan va rättvist, till 

exempel att den här flickan hon vill ha en skalad frukt för annars äter hon inte frukt 

överhuvudtaget, medans dom andra barnen, dom kan äta frukt med skal. Eller han behöver 

inte ha på sig fleecetröja för att han är jättevarm, men du måste ha det för att du fryser. Ja 

lite såna där grejer, att visa det för dom också att alla är inte lika och alla kan inte behandlas 

exakt lika. Bara man förklarar för dom tycker jag, det är viktigt att förklara när dom frågar 

och inte säga bara, ja men det är så, utan att, det är så för att (Förskollärare 5, 19 april 

2012). 

 

En av pedagogerna berättade att hon inte tänker olikheter, utan att individen kommer först och 

att olikheten då hamnar i skymundan. Att man ser barnet som en individ, när du ser barnet 

som en individ, kommer olikheten efteråt, liksom i skymundan. Man behöver inte tänka 

olikheter, utan det här är individen, det är en pojke med mörkt hår, men det spelar ingen roll. 
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Men det är bakom individen som det finns en pojke eller en flicka, ja, vad som helst. För mig 

handlar det om individen som jag arbetar med, det är det viktigaste för mig, och sen 

olikheten, jag tänker inte på det så mycket. Jag bemöter dem utifrån deras individuella behov. 

Det är individen det handlar om, olikheten spelar mindre roll (Förskollärare 6, 19 april 2012). 
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6 Analys och diskussion 
 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som blivit synliga utifrån intervjuerna. 

Ambitionen har varit att dela upp även detta kapitel utifrån de två frågeställningarna. Dock 

går de in i, påverkar och livnär varandra på ett sätt, där det inte helt gått att undvika en 

sammanblandning. Analysen och diskussionen behandlar både resultat som framkommer hos 

de flesta av informanterna, men också resultat som bara en eller ett fåtal informanter lyft fram, 

detta för att få en så bred bild som möjligt av förskollärarnas syn på ledarskap. I de fall, där 

resultat bearbetas som handlar om en liten del av populationen, beskrivs det i texten, för att 

det inte ska bli missförstånd och tolkas som att det är något generellt och genomgående för 

hela studien. Denna risk finns enligt Johansson och Svedner (2010) om man inte är tydlig med 

att det handlar om vad en, eller en väldigt liten del av informanterna tycker. 

6.1 Viktiga färdigheter och förmågor hos förskollärare 

Det som genomgående lagts fram av förskollärarna i mina intervjuer med dem, är att 

lyhördhet och förmågan att se den enskilda individen med sina behov och intressen är viktiga 

ingredienser för att fungera som ledare i förskolan. Ett pedagogiskt ledarskap genomsyras av 

att man har en balansgång mellan frihet och styrning, vilket innebär att barnens intressen och 

idéer får komma till uttryck, men att det samtidigt sker inom ramarna för de regler och 

riktlinjer som finns. Det är dock viktigt att de regler som finns är meningsfulla för att de ska 

vara till hjälp och kunna förstås av deltagarna (Ryberg & Bro, 2009). 

Vidare kom också flexibilitet och förmågan att anpassa sitt ledarskap utifrån situationen och 

sammanhanget, högt upp på listan, som viktiga förmågor hos förskolläraren. Det framkom hur 

viktigt det är att ha med olika saker i beräkningarna när man leder barngruppen, bl.a. det som 

händer i hemmet och som vi i förskolan inte har riktigt koll på, men som påverkar barnet. 

Detta i sin tur blir det som påverkar förskollärarens ledarskap, att man anpassar och är flexibel 

utifrån hela situationen kring de enskilda barnen och gruppen, verkar vara angeläget hos 

förskollärarna för att det ska fungera i förskolan. Det är ju väldigt viktigt och kunna se barnet 

där det är, alltså kunna bemöta och känna av barnets, vad ska man säga, barnets dagsläge 

litegrann och liksom kunna anpassa sig som förskollärare efter situationen/…/det kan ju 

hända mycket i hemmet också, som man inte har koll på riktigt, men som man också måste ta 

med i beräkningen när man lägger upp dagen (Förskollärare 3, 17 april 2012).  

Maltén (2000) beskriver begreppet situationsanpassat ledarskap, som handlar om att man 

anpassar sin ledarstil, utifrån hur mycket tid som finns till förfogande, hur uppgiften ser ut, 

samt gruppens karaktär och mognad. Det handlar om att anpassa ledarstilen efter den rådande 

situationen och sammanhanget och det blir viktigt att kunna agera på många olika sätt, där 

stilanpassning, flexibilitet och balanseringsförmåga är viktiga komponenter. Jag kan utifrån 

det som framkommit i min studie, se att det som förskollärarna beskriver vara viktiga 

byggstenar i ledarskapet bland barnen i förskolan, handlar just om detta situationsanpassade 

ledarskap som Maltén lyfter fram. Att kunna anpassa sig efter rådande förhållanden både när 

det gäller gruppen och det enskilda barnet. Även Olsson (1998) klargör betydelsen av att 

ledaren lyckas möta och balansera de olika krav de ställs inför i olika situationer och att denna 

förmåga är det som ger framgång i ledarskapet, olika situationer behöver helt enkelt olika 
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ledarskap. Jensen (2009) betonar också betydelsen av att som lärare kunna skapa möten som 

passar in på barnets dagsaktuella form, att liksom kunna se och fånga in helheten kring barnet 

och dess närmaste omgivning för att kunna bygga relationer med dem. På liknande sätt 

beskriver Lahdenperä (2007) ett perspektiv på ledarskap, som handlar om sammanhanget, 

vilket innebär att den aktuella situationen och det sammanhang det finns i, skapar ledaren och 

ledarskapet. Jag anser att en av de viktigaste egenskaperna för ett ledarskap i förskolan är att 

kunna anpassa sig efter rådande förhållanden och vilka elever man för stunden skall leda. 

Detta att kunna anpassa sig inrymmer mycket och är enligt mig överordnat många andra 

egenskaper. För att kunna anpassa ledarskapet krävs lyhördhet, det går inte att anpassa sig om 

man inte är lyhörd för vad man som ledare skall anpassa sig till. Jag ser det också som svårt 

att peka ut någon specifik ledarstil som den enda rätta, ett ledarskap i förskolan gynnas bäst av 

en ledarstil som är anpassad utifrån situationen och sammanhanget som förskolläraren och 

barnen finns i. Det viktigaste blir då att man kan alternera mellan olika ledarstilar och hitta det 

som man för stunden anser vara det mest gynnsamma för gruppen och de enskilda 

individerna. 

 

Ledord som ofta förekommer när man ska försöka definiera ledarskap är; ”påverka” och 

”mål”, därför kan sägas att ledarskap handlar om att påverka andra människor i riktning mot 

bestämda mål (Maltén, 2000). När jag studerar mitt resultat kring vad förskollärarna anser 

vara viktiga färdigheter och förmågor hos dem, är det inte många som nämner att kunna 

planera för och arbeta mot målen. Det förekommer i ett fall att en förskollärare säger att detta 

är viktigt att kunna som ledare bland barnen i förskolan. Och att man, ja, att man då också är 

lite strukturerad och har liksom en plan, att man jobbar mot målen helt enkelt. Ja, alltså 

läroplanen och att man liksom planerar upp arbetet så att man har en tanke med det man gör 

(Förskollärare 2, 16 april 2012). Kanske tangerar detta med planering och mål, didaktiska 

kompetenser och att det därför inte framkommer i så hög utsträckning i min studie, eller också 

att mina frågor är ställda på ett sätt där inte detta efterfrågas. Det kan kanske också vara så att 

förskollärarna anser att detta med att planera och arbeta mot målen är underordnat de andra 

viktiga kompetenser, som är mer utmärkande i min undersökning, såsom lyhördhet, att kunna 

fånga barnens intressen och olikheter och planera utifrån det.  

 

I resultaten kommer även vid bearbetningen fram egenskaper som kan ses som varandras 

motpoler: Jag tycker att man ska inte va alltför principfast heller och så tycker jag inte om 

millimeterrättvisa (Förskollärare 4, 19 april 2012). Ja alltså jag tycker ju det kan va ganska 

bra och vara konsekvent i vissa fall och va ärlig, rättvis så långt det går liksom (Förskollärare 

5, 19 april 2012). Detta är inget genomgående resultat för hela undersökningen men visar 

ändå på att uppfattningarna kring vilka egenskaper som är viktiga skiljer sig i vissa delar, hos 

en del av informanterna. Ett exempel är detta fall, där förskollärare 4 inte tycker om 

millimeterrättvisa och förskollärare 5 tycker att man ska vara rättvis så långt det går. Vad 

förskollärare 5 sedan menar med att vara rättvis så långt det går, behöver ju inte betyda att 

man vill ha millimeterrättvisa, som förskollärare 4 understryker att hon inte gillar. På så vis 

behöver de inte vara direkt varandras motpoler, som man vid första anblicken kan tycka. 
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Utifrån Jensens (2009) tolkning av Daniel Stern menar han att lärare i allra högsta grad bör 

vara medvetna om hur de fungerar i relationer, eftersom barns utveckling och lärande är starkt 

kopplade till, och avhängiga av de relationer som de finns i. Det finns några egenskaper, vilka 

är speciellt viktiga byggstenar för att skapa relationer, som gynnar barnens utveckling och 

lärande. Det handlar om förmågan att visa tolerans, respekt, intresse och empati för den 

enskilda individen (Jensen, 2009). Mot bakgrund av detta som Jensen (2009) lyfter fram, kan 

jag se att förskollärarnas uppfattningar kring vad som behövs i ledarskapet för att barn ska 

utvecklas och lära sig, i stora drag går hand i hand med vad Daniel Stern anser vara viktigt för 

barns utveckling och lärande. Ja, det är ju framförallt och vara intresserad av vad barnen har 

att säga och vad barnen är intresserade av (Förskollärare 5, 19 april 2012).  

 

Vygotskij förespråkar utmaningar som handlar om att barnet ställs inför utmaningar som 

stödjer och drar utvecklingen med sig, att liksom väcka liv i de förmågor inom den proximala 

utvecklingszonen hos barnet som är i färd med att mogna. Undervisningen ska alltså ligga lite 

högre än det som barnet redan kan för att barnet liksom måste arbeta lite för att nå dit (Imsen, 

2006). Detta som Imsen beskriver enligt Vygotskij, är något jag också kan se att 

förskollärarna framför, en av dem uttrycker det särskilt kärnfullt på detta sätt: Det är ju, tycker 

jag att kunna se barnet där det är, i utvecklingszonen just då, men sen också kunna pusha 

barnet och lyfta det, till där man då ser att nästa delen utav utvecklingen ska ske/…/att kunna 

tillvarata barnets förmåger och kunna lyfta dom därifrån/…/det är ju också en gräns att inte 

pusha barnet för mycket för då kan det ju låsa sig t.ex.(Förskollärare 3, 17april 2012). 

Utmaningen för just läraren är att kunna se barns och ungdomars möjligheter att utvecklas och 

lära sig, samt att kunna skapa rum för lärande (Lindström och Pennlert, 2004). Förskollärarna 

är i likhet med Lindström och Pennlert (2004), eniga om att det viktiga är att fånga tillfällen 

och se möjligheterna hos barnet att utvecklas och lära sig, samt att ge detta utrymme under 

dagen i förskolan. Det som jag tycker, är att man ska kunna se helheten under hela dagen, 

barn utvecklas hela tiden i olika situationer, att man fångar de här situationerna, det är 

jätteviktigt/…/. Så att fånga tillfällen, det är jätteviktigt. Fånga tillfällen under dagen 

(Förskollärare 6, 19 april 2012). Man kan också genom att studera olika perspektiv på 

ledarskap se att förskollärarnas syn på vad som är viktigt i ledarskapet för att gynna barns 

utveckling och lärande, berör det perspektiv som handlar om relationen mellan ledaren och de 

som blir ledda. Den optimala ledaren i detta perspektiv är social, har förmåga att 

kommunicera, entusiasmera, fånga deltagarna och ska ständigt vara i färd med att kunna ändra 

sig utifrån de situationer och behov som uppstår (Lahdenperä, 2007).   

 

Alla förskollärare som intervjuades ansåg att ledaregenskaper, är en kombination av det man 

har med sig från födseln och som något man lär sig under utbildning och arbete. 

Informanterna gav också uttryck för, att om man inte har några ledaregenskaper alls med sig 

från födseln, söker man sig inte heller till ett yrke som förskollärare. Maltén (2000) menar att 

ledaregenskaper inte endast är medfött och hoppas att man som ledare, genom utbildning, kan 

förvärva de förmågor som behövs för ett ledarskap. Skulle ledaregenskaperna endast vara 

medfödda skulle ledarutbildningar eller lärarutbildningar vara onödiga. 
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6.2 Förskolläraren och den viktiga relationen till barnen 

Det som övervägande syns bland förskollärarnas svar när det gäller hur man ska vara som 

pedagog för att kunna skapa relationer med barnen, är på flera punkter mycket liknande de 

svar som framkom på frågan om vad de anser vara viktiga färdigheter och förmågor hos en 

pedagog i förskolan (första intervjufrågan). Där framkom det av de flesta att viktiga 

färdigheter och förmågor är att vara lyhörd och kunna lyssna, två tredjedelar lyfte också fram 

att viktiga egenskaper är att kunna se alla barns olika och individuella behov. Kanske kan man 

se det som att förskollärarna anser att detta med relationer är helt avgörande för ett ledarskap i 

förskolan. Enligt Olsson (1998) är relation och växelverkan mellan ledaren och de som blir 

ledda, det viktigaste för ett effektivt ledarskap och för att medlemmarna ska följa sin ledare. 

Man kan också se att det informanterna uttrycker, till stora delar handlar om 

relationskompetens som Juul och Jensen (2009) beskriver. Förskollärarna anser att det viktiga 

för att skapa relationer är, att vara tydlig, kunna lyssna, fånga intressen och behov, 

kommunicera, vara i dialog med barnen och att kunna anpassa sig efter situationen. 

Relationskompetens enligt Juul och Jensen (2009) handlar om att se det enskilda barnet och 

anpassa sig utifrån det. Det är också viktigt att vara äkta i kontakten, samt att ansvaret för 

relationens kvalitet hänger på pedagogen. Imsen (2009) skriver att kontakt och möte handlar 

om den vardagliga, trygga och varma relationen mellan barnet och läraren. Har man kontakt, 

är man genuint intresserad av den andre, man lyssnar intresserat till den andres åsikter, 

förväntningar och förhoppningar. Man hanterar ömtåligt den andres glädjeämnen och 

bedrövelser. Man måste på något vis försöka förstå hela människan och allt som kan påverka 

denne, det handlar om helheten och kunskapen kring individen och försök till förståelse, för 

att kunna skapa kontakt och möten med den andre. Och så är det ju mycket det här att kunna 

fånga det dom är intresserade av just nu, så måste man ju som lyssna vad dom säger 

(Förskollärare 4, 19 april 2012). Även Åberg och Lenz Taguchi (2007) pekar på vikten av att 

lyssna och styrker det med ett barns uttryck för lyssnande, detta barn samtalar med en 

pedagog om att lyssna och menar att man måste ha god ”hörstyrka” för att kunna höra allt 

som alla säger, man måste lyssna noga på allt, det är enligt honom det enda sättet att få bra 

”hörstyrka”.  

 

Att vara för hård och styrande är det som förskollärarna anser vara skadligt för relationen till 

barnen. Ser man på de ledarstilar som Maltén (2000) beskriver, skulle ett auktoritärt ledarskap 

vara det som lämpar sig minst att använda sig av enligt förskollärarna. En auktoritär ledarstil 

handlar om att ledaren styr gruppen i minsta detalj, vilket stämmer överens med de 

förskollärarna beskriver. Men att vara hela tiden så här; ta, ta, ta, ta (pekar utåt hårt med 

pekfingret) det förstör relationen med barnen. Man blir som en diktator. Men i vissa 

avseenden måste man också vara väldigt rak, det är det här som gäller (Förskollärare 6, 19 

april 2012).  Förskollärare 2 uttrycker också vikten av att man behöver sätta ner foten ibland 

men att det inte får bli för mycket. Rydberg och Bro (2009) menar att grundläggande för ett 

pedagogiskt ledarskap är att balansera mellan frihet och styrning och att regler och ramar är 

genomtänkta för att de ska upplevas meningsfulla. Förskollärare 5 ger uttryck för att man inte 

får vara för mesig men att man ändå måste vara tillmötesgående, vilket också signalerar den 

balansgång mellan frihet och styrning som Rydberg och Bro förespråkar. Juul och Jensen 

(2009) lägger hela ansvaret på den vuxne när det gäller relationens kvalitet, eftersom barn inte 
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förmår ta ansvar för kvalitén i relationen till vuxna. Således kan inte pedagogen skylla på 

barnet när det inte fungerar eller när man inte får kontakt, det handlar då om att se på vad man 

som pedagog kan göra för att nå fram till barnen. Utifrån resultatet kan man också förstå att 

förskollärarna likt Juul och Jensen verkar ha den förståelsen, att det beror på dem själva om 

relationen till barnen skadas, alltså att det inte är barnens fel. Detta eftersom de lyft fram 

sådant som att vara för hård och styrande som ledare är skadligt för relationen till barnen.  

 

En förskollärare lyfte ett intressant fenomen som hon ansåg är skadligt för relationen och som 

man som förskollärare ska akta sig för. Man kan inte hålla på och hacka på nån hela tiden, 

utan man får se genom fingrarna ibland och försöka se det som är bra./…/att dom känner att 

man tycker om dom, att det är inte bara det här bråket/…/ Försöka välja sina strider. Och så 

blir ju dom andra barnen så fort uppmärksam också om man håller på och tjatar om. Emil 

sluta med det där och Emil kliv ner från bordet och Emil och Emil och Emil. Då börjar dom 

också /…/Så man får passa sig noga för det där, så det inte blir uppmärksammat av dom 

andra barnen (Förskollärare 4, 19 april 2012). Det viktiga för upplevelsen av att bli sedd, är 

att bli bekräftad och accepterad och är således det som blir det viktiga för att barnets 

självkänsla ökar och i sin tur lägger grund för en mer verklig kontakt mellan barn och vuxen, 

som i sin tur gör att pedagogen tas på större allvar och möts med respekt och empati (Juul & 

Jensen, 2009). Att bli sedd för det positiva alla individer bär på, är enligt min tolkning det 

som Förskollärare 4 vill lyfta fram med sitt exempel. Lyfter vi bara fram det negativa och 

tjatar på barnen, blir det utifrån hennes erfarenhet en sådan effekt att de andra barnen tar efter 

och då torde självkänslan bli ännu sämre hos det aktuella barnet. Detta i sin tur leder till att 

pedagogen inte tas på allvar och möts inte med respekt och empati (Juul & Jensen, 2009). 

Även utifrån denna förskollärares exempel kan jag utläsa att ledarskapet i förskolan handlar 

om balansgång och anpassning utifrån de enskilda individerna och gruppen. 

 

Förskollärarna i undersökningen ger i stort uttryck för att man som pedagog måste våga möta 

barns olikheter och också inse att barn är olika och behöver olika saker. Olsson (1998) menar 

att framgång i ledarskapet just handlar om att pedagogen kan hantera de olika krav som de 

ställs inför i olika situationer. Att hantera olikheter kan vara som förskollärarna beskriver, att 

våga möta olikheterna inför barnen, och förklara för dem att man är olika och behöver olika 

saker. Utifrån förskollärarnas praktiska erfarenhet verkar inte barnen klaga över detta, utan de 

accepterar olikheter bara de får en enkel förklaring. Man behöver inte vara så rädd för det där 

att man gör olika, för om man säger till barnen. Han behöver det idag, ja, de accepterar det. 

Inte vara rädd för att barnen ska klaga, det gör de nästan aldrig (Förskollärare 4, 19 april 

2012). 

 

En förskollärare lyfte fram en syn på olikheter som på något sätt var annorlunda i förhållande 

till de andra, den spretar inte ut direkt, men skiljer sig ändå lite och känns därför viktig att 

lyfta fram och bearbeta. Att man ser barnet som en individ, när du ser barnet som en individ, 

kommer olikheten efteråt, liksom i skymundan. Man behöver inte tänka olikheter, utan det här 

är individen, det är en pojke med mörkt hår, men det spelar ingen roll. Men det är bakom 

individen som det finns en pojke eller en flicka, ja, vad som helst. För mig handlar det om 

individen som jag arbetar med, det är det viktigaste för mig, och sen olikheten, jag tänker inte 
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på det så mycket. Jag bemöter dem utifrån deras individuella behov. Det är individen det 

handlar om, olikheten spelar mindre roll (Förskollärare 6, 19 april 2012). Denna förskollärare 

låter olikheten hamna i skymundan, genom att se till individen och dennes individuella behov 

och det berör, som jag förstår det, litegrann det som Jensen (2009) beskriver. Att kunna se 

barn eller andra människor, handlar om att kunna se bakom ett beteende eller ett utseende.  

Jag anser att det skiljer sig från de andra förskollärarnas svar, eftersom de på ett annat sätt vill 

lyfta fram olikheter och låta de synas bland barnen, att det är något positivt och att man kan 

lära sig av olikheter. Kunna inse att barn är olika och att det inte är nåt negativt, utan att det 

är en fördel, att dom också kan lära sig av varandra, utifrån olikheterna/…/det är positivt. Att 

man ska använda sig av det i verksamheten. Och lyfta fram deras olikheter (Förskollärare 3, 

17 april 2012). 

 

Vilket är då det bästa för barnen? Att liksom se förbi olikheterna, låta dem hamna i 

skymundan och möta individen, eller att lyfta fram och synliggöra olikheter, för att kunna lära 

av varandras olikheter? Något enkelt svar finns nog inte på det, men jag vill ändå påstå att 

som förskollärare och ledare i allmänhet ska man inte vara rädd för att lyfta fram olikheterna i 

gruppen. Om man liksom vill få olikheterna att hamna i skymundan tänker jag att det finns en 

risk för att olikheter blir något negativt och något som man till slut inte vet hur man ska 

hantera. Istället kan de bli något positivt och något man kan lära sig av, som också största 

delen av informanterna i denna studie talar för. Lahdenperä (2007) skriver om interkulturellt 

ledarskap som handlar om att man låter olikheter vara en ömsesidig påverkan människor 

emellan, där olika typer av meningsskapande kulturer, såsom etniska, religiösa, språkmässiga, 

tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga samspelar med varandra. 

Vygotskijs sociokulturella teori handlar om hur människan direkt från födseln lever i en social 

kontext, där samspelet mellan det yttre och det inre, mellan individ och omgivning, har 

betydelse för utveckling och lärande (Imsen, 2006). Man benämner inte direkt olikheter i 

Vygotskijs teori, men genom denna teori har samspelet mellan det yttre och det inre betydelse 

och således borde kamrater och vuxna i barnens omgivning ha betydelse och på så vis också 

olikheterna som finns mellan alla olika människor. Vilken betydelse olikheterna sedan får, 

tror jag beror mycket på vilken syn på olikheter ledaren har. 

6.3 Avslutande reflektion 

Det är svårt att dra någon allmängiltigt trovärdig slutsats utifrån denna begränsade studie, jag 

kan se att svaren har en del gemensamt i många frågor, men det finns också vissa skillnader. 

Med ett större undersökningsunderlag skulle man bättre kunna se mönster i svaren och få en 

större validitet för studien.  

Det som alla förskollärare lyft fram på något sätt i min undersökning är att viktiga egenskaper 

hos förskolläraren är; lyhördhet, att kunna se alla barnens individuella behov och att vara 

tydlig som ledare. Dessa tre egenskaper anser jag vara en slutsats utifrån min studie. Eftersom 

de kommit fram så genomgående i denna lilla studie, antar jag att de skulle vara framträdande 

även i en större undersökning. Maltén (2000) redogör för några pedagogiska funktioner hos 

en ledare, såsom målinriktning, tydlighet, beslutsförmåga, konfliktvana, konstruktiv kritik, 

lyhördhet, samarbetsvana samt initiativförmåga. Två av dessa, tydlighet och lyhördhet, hör 
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också till två av tre egenskaper som varit mest framträdande i min studie. Målinriktning och 

samarbetsvana förekommer också i min studie, men då endast av en eller ett fåtal 

förskollärare. 

Jag kan också se att förskollärarnas syn på ledarskap i många punkter kan kopplas till de 

inledande citaten från läroplanen om hur verksamheten i förskolan skall vara.  

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2011 s. 5).  

 

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

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2011 s. 6).  

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. 

Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 

och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2011 s. 9). 

  

De pedagogiska funktioner som Malten (2000) beskriver kan också på många sätt förstås 

tillsammans med läroplanen. Lyhördhet behövs för att kunna utgå från barnen, se varje barns 

möjligheter och kunna planera verksamheten för alla barn. Målinriktning är viktigt för att 

kunna planera och lägga grunden för ett livslångt lärande. 

 

En ytterligare slutsats utifrån denna undersökning är att balanseringsförmåga i ledarskapet ses 

som en viktig egenskap enligt förskollärarna. Att kunna balansera och göra avvägningar 

framträder på lite olika sätt i denna undersökning som jag också lyft fram tidigare i analysen. 

Denna egenskap är inte lika uttalad, på det sätt som lyhördhet, att kunna se alla barnens 

individuella behov och att vara tydlig som ledare. Men den finns ändå med i många 

avseenden när jag analyserat resultatet, vilket leder till att balanseringsförmåga som egenskap 

framstår som en slutsats utifrån denna undersökning. 

  

En avslutande tanke som för mig formats under arbetet med denna studie, är att relation och 

ledarskap är starkt sammankopplade. Förskolläraren måste bygga relationer för att förtjäna ett 

ledarskap bland barnen, anser jag efter arbetet med denna undersökning. I en av mina 

frågeställningar undrar jag inledningsvis hur pedagogens ledarskap kan vara ett redskap för att 

skapa relationer med barnen i förskolan. Efter denna studie anser jag att förhållandet är det 

motsatta; Hur kan relationen vara ett redskap för att utveckla ett ledarskap bland barnen i 

förskolan? Relationen är på något vis grundbulten för ledarskapet, utan en relation till de som 

ska ledas blir det inget ledarskap. Olsson menar att relationen mellan ledaren och 

gruppmedlemmarna är det viktigaste för ledarskapets effektivitet och för att medlemmarna 

ska följa sin ledare, det är alltså inte självklart att ledaren får en ledarroll med inflytande på 

gruppen. Relation och växelverkan är viktig för att detta skall lyckas (Olsson, 1998). 

 

Slutligen vill jag poängtera att resultatet av denna studie grundar sig på just de förskollärarna 

som jag intervjuat. Förskollärarna är företrädare för sin tid, sin förskola och deras svar är 

påverkade av den kultur och de sammanhang de finns i, samt den utbildning de gått. Kernell 
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(2010) belyser just detta, det vill säga hur vi alla är representanter av det samhälle vi lever i 

och att människan alltid är en del av den rådande kulturen. Vad jag inte vet är om resultatet 

för denna undersökning hade sett annorlunda ut om jag haft andra informanter. Kanske 

resultatet hade påverkats på något sätt om exempelvis män deltagit i undersökningen, om alla 

gått utbildningen vid ungefär samma tid eller om alla förskollärare varit i samma ålder? Kritik 

kan även riktas till den metod jag använt mig av, eftersom det kan tyckas vara ett ganska platt 

underlag med endast intervjuer av ett fåtal informanter inom samma urvalsgrupp. Johansson 

och Svedner (2010) menar att detta är ett upplägg man bör se upp med, eftersom det är svårt 

att dra några generella slutsatser med en liten urvalsgrupp, samt att det finns en risk att en 

förutbestämd syn på ett fenomen påverkar undersökningen och endast ger bekräftelse för 

författarens uppfattningar. Min ambition har inte varit att generalisera, utan målet har varit att 

få fram förskollärarnas verkliga syn på ledarskap och i litteraturgenomgången lyfta fram en så 

bred bild som möjligt av fenomenet, med avsikten att öka min förståelse för ämnet. Dalen 

(2007) understryker att kvalitativa intervjustudier just handlar om att försöka förstå och 

komma till insikt utifrån intervjupersonernas syn på det aktuella området. Även jag är 

representant av det samhälle och den kultur jag lever i, samt den utbildning jag nu håller på att 

avsluta. Således är denna rapport en produkt av sin tid, den kultur som råder, min utbildning 

och den uppfattning jag som författare har i ämnet. Det är alltså upp till läsaren att ha detta i 

åtanke och att själv kritiskt granska och värdera mina ställningstaganden.   

 

Förskollärarna har i denna studie gett sin syn på ledarskap, men hur det ser ut i det verkliga 

arbetet funderar jag över, stämmer deras syn överens med praktiken? Detta är något som 

skulle kunna vara ett område att forska vidare på. Att undersöka förskollärares syn på 

ledarskap och observera deras praktik för att se och jämföra hur de två stämmer överens, 

skulle vara en intressant studie. Ett annat förslag på vidare forskning är att ta reda på 

förskollärares eller andra pedagogers syn på olikhetens betydelse för barns utveckling och 

lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

26 

 

7 Referenslista 
 

Dalen Monica, (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria, (1997, 2007). Professionell vägledning- med samtal som 

redskap. Lund: Studentlitteratur. 

Höst Martin, Regnell Björn, Runeson Per, (2006). Att genomföra examensarbete. Lund: 

Studentlitteratur. 

Imsen Gunn, (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Jensen Elsebeth, Løw Ole, (2009). Pedagogiskt ledarskap. Om att skapa goda relationer i 

klassrummet. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

Jensen Helle, (2009). Pedagogiskt ledarskap med uppmärksamhet och närvaro, bekräftelse 

och empati. I Elisabeth, Jensen, Ole Løw. Pedagogiskt ledarskap. Om att skapa goda 

relationer i klassrummet. Malmö: Gleerups utbildning AB.  

Juul Jesper, Jensen Helle, (2009). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: 

Liber AB. 

Kernell Lars – Åke, (2010). Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä Pirjo, (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke, (2004). Undervisning i teori och praktik – en 

introduktion i didaktik. Umeå universitet. 

Løw Ole, (2009). Lärarens berättelser om elever, pedagogisk analys och ledarskap i 

klassrummet. I Elisabeth Jensen, Ole Løw. Pedagogiskt ledarskap. Om att skapa goda 

relationer i klassrummet. Malmö: Gleerups utbildning AB.  

Maltén Arne, (1992). Grupputveckling. Lund: Studentlitteratur.  

Maltén Arne, (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 

Olsson Eric, (1998). På spaning efter gruppens själ. Lund: Studentlitteratur. 

Rydberg Birgit, Bro Kirsten, (2009). Pedagogiskt ledarskap, teamsamarbete och kollegial 

reflektion. I Elisabeth Jensen, Ole L Løw. Pedagogiskt ledarskap. Om att skapa goda 

relationer i klassrummet. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

Skolverket, (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. Stockholm.  

Tallberg Broman, Ingegerd, (2002). Pedagogiskt arbete och kön – Med historiska och nutida 

exempel. Lund: Studentlitteratur. 



 

27 

 

Åberg Ann, Lenz Taguchi Hillevi, (2007). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber AB. 



 

 

 

Bilaga 

Intervjufrågor 

 

1) Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

2) Vad anser du är viktiga färdigheter och förmågor hos en pedagog i förskolan? 

 

3) Vad anser du att ett ledarskap i förskolan bör innehålla för att skapa relationer med 

barnen? 

 

4) Kan du ge exempel på något sätt att vara på som ledare i förskolan, som du anser kan 

verka negativt i kontakten med barnen? 

 

5) Vad anser du är viktigt i förskollärarens ledarskap för att barnen ska utvecklas och lära 

sig? 

 

6) Vilka egenskaper behöver man som förskollärare för att kunna möta barns olikheter? 

 

7) Hur ser du på ledaregenskaper, är det något man lär sig, eller något man har med sig 

från födseln? 

 

8) Vilka egenskaper anser du att pedagogen behöver för att kunna samla och leda en 

barngrupp? 

 

 


