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Abstrakt 
I denna studie har jag undersökt hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattade vad 
ledarskap i förskolan är, samt hur de uppfattade att det egna ledarskapet kunde påverka 
samspelet med barnen. Studien som sådan genomfördes via kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med fem förskollärare på en förskola i en mellanstor stad i Sverige. Resultatet av 
dessa intervjuer kunde sedan delas in i sex kategorier: innebörden av ledarskap i förskolan, 
hur en ledare inte ska vara, samspelet mellan pedagoger och barn, barns möjligheter till 
delaktighet och inflytande och slutligen ledarskapets påverkan på samspelet mellan pedagog 
och barn. Analysen av materialet visade att ledarskap i förskolan är ett komplext begrepp som 
bottnar i ett flertal olika tolkningar om vad begreppet innebär. Tillsammans så skapade dessa 
tolkningar en helhet av vad det kan innebära att vara en ledare inom förskolan. Det framkom 
även att en pedagogs ledarskap påverkade samspelet med barnen, något som främst verkade 
vara knutet till hur man var som ledare. Dock så kunde det även vara knutet till vilken attityd 
man hade som pedagog samt hur man såg på barn och deras möjligheter till delaktighet och 
inflytande.  
 
Nyckelord: Ledarskap, samspel, förskola, pedagogers ledarskap, delaktighet, inflytande, 
barnperspektiv  
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Inledning 

Under min tid vid utbildningen till förskollärare har jag ofta funderat kring det här med 
pedagogers ledarskap och vilken betydelse detta ledarskap har för samspelet med barnen. 
Dessa funderingar bottnar i att jag under utbildningens gång har fått se olika typer av 
ledarskap och hur detta påverkat relationerna och samspelet mellan olika pedagoger och barn, 
vilket har väckt mitt intresse att fördjupa mig inom ämnet.  
 
När det gäller samspelet mellan pedagoger och barn så framkommer det i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2011) att Skolverket anser att pedagogernas förmåga att kunna samspela med 
barn är viktig. Det verkar bero på att Skolverket menar på att vistelsen i förskolan ska bli så 
positiv som möjligt för barnen. Utöver att att man i rollen som pedagog kan samspela med 
barnen på ett bra sätt så ingår det även att man är en ledare för barnen och för verksamheteten. 
Rörande detta så framkommer det hos Grootenboer, Edwards-Groves och Rönnerman (2015) 
att ledarskap länge har ansetts vara en viktig dimension inom skolvärlden, även om det enligt 
Maltén (2000) kan vara svårt att hitta en enkel definition på vad ledarskap egentligen är. Detta 
skulle kanske kunna bero på det som framkommer hos Riddersporre (2010) om att den 
forskning som finns om ledarskap är begränsad. Samtidigt så framkommer det inte heller i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2011) om att det skulle finnas någon särskild typ av ledarskap 
som ska gälla i verksamheten. Dock så kan man som läsare ana att begreppet finns med lite 
mellan raderna i själva texten. Ett par exempel på detta är: 

 
”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).  
 
”Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där 
barnen aktivt deltar” (Skolverket, 2011, s.8). 

 
Detta går att tolka som att ledarskap i förskolan delvis handlar om att använda sig av ett 
demokratiskt arbetssätt samtidigt som man också engagerar sig i samspelet med barnen. I 
relation till detta så menar Juul och Jensen (2009) att barn generellt sett utvecklas optimalt 
tillsammans med vuxna som är både villiga, samt kapabla, till att ta på sig ledarskapet med 
allt det ansvar som medföljer. Utöver detta så är det även viktigt för pedagogerna att kunna 
skapa ett bra samspel med barnen, bland annat i syfte att kunna skapa en så bra vistelse som 
möjligt för dem i förskolan.  
 
Baserat på detta så framträder en bild av att det kan vara viktigt med både ett bra samspel och 
ett bra ledarskap inom förskolan. Samtidigt så nämns det inte så mycket om vilka effekter 
ledarskapet hos verksamma pedagoger kan ha för samspelet med barnen, vilket leder mig 
vidare till ämnet för denna uppsats. I detta arbete så kommer jag försöka ta reda på hur 
verksamma pedagoger uppfattar vad ledarskap i förskolan är för något, samt hur de uppfattar 
att pedagogers ledarskap kan påverka samspelet mellan pedagog och barn. Detta beroende på 
att jag fått intrycket av att dessa begrepp hänger ihop och påverkar varandra hela tiden i den 
dagliga verksamheten i förskolan.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar vad 
ledarskap i förskolan är, samt hur de uppfattar att det egna ledarskapet kan påverka samspelet 
med barnen 
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Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag att ta upp något av vad som framkommer rörande ledarskap i 
förskolan och samspelet mellan pedagoger och barn i förskolan. Bland annat så kommer jag 
att beröra svårigheten med att definiera vad ledarskap är, innebörden av ledarskap i förskolan 
samt vilka faktorer som kan påverka ledarskapet. Utöver detta så kommer jag även ta upp 
samspel mellan pedagoger och barn, barns möjligheter till delaktighet och inflytande i 
samspelet med vuxna, för att sedan avsluta med hur ledarskapet hos pedagoger kan påverka 
samspelet mellan pedagog och barn.  

Ledarskap i förskolan 

Svårigheten med att definiera ledarskap 
I inledningen så framkom det att det kan vara svårt att ge en enkel förklaring till vad ledarskap 
i förskolan är för något. Enligt Maltén (2000) så kan det bero på att det finns nästan lika många 
definitioner av begreppet som det finns personer som försöker definiera det. Utöver detta så 
beskriver Törnsén och Ärlestig (2014) ledarskap som ett komplext fenomen som har tagit sig 
skilda uttryck genom olika tidsepoker och kontexter. Samtidigt så nämner Grootenboer, 
Edwards-Groves och Rönnerman (2015) att all den litteratur som finns kring ämnet domineras 
av ett flertal olika tolkningar av vad en ledare gör samt vilka syften som finns för att leda.  
 
Ett annat mönster som berör varför det kan upplevas som svårt att förklara innebörden av 
ledarskap kommer från Riddersporre (2010) som menar att forskningen kring ämnet är 
begränsad. Anledningen till det verkar vara att ämnet betraktas som bekymmersamt att forska 
om. I sammanhanget så nämner Riddersporre och Sjövik (2011) att den forskning som finns är 
liten i omfattningen samtidigt som den ofta inte är grundad i teorier och metoder som 
möjliggör jämförelser mellan olika studier. Utöver detta så nämner Sergiovanni (1992) att 
ledarskap inom skolvärlden saknar en egen identitet, något som beror på att man inom 
verksamheten mest verkar ägna sig åt att importera olika modeller, begrepp och definitioner 
snarare än att försöka skapa egna. 
 
Avslutningsvis kring detta så framkommer det inom forskningen att det behövs mer kunskap 
om ledarskap i förskolan enligt Eriksson (2014). De kunskaper som efterlyses berör främst 
förskollärares uppdrag om att vara pedagogiska ledare. Detta på grund av att den forskning 
som finns om ledarskap främst verkar handla om ledarskapet hos förskolechefer, som är ett 
mer formellt och tydliggjort ledarskap jämfört med förskollärares. Samtidigt så verkar det inte 
heller vara helt omöjligt att förklara vad ledarskap i förskolan är för något, då forskningen har 
kommit fram med ett flertal tolkningar om vad detta kan innebära.  

Innebörden av ledarskap i förskolan 
En av definitionerna som finns kring ledarskap i förskolan kommer från Riddersporre (2006) 
som menar att ledarskap är ett begrepp som handlar om interaktion och kommunikation. Det 
Riddersporre (2006) menar är att den som vill utöva ett ledarskap har ett antal saker att förhålla 
sig till, som exempelvis det uppdrag man har, sitt eget ledarskap samt de människor som 
berörs av det. I det egna ledarskapet så handlar det också om att kommunicera sitt 
förhållningssätt kring det som sker, så att en förhandling blir möjlig. Att kunna samspela blir 
således en viktig del av den egna yrkeskompetensen. Ett annat sätt att förstå ledarskap 
kommer från Ohlson (2001) som menar att ledarskap handlar om att påverka människor på 
olika sätt. Utöver detta så framkommer det hos Hard (2004) (refererad i Woodrow och Busch, 
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2008) att ledarskap är något som  byggs och konstrueras i olika sociala sammanhang. Denna 
förklaring bidrar i sin tur enligt Hard (2004) (refererad i Woodrow och Busch, 2008) till den 
dominerande uppfattningen om att ledarskap är något som finns inom individen. Samtidigt 
så menar Riddersporre (2010) att ledarskap i förskolan även kan förstås utifrån ett perspektiv 
av normativ styrning. Målet med den normativa styrningen är att skapa en gemensam 
förståelse för verksamheten och genom detta skapa en stark bas för verksamheten att luta sig 
mot.  
 
Inom skolvärlden brukar man även prata om det pedagogiska ledarskapet. Enligt Jensen och 
Løw (2009) så handlar detta om pedagogernas förmåga att kunna skapa en positiv, 
inkluderande och samarbetsinriktad kultur i barngruppen. Det kan även handla om att kunna 
motivera barnen till ett aktivt deltagande i verksamheten samt om att kunna skapa arbetsro. 
En annan förklaring kommer från Ohlson (2001) som menar att pedagogiskt ledarskap kan 
delas in i två delar. Den ena delen bygger på att man som pedagog kan skapa struktur i 
verksamheten genom planering, styrning och igångsättning, medan den andra delen handlar 
om att kunna ge stöd och bekräftelse, samtidigt som att man kan skapa trygghet och öppenhet. 
Men att vara en pedagogisk ledare handlar inte bara om allt det som tidigare nämnts. Utan 
det kan även handla om pedagogernas förmåga att skapa bra relationer med barnen, vilket 
inbegriper att man även kan behöva vara relationskompetent som pedagog. Detta begrepp 
beskrivs av Juul och Jensen (2009) som: 
 

”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 = den pedagogiska hantverket” (Juul och Jensen, 2009, s. 124).  

 
Att vara relationskompetent som pedagog kan således handla om att se barnen och att deras 
behov hamnar i fokus. I relation till detta så menar Gannerud och Rönnerman (2007) att i 
arbetet med barnen så ska utgångspunkten för pedagogerna handla om en omsorg för barnens 
intressen. Utöver detta så blir pedagogernas förmåga att kunna visa inlevelse och förståelse 
för varje enskilt barn viktig då arbetet i verksamheten många gånger kräver att man har en 
helhetssyn på barnet och dess behov.  
 
Avslutningsvis så framkommer det inom forskningen att ledarskapet hos en pedagog även 
kan påverkas av vilka kunskaper man har. Rörande detta så nämner Törnsén och Ärlestig 
(2014) att i rollen som ledare så behöver man även ha kunskap om flera olika saker när man 
arbetar som ledare. Det kan exempelvis handla om att ha sakkunskaper samt erfarenheter av 
den verksamhet som man ska leda. Men det skulle även kunna handla om att ha kunskaper 
om ledarskapet i sig. Detta beroende på att i arbetet med barnen så handlar det om att skapa 
en trygg och lärorik miljö där barnen kan trivas och utvecklas. För att lyckas med detta så kan 
man behöva kunskaper om verksamheten, likaväl som hur man på bästa sätt leder en sådan 
verksamhet.  

Faktorer som kan påverka ledarskapet 
När det gäller vilka faktorer som kan påverka en pedagogs ledarskap så visar forskningen att 
det kan påverkas av ett flertal faktorer. Dessa kan variera från individ till individ men enligt 
Riddarsporres (2010) studie så kan en pedagogs ledarskap exempelvis påverkas av vilka 
visioner och idéer som man har i rollen som pedagog likaväl som de mentala bilder kring vad 
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det är som man vill uppnå med arbetet. Att ha visioner nämns också av Hallet (2013) som 
något positivt då dessa kan skapa en drivande kraft hos pedagogerna när det gäller deras 
förmåga att inspirera andra. Samtidigt framhåller Hallet (2013) även vikten av att drivas av 
passion, engagemang och entusiasm i arbetet med barnen. Utöver detta så framkommer det 
även att pedagogers ledarskap kan påverkas av vilka kunskaper och färdigheter som man har, 
hur man kommunicerar samt hur pass socialt kompetent man är (Hallet, 2013). Rörande social 
kompetens så kan det i förskolans verksamhet exempelvis handla om hur man som pedagog 
skapar olika relationer eller hur man samspelar med barnen. I relation till det så menar Pape 
(2001) att social kompetens handlar om konsten att kunna umgås med andra människor samt 
om de kunskaper och värderingar som gör det möjligt för människor att kunna umgås och 
samspela sinsemellan. Enligt Lillkvist (2009) så kan social kompetens även förknippas med 
begrepp som empati, engagemang och delaktighet.  
 
En annan sak som kan påverka pedagogers ledarskap nämns av Riddersporre (2010) som 
menar att ledarskap även kan bygga på närhet och tillgänglighet från ledaren likaväl som att 
man i rollen som pedagog kan vara professionell gentemot kollegor, barn eller föräldrar samt 
att man hela tiden har verksamhetens bästa i fokus. Risken med att vara väldigt tillgänglig och 
närvarande som ledare är att det kan leda till ett beroende hos exempelvis kollegorna. Detta 
beroende är inte nödvändigtvis bra då verksamheten behöver att all verksam personal kan ta 
egna initiativ och leda. Baserat på allt det som framkommit här ovanför så framträder det en 
bild av att en pedagogs ledarskap kan påverkas av ganska många faktorer. Men beroende på 
hur man är som ledare så skulle det kunna påverka samspelet med barnen, vilket är det ämne 
som vi kommer in på härnäst.   

Samspel i förskolan 

Samspel mellan pedagoger och barn 
Samspel är något som ständigt förekommer under en dag i förskolan och sker överallt i 
verksamheten. Det kan handla om allt från vilken lek som ska lekas till samspelet mellan 
pedagog och barn vid påklädningen innan man går ut. I relation till detta så beskriver 
Michélsen (2005) samspel som det utbyte av erfarenheter, upplevelser eller information som 
sker mellan minst två individer. Samspelet kan i sin tur exempelvis gestaltas via tal, blickar 
eller gester. Samtidigt så nämner Williams (2006) att när man iakttar barn som samspelar så är 
det ofta svårt att undgå hur barnen lär sig väldigt mycket av varandra i olika situationer. Det 
hänger ihop med att barn gärna vill vara tillsammans med andra och utifrån detta skapa en 
kollektiv bas av gemensamma erfarenheter och upplevelser att utgå från. I relation till det så 
framhåller Williams (2006) att man inte ska förringa betydelsen av vuxnas närvaro i barns 
samspel. Bara för att barn lär sig mycket av varandra så betyder inte det att vuxna inte behövs. 
Pedagogers delaktighet i verksamheten samt det utrymme som de skapar för att barn ska få 
möjligheter till att kunna upptäcka sina kamraters uppfattningar bidrar också till barnens 
lärande. Detta kan i sin tur bidra till ett positivt samspel mellan pedagoger och barn på så sätt 
att barnen upplever de vuxna som delaktiga i deras värld. I relation till detta så nämner 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) att samspelet mellan pedagoger och barn många 
gånger drivs av pedagogens intentioner med samspelet samt om situationen som sådan 
handlar om lek eller lärande. Samtidigt så menar Williams (2006) att de vuxna i förskolan bör 
tänka över hur de kan bli mer delaktiga i barnens vardag och hur barnen i sin tur kan bli mer 
delaktiga i det som sker i verksamheten. Utöver detta så nämner Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) att en av pedagogens uppgifter är att hjälpa barnen att fungera i den sociala 
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och kulturella kontext som de lever i. För att klara detta så måste pedagogen kunna se till 
barnets intressen samt se till att bemöta barnet på ett positivt sätt. Detta kan leda till att man 
stimulerar barnet till att vilja lära sig mer om sin omvärld.  
 
Vidare så framkommer det att samspelet mellan pedagog och barn kan påverkas av ett flertal 
faktorer. En av dem är kommunikation. Rörande detta så nämner Juul och Jensen (2009) att 
kommunikation i detta sammanhang många gånger handlar om pedagogens förmåga att 
kunna vara öppen, sensitiv och att hålla sig inkluderande i relation till det som barnet 
upplever. I relation till detta så nämner Öhman (2006) att i kommunikationen med barn så 
behöver pedagogen kunna se och lyssna ur barnets perspektiv och inte bara sitt eget. Detta 
samtidigt som att man är lyhörd för barnets initiativ. Utöver detta så bör pedagogen även vara 
känslomässigt närvarande, pålitlig och empatisk vid kommunikationen med barn då detta är 
grunden för barnets trygghet. Samtidigt så menar Öhman (2006) att det även blir viktigt att 
förstå vilka upplevelser det är som barnet försöker förmedla. För att kunna det så kan man 
behöva försöka se bortom uppenbara saker som det verbala språket och istället fokusera på 
barnens uttryck. Forskningen nämner utöver kommunikation de allt större barngrupperna 
som en bidragande faktor för hur samspelet mellan pedagog och barn blir. Enligt Pramling 
Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) så ger större barngrupper färre möjligheter för både 
barn och vuxna att kommunicera med varandra, vilket även kan leda till att de får mindre tid 
till att samspela med varandra. Samtidigt så nämner Rosenqvist (2014) att när barnantalet per 
pedagog ökar, så tenderar kommunikationen från pedagogerna att bli mer rutinmässig.  
 
Avslutningsvis, när det gäller själva samspelet mellan pedagoger och barn, så beskrivs det i 
Johanssons och Pramling Samuelssons studie från 2007 att det finns tre olika former av 
samspel med barn som pedagoger ofta engagerar sig i. Det explorativa samspelet handlar om 
öppenhet och undersökande. I detta sammanhang så skapar pedagogen en miljö som är 
inspirerande för barnen, samtidigt som det öppnar upp för deras kreativitet och fantasi. 
Barnen tillåts under det explorativa samspelet att ha kontroll och har möjligheten att 
överskrida sammanhanget. Här verkar mycket kunna handla om att testa gränserna och 
upptäcka nya saker att undersöka. De mer berättande samspelen präglas av att pedagogen 
skapar ett sammanhang där berättande uppmuntras, utvidgas och får komma till uttryck på 
olika sätt. Dessa samspel skapar meningsbärande världar för barnen som även ges chansen att 
själva utveckla samspelet och driva lärandet i form av berättelser. Pedagogen har i detta 
sammanhang en mer medlekande roll och barnens meningsskapande ges mycket utrymme. 
Det pedagogen mest bidrar med är att hålla samman samt utveckla berättelsen. I det mer 
formbundna samspelet så har inte barnen lika stora möjligheter att kunna göra olika 
överskridanden och deras kontroll samt möjligheter till upptäckter av olika slag begränsas. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att i denna form av samspel reduceras det 
lustfyllda med leken på grund av pedagogens ambition att lära barnen någonting. Baserat på 
dessa beskrivningar av de olika samspelen menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 
att det krävs en aktiv och samspelande ledarroll från pedagogen för att kunna skapa ett 
fruktbart möte och samspel mellan pedagog och barn. I de olika samspelen så blir rollen som 
både lekledare och medlekare viktig för att detta ska kunna uppnås vilket för mig vidare till 
vilken betydelse pedagogernas ledarskap har för samspelet mellan pedagog och barn. 
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Barns möjligheter till delaktighet och inflytande i samspelet med vuxna 
Inom forskningen så framkommer vikten av att barn får möjlighet till delaktighet och 
inflytande i den dagliga verksamheten i förskolan. I detta sammanhang så  nämner Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) att barn i förskolan bör få vara med och delta i beslut som rör 
dem. Detta samtidigt som pedagogerna bör ta tillvara på barns intressen och initiativ genom 
att ge dem möjligheten att kunna uttrycka sig i barngruppen. Enligt Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) så kan detta få barnen att känna sig respekterade och lyssnade på. Vidare så 
nämner Sheridan (2001) att barns chanser till inflytande delvis är beroende av pedagogernas 
attityder. Det som Sheridan verkar mena är att i en förskola som präglas av en lärarkontroll 
som starkt betonar regler, normer och lydnad så minskar barnens möjligheter till delaktighet 
och inflytande. Men i en verksamhet som i större utsträckning präglas av en mer demokratiskt 
struktur så verkar möjligheterna till delaktighet och inflytande vara bättre.  
 
Trots detta så visar Sheridans (2001) studie att det i allmänhet verkar finnas en klyfta mellan 
den vuxnes och barnets perspektiv. Baserat på detta så skulle pedagogernas barnperspektiv 
eventuellt kunna vara ytterligare en bidragande faktor till barns möjligheter till delaktighet 
och inflytande. Rörande detta så nämner Arnér och Tellgren (2006) att barnperspektiv är ett 
komplext begrepp som vilar på en mångtydighet som kan vara svår att få ett tydligt grepp 
om. Detta beroende på att när vuxna pratar om att de utgår från ett barnperspektiv, så tenderar 
de ofta att tolka barnen utifrån sin egen synvinkel och inte barnens. Barnen sätts visserligen i 
fokus även om utgångspunkten gärna blir den vuxnes perspektiv och referensramar (Arnér 
och Tellgren, 2006). En annan tolkning av barnperspektiv kommer från Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) som menar att det hela handlar om att man som pedagog försöker 
ha ett barns synsätt på tillvaron samt att man försöker se världen genom barnens ögon.  

Ledarskapets påverkan på samspelet mellan pedagog och barn 
När det gäller pedagogers samspel med barn finns det en aspekt till som kan påverka hur 
välfungerande samspelet blir och det är pedagogens ledarskap. Rörande detta så nämndes det 
tidigare att ledarskap i förskolan kan förstås som ett pedagogiskt ledarskap, vilket kan handla 
om pedagogens förmåga att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i 
barngruppen (Jensen och Løw, 2009). Detta samtidigt som Ohlsson (2001) beskriver ledarskap 
som en process där man påverkar andra människor samtidigt som det också kan handla om 
att skapa struktur, trygghet och öppenhet. I relation till detta så menade Johansson och 
Pramling Samuelsson (2007) att samspelet mellan barn och pedagog drivs framåt av de 
intentioner som pedagogen har med samspelet. Vidare så nämner Gannerud och Rönnerman 
(2007) att det i rollen som pedagog ingår att man ska vägleda de barn man har hand om, vilket 
fordrar en helhetssyn på barn och deras behov.  
 
Baserat på detta så blir det egna ledarskapet viktigt, då det eventuellt skulle kunna ha en 
betydande påverkan av hur barnen upplever pedagogen som ledare. För samspelets del så 
kan pedagogens ledarskap spela roll på så sätt att baserat på hur pedagogen dels vägleder 
barnen, kombinerat med de intentioner som finns med samspelet, så skulle det kunna ha en 
stor påverkan rörande hur barnen upplever samspelet med pedagogen. I relation till detta så 
kan pedagogens sätt att vägleda barnen även påverka deras möjligheter till delaktighet och 
inflytande, vilket skulle kunna påverka samspelet. Rörande detta så nämndes det tidigare av 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att barn i förskolan bör få vara med och delta i 
beslut som rör dem. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) så kan detta få barnen 
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att känna sig respekterade och lyssnade på. Men om samspelet blir väldigt styrt av pedagogen 
så som Sheridan (2001) beskriver så kan det spela roll för hur pass delaktiga barnen kan vara. 
Utifrån detta kan man ana att ledarskap skulle kunna handla om vilken attityd man har som 
pedagog vilket i sin tur kan ha effekt på samspelet med barnen ungefär som Sheridan (2001) 
beskriver. I sammanhanget så skulle ledarskapet eventuellt kunna påverkas på ett betydande 
sätt av vilket perspektiv på barn som man har som pedagog samt huruvida man kan se på 
tillvaron genom ett barns synsätt (Johansson och Pramling Samuelsson, 2003).   
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Metod 

I detta kapitel så kommer jag gå igenom hur jag har valt att genomföra min studie. Bland annat 
så kommer jag berätta om mitt metodval, vilket urval jag gjort samt lite om etiska 
överväganden, genomförandet och studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion.   

Val av metod 
När det gäller valet av metod för min studie så utgick jag från mitt syfte om att undersöka hur 
pedagoger i förskolan uppfattar vad ledarskap är för något samt hur de uppfattar vilken 
betydelse som det egna ledarskapet har för samspelet med barnen. För att kunna undersöka 
det så föll valet på kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade till formen. Rörande detta 
så nämner Bryman (2011) att intervjuer är en bra metod om det är just en persons 
uppfattningar om ett ämne som man är ute efter. I samma veva så framkommer det även att 
intervjun är en av de metoder som ofta används när det gäller kvalitativ forskning (Bryman, 
2011). Bryman (2011) beskriver även den kvalitativa studien som en metod där fokus mer 
ligger på det som sägs istället, för på antalet genomförda intervjuer. Utöver detta så menar 
Ahrne och Svensson (2011) att en central aspekt av det hela är att forskaren intresserar sig för 
informantens känslor, tankar och erfarenheter. Eliasson (2013) menar att denna metod lämpar 
sig bäst när det gäller att komma åt olika sammanhang som behöver en viss förståelse och som 
kanske inte direkt uppenbarar sig med en gång, utan att innebörden av sammanhanget växer 
fram i omgångar. Rörande semistrukturerade intervjuer så framkommer det hos Bryman 
(2011) och  Stukát (2011) att en fördel med dessa är att de ofta ger informanten en större frihet 
att kunna utforma svaren på sitt eget sätt. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Bryman 
(2011) som mer flexibla och mer informella jämfört med mer strukturerade intervjuer som 
består av mer slutna frågor som kommer i viss ordning. I semistrukturerade intervjuer så finns 
det mer utrymme för att exempelvis kunna ta frågorna i en annan ordning eller byta ut en 
fråga mot en annan.  
 
Anledningen till att jag valde att använda mig av denna metod är att jag ville kunna skapa en 
så avslappnad miljö som möjligt för mina informanter. Detta bottnar i att jag ville att 
intervjusituationen inte skulle upplevas som ett förhör utan mer som en trevlig pratstund. 
Utöver detta så ville jag på ett så bra och trevligt sätt som möjligt få reda på så mycket som 
möjligt från dem rörande deras uppfattningar kring ämnet.  

Etiska överväganden 
Vid genomförandet av denna studie så utgick jag från de fyra forskningsetiska principer som 
nämns av Bryman (2011). De principerna som det handlar om är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar 
om att forskaren ska informera informanterna om vad forskningen handlar om samt vilket 
syfte den har. Samtyckeskravet går ut på att alla deltagare i en studie deltar helt frivilligt och 
har rätt att när som helst avbryta sin medverkan om de så önskar. Konfidentialitetskravet 
berör materialet som samlas in till undersökningen. I detta fall så handlar det om att alla 
personer som deltar i en undersökning av detta slag ska ges största möjliga konfidentialitet 
vilket innebär att det inte ska framgå vilka deltagarna är eller var de kommer från. Slutligen 
så har vi nyttjandekravet som innebär att det material som samlas in till studien endast får 
användas till just den studien och inte i något annat arbete. 
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Urval 
Urvalet till denna studie skedde så att det började med att jag tog kontakt med chefen för en 
förskola i en mellanstor stad i Sverige. Jag frågade hen om det var okej om jag genomförde 
mina intervjuer på den aktuella förskolan och skickade över missivet (se bilaga nr 1). När jag 
fick förskolechefens godkännande så tog jag kontakt med personalen som också fick ta del av 
missivet där jag beskriver att jag vill komma i kontakt med fem till sex pedagoger för 
intervjuer, rörande pedagogers ledarskap och samspel med barn. Det slutade med att jag fick 
ett positivt svar från fem av pedagogerna på förskolan. Jag valde att inte leta rätt på en sjätte 
pedagog på grund av att jag hoppades på att de fem pedagogernas svar skulle ge mig 
tillräckligt med material för att kunna få ihop arbetet. De fem pedagogerna är alla kvinnor 
som har jobbat inom förskolan mellan 16-32 år . I arbetet kommer de att ges fingerade namn 
för att skydda deras identitet. Pedagogerna kommer att benämnas som  Maja, Alva, Alicia, 
Camilla  och Lilly.  
 
Anledningen till att jag valde att fokusera enbart på denna förskola är att jag under min tid 
där lagt märke till att personalen har väldigt stora kunskaper om det jag försöker undersöka. 
Därför blev det intressant för mig att prata med just dem. Utifrån detta så skulle man kunna 
likna denna studie vid en fallstudie som enligt Bryman (2011) beskrivs som ett detaljerat och 
ingående studium av ett enda fall. I denna situation så rör sig själva fallet om den förskola som 
de deltagande pedagogerna arbetar på.  Samtidigt så skulle man också kunna likna mitt urval 
vid det som Bryman (2011) kallar för ett bekvämlighetsurval. Med detta så menas att forskaren 
eller studenten valt ut personer som vid tillfället råkat vara tillgängliga. Urvalet kan även 
beskrivas som målstyrt då jag ville prata med pedagogerna på just denna förskola. Rörande 
denna typ av urval så skriver Bryman (2011) att när forskaren gör ett sådant strategiskt urval 
så kan det handla om en önskan om att intervjua personer som enligt forskaren är relevanta 
för antingen forskningsfrågorna eller problemformuleringen.  

Genomförande 
På förskolan så höll vi antingen till i ett lite mindre avskilt rum för att få lugn och ro, eller inne 
på en av avdelningarna när barnen hade gått ut och varje intervju spelades in efter att jag 
frågat pedagogerna om tillstånd. Att ha tillstånd nämns av Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2011)  som viktigt när man intervjuar. I sammanhanget så nämner Bryman (2011) att en 
inspelning kan vara bra då man som kvalitativ forskare ofta är intresserad av vad en person 
säger, samt hur de säger det. För att lyckas med detta så kan man behöva en fullständig 
redogörelse över de utbyten som sker i en intervju. Vid planeringen av intervjuerna så 
bedömde jag att det behövdes minst 30-35 minuter per person. Detta beroende på att jag ville 
ge pedagogerna en möjlighet till att kunna utveckla sin svar så djupgående som möjligt. 
Utöver det så ville jag även ha lite tid till att ställa följdfrågor. Men efter att jag genomfört 
intervjuerna så insåg jag vid transkriberingen att intervjuerna blivit något korta. Detta verkade 
främst bero på att jag inte lyckades med att komma med följdfrågor i samband med att 
pedagogerna sa något som hade potentialen till att utvecklas ännu mer. Vid transkriberingen 
så märkte jag även att jag själv framstod som obekväm i min intervjuarroll vilket också kan ha 
påverkat mig när jag ställde frågorna. Så efter att ha konstruerat några fördjupande frågor tog 
jag kontakt med pedagogerna igen som inte hade några problem med att jag kom tillbaka för 
ytterligare samtal. När detta var genomfört så hade jag ett inspelat material som totalt ligger 
på cirka 30-45 minuter per person.  
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Studiens validitet och reliabilitet 
Validitet handlar enligt Eliasson (2013) om den genomförda studien verkligen undersöker det 
som det är tänkt att den ska undersöka. Begreppet i sig hänger ihop med adjektivet ”valid” 
som betyder giltig. Därför skulle man kunna säga att validitet handlar om studiens giltighet 
eller trovärdighet. Reliabilitet handlar däremot om ifall undersökningen är pålitlig. En viktig 
aspekt i detta läge är enligt Eliasson (2013) att studien ska kunna gå att upprepa på samma 
sätt och ge samma resultat. I sammanhanget så framkommer det hos Bryman (2011) att en 
studies tillförlitlighet består av fyra delar. Dessa delar är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt möjligheten att kunna styrka och konfirmera. Enligt Bryman (2011) så handlar 
trovärdighet om att forskaren har säkerställt att den forskning som genomförs sker i enlighet 
med de regler som finns medan överförbarhet handlar om huruvida det resultat som 
framkommer går att använda även i andra miljöer och situationer. Vidare så nämner Bryman 
(2011) pålitlighet. Detta handlar om hur pass noga forskaren har varit med att säkerställa att 
det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla delar. 
Avslutningsvis så nämns möjligheten att kunna styrka och konfirmera. Detta handlar enligt 
Bryman (2011) om att forskaren försöker säkerställa att han eller hon har agerat i god tro. 
Anledningen till det handlar om att det enligt Bryman (2011) är svårt att vara helt objektiv i 
samhällelig forskning. Det ska mer eller mindre vara ganska uppenbart att forskaren inte har 
låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktning medvetet påverka utförandet av studien 
samt de slutsatser som dras av den.  
 
I min studie så har jag följt de regler som finns samt att det går att följa hur jag har gått tillväga. 
Utöver detta så har jag försökt vara så objektiv som det går. Studien som sådan går att 
upprepa, men beroende på vilka pedagoger man väljer att prata med, så kan det påverka 
svaren. Detta beroende på att pedagogerna kan ha olika uppfattningar kring ämnet. Men om 
man skulle prata med samma pedagoger som mig, så är det möjligt att komma fram till 
ungefär samma tolkningar som jag.  

Analys och tolkning 
Som nämndes tidigare så spelade jag in varje intervju för att sedan transkribera dem. Detta för 
att jag dels ville få en översikt av vad som sades vid intervjuerna, men även för att kunna få 
fram ett så trovärdigt material som möjligt till min analys. Rörande det här med inspelning av 
intervjuer så nämner Bryman (2011) att transkribering av intervjuer kan underlätta just när 
man ska göra en noggrann analys av andra har sagt. Vidare så nämner Bryman (2011) att själva 
transkriberingen är en viktig del av processen som många gånger kan vara smart att försöka 
göra så tätt inpå intervjuerna som möjligt. När man transkriberar sina intervjuer så menar 
Bryman (2011) att man får fram ett resultat som gestaltar exakt vad det är intervjupersonerna 
pratar om samt hur de säger det, något som är viktigt för själva tolkningsprocessen. När jag 
hade transkriberat mina intervjuer och skulle börja analysera dem så använde jag mig av en 
så kallad innehållsanalys. Denna form av analys handlar enligt Bryman (2011) om att man 
söker efter bakomliggande teman i det material som man analyserar. Utöver detta så skriver 
Bryman (2011) att när man gör en innehållsanalys så brukar forskaren ofta vilja koda texten i 
form av olika teman och ämnesområden. Vad som vanligtvis eftersträvas i sådana här 
sammanhang är en form av kategorisering av de företeelser som är av intresse. I relation till 
detta så nämner Rennstam och Wästerfors (2011) att när man analyserar ett material så handlar 
mycket om att sortera, reducera och om att argumentera. Dessa tre handlingar menar de 
bemöter tre problem inom analyserandet och försöker göra dem hanterbara. Att sortera sitt 
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material handlar främst om att få ordning på det hela, medan att reducera empirin handlar 
om att inse att man inte kan redovisa allt som framkommer. En reducering av empirin kan 
också förstås som att man måste välja vad som är mest relevant att visa upp. Slutligen så 
handlar argumentationen om att helt enkelt kunna göra sin röst hörd inom forskningen och 
kunskapssamhället.  
 
I mitt analysarbete så har jag använt mig av det som Rennstam och Wästerfors (2011) 
beskriver. Jag har sorterat och reducerat det material jag hade, vilket slutade med att jag fann 
sex kategorier: innebörden av ledarskap i förskolan, hur en ledare inte ska vara samt samspelet 
mellan pedagoger och barn. Utöver dessa tre så framträdde även: barnsyn, barns möjligheter 
till delaktighet och inflytande och avslutningsvis ledarskapets påverkan på samspelet mellan 
pedagog och barn. I analysen är det dessa kategorier som jag kommer att ta upp.   

Metoddiskussion 
Att välja kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod till denna studie visade sig vara 
ett bra val då jag fick ihop det material jag behövde för att kunna fånga pedagogernas 
uppfattningar kring ämnet för denna uppsats. Enda nackdelen blev som sagt att jag i början 
missbedömde exakt hur lång tid intervjuerna skulle ta, vilket slutade med att jag fick 
komplettera med fler intervjuer. Att det blev så berodde främst på att jag emellanåt missade 
att komma med följdfrågor till en del saker som framkom under intervjuerna. Detta samtidigt 
som jag vid transkriberingen märkte att jag ibland verkade ha lite för bråttom, samt att jag 
stundtals verkade obekväm i min roll som intervjuare. Trots detta så upplever jag ändå att 
intervjuerna blev lyckade i slutänden. I relation till detta så nämner Stukát (2011) att en risk 
med intervjuer är att det alltid finns en möjlighet att man tolkar informanternas svar på fel 
sätt. Detta kan leda till att studiens reliabilitet minskar. Min förhoppning är dock att denna 
studie gör mina informanter rättvisa och att de inte upplever sig missförstådda.  
 
Något som jag i efterhand kan ångra att jag inte genomförde, var att jag valde att inte göra 
några observationer, i relation det som vi pratade om i intervjuerna. Detta beroende på det 
som framkommer hos Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att man inte alltid kan ta för givet 
att människor alltid gör så som de säger att de gör. Baserat på detta så kan observationer ibland 
vara ett bra komplement till intervjuer. Att jag valde bort observationerna berodde på 
tidsbrist, då jag hade behövt göra ganska många observationer för att kunna se det som 
pedagogerna pratade om. En annan sak jag har reflekterat över i efterhand är att även om jag 
hade läst en del litteratur kring ämnet innan genomförandet av intervjuerna, så hade jag 
kunnat förbereda mig själv mycket bättre än vad jag gjorde. Att vara väl förberedd när man 
ger sig ut och intervjuar kan vara skillnaden mellan en lyckad intervju och en misslyckad 
sådan. Just att ha ordentliga kunskaper om det man frågar om kan också göra det lättare att 
komma på följdfrågor och liknande.   
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Resultat och analys  
Syftet med denna studie var att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar 
vad ledarskap är, samt hur de uppfattar vilken betydelse som det egna ledarskapet har för 
samspelet med barn. De pedagoger som syns här i analysen är som tidigare nämndes fem till 
antalet och kommer att synas under fingerade namn i enlighet med konfidentialitetskravet. I 
texten så kommer de benämnas som Lilly, Maja, Camilla, Alicia och Alva. Kapitlet som sådant 
innehåller också min analys och tolkning av det som framkommer i de intervjuer som gjordes 
med ovan nämnda pedagoger.  
 
Vid analysen så fann jag att pedagogernas svar visade på sex mönster som kan sammanfattas 
i följande kategorier: 

• Innebörden av ledarskap i förskolan 
• Hur en ledare inte ska vara 
• Samspelet mellan pedagoger och barn 
• Barnsyn 
• Barns möjligheter till delaktighet och inflytande 
• Ledarskapets påverkan på samspelet mellan pedagog och barn 

Vidare i analysen så kommer resultatet presenteras utifrån dessa kategorier tillsammans med 
en analys av det hela. De slutsatser jag drar av analysen kommer att nämnas löpande i texten.  

Innebörden av ledarskap i förskolan 
Analysen av intervjumaterialet visar att ledarskap i förskolan är ett mångtydigt begrepp vars 
innebörd kan variera. Pedagogernas uppfattningar kring innebörden av begreppet lyfter fram 
ett flertal begrepp som exempelvis flexibilitet, trygghet, tydlighet, respekt samt närvarande 
och lyssnade pedagoger som viktiga byggstenar för ett pedagogiskt ledarskap. Detta samtidigt 
som det också handlar om att ha en övergripande kontroll, likaväl som att man kan ta beslut 
även om det ibland kan vara obekväma sådana. Vidare så visar analysen att pedagogerna 
uppfattar det som att ledarskapet hos en pedagog kan påverkas av ett flertal faktorer som 
exempelvis den egna personligheten, tidigare erfarenheter, engagemang, vilken utbildning 
man har, uppväxtförhållandena samt att man är en god lyssnare. Utöver detta så går det även 
att urskilja två olika mönster utifrån deras svar. Det ena mönstret visar att ledarskap i 
förskolan verkar handla om att vara en bra förebild för barnen.   
 

”Det är ju att kunna vara en bra förebild för barnen och visa att man ska respektera 
varandra. Att man har förståelse för att man är olika. Ofta pratar man om att vi alla ska 
vara så lika, att vi behandlar alla lika, men vi är ju alla olika individer. Så att man har 
förståelse för att kunna se olika saker hos olika barn eller föräldrar. Att man inte drar alla 
över en kam.” – Maja (personlig kommunikation, 28 oktober 2015). 
 

Baserat på detta citat så framställs ledarskap som ett begrepp som bygger på respekt och 
förståelse samt att man som ledare inte drar alla över en kam utan försöker se barnen för de 
individer som de är. I analysen så framkommer det även att en annan viktig byggsten är att 
kunna vara närvarande här och nu som ledare. Flera av pedagogerna lyfter fram vikten av 
lyssna på barnen och ta tillvara på deras intressen i rollen som ledare. Alicia beskriver 
ledarskap så här: 
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”Att vara en god förebild. Och även det här med att man kan lyssna och se alla barnen. Att 
de är väldigt, väldigt olika. Att kunna få med dem och tycka det är kul och vara här. Det 
tycker jag är ett gott ledarskap” – Alicia (personlig kommunikation, 27 oktober 2015) 

I detta citat återkommer det här med att vara en god förebild samtidigt som Alicia också lyfter 
fram vikten av att lyssna på barnen. Att kunna se alla barn utifrån deras olikheter är något 
som återkommer hos flera pedagoger. Även vikten av att kunna vara flexibel, tydlig och 
lyhörd i sitt ledarskap är något som ofta nämns. Analysen visar att detta hänger ihop med 
barnens möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta beroende på att flera 
av pedagogerna menar att det ska finnas utrymme för barnens egna idéer och intressen. En 
slutsats man kan dra av detta är att en del av pedagogens ledarskap handlar om att vara en 
bra förebild för barnen som kan visa respekt och förståelse för varje individ. Ledarskap kan 
även handla om att lyssna på barnen och vara närvarande här och nu samt att man kan få 
barnen att uppleva verksamheten som rolig. Detta samtidigt som man också är flexibel, tydlig 
och lyhörd i rollen som ledare.  
 
Ett annat mönster som framträder visar att ledarskap i förskolan inte bara handlar om att vara 
en bra förebild som är närvarande här och nu. Utan det kan också handla om att kunna vara 
tydlig och bestämd som pedagog. Detta beroende på att en viktig del inom ledarskapet är att 
kunna skapa trygga och självgående barn. Detta är något som enligt Alva uppnås genom ett 
ledarskap som baseras på tydlighet, bestämdhet och att man är ganska rak som pedagog.  
 

”Har man inte det här tydliga ledarskapet så kan det bli kaos som kan leda till att alla börjar 
springa runt, runt, runt. Utan man är tydlig med att nu är det lek och bus för att sen vara 
tydlig med att nu är det lugn.” – Alva (personlig kommunikation, 28 oktober 2015) 

 
I citatet ovan så förklarar Alva hur hon upplever vad som kan hända om en pedagog inte har 
ett tydligt ledarskap gentemot barnen. Just detta med att vara tydlig som pedagog framställs 
som en av de viktigaste byggstenarna när det gäller pedagogers ledarskap tillsammans med 
det som tidigare nämnts. I relation till detta så nämner Alva vikten av att kunna vara en 
inspiratör. Denna roll handlar om att man som pedagog kan bjuda på sig själv och busa med 
barnen på deras nivå. Detta samtidigt som man också kan vara tydlig med att ”nu är leken 
slut”. Utifrån detta så kan man ana att ledarskap även handlar om att kunna vara tydlig som 
pedagog likaväl som att man kan bjuda på sig själv och ha kul med barnen.  
 
Samtidigt så framkommer det i analysen att utöver tydlighet så är lyhördhet ett av de 
vanligaste begreppen som pedagogerna nämner som viktiga för ett bra ledarskap. Detta 
tillsammans med förmågan att kunna läsa av barngruppen. Andra faktorer som pekas ut som 
viktiga beståndsdelar i ett pedagogiskt ledarskap är att ha ett visst mått av humor samt att 
man kan ha roligt tillsammans med barnen. Enligt flera av pedagogerna så är detta viktigt för 
att kunna skapa en bra verksamhet för barnen där de både trivs och lär sig saker. I relation till 
detta så menar flera av pedagogerna att det är viktigt att kunna inge förtroende till barnen. 
Anledningen till det är att om barnen inte känner ett förtroende för pedagogerna så får de 
ingen bra kontakt med varandra vilket kan sluta med att ingenting i verksamheten fungerar 
optimalt. En annan sak som ett förtroende mellan pedagog och barn kan föra med sig enligt 
analysen är att barnen känner sig trygga tillsammans med de vuxna. Detta tillsammans med 
att en pedagogs ledarskap kan fungera som ett stöd för barnen. Syftet med det är att barnen 
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ska kunna bli självständiga och lära sig saker för egen del även om de är tillsammans i grupp. 
I relation till detta så lyfts det fram att inom förskolans verksamhet så kan ledarskap mer 
handla om att leda barnen mot ett visst mål och inte om att styra dem med järnhand. Även om 
man som pedagog måste kunna gå in och styra lite grand mellan varven så verkar det vara 
viktigare att man som ledare mer kan visa vägen för barnen och vara tillåtande. I relation till 
detta så nämner Lilly att i ett optimalt läge så handlar arbetet i barngruppen om att kunna 
vara en ledare som har en tillåtande och utforskande roll. Detta samtidigt som man kan ge 
barnen det utrymme som de behöver likaväl som att man kan föra en dialog med dem om det 
som sker. Baserat på detta så kan en pedagogs ledarskap liknas lite vid en balansgång mellan 
att vara tydlig och bestämd samtidigt som man också är tillåtande och respektfull.  
 
De slutsatser som man kan dra av det som framkommer är att ledarskap i förskolan verkar 
vara ett komplext begrepp som innefattar flera perspektiv. Men vad ett bra ledarskap baseras 
på verkar skilja sig lite åt även om ett par likheter finns. Exempelvis så nämner alla 
pedagogerna det att bland det viktigaste är att lyssna på barnen. Efter det så framkommer 
vikten av att vara lyhörd och närvarande som ledare. Utöver detta så framstår pedagogens 
förmåga att vara flexibel, förstående och respektfull som viktiga byggstenar i ett ledarskap.  
Målet med ledarskapet verkar vara att skapa trygga och självgående barn som kan ta del av 
det som sker i verksamheten och få ut något av sin vistelse där. En annan slutsats som går att 
dra av detta är att bland det viktigaste i en pedagogs ledarskap är att man kan ha roligt 
tillsammans med barnen och att man kan skapa en verksamhet där de trivs och mår bra. Detta 
samtidigt som man finns där som ett stöd för barnen och att man kan ta tillvara på deras 
intressen och idéer.  

Hur en ledare i förskolan inte ska vara 
Analysen belyser även hur pedagogerna uppfattar hur en ledare inte ska vara gentemot 
barnen. Det som framförallt lyfts är att man inte ska vara allt för dominant, otrygg, auktoritativ 
eller svag som ledare.  
 

”En otrygg ledare som velar och låter barnen bestämma allt, då blir barnet väldigt 
osäkert. Man måste vägleda dem, i alla fall när de är lite yngre. Sen får man ju 
avväga ju äldre de blir, då får man ju släppa ansvaret för att lära dem eget ansvar.” 
– Alva (personlig kommunikation, 28 oktober 2015) 

 
Detta citat visar hur Alva uppfattar vilka konsekvenser det kan få för barnen om man är otrygg 
som ledare. I relation till detta så visar analysen att flera av pedagogerna upplever det som 
viktigt att man är trygg i sin ledarroll. Det verkar delvis bero på att en ledare som är trygg i 
sitt ledarskap skapar trygga barn vilket även skulle kunna leda till en bättre arbetsro i 
gruppen. Vidare så visar analysen att en svag ledare också beskrivs som något negativt. Det 
hänger delvis ihop med att ett svagt ledarskap kan leda till att samarbetet i arbetslaget inte 
fungerar. Detta kan exempelvis gestaltas på så sätt att en pedagog kanske säger ja till allting 
och låter barnen mer eller mindre göra som de vill samtidigt som kollegorna försöker hålla 
upp en tydlig struktur för verksamheten. I slutänden så skulle detta kunna leda till att 
arbetsmiljön riskerar att bli ohållbar om inte pedagogerna kommer överens om hur arbetet ska 
ske. Utöver detta så visar analysen att en annan negativ sak hos en ledare är om man är allt 
för styrande eller auktoritativ mot barnen.  
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”Nej alltså auktoritär, det är ett negativt ord för mig. Det är liksom ”nu gör du som jag 
säger” punkt. Det finns inget utrymme för någonting. Det är negativt. Jag tycker man ska 
undvika det här med för mycket auktoritet.”– Alva, (personlig kommunikation, 28 oktober 
2015).  

Här visar Alva att hon tydligt tar avstånd från en allt för auktoritativ ledarroll. Detta är något 
som hon delar med flera av sina kollegor. I sammanhanget så visar analysen att denna typ av 
ledarskap kan leda till att barngruppen blir otrygg, vilket i sin tur kan leda till att man som 
ledare inte lyckas med att skapa trygga, självgående barn. Samtidigt så beskriver Lilly det som 
att om man måste vara väldigt auktoritativ i en viss barngrupp, så kanske man måste fråga sig 
själv varför det är så. I sammanhanget så framkommer det i analysen att det optimala är att 
sträva efter en barngrupp som är nyfiken och som vill lära sig och där man kan vara tillåtande 
som ledare. En annan effekt av att vara allt för auktoritativ som ledare är att barnens 
möjligheter till delaktighet och inflytande minskar. För om det är något som pedagogerna 
verkar vara noga med, så är det att barnen ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över 
verksamheten vilket vi kommer in mer på längre fram.  
 
De slutsatser som jag drar av detta är att även om man som ledare kan behöva vara både tydlig 
och bestämd, så är det inte bra att vara allt för styrande, svag eller auktoritativ. Detta beroende 
på att dessa faktorer kan leda till att man får en orolig och otrygg barngrupp. Även samarbetet 
i arbetslaget kan få sig en törn om en ledare är svagare än de andra och mer går sin egen väg.  

Samspelet mellan pedagoger och barn 
När det gäller samspelet mellan pedagoger och barn så visar analysen att alla pedagogerna 
var överens om att detta samspel är oerhört viktigt för verksamheten i förskolan. Detta verkar 
främst hänga ihop med att om det inte finns ett fungerande samspel mellan pedagogerna och 
barnen så kan det leda till att verksamheten inte fungerar på ett optimalt sätt, något som kan 
påverka alla inblandade negativt. Vidare så nämner Camilla att ett bra samspel med barnen 
kan leda till att de känner sig mer delaktiga i den dagliga verksamheten och att de får positiv 
energi. Utöver detta så visar analysen att ett bra samspel även kan leda till att barnen känner 
sig trygga tillsammans med pedagogerna vilket kan bottna i att de känner förtroende för de 
vuxna. I relation till detta så menar Maja att förtroendet mellan pedagog och barn är viktigt 
då barnen ska kunna känna sig säkra på att pedagogen alltid kommer finnas där för att hjälpa 
och stötta dem. Detta samtidigt som ett bra samspel kan vara utmanande och stimulerande 
för barnen i deras lärande. Analysen visar även att det är viktigt att detta samspel sker på 
barnens nivå så att barnen kan ta till sig av det som pedagogerna försöker förmedla. 
 
I sammanhanget så belyser analysen även vikten av att de inblandade pedagogerna inte 
strävar åt olika håll i arbetet med barnen. Anledningen till det är att ett sådant beteende kan 
skapa en oro inom barngruppen. Rörande detta så nämner Alva att det är viktigt med struktur 
när man arbetar med barn. Det beror på att en tydlig struktur kan skapa en form av trygghet 
hos barnen om de vet vad som ska hända. Att skapa en trygg barngrupp som är nyfiken och 
vill lära sig samtidigt som de har roligt är något som återkommer ett flertal gånger hos flera 
av pedagogerna. Rörande detta så framkommer det även i analysen att om man inte har ett 
bra samspel med barnen så kan hela arbetet bli dåligt.  

” Det är ju faktiskt.. vad ska jag säga.. a och o. Har man inte ett bra samspel och får det att 
fungera så blir ju inte jobbet bra. Det är ju mitt uppdrag att vara tillsammans här med 
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barnen och ge dem det bästa man kan tänka sig. Så att de får en bra start i livet. Att man 
lär dem det de behöver.” – Alicia, (personlig kommunikation, 27 oktober 2015) 

Utifrån detta citat så framträder det att ett bra samspel mellan pedagog och barn verkar vara 
lite av a och o för att kunna skapa en bra verksamhet. Det framkommer även att samspelet kan 
spela roll för barnens lärande.  Utöver detta så lyfter analysen fram ett par andra faktorer som 
också kan påverka samspelet mellan pedagog och barn. Dessa faktorer är barngruppens 
storlek, kommunikation och kroppsspråk. När det gäller storleken på barngruppen så nämner 
flera av pedagogerna att på grund av de allt större barngrupperna så kan det bli svårt att hinna 
med att samspela med alla barn.  
 

” Om man bara skulle ha 15 barn tillexempel. Då skulle man ju hinna prata med alla barn 
kanske.”- Camilla (personlig kommunikation, 12 november 2015).  
 
”(…) grupperna är ju ganska stora idag så en fördel är ju att inte ha för stor grupp helt 
enkelt (...) För att då har man ju lättare att höra in alla. (…)Men just att i en mindre grupp, 
då har man tid, man har möjlighet att nå fram på ett annat sätt, lite mer djupgående. Idag 
är det ju så mycket annat man ska göra. (…) Det är mycket som faller lite åt sidan.” – Maja 
(personlig kommunikation, 28 oktober 2015).  

 
I dessa citat så lyfter Camilla och Maja att stora barngrupper dels kan leda till att man som 
pedagog inte hinner att prata med alla barn. Samtidigt så lyfter de även vilka fördelar det kan 
få om barngrupperna skulle vara lite mindre. Framförallt så framkommer det i analysen att 
mindre barngrupper skulle kunna gynna pedagogernas relationer och samspel med barnen 
på så sätt att de får mer tid med varje barn. Att inte hinna med varje barn är något som 
pedagogerna helst vill undvika då de menar att det är viktigt att hinna se varje barn och kunna 
ge dem en lite egentid med en pedagog. Anledningen till det hänger ihop med det som flera 
av pedagogerna nämner om att kunna se och höra alla barn så att de känner sig bekräftade. 
Utöver de allt större barngrupperna så framträder kommunikationen mellan pedagog och 
barn i analysen som en annan viktig faktor för hur samspelet blir.  
 

”Har man inte en bra kommunikation så får man ju inte fram det budskapet och 
då är man ju ingen bra ledare. ” – Lilly (personlig kommunikation, 10 november 
2015) 

 
Utifrån Lillys citat så kan man ana att om man som pedagog inte har en bra kommunikation 
så blir det svårt att få fram sitt budskap. I samspelet med barnen så visar analysen att detta 
kan vara en viktig faktor. Det beror på att flera av pedagogerna menar att i kommunikationen 
med barn så handlar mycket om att vara på deras nivå så att de kan förstå det som pedagogen 
försöker förmedla. Utöver detta så framhåller flera av pedagogerna att det är viktigt att vara 
tydlig mot barnen samtidigt som man kan visa på rätt och fel i olika situationer. Även här så 
betonas återigen vikten av att var lyhörd som pedagog samt att man kan lyssna på barnen. I 
relation till detta så nämner Alva vikten av att det behöver finnas rum för barnens tankar och 
idéer så att de kan känna sig delaktiga i verksamheten. Samtidigt så framkommer det i 
analysen att kroppsspråket kan ha en nästan lika stor roll för både kommunikationen och 
samspelet mellan pedagog och barn.  
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”För kroppsspråket kan ju visa något annat än vad du säger. (…)Och sen så kan man ju 
visa ibland via kroppsspråket vad man vill, man behöver inte alltid säga någonting.” – 
Camilla (personlig kommunikation, 12 november 2015) 

Här kan man ana att kroppsspråket kan ha lika stor effekt som det verbala. Det Camilla verkar 
mena är att man som pedagog inte alltid behöver använda ett verbalt språk för att få fram sitt 
budskap. I relation till detta så nämner Alicia att en persons kroppsspråk många gånger kan 
säga mer än ord. Utifrån detta så skulle man kunna likna pedagogernas kroppsspråk vid en 
förlängare av det verbala språket, alternativt skulle det kunna liknas vid en metod för att 
kunna förtydliga eller förstärka det som sägs. Samtidigt så visar analysen att barn tröttnar fort 
om en pedagog blir allt för entonig i sitt språk. Det bästa verkar vara om man kan variera det 
så mycket som möjligt. Det kan handla om allt från olika röstlägen, gester eller vilken mimik 
man använder. Ett varierat kroppsspråk kan enligt analysen göra att samspelet med 
pedagogen kan bli mycket roligare och mer livfullt för barnen.  
 
Slutsatserna som jag drar när det gäller samspelet mellan pedagog och barn är att det verkar 
vara ett viktigt begrepp i förskolans verksamhet. Detta beroende på att det kan bidra till barns 
känsla av delaktighet likaväl som att det kan vara utmanande och stimulerande för barnen i 
deras lärande. Samtidigt så visade analysen att detta samspel kan påverkas av ett flertal 
faktorer så som kommunikation, kroppsspråk och storleken på barngruppen. Det som 
framförallt lyfts fram rörande dessa faktorer berör att i samspelet med barn så är det viktigt 
att ha en kommunikation med barn som bygger på tydlighet. Detta samtidigt som pedagogen 
hela tiden försöker vara på barnens nivå och även försöker lyssna in dem. För utan en 
fungerande kommunikation så kan samspelet påverkas negativt på så sätt att barnen kanske 
inte förstår vad det är pedagogen försöker förmedla. I relation till detta så kan kroppsspråket 
fungera som en förstärkare av det som sägs vilket också kan påverka samspelet. Främst på så 
sätt att kommunikationen mellan pedagog och barn kan bli tydligare, roligare och mer livfull 
för de inblandade. Utöver detta så nämndes även de allt större barngrupperna som något som 
kan påverka samspelet mellan pedagog och barn på ett negativt sätt. Detta verkar främst 
hänga ihop med att flera av pedagogerna upplever det som svårt att hinna med att se, höra 
och kunna samspela med barnen. Att hinna med att prata med barnen och kunna bekräfta 
dem beskrivs också som ett problem då pedagogerna vill kunna hinna med att ge varje barn 
lite egentid.  

Barnsyn 
En annan sak som framkommer i analysen berör det här med vilket syn på barn man har som 
pedagog och hur detta kan påverka ledarskapet och samspelet med barnen. Rörande detta så 
visar analysen att barnsyn enligt pedagogerna kan handla om att ha en positiv syn på barn 
som inbegriper att man tror på barnen och deras förmågor. Men det kan även handla om att 
kunna se att barn kan väldigt mycket och att man som pedagog inte ska komma med färdiga 
lösningar hela tiden. Utan det blir även viktigt att låta barnen får prova själva och att man som 
pedagog kan utmana dem i deras lärande. Utöver detta så beskriver Alicia begreppet som att 
det handlar om att man ser barnen för vad de är och att alla barn är olika. Samtidigt visar 
analysen att barnsyn kan handla om fler saker än att bara se barnen för de personer som de är.  

”För mig är det ju mycket det här med medbestämmande och demokrati. Det de kan ska de 
få göra. Och går man in med den inställningen att ”nej de kan inte” då utvecklas de liksom 
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inte. Så då är inte mitt ledarskap effektivt.” – Lilly (personlig kommunikation, 10 november 
2015) 

 
Det som framkommer här är att en pedagogs barnsyn även kan handla om medbestämmande 
och demokrati likaväl som att barnen ska kunna få göra det som de är kapabla till. Samtidigt 
lyfts vikten av att inte vara negativ som pedagog rörande vad barnen klarar av och inte. 
Rörande detta så visar analysen att det är något som flera av pedagogerna är inne på. En 
negativ barnsyn kan leda till ett ineffektivt ledarskap som inte gynnar barnen så att de 
utvecklas. I relation till detta så nämner Maja att barnsyn kan handla om att man är engagerad 
som pedagog samt att man är med barnen och tar tillvara på deras tankar och idéer.  

”Man visar intresse för dem och då får man ju liksom en kontakt och kommunikation 
sinsemellan. Att de känner att det här är en person som vill vara här med oss och göra 
saker.” – Maja (personlig kommunikation, 10 november 2015)  

 
Enligt Maja så handlar barnsyn även om att visa intresse för barnen så att man kan skapa en 
bra kontakt och kommunikation med dem. Vidare så kan det även handla om att det blir 
viktigt för barnen att uppleva att pedagogerna vill vara med dem och hitta på saker. Analysen 
visar att detta kan påverka samspelet på så sätt att om pedagogerna visar ett intresse för 
barnen så kan det leda till ett positivt samspel då barnen upplever att de blir sedda och 
bekräftade. De slutsatser som jag drar av detta är att barnsynen kan variera från pedagog till 
pedagog men att det i grunden handlar om att tro på barnen och deras kunskaper samt att 
man kan se barnen för de individer som de är. För har man en negativ barnsyn så kan det 
påverka både ledarskapet och samspelet med barnen negativt då barnen kanske inte 
stimuleras eller utmanas i sitt lärande.  

Barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samspelet med pedagogerna 
Ett annat mönster som framträder i analysen handlar om barns möjligheter till delaktighet och 
inflytande i samspelet med pedagogerna. Det som framkommer är att flera av pedagogerna 
uppfattar att det är viktigt att barnen får chansen att vara med och påverka det som sker i 
verksamheten. Detta beroende på att om barnen får möjligheten till att vara med och påverka 
så kan det leda till att barnen upplever vistelsen i förskolan som positiv samt att de känner 
delaktiga i saker som rör deras vardag. Det som blir viktigt i detta sammanhang är att det hela 
sker på barnens nivå samt att man som pedagog lyssnar på barnen. I relation till detta så visar 
analysen att ett flertal av pedagogerna menar att det inte bara är de som ska styra det som sker 
under en dag på förskolan. Att de tänker så beror mycket på att arbetet i dagens förskola till 
en viss del även styrs av barnens tankar och idéer. Samtidigt så framträder det en annan bild 
i analysen rörande barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Denna bild handlar om 
att detta är något som kan vara knepigt att få till i den dagliga verksamheten.  

”Därför att vi bestämmer gärna, vi styr gärna samlingen. – Alva, (personlig 
kommunikation, 10 november 2015). 

I citatet ovan så beskriver Alva att pedagogerna fortfarande gärna bestämmer och styr i olika 
sammanhang utan att ge barnen så mycket utrymme. I relation till detta så menar Alva att det 
hänger ihop med att man som pedagog ibland kan ha svårt att släppa den gamla rollen som 
lärare likaväl som att man även kan behöva blir bättre på att lyssna mer på barnen. Rörande 
detta så framkommer det i analysen att lyssna på barnen är något bland det viktigaste man 
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kan göra som pedagog, både som ledare och när man samspelar med barnen. Vidare så 
framkommer det i analysen att barnens möjligheter till att vara delaktiga och ha inflytande 
även verkar kunna bero på hur pedagogerna är som ledare. Rörande detta så visar analysen 
att förr så handlade pedagogens roll mer om att lära ut och barnen skulle i princip bara lyssna. 
Alicia beskriver detta som att det mer rådde en envägskommunikation mellan pedagogen och 
barnen.  
 

”Det är jätteviktigt att de har inflytande, det har ju kommit mer och mer tycker jag. Det 
har ju inte alls varit så förut. Utan då var det ju vi som var en mer, vad ska man säga, en 
mässande pedagog som satt och mässade och lärde ut. Det var liksom en 
envägskommunikation. Men nu är det ju mycket, mycket mera att man ser vad deras 
intresse är och då blir det ju ett helt annat samspel med barnen.” – Alicia, (personlig 
kommunikation, 12 november 2015)   

 
Av citatet så kan man ana att synen på barns delaktighet och inflytande har förändrats genom 
åren. Från att ha varit mer av en envägskommunikation till att man idag mer försöker ta vara 
på barnens intresse. Så även om analysen delvis visar på att det ibland kan vara knepigt att få 
till barnens möjligheter till delaktighet och inflytande så är det ändå något som pedagogerna 
upplever som viktigt. Detta även om de kanske fortfarande kan behöva bli bättre på att lyssna 
på barnen. Utöver detta så visar analysen att även pedagogens flexibilitet och lyhördhet för 
barnens intressen spelar roll för deras möjligheter till att kunna vara delaktiga i verksamheten. 
Samtidigt så är det också viktigt att det hela sker på deras nivå och att man kan se alla barn så 
att ingen glöms bort.  
 
Baserat på detta så framstår barns möjligheter till demokrati, inflytande och delaktighet som 
viktiga faktorer i samspelet mellan pedagog och barn. Det verkar hänga ihop med att det har 
blivit viktigare att man som pedagog kan släppa in barnen i verksamheten så att de kan göra 
sin röst hörd. Barnens möjligheter till att kunna ha inflytande, delaktighet och demokrati 
verkar även hänga ihop med hur pedagogen är som ledare. Förr så handlade det mer om att 
det var pedagogen som styrde, något som numer har börjat gå mer och mer mot att barnen 
ska släppas in i verksamheten. Detta så att pedagogerna ska kunna ta tillvara på barnens 
intressen. Att då vara flexibel och lyhörd som pedagog lyfts fram som viktigt tillsammans med 
pedagogens förmåga att lyssna på barnen.  

Ledarskapet påverkan på samspelet mellan pedagog och barn 
Rörande vilken betydelse som ledarskapet har för samspelet mellan pedagog och barn så visar 
analysen att de verksamma pedagogerna uppfattar att ledarskap kan ha en viss påverkan på 
samspelet med barnen. Sättet som ledarskapet kan påverka på verkar framförallt hänga ihop 
med hur man är som ledare men även hur man är som person.  
 

”Om man går in och är ganska dominant så tror jag att det finns de som styr med 
hela handen och låter inte barnen välja. Jag tror man gör en barngrupp osäker då.”  
- Alicia (personlig kommunikation, 27 oktober 2015) 

 
Citatet ovan antyder att en dominant ledare kan påverka barngruppen negativt så att barnen 
blir osäkra. Detta visar analysen även gäller i det enskilda samspelet mellan pedagog och barn. 
Analysen visar även att vikten av att vara närvarande som pedagog samt att man kan lyssna 
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på barnen blir central även i det här sammanhanget. Det beror på att det kan vara viktigt för 
samspelet att pedagogen hänger med i det som händer i barngruppen så att man kan finnas 
där som ett stöd för barnen. I relation till detta så nämner Maja vikten av att barnen märker att 
man är trygg och stabil som ledare.  
 

” Om de ser att det inte är tryggt och stabilt liksom, att det inte är någon som håller i 
trådarna… då är det ju många som sagt testar sina gränser.” – Maja (personlig 
kommunikation, 28 oktober 2015) 

 
Här så synliggörs det att om pedagogens ledarskap inte är tryggt och stabilt så kan det leda 
till att barnen börjar testa vilka gränser som råder. Detta kan i sin tur leda till att det blir en 
otrygg stämning i gruppen vilket även kan påverka samspelet mellan pedagoger och barn. 
Effekten av detta kan enligt analysen bli att om det blir en otrygg stämning i barngruppen så 
kan pedagogerna behöva gå in och styra med järnhand. Det kan i sin tur även leda till att 
barnens chanser till delaktighet och inflytande minskar. Men om man som ledare är trygg i 
sitt ledarskap, är tydlig mot barnen samtidigt som man är närvarande och lyssnar på barnen 
så visar analysen att pedagogernas ledarskap kan påverka samspelet med barnen på ett 
väldigt positivt sätt. Som nämnts så kan ett bra samspel leda till att barnen känner sig mer 
delaktiga men det kan även leda till att de får positiv energi av att vara på förskolan. Ett bra 
samspel kan enligt analysen även leda till att barnen blir trygga och självgående, samt att 
barnen får en chans att göra sin röst hörd. Sammanfattningsvis så framkommer det i analysen 
att pedagogers ledarskap har effekt på det samspel som sker mellan pedagoger och barn. Hur 
denna effekt gestaltar sig är tätt knuten till hur pedagogen är som ledare och som person. 
Mycket verkar enligt analysen kretsa kring huruvida pedagogen är trygg i sitt ledarskap eller 
inte. Detta beroende på att en otrygg ledarstil bidrar inte till det som nämndes tidigare om att 
kunna skapa trygga och självgående barn. För att kunna det så behövdes ett ledarskap som 
baseras på trygghet, tydlighet och att man är rak och ärlig som pedagog. I sammanhanget så 
framkommer det också att en dominant ledarroll där pedagogen styr barngruppen med 
järnhand inte heller ses som positivt för samspelet med barnen. Det beror på att en barngrupp 
kan bli osäker om de aldrig får vara med och påverka eller välja i verksamheten. I relation till 
detta så framkom det att om man som ledare är trygg i sitt ledarskap samtidigt som man är 
närvarande och lyssnar på barnen så kan det leda till ett väldigt positivt samspel.   
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Diskussion 
Syftet med denna studie är som tidigare nämnts att undersöka hur verksamma pedagoger i 
förskolan uppfattar vad ledarskap är, samt hur de uppfattar vilken betydelse som det egna 
ledarskapet har för samspelet med barn. Här i detta kapitel så kommer jag att redogöra för det 
som jag upplever som det viktigaste utifrån det som framkommer i analysen och resultatet i 
relation till syftet, frågeställningarna och den forskning som togs upp i bakgrunden.  

Ledarskapets komplexitet 
Att ledarskap är en viktigt del av verksamheten i förskolan framkommer tydligt inom 
forskningen (Grootenboer, Edwards-Groves och Rönnerman, 2015) och baserat på de svar som 
pedagogerna gett så verkar de också uppfatta begreppet som viktigt. Men när det gäller själva 
innebörden av begreppet, så framträder det både inom forskningen och hos pedagogerna att 
det inte verkar finnas någon tydlig förklaring på vad det hela handlar om. Detta togs även upp 
av Maltén (2000) som även menade att det kan bero på att det finns nästan lika många 
tolkningar av begreppet som det finns människor som försöker tolka det. I sammanhanget så 
beskrev Törnsén och Ärlestig (2014) ledarskap som ett komplext fenomen som har tagit sig 
skilda uttryck genom olika tidsepoker och kontexter. Vidare så lyfte forskningen att ledarskap 
i förskolan kan förstås som att det är ett pedagogiskt ledarskap. Rörande detta begrepp så 
menade  Jensen och Løw (2009) att det handlar om att kunna skapa en positiv, inkluderande 
och samarbetsinriktad kultur i barngruppen. Utöver detta så kunde det även handla om att 
motivera barnen till ett aktivt deltagande i verksamheten likaväl som att kunna skapa arbetsro. 
I sammanhanget så menade Ohlsson (2001) att pedagogiskt ledarskap består av två delar som 
bland annat går ut på att man som pedagog kan skapa struktur i verksamheten, samtidigt som 
man även kan ge barnen bekräftelse, stöd samt att man kan bidra med trygghet och öppenhet. 
I relation till detta så menade Gannerud och Rönnerman (2007) att i arbetet med barnen så ska 
utgångspunkten för pedagogerna ligga på en omsorg för barnens intressen, likaväl som att 
visa inlevelse och förståelse för varje enskilt barn. Baserat på detta skulle det som Riddersporre 
(2006) nämner om att ledarskap handlar om interaktion och kommunikation eventuellt kunna 
vara en tänkbar tolkning av begreppet.  
 
Pedagogernas uppfattningar när det gäller innebörden av ledarskap i förskolan framträdde i 
två mönster. Det ena mönstret visade att ledarskap delvis handlar om att vara en bra förebild 
för barnen. Enligt analysen så baseras denna form av ledarskap på respekt och förståelse samt 
att man som ledare kan se varje individ för vad den är. En annan viktig faktor inom detta 
mönster handlar om att vara närvarande som ledare samt att man kan ta tillvara på barnens 
intressen samt att man kan lyssna på dem. Detta återkommer även i andra sammanhang 
tillsammans med att det enligt pedagogerna är viktigt att ge utrymme för barnens tankar och 
idéer. Det andra mönstret visade att ledarskap i förskolan även kan handla om att vara tydlig 
och bestämd som pedagog. Dessa tankar verkar ha sin grund i att pedagogerna uppfattar det 
som att en viktig del av ledarskapet är att skapa trygga och självgående barn. I sammanhanget 
så framhölls det att om man inte har ett tydligt ledarskap som pedagog så kan det leda till att 
barnen bara springer runt, runt och det blir inget lugn. Samtidigt så visade analysen att 
pedagogerna uppfattar ett flertal andra faktorer som viktiga när det gäller hur man är som 
ledare. De faktorer som det är frågan om är pedagogens förmåga att vara lyhörd, flexibel och 
trygg i sin ledarroll. Även förmågan att ha en övergripande kontroll samt att man är kapabel 
till att kunna ta alla former av beslut nämndes som viktigt. Pedagogerna uppfattade det även 
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som att en persons personlighet, förmåga att lyssna, tidigare erfarenheter, utbildning och 
uppväxtförhållanden också kan spela roll för vilken sorts ledare man blir. I relation till detta 
så menade flera av pedagogerna att det är viktigt att kunna inge förtroende till barnen då det 
är viktigt att barnen kan känna sig trygga tillsammans med pedagogerna. Detta leder mig 
vidare till det som några av pedagogerna tog upp om att en del av ledarskapet är att skapa 
trygga och självgående barn. För att lyckas med det så skulle en viktig faktor kunna vara 
pedagogens förmåga att vara tillgänglig och nära som ledare så som Riddersporre (2010) var 
inne på. Detta samtidigt som att man är professionell i sin ledarroll och har verksamhetens 
bästa i fokus. Risken med att vara allt för tillgänglig som ledare skulle kunna vara att det kan 
leda till ett beroende hos exempelvis barngruppen eller hos kollegor, som Riddersporre (2010) 
tar upp. Om man då relaterar detta till relationen mellan pedagog och barn så skulle ett sådant 
beroende eventuellt kunna leda till att barnen inte vågar pröva saker själva. I en sådan 
situation kan man fundera kring hur pass trygga och självgående barnen blir om de har ett 
stort beroende av att alltid ha pedagogen nära till hands. Som jag tolkar det så handlar det inte 
om att barnen ska lämnas ensamma, utan snarare om att inte hela tiden ge barnen färdiga 
lösningar på allting.   
 
Vidare så framkommer det även att ledarskap skulle kunna påverkas av olika faktorer. Vilka 
faktorer det kan vara frågan om verkar variera en del både inom forskningen och hos 
pedagogerna. Inom forskningen så beskrevs det att pedagogers ledarskap bland annat kan 
påverkas av vilka idéer och visioner man har (Riddersporre, 2010; Hallet, 2013) samtidigt som 
det också kan påverkas av hur pass engagerad, passionerad och entusiastiskt man är som 
pedagog (Hallet, 2013). Att drivas av passion och entusiasm är inget som pedagogerna nämner 
enligt analysen, även om de nämner engagemang som en viktig del av det egna ledarskapet. 
Forskningen lyfte även social kompetens (Pape, 2001; Lillqvist, 2009) som en annan faktor som 
kan påverka en pedagogs ledarskap. Att vara socialt kompetent som pedagog upplever jag 
som att det kan vara en viktig faktor för den egna ledarrollen då man i arbetet som pedagog 
arbetar med människor, något som kan bli lite komplicerat om man har svårt för att umgås 
och samspela med andra i sociala sammanhang. Pedagogerna däremot lyfter att ledarskapet 
kan påverkas av vilken personlighet man har, tidigare erfarenheter, engagemang, vilken 
utbildning man har, uppväxtförhållandena samt att man är en god lyssnare. Alla dessa 
faktorer kan som jag tolkar det påverka hur man är som ledare. Den slutsats som skulle kunna 
dras av detta är att de faktorer som påverkar det egna ledarskapet är väldigt individuellt precis 
som hur man är som ledare.  
 
Den slutsats som jag drar av detta är att ledarskap i förskolan verkar vara ett komplext 
begrepp som bottnar i olika individuella tolkningar. Detta samtidigt som att ett bra ledarskap 
även kan baseras på ett flertal faktorer som erfarenheter, visioner, utbildning, tillgänglighet 
eller personlighet. Dessa faktorer verkar som jag tolkar det kunna skifta från person till person 
vilket leder mig tillbaka till det som Hard (2004) (refererad i Woodrow och Busch, 2008) 
nämnde om att ledarskap är ett individuellt begrepp som skapas i olika sociala sammanhang. 
Att ge en enkel förklaring av begreppet ledarskap verkar inte vara möjligt då det precis som 
Maltén (2000) säger verkar finnas nästan lika många tolkningar av det som det finns 
människor som försöker tolka det. Vidare så nämnde förskolans läroplan (Skolverket, 2011) 
om att barn i verksamheten ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar 
sig i samspelet med dem, både enskilt och i grupp. Detta samtidigt som att förskolan använder 
sig av ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt kan delta. Även om denna del i läroplanen 
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inte pratar om ledarskap på ett tydligt sätt så skulle man kunna tolka det som att det även 
handlar om att vara engagerad och demokratisk i samspelet med barnen. Baserat på det som 
dels framkommer i läroplanen och i den övriga forskningen, så tolkar jag det som att ledarskap 
i förskolan kan handla om att vara engagerad i sin roll som ledare samtidigt som man också 
använder sig av ett demokratiskt arbetssätt. Utöver detta så kan man även ana att det också 
kan handla om att vara en ledare som är närvarande, tydlig, bestämd och respektfull mot 
barnen. Detta samtidigt som man också kan skapa en positiv, öppen och trygg miljö på 
förskolan där barnen känner sig inkluderade, bekräftade och stöttade. Vidare så lyftes det som 
viktigt att barnen erbjuds möjligheter att vara aktiva så att de kan lära sig olika saker. Denna 
tankegång kombinerar delar av det som framkommer inom forskningen, tillsammans med lite 
av det som framkommer i analysen, vilket jag tolkar som en möjlig innebörd av begreppet 
ledarskap i förskolan.  Pedagogernas uppfattningar av ledarskap leder mig vidare till det som 
Riddersporre (2010) tog upp om att ledarskap i förskolan kan förstås utifrån ett perspektiv av 
normativ styrning. Målet med den normativa styrningen är att skapa en gemensam förståelse 
för verksamheten och genom detta skapa en stark bas för verksamheten att luta sig mot. Detta 
skulle kunna stämma in till viss del på det som pedagogerna tar upp. För även om de ger 
något olika tolkningar av vad ledarskap handlar om så verkar de samtidigt vara inne på att 
det i grunden handlar om att ge barnen trygghet och stabilitet.  
 
Allt detta bidrar till att man kan förstå ledarskap som ett stort begrepp som inbegriper flera 
olika faktorer som samverkar. Vilket leder mig vidare till att man utifrån detta delvis kan tolka 
ledarskap i förskolan som att det är okej att vara olika så länge som man strävar efter barnens 
bästa. Det skulle kanske även kunna vara så att utifrån att barnen är olika som individer vilket 
skulle kunna innebära att det behövs olika typer av ledare i förskolan för att kunna bemöta 
barnen på ett så bra sätt som möjligt. Detta för att kunna se alla barn, vilket även pedagogerna 
uppfattade som viktigt. Men att forskningen kring ledarskap i förskolan skulle vara begränsad 
som Riddersporre (2010), Riddersporre och Sjövik (2011) beskriver är ingenting jag tolkar som 
ett problem då det verkar finnas en hel del forskning om ledarskap. Problemet med 
ledarskapets komplexitet verkar inte heller ligga i att det skulle sakna en egen identitet som 
Sergiovanni (1992) nämner. Utan den slutsats som jag drar kring detta är att själva problemet 
eventuellt skulle kunna ligga i det som Eriksson (2014) tar upp om att det helt enkelt saknas 
kunskaper om ämnet. Detta kan bero på att forskare främst har riktat sin uppmärksamhet mot 
ledarskapet hos rektorer och förskolechefer och inte lika mycket på de verksamma 
pedagogernas ledarskap. Där tror jag att det kan finnas en möjlig lösning för att kunna förstå 
ledarskapet hos pedagoger på ett annat sätt. 

Barns möjligheter till delaktighet och inflytande tillsammans med trygga ledare 
En annan sak som framträdde ganska tydligt i analysen var att pedagogerna uppfattade det 
som negativt att vara allt för dominant eller auktoritativ som ledare. Detta beroende på att en 
sådan ledare kan bidra till att en barngrupp blir osäker enlig flera av pedagogerna. Däremot 
så lyfte de vikten av att vara trygg och stabil som ledare, vilket bland annat kan leda till att 
barnen känner sig trygga tillsammans med pedagogerna. Om barnen känner sig trygga så 
verkar detta kunna leda till att det blir mer arbetsro i gruppen. I relation till detta så lyfte 
Ohlsson (2001) att pedagogiskt ledarskap även kan handla om att skapa trygghet, öppenhet 
och struktur, likaväl som att det också handlar om att kunna ge bekräftelse och stöd.  
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Den tolkning som jag gör av detta är att tryggheten hos en pedagog verkar vara en viktig 
byggsten för skapandet av ett bra ledarskap i förskolan. För även om man som pedagog ibland 
kan behöva gå in och vara bestämd mot barnen så blir det lite av en balansgång så att man inte 
blir för dominant eller auktoritativ. Om man utöver detta även ser till det som Ohlsson (2001) 
nämnde om struktur så är detta något som även framkommer i analysen där Alva beskriver 
det som viktigt att man har en tydlig struktur när man arbetar med barn. Detta beroende på 
att en sådan form av strukturerad verksamhet leder till att barnen får en känsla av trygghet, 
då de vet vad som kommer hända, vilket stämmer in på det som Ohlsson (2001) nämner om 
att trygghet är en del av det pedagogiska ledarskapet. Baserat på detta så framstår den egna 
tryggheten hos pedagogen som än viktigare, då det annars kan sluta med att barnen inte 
känner sig trygga tillsammans med de vuxna som jag tolkar det. Om det blir en otrygg 
stämning i barngruppen, så kan det enligt analysen, leda till att pedagogerna får gå in och vara 
mer dominanta och styra med järnhand för att få verksamheten att gå runt. En sådan situation 
skulle även kunna påverka barnens möjligheter till delaktighet och inflytande i verksamheten, 
något som både forskningen och pedagogerna uppfattar som viktigt. Rörande detta så lyfte 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tidigare att barnen i förskolan bör få vara med och 
delta i beslut som rör dem. I analysen så framträder det att pedagogerna uppfattar det som 
viktigt att barn får möjligheter till delaktighet och inflytande.  Rörande detta verkade de mena 
om barnen känner att de får vara med och påverka sin vardag så kan det leda till att de 
upplever vistelsen i förskolan som positiv, samt att de känner sig delaktiga i saker som rör 
deras vardag. Dock så visade analysen att det inte alltid har varit så pass fokuserat på barns 
möjligheter till delaktighet och inflytande då det förr i tiden mer var lite av en 
envägskommunikation. Idag verkar pedagogerna däremot mer positiva till att släppa in 
barnen i verksamheten, även om det enligt Alva ibland kan vara svårt att släppa taget och inte 
styra allt själv.  
 
I relation till detta så menade Sheridan (2001) att barns möjligheter till delaktighet och 
inflytande även kan påverkas av vilken attityd som pedagogerna har kring ämnet. Det 
Sheridan (2001) menar är att barnens chanser till att kunna vara delaktiga och ha inflytande 
kan minska, om verksamheten präglas av att det är pedagogerna som styr. En förskola som 
mer präglas av en demokratiskt struktur verkar som jag tolkar det snarare bidra till att barnens 
möjligheter att få komma till tals. Utöver detta så skulle pedagogernas perspektiv på barn även 
kunna ha ett finger med i spelet. Rörande detta menade Arnér och Tellgren (2006) att 
barnperspektiv kan vara lite av ett komplext begrepp, vars mångtydighet kan vara svår att  få 
grepp om. En förklaring till detta kan vara att vuxna tenderar att ofta tolka barnen utifrån sin 
egen synvinkel, istället för barnens även om det är barnen som är i fokus. Detta på grund av 
att de vuxna fortfarande utgår från sina perspektiv och referensramar (Arnér och Tellgren, 
2006). Men enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) så kan barnperspektiv förstås 
som att det handlar om att man som pedagog försöker ha ett barns synsätt på tillvaron samt 
att man försöker se världen genom barnens ögon. Pedagogernas uppfattningar kring detta 
berörde mer vilken barnsyn man har som pedagog. I sammanhanget så menade pedagogerna 
att det kan vara viktigt att ha en positiv syn på barn som inbegrep att man tror på barnen och 
deras förmågor. De menade även att det handlar om att kunna se att barn kan väldigt mycket, 
bara de får chansen, samt att kunna se barnen för vad de är. Analysen visade även att barnsyn 
kan handla om ett intresse för barnen likaväl som medbestämmande och demokrati så att 
barnen ska kunna få göra det som de är kapabla till. Barnsyn beskrevs även som att det handlar 
om att vara engagerad som pedagog likaväl som att man kan ta tillvara på barnens tankar och 
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idéer, vilket stämmer in på det som Johansson och Pramling Samuelsson (2003) tog upp om 
att försöka se världen genom barnens ögon.  
 
De slutsatser som jag drar utav detta är att ledarskap i förskolan även handlar om att vara 
trygg som pedagog, samt att en viktig del av ledarskapet handlar om att ge barnen delaktighet 
och inflytande i verksamheten. Samtidigt så lyfts även vikten av att inte vara för dominant 
eller auktoritativ gentemot barnen. Anledningen till det är att det kan skapa en barngrupp 
som är osäker och otrygg. Utifrån detta så skulle man kunna likna rollen som ledare i förskolan 
lite vid en balansgång. Detta beroende på att det delvis handlar om att kunna vara både 
tillåtande och öppen som ledare. Men även om man är tillåtande och öppen så kan man också 
behöva vara bestämd och tydlig mot barnen utan att vara allt för dominant eller auktoritativ. 
Samtidigt så blir det också viktigt att man kan lyssna på barnen och kunna ta vara på deras 
idéer, så att de kan vara delaktiga och ha inflytande. Dock så kan barnens möjligheter till 
delaktighet och inflytande påverkas av pedagogens ledarskap samt vilket perspektiv på barn 
som pedagogen har.  

Pedagogers samspel med barn 
När det gäller samspelet mellan pedagoger och barn så visar analysen att det är viktigt att man 
som pedagog kan utveckla ett bra samspel med barnen som sker på deras nivå. Detta beroende 
på att ett bra samspel mellan pedagog och barn kan leda till att barnen känner sig mer 
delaktiga i det som sker. Även i förskolans läroplan (Skolverket, 2011) så lyftes samspelet 
mellan pedagog och barn fram som något viktigt. Detta beroende på att vistelsen i förskolan 
ska blir så positiv som möjligt för barnen. Vidare så visade analysen att ett bra samspel även 
kan leda till att barnen känner sig trygga tillsammans med pedagogerna. I relation till detta så 
framkom det inom forskningen att samspelet mellan pedagog och barn många gånger drivs 
av de intentioner som pedagogen har med samspelet (Johansson och Pramling Samuelsson, 
2007). Detta samtidigt som Michélsen (2005) beskrev samspel som det utbyte av erfarenheter, 
upplevelser eller information som sker mellan minst två individer. Samspelet som sådant kan 
gestaltas på flera olika sätt vilket leder mig vidare till det som Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007) nämnde om att det verkar finns tre olika typer av samspel med barn som 
pedagoger ofta ägnar sig åt. Dessa samspel benämns av författarna som det berättande, 
explorativa eller formbundna samspelet. Kortfattat så skulle man kunna beskriva det 
formbundna samspelet som ett mer pedagogstyrt samspel, på grund av att barnen inte har 
lika stora möjligheter till att göra olika former av upptäckter eller överskridanden. I de andra 
två formerna, det berättande och det explorativa, så ges barnen mycket mer utrymme och 
möjligheter till att upptäcka, utforska och experimentera i olika former.  
 
I analysen så framkommer det ingenting om att pedagogerna skulle samspela med barnen på 
något särskilt sätt. Däremot så lyfter de att ett bra samspel mellan pedagog och barn kan leda 
till att det kan bidra till barnens känsla av delaktighet, likaväl som att det kan vara utmanande 
och stimulerande för dem i deras lärande. Även här lyfts vikten av att det finns ett förtroende 
mellan pedagog och barn. Detta för att barnen ska kunna känna sig säkra på att det finns vuxna 
där som stöd för dem, vilket även nämndes som viktigt för en pedagogs ledarskap. Att vara 
närvarande som vuxen i barns samspel togs även upp av Williams (2006) som menade att man 
inte ska förringa betydelsen av vuxnas närvaro i barns samspel. Den slutsats som jag drar av 
detta är att samspelet mellan pedagog och barn kan vara lika viktigt för barnens utveckling 
som det samspel som sker mellan barnen. Det beror på att även om barn lär sig mycket 
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tillsammans med andra barn så betyder det inte att de inte lär sig något från samspelet med 
vuxna. Detta styrker till viss del det som Williams (2006) tar upp om att barn lär sig mycket av 
varandra, men att vuxnas närvaro och delaktighet kan ha betydelse. Andra slutsatser som kan 
dras av detta är att är samspelet mellan pedagog och barn är något som framstår som viktigt 
inom förskolans verksamhet. Dels för barnens lärande, men även för hur de upplever sin 
vistelse i verksamheten. Att samspelet kan gestaltas på flera olika sätt, så som Johansson och 
Pramling Samuelsson (2007) beskriver är mycket möjligt men det var ingenting som vi kom in 
på under intervjuerna. Dock så kan det Williams (2006) nämner om att man inte ska förringa 
betydelsen av vuxnas närvaro i barns samspel stämma in lite på det som framkommer om att 
det kan skapa en känsla av delaktighet hos barnen. Detta för att även pedagogerna verkar vara 
inne lite på den linjen. Samtidigt så kan även det som Juul och Jensen (2009) nämner om att 
barn generellt sett utvecklas optimalt tillsammans med vuxna som är både villiga, samt 
kapabla, till att ta på sig ledarskapet med allt det ansvar som medföljer på verka samspelet. 
Detta på grund av att om de vuxna på ett positivt, frivilligt och kanske även engagerat sätt tar 
sig an barnen utifrån deras nivå så kan det leda till ett positivt och givande samspel för alla. 
Vilket leder mig vidare till det som nämndes av Alicia i analysen rörande att det är pedagogens 
uppdrag att ge barnen det bästa man kan tänka sig. Anledningen till det är för att barnen ska 
kunna få en så bra start i livet som möjligt. För att lyckas med detta så kan ett bra samspel 
mellan barn och pedagog vara en del av lösningen.  
 
Samtidigt så kan vägen till ett bra samspel och barnens möjligheter till delaktighet och 
inflytande påverkas av det som Alva tog upp om att pedagogerna gärna bestämmer och 
exempelvis styr en samling istället för att kanske lyssna mer på barnen. För som framkom i 
analysen så uppfattade pedagogerna vid flera tillfällen att det är viktigt att lyssna på barnen 
vilket gör att Alvas uttalande framstår som annorlunda. Situationen verkade bottna i att Alva 
menade att man som pedagog ibland kanske kan ha svårt att släppa den gamla rollen som 
lärare. Detta leder mig tillbaka till det som nämndes tidigare i analysen om att samspelet 
mellan pedagog och barn förr mer bestod av en envägskommunikation medan man idag mer 
försöker ta vara på barnens intresse genom att lyssna på dem. En avslutande slutsats som kan 
dras av detta är att pedagogerna idag försöker få in barns möjligheter till delaktighet så mycket 
de kan. Men det verkar som att detta också kan påverkas av vilken syn som pedagogen har på 
sin egen ledarroll.  

Barngruppens storlek, kommunikation och kroppsspråk 
Vidare så berörde både forskningen och analysen att samspelet mellan pedagog och barn även 
kan påverkas av faktorer som kommunikation, kroppsspråk och barngruppens storlek. I 
relation till detta så menade Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) att de allt 
större barngrupperna ger färre möjligheter för barn och vuxna att hinna kommunicera med 
varandra vilket skulle kunna leda till att det även blir mindre tid för samspel. Rörande detta 
menade Rosenqvist (2014) att när barnantalet per pedagog ökar så tenderar kommunikationen 
mellan pedagogerna och barnen att bli mer rutinmässig i karaktären. Detta leder mig vidare 
till det som Camilla nämner i analysen om att det skulle bli lättare att hinna prata med alla 
barn om det var mindre grupper. Utöver detta så lyfte Maja att en fördel med mindre grupper 
är att det blir lättare att höra alla barnen. Det kan även bli lättare för pedagogerna att nå fram 
på ett annat sätt än vad det blir idag.  
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Detta tolkar jag som att det alla gånger inte är enkelt för pedagogerna att hinna med alla barn 
även om de vill och gör sitt bästa för att lyckas med det. Samtidigt så belyste forskningen att 
kommunikationen mellan pedagog och barn kan ha effekt på samspelet dem emellan. Juul och 
Jensen (2009) menade att i kommunikationen mellan pedagog och barn så blir det viktigt att 
pedagogen kan vara öppen, sensitiv samt att han eller hon kan hålla sig inkluderande i relation 
till det som barnet upplever. Vidare så menade Öhman (2006) att det även kan handla om att 
som pedagog kunna se och lyssna ur barnets perspektiv likaväl som att man är lyhörd för 
barnets initiativ. Utöver detta så är det även viktigt att vara känslomässigt närvarande, pålitlig 
och empatisk vid kommunikationen med barn då detta är grunden för barnets trygghet. För 
att kunna det så kan man behöva försöka se bortom saker som det verbala språket och istället 
fokusera på vad det är barnen försöker uttrycka (Öhman, 2006). Den slutsats man kan dra av 
detta är att kommunikation är en viktig del av ett välfungerande samspel och bygger på att 
man som pedagog kan vara närvarande och att man kan lyssna på barnen.  
 
I analysen så uppfattar pedagogerna det som viktigt att ha en bra kommunikation med barnen. 
Detta beroende på att det annars kan bli svårt att få fram sitt budskap och göra sig förstådd 
vilket även innebär att man kanske inte är så bra som ledare. I detta sammanhang så 
återkommer vikten av att vara på barnens nivå samtidigt som man lyssnar på barnen vilket i 
relation till kommunikationen spelar roll på så sätt att om man som pedagog har ett för svårt 
språk så kommer barnen inte heller att förstå vad man menar samtidigt som pedagogen 
riskerar att inte förstå barnet. Utöver detta så lyfts även kroppsspråket fram i analysen som en 
viktig del av hur man som pedagog samspelar och kommunicerar med barn. Enligt analysen 
så kan detta språk ha en nästan lika stor roll för kommunikationen och samspelet mellan 
pedagog och barn som det verbala språket. Det beror i sin tur på att en persons kroppsspråk 
exempelvis kan säga något helt annat än det man säger muntligt samtidigt som det också kan 
förstärka det som sägs. Vidare så framkommer det även att det är bra om man som pedagog 
inte blir för entonig i sitt språk då detta kan få barnen att tröttna ganska fort. Det bästa är om 
man kan variera språket så mycket som det går med olika röstlägen, gester eller mimik. Detta 
för att det ska bli så varierande och livfullt som möjligt för barnen.  
 
Utifrån detta så kan man dra slutsatsen att samspelet mellan pedagog och barn påverkas av 
dels kommunikation, barngruppens storlek samt kroppsspråket hos pedagogen. Pedagogerna 
ger i analysen intrycket av att de vill samspela med barnen på ett bra och mer djupgående sätt 
men att de ibland hindras i denna önskan på grund att det är så många barn som ska hinnas 
med. Baserat på det så tolkar jag det som att det kanske kan finnas en risk för det som nämndes 
av Rosenqvist (2014) om att den kommunikation som finns blir rutinmässig i takt med att 
barnantalet ökar. En sådan situation ger dock Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 
(2015) delvis rätt i att pedagogernas möjlighet till att kommunicera på ett bra sätt med 
varandra minskar i takt med de allt större barngrupperna. Om man då tänker sig in i en 
situation där barngrupperna blir mindre så skulle detta kunna leda till att pedagogerna får 
mer tid till varje barn vilket skulle kunna leda till ett bättre samspel. Även kommunikationen 
skulle kunna bli mindre rutinmässig och mer känslomässigt närvarande och öppen ju mer tid 
en pedagog har för att kunna prata med barnen.  

Hur pedagogers ledarskap kan påverka samspelet med barnen  
När det gäller hur pedagogers ledarskap kan påverka samspelet mellan pedagog och barn så 
verkar det som att det kan ha en viss påverkan. Själva effekten verkar till stor del hänga ihop 
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med hur pedagogen är som ledare som jag tolkar det. I analysen så kretsar pedagogernas 
uppfattningar kring att en dominant ledare kan påverka barngruppen negativt då barnen kan 
bli osäkra. Som jag tolkar det så verkar det vara viktigt att man är tillåtande som ledare och 
låter barnen få vara delaktiga. Pedagogerna lyfter även i detta sammanhang vikten av att vara 
trygg i sin ledarroll. Detta beroende på att om ledarskapet inte är trygg och stabilt så kan det 
leda till att barnen börjar testa gränser vilket skulle kunna leda till att det blir dålig och otrygg 
stämning i gruppen. Ett sådant ledarskap verkar kunna påverka samspelet negativt medan ett 
mer tillåtande ledarskap verkar kunna påverka åt ett mer positivt håll. Mycket av detta skulle 
kunna tolkas som att kanske kan hänga ihop med vilka mål man har med själva samspelet 
vilket nämndes av Johansson och Pramling Samuelsson (2007).  
 
En slutsats man kan dra av detta är att en trygg och stabil ledare har större möjligheter till att 
kunna skapa ett positivt samspel, jämfört med en ledare som är otrygg i sitt ledarskap. Detta 
leder mig vidare till det som framkom hos Sheridan (2001) om vilken attityd man har som 
pedagog och hur detta kan påverka hur barns möjligheter till delaktighet och inflytande ser 
ut. Slutsatsen som kan dras av detta är att ledarskapet hos en pedagog även kan vara knuten 
till vilken attityd man har vilket i sin tur även kan påverka barnens möjligheter till delaktighet 
och inflytande i samspelet med de vuxna. Men om man reflekterar över det som Ohlsson 
(2001) tog upp om att ledarskap i förskolan kan förstås som en påverkansprocess så kan man 
ana att barnen blir påverkade av pedagogerna i det dagliga samspelet. Detta kan i sin tur bero 
på att pedagogerna blir lite av förebilder för barnen vilket också kan märkas på deras samspel 
med både andra barn och vuxna. I relation till detta så kan det som Juul och Jensen (2009) 
skriver om relationskompetens också vara en bidragande faktor till det hela. För i ett ledarskap 
så kan det vara svårt att undgå att ingå någon form av relationer med de man leder. I ett sådant 
läge så kan den egna förmågan att kunna se varje enskild individ utifrån dennes premisser 
emellanåt vara avgörande för både ledarskapet och samspelet.   

Avslutande reflektion 
Det som framkommer i denna diskussion är att det inte verkar finnas en tydlig definition på 
vad ledarskap i förskolan kan handla om. En annan sak som framträder är att ledarskapet hos 
pedagogerna påverkar samspelet med barnen. Utifrån detta så kan det vara värt att fundera 
kring vad det egentligen innebär att vara en bra ledare i förskolan och vilka effekter det kan 
få för verksamheten. För om man vill skapa en bra verksamhet för barnen så är det många 
bitar som behöver passa ihop. I takt med att verksamheten utvecklas så blir det viktigt att man 
som pedagog försöker hänga med och utveckla sig själv så att man kan ge barnen det som de 
behöver. Detta samtidigt som man inte tappar bort sitt engagemang och glädjen som arbetet 
med barn kan ge.  

Förslag på vidare forskning 
Utifrån det som tas upp i denna studie så skulle det vara intressant och kunna forska på ett 
djupare plan om ledarskap utifrån pedagogers perspektiv och inte förskolechefers eller 
rektorers. Vidare så skulle det även vara intressant att undersöka mer noggrant hur 
sammansättningen av olika ledare kan påverka verksamheten och samspelet med barnen. 
Detta för att kunna undersöka om det finns någon form av optimalt ledarskap i förskolan eller 
om det är variationen som är nyckeln till en lyckad verksamhet. Ett annat förslag skulle kunna 
vara att det kanske skulle kunna gå och forska mer om den kombination som framträder i 
detta arbete då jag inte hittade någon som hade gjort det innan.   
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Bilaga 1: Missiv 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna och går min sista termin på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitet i 
Härnösand. Just nu så håller jag på att skriva mitt examensarbete som handlar om ledarskap 
och samspel i förskolan. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur verksamma pedagoger 
upplever vad ledarskap innebär samt hur de upplever att deras ledarskap påverkar det egna 
samspelet med barnen.  
 
För att uppnå detta så skulle jag vilja komma i kontakt med 5-6 pedagoger som kan tänka sig 
att ställa upp på en intervju som tar cirka 30-35 minuter. Frågorna kommer beröra både 
ledarskap och samspel. Jag kommer vid intervjuerna att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 
forskningsetiska principer som bland annat innebär att deltagandet är frivilligt och att de som 
deltar är fria att välja om de vill avbryta intervjun. Utöver detta så kommer deltagandet 
behandlas konfidentiellt på så sätt att ingen deltagares riktiga namn kommer användas i 
arbetet samt att förskolans namn eller läge inte kommer att avslöjas. Under intervjuerna så 
skulle jag gärna vilja spela in samtalet, detta för att underlätta när jag ska sammanställa 
materialet. Vill man som deltagare inte bli inspelad så är det helt okej men tala gärna om det 
innan.  Materialet kommer bara att användas till mitt examensarbete och kommer inte 
användas i andra sammanhang. När examensarbetet är klart och godkänt kommer allt 
intervjumaterial raderas.  
 
Vid eventuella frågor så är ni välkomna att höra av er till mig! Jag skulle uppskatta att få svar 
så snabbt som möjligt då jag hoppas på att kunna genomföra intervjuerna under vecka 44.  
 
Mvh 
Anna Fransson 
 
Mail: anfr1206@student.miun.se 
Mobil: 070-XXX XX XX 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
Allmänt 

• Hur länge har du jobbat inom förskolan? 
• Hur kom det sig att du valde att jobba i förskolan? 

 
Ledarskap 

• Vad innebär ledarskap för dig? 
• Vilka faktorer uppfattar du påverkar hur man blir som ledare? 
• Vad kan vara värt att tänka på som ledare i förskolan? 
• Vad uppfattar du är viktigt att tänka på när det gäller hur man hanterar sitt 

ledarskap i relation till hur man samspelar med barnen? 
• Finns det något som kan vara bra att undvika i sin ledarroll?  

 
Samspel 

• Vilka faktorer uppfattar du spelar roll för samspelet med barnen?  
• Hur viktigt är det för verksamheten med ett bra samspel mellan barn och vuxna? 
• Hur uppfattar du att pedagogers ledarskap påverkar samspelet med barnen? 
• På vilket sätt upplever du att ditt ledarskap påverkar hur du samspelar med barnen 

 
Fördjupningsfrågor (Ställdes under den andra intervjuomgången) 

• Vilken betydelse kan en pedagogs kroppsspråk ha för pedagogens ledarskap och för 
samspelet med barnen? 

• Hur viktigt är det med barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samspelet 
med er pedagoger? 

• Vad kan ett bra samspel ge barnen? 
• På vilket sätt uppfattar du att kommunikation spelar roll för ditt ledarskap och 

samspel med barnen? 
• Vad är värt att tänka på när man kommunicerar med barn? 
• Vilken betydelse kan den barnsyn man har som pedagog ha för det egna ledarskapet? 
• Vad innebär barnsyn för dig? 

 
 


