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ABSTRAKT 
I denna studie belyser vi uppfattningar om förskollärares ledarskap och ledarskapets 

betydelse i den fria leken. En kvalitativ studie har gjorts där intervjuer har genomförts med 

sju förskollärare. Resultatet visar att förskollärare anser att ledarskapet är komplext och 

att det finns en svår balans mellan att vara tydlig och att inte bli auktoritär. Förskollärarna 

har också uppfattningen att ledarskapet har betydelse för barnens trygghet och utveckling 

i den fria leken. Ledarskapet har även betydelse för att leken utvecklas.   
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1 INTRODUKTION 
 

Under vår utbildning till förskollärare har vi saknat kurser om ledarskap. Utbildningen 

är en utbildning där man utbildar sig till ledare och trots detta så har ledarskap som 

ämne aldrig riktigt lyfts utan varit inbakat i andra kurser. Wikberg (1998) skrev liksom 

vi ett examensarbete om lärarens ledarskap. Hon upplevde en försiktighet bland lärare 

om detta ämne som kändes oklart, ett outforskat ingenmansland. Författaren påpekar 

att ledarskap ofta glöms bort i både lärarutbildningen och bland yrkesverksamma 

lärare (a.a.). Vid sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar till bakgrunden 

upptäckte vi att det saknas forskning kring förskollärares ledarskap. Därför valde vi 

att undersöka verksamma förskollärares uppfattningar om ledarskap och ledarskapets 

betydelse i den fria leken. Detta genom att göra en kvalitativ studie med intervjuer som 

metod. Vid sökning om lärares ledarskap i skola och förskola var resultatet begränsat 

och berörde främst rektorn och förskolechefens ledarskap, vilket även Wennberg och 

Norberg (2004) kommit fram till. Det finns mycket skrivet om bara ledarskap och 

ledarstilar och vi har valt ut de som varit intressanta och relevanta för vår studie. De 

ledarstilar och ledartyper vi valt att beskriva har med lärarrollen i förskolan att göra. 

Vi har även valt dessa för att kunna förstå och tolka intervjuerna och resultatet och för 

att belysa den komplexa förskollärarrollen. 

 

Anledningen till att vi vill koppla ihop förskollärarens ledarskap med den fria leken är 

att vi har läst mycket om lek och lärande i utbildningen. Vi känner dock en liten 

osäkerhet kring förskollärarens uppgift i den fria leken då vi upplevt att den fria leken 

ska vara fri från vuxna. Utifrån utbildningens innehåll till förskollärare har vi 

uppfattningen att förskolläraren har stor betydelse i den fria leken. Vi har därför varit 

intresserade och nyfikna på förskollärarens ledarskap i den fria leken sedan i början av 

vår utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett många olika 

ledarstilar i förskolan och ville därför undersöka vad några förskollärare har för 

uppfattningar om ledarskap och ledarskapets betydelse i den fria leken. Vi hoppas med 

denna studie kunna bidra med att belysa detta område.   
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2 BAKGRUND 
 

Bakgrundskapitlet inleds med en översikt av tidigare forskning och litteratur om 

ledarskap. Efter det presenteras en översikt av tidigare forskning och litteratur om lek 

och fri lek.  

 

2.1 Ledarskap 

 

Det finns många olika tolkningar på begreppet ledarskap. Forskningen har utgått från 

olika synsätt och infallsvinklar och definitionerna är därför många och olika. 

Återkommande nyckelord i definitionerna är: påverka, uppsatta mål och socialt 

samspel. Ledarens roll är att leda/påverka i ett socialt samspel mot uppsatta mål. Det 

engelska ordet leader betyder att leda människor på en resa och ligger nära 

ledarskapsbegreppet (Maltén, 2000). Stensmo (2000) anser att ledarens uppgifter är att 

planera, kontrollera, motivera, gruppera och individualisera (a.a.). Egenskaper som är 

viktiga hos en ledare menar Maltén (2000) är lyhördhet, samarbetsvana, 

initiativförmåga, målinriktning, konfliktvana, beslutsförmåga, tydlighet och att kunna 

ge konstruktiv kritik. Dahlkwist (2012) beskriver skillnaden mellan att vara 

chef/ledare i en mer hierarkisk verksamhet, som till exempel ett företag, och att vara 

ledare som lärare. Författaren menar att lärare måste förtjäna sin ledarposition, dvs. 

barnen är inte skyldiga att följa sin lärare på samma sätt som anställda på ett företag 

är skyldiga att följa sin chef. Chefen behöver därför inte förtjäna sin ledarposition utan 

kan bli tilldelad den uppifrån. I den här studien avses förskolläraren som ledaren och 

barnen som medarbetare (a.a.).  

 

2.1.1 Lärarens ledarskap 
 

Wikberg (1998) anser att lärarens ledarskap handlar om hur läraren interagerar och 

samspelar med barnen i undervisningen. Att vara lärare innebär att vara ledare (a.a.). 

För att kunna bedriva bra undervisning krävs en bra ledare. Enligt Dahlkwist (2012) 

är lärarens ledarskap är komplext och kräver flexibilitet eftersom barngrupperna är 

heterogena med olika kunskapsnivåer, motivationsnivåer och social bakgrund. Detta 

ledarskap underskattas ofta (a.a.). Wikberg (1998) skriver att ledarskapet är det 

centrala i lärarrollen. Ledarskapet har betydelse för gruppens välmående och för att 

skapa ett klimat där barnen känner sig trygga och får arbetsro (a.a.). Även Wennberg 

och Norberg (2004) anser att läraren ska skapa en trygg miljö för att barnen ska ha 

möjlighet till lärande (a.a.). Läroplanen för förskolan beskriver att förskolan ska skapa 

en trygg miljö som inspirerar till lek och lärande (Skolverket, 2010). Dahlkwist (2012) 

påpekar att det handlar om att leda en grupp barn i deras lärande- och 

utvecklingsprocesser (a.a.). Enligt Stensmo (2000) behöver lärare ämneskunskaper, 

didaktiska kunskaper och ledarskap. Gruppsykologiska och problemlösande 

färdigheter är också förmågor som lärare behöver ha enligt Maltén (2000). Att leda 

lärande är ett begrepp som Stensmo (2000) anser kommer mer och mer. Dahlkwist 

beskriver lärarens komplexa roll.  
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Läraren förväntas idag inte bara vara en expert på sitt ämne och kunna leda en 

större grupp elever i deras lärandeprocess, utan en tydligare handledarroll och ett 

tydligare ledarskap för en mängd olika individer och gruppkonstellationer ingår 

också. (Dahlkwist, 2012, s. 8).  

 

Löfdahl (2007) bedömer att lärarrollen förändrats i och med att barnsynen förändrats 

och att barn nu ses som kompetenta. Barnet är kompetent och är därför självständigt 

men samtidigt har läraren ansvar för verksamheten, vilket leder till en osynlig styrning. 

Nordin Hultman (2004) menar dock att styrningen sker genom regler och rutiner och 

blir på det sättet opersonlig, det är inte pedagogerna som ”har makten”. Faktorer som 

begränsar pedagogernas spelutrymme är de regler och rutiner som förskolan är så 

starkt anpassad efter (a.a.). 

 

Ledarskapet ska idag vara demokratiskt, engagerat och flexibelt men i vissa situationer 

krävs auktoritära inslag där läraren är tydlig och bestämd i sitt ledarskap (Dahlkwist, 

2012). Löfdahl (2007) beskriver hur det i media presenteras en bild av att vuxna tappat 

kontrollen över barnen och att vi ska sträva efter mer vuxenauktoritet. Hon menar att 

detta även påverkar lärare i förskolan och skolan (a.a.). 

 

2.1.2 Relationens betydelse för ledarskapet 
 

Goda relationer är en viktig del enligt Juul och Jensen (2003) i ledarskapet och är 

avgörande för barnets utveckling. Jung (2013) såg i sin studie som gjordes i USA att 

pedagoger som använder sig av genomtänkta strategier för att förbättra och stärka 

relationerna till barnen resulterade i att barnen visade tilltro och trygghet till sina 

pedagoger. Pedagogerna växlade mellan olika strategier som att vara medlekare, 

observatör, stöttare, uppmuntrare, konfliktlösare och utvecklare av leken. Det 

framkom även i studien att pedagogerna ansåg att relationen är viktigast för fortsatt 

utveckling och lärande (a.a.). 

     

Juul och Jensen (2003) anser att det är den vuxna som ansvarar för samspelets kvalitet. 

Detta beror på att barn inte kan ta ansvar för kvaliteten i relationen till vuxna. När barn 

tvingas ta ansvaret för kvaliteten i relationen menar Juul och Jensen (2003) att det leder 

till sämre trivsel och relationskvalitet. Lärare som backar tillbaka i sitt ledarskap 

riskerar att skapa detta. Ibland talas det om att barnen tagit makten men det handlar 

istället om att de vuxna inte tagit ansvaret (Juul och Jensen, 2003; Dahlkwist, 2012). 

Juul och Jensen (2003) poängterar att barn utvecklas optimalt i en relation med vuxna 

som kan och vill ta på sig ledarskapet. Vuxna som inte tar på sig ledarskapet eller 

missbrukar sin auktoritet kan få barn att tappa tilliten till deras ledarskap. Maltèn 

(2000) framhäver att en auktoritär ledare kan påverka barnen och relationen negativt 

(a.a.). Ledarskapet ska bestå av autenticitet, intresse, bekräftelse, involvering, beslut 

och konflikt för att bäst tillvarata barnet, pedagogiska mål och relationen. Autenticitet 

innebär att den vuxne förmedlar sina känslor, tankar, mål och gränser (Juul och Jensen, 

2003). Dahlkwist (2012) påpekar att ledarskapet också handlar om att känna sig själv 

och att ha en realistisk och positiv självbild (a.a.). Intresse handlar om att den vuxne 

har intresse för att lära känna barnet och se barnet för den han/hon är och efter sina 
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egna premisser. När den vuxne har lärt sig något nytt om barnet, till exempel vad 

han/hon gillar, bekräftar den vuxne den nya kunskapen om barnet. Involvering innebär 

att den vuxne lyssnar och tar barnets önskan och behov på allvar och i den mån det är 

möjligt genomför önskan och i annat fall förklarar varför det ej är möjligt. Detta leder 

till att barnet upplever att det blir taget på allvar. De flesta beslut fattar den vuxne i 

förskolan om det inte framgår tydligt att barnen i en demokratisk process ska fatta 

beslut. Besluten kan därför leda till att några barn inte känner sig delaktiga vilket kan 

medföra konflikter av olika slag och proportioner. Barn skapar inte konflikter för att 

gå emot vuxna utan det är ett tecken på att barnet kämpar för sina behov. Vid ett nej 

från en vuxen börjar barnet kämpa för sina behov vilket är betydelsefullt för barnets 

framtida relationer (Juul och Jensen, 2003). 

 

Juul och Jensen (2003) använder begreppet relationskompetens som ses som en viktig 

kompetens hos lärare och är nyckeln till den lyhördhet, omsorg och respekt som alla 

människor behöver. Den här kompetensen utvecklar de i samspel med barnen och 

barnen utvecklar i detta samspel social kompetens. Relationskompetens handlar om 

att se det enskilda barnet och dess behov och anpassa sig själv efter detta men samtidigt 

inte ”tappa” ledarskapet och att ta på sig ansvaret för relationens kvalitet. Dahlkwist 

(2012) skriver om det relationella ledarskapet då lärarens ledarskap handlar mycket 

om att skapa relationer. Författaren talar om att läraren leder utifrån relationerna med 

barnen. Social kompetens är centralt för skapandet av relationer. Läraren är en förebild 

då barnen gör som läraren gör och inte vad hon/han säger (Dahlkwist, 2012; Wennberg 

och Norberg, 2004).  

 

Tidigare erfarenheter påverkar ledarskapet. Från det att man själv var barn och hur de 

vuxnas ledarskap var då. Lärare agerar med utgångspunkt i sina tidigare erfarenheter, 

föreställningar och kunskaper. Som lärare utvecklar man en egen teori om barn utifrån 

erfarenheterna, forskning och barndomsupplevelser och den kan vara medveten eller 

omedveten (Juul och Jensen, 2003; Pramling Samuelsson och Johansson, 2003). 

 

2.1.3 Ledarstilar 
 

Stensmo (2000) menar att det inte finns en ledarstil som passar alla utan att alla lärare 

behöver utveckla en egen ledarstil. Även det personliga agerandet har betydelse för 

ledarskapet och eftersom alla är olika som personer krävs olika ledarskap. Wikberg 

(1998) påstår att man har lärarpersonligheten med sig men att vissa förmågor kan övas 

och läras in. Det finns tre olika sätt att bli en ledare enligt Bass (2008). Dessa är att 

man föds med ledarskapsegenskaper, att man upptäcker sina ledarskapskvaliteter i 

krissituationer där det krävs en ledare och att alla kan bli bra ledare med hjälp av 

utbildning, praktiskt utövande och genom att reflektera över sig själv (a.a.).  

 

Wikberg (1998); Kimber och Sandersson (1995) skriver om att lärarrollen har 

förändrats från att vara auktoritär för att sedan gå över till en låt-gå- mentalitet för att 

sedan bli mer demokratisk. Kimber och Sandersson (1995) menar att det fortfarande 

finns lärare av den ”gamla auktoritära sorten”. Det finns olika ledarstilar och de olika 

ledarstilarna går in i varandra och en lärare har inte bara ett sätt att vara på. Beroende 
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på situationen kan en lärare använda sig av olika ledarstilar och ledartyper. Dock kan 

en ledarstil eller ledartyp vara mer framträdande än andra (Dahlkwist, 2012). 

 

I det informella ledarskapet är alla medarbetare viktiga och det krävs att alla är 

engagerade för att verksamheten ska fungera, alla kan bidra till gruppen. Ledarskapet 

blir på det sättet demokratiskt då allas bidrag till gruppen räknas och spelar roll. 

Medarbetarna förstår och accepterar ledarens intentioner och dess innebörd. De förstår 

vad ledaren vill och känner att de vill och har möjlighet att nå målen. Den personliga 

auktoriteten tilldelas ledaren av medarbetarna som tycker att ledaren förtjänar denna 

(Maltén, 2000). Även Dahlkwist (2012) menar att lärare som ledare måste förtjäna sitt 

ledarskap. Det räcker inte att de har förtroendet av förskolechefen, barnen måste också 

låta sig ledas. Maltén (2000) anser att ett gott ledarskap innebär att ledaren kan skapa 

en känsla av mening med arbetet vilket kan skapa en inre motivation hos 

medarbetarna. Ledarens roll blir att stödja och skapa förutsättningar för att nå målen. 

Men också att skapa inre motivation, självtillit och engagemang så att medarbetarna 

känner sig motiverade att själva vilja nå målen (a.a.). Genom att ha positiva 

förväntningar på barnen skapar läraren tillit och motivation menar Wikberg (1998).  

Enligt Maltén (2000) ses medarbetarna som aktiva och ansvarstagande individer och 

ledarskapet kännetecknas av samtal, samspel, måldiskussioner och 

ansvarsöverlåtande. De ses också som individer som är kompetenta och blir 

motiverade genom att få ta ansvar (a.a.).  

 

I det formella ledarskapet som Maltén (2000) beskriver ska de underordnade lyda 

ledaren och deras handlingsutrymme är begränsat. Det är ledaren som tänker åt dem 

och deras handlingar är starkt styrda. De underordnade ses som passiva och förväntas 

försöka undvika att ta ansvar. Ledaren använder sig av regler, instruktioner och order 

för att styra de underordnade. Maltén (2000) menar vidare att den hårt regelstyrda 

ledaren kan påverka de underordnade på ett sätt som gör att de utvecklar en inlärd 

hjälplöshet. (a.a.) 

 

Situationsanpassat ledarskap innebär att läraren kan anpassa sitt ledarskap till den 

grupp och enskilda barn som han/hon arbetar med. I den här ledarstilen blir det viktigt 

att läraren känner av stämningar i gruppen och kan anpassa och motivera barnen efter 

deras behov. Läraren kan anpassa sig till olika faktorer som inverkar på 

undervisningen. Att kunna improvisera, väcka intresse och vara anpassbar utifrån 

situationen är viktiga förmågor i det situationsanpassade ledarskapet (Dahlkwist, 

2012). Wennberg och Norberg (2004) beskriver hur ledaren i det situationsanpassade 

ledarskapet anpassar sitt sätt att leda efter barnens mognad och förutsättningar (a.a.).  

 

2.1.4 Ledartyper 
 

Wikberg (1998) och Svedberg (2007) skriver om Kurt Lewin och Ronald Lippits 

(Lewin och Lippit, 1938) undersökningar om ledarskap. De undersökte hur 

ledarskapet påverkade gruppens beteenden och kategoriserade olika ledartyper: den 

auktoritära, låt-gå-ledaren och den demokratiska ledaren. Wikberg (1998) och 
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Dahlkwist (2012) beskriver även en ledartyp där ledaren blir mer som en kompis med 

barnen (a.a.). 

 

Lewin och Lippit (1938) framställer den auktoritära ledaren som dominant, 

maktutövare och den som fattar alla beslut. Ledaren ger ingen information om 

målsättningar eller hur arbetet ska framskrida vilket leder till att gruppen blir beroende 

av ledaren och inte på egen hand kan arbeta vidare. Kritiken som ledaren ger är inte 

konstruktiv och leder inte till utveckling (Wikberg, 1998). Wennberg och Norberg 

(2004) gjorde ett utvecklingsarbete där de intervjuade lärare om ledarskap. Lärarna 

ansåg att ett auktoritärt ledarskap inte var önskvärt och inget de ville sträva efter. 

Stensmo (2000) beskriver den autokratiske ledaren som kan jämföras med den 

auktoritära ledaren. Den autokratiske leder och ordnar verksamheten utifrån de egna 

villkoren och är den som har kontroll och makt i klassrummet. Ledaren bestämmer 

ensam beteenden som är acceptabla i klassrummet och de regler som gäller. 

Konsekvenserna vid regelbrott är också ledarens ansvar att besluta om och ledarens 

roll är att fostra eleverna till gott uppförande och lydnad. Det är ledaren som vet bäst 

vilket kan leda till att ledaren ibland blir felsökare och väldigt kritisk till eleverna. 

Eleverna kan känna sig rädda och uppleva att läraren är sträng. En del kan också känna 

sig upproriska (a.a.). Dahlkwist (2012) beskriver skillnaden mellan auktoritet och 

auktoritär. Auktoritet är förknippat med en viss roll som har fått förtroendet och 

tillåtelsen av gruppen att leda dem (a.a.). 

 

Låt-gå-ledaren är en passiv ledare som endast ingriper och ger information när han/hon 

får förfrågan. Ledaren visar vänligt ointresse och är oengagerad i gruppen vilket leder 

till bristande tilltro till sin förmåga och misslyckanden för gruppen. Vid saknad av 

vägledning och konstruktiv kritik blir arbetets kvalitet sämre (Wikberg, 1998). 

Stensmo (2000) skriver om den tillåtande ledaren som har en antiauktoritär stil. Den 

tillåtande ledaren blev en motreaktion på den autokratiske ledaren som var vanligare 

förr. Eleverna utformar själva verksamheten och dess villkor. Eleverna uppfattar 

ledarens förväntningar på accepterat beteende och mål som oklara. Ledaren skiftar sina 

regler och konsekvenserna är oklara vid regelbrott. Samhället har vissa regler och den 

tillåtande ledaren kan göra eleverna förvirrade då de tror att de kan göra vad de vill 

(a.a.). 

 

Den demokratiske ledaren vägleder eleverna och bestämmer tillsammans mål, regler 

och acceptabla beteenden i klassrummet genom diskussion (Stensmo, 2000; Wikberg, 

1998). Konsekvenser vid regelbrott diskuteras och fastställs tillsammans med 

eleverna. Ledarens uppgift är att skapa en inre motivation hos eleverna att hålla 

ordning och att ta ansvar i klassrummet. Dessa är viktiga förmågor i det vuxna livet 

och för att vara en god samhällsmedborgare. Ledaren tror att eleverna behöver och vill 

ha klara förväntningar och regler (Stensmo, 2000). Även Wikberg (1998) beskriver att 

ledaren arbetar för att gruppen ska känna tillit till sin egen förmåga som grupp och 

uppmuntrar till självständighet. Gruppen får inte fritt göra som de vill utan ledaren 

leder med hänsyn till individerna och målen. Det demokratiska ledarskapet 

karaktäriseras av demokratiskt arbetssätt med majoritetsbeslut. Ledaren agerar för 

gruppens bästa och ger konstruktiv kritik (a.a.).   
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En annan aspekt som problematiseras av Dahlkwist (2012) är vikten av att läraren 

vågar vara vuxen i relationen med barnen och inte försöker bli deras kompis. Det är 

lärarens uppgift och ansvar att använda sig av den makt som ledaren har när det krävs. 

Den som inte gör det är en lärare som har abdikerat från sitt uppdrag. Wennberg och 

Norberg (2004) påpekar att detta kan leda till ett ledarskap som inte främjar en sund 

och positiv miljö. Dahlkwist (2012) framhäver att det finns benägenhet att vuxna anser 

att maktutövande kan vara olämpligt. För att skapa tillit och trygghet hos barnen menar 

Wikberg (1998) att läraren ska ha en god relation till dem men samtidigt inte bli som 

en ”mamma”. Detta kallar Dahlkwist (2012) för privat närhet och professionell distans. 

I ett ledarskap där ledaren blir som en kompis i relationen till barnen har han/hon 

suddat ut gränserna mellan privat närhet och professionell distans. Det är ett sätt att 

försöka köpa sin legitimitet att leda (a.a.). 

 

2.2 Fri lek 

 

Enligt Lindqvist (1996) har Fröbel en romantisk syn på leken. Den är viktig för barnens 

utveckling och är ett naturligt uttryckssätt för barn. Leken kan blomstra om barnen inte 

blir störda av vuxna. Begreppet fri lek härstammar från Friedrich Fröbel (1782-1852) 

(a.a.). Vygotskys teori handlar om att leken är viktig för barnets utveckling och lärande 

eftersom de där försöker ”hoppa” ett steg över sin nivå, den potentiella 

utvecklingsnivån, som kan nås i samspel med en mer kompetent kamrat eller vuxen. 

Barnen skapar som-om-situationer och tar kontroll i leken. Regler och glädje är 

betydelsefulla faktorer i leken. I samspel med andra barn har barnet en roll som 

påverkas av lekens regler. Rollerna och reglerna står över de vuxnas påbud (Vygotsky, 

1995). Piagets teori handlar om att barnet endast använder sig av sina tidigare 

erfarenheter i leken och att man därför kan se vad barn kan i leken men det sker inget 

lärande där. Lärarens uppgift är att observera utan att delta och inspirera leken med 

olika material anser Piaget (Piaget, 1972). Grunderna för all lek lärs in redan på 

skötbordet i samspel med vuxna. Leken är social i sitt ursprung. Lek är frivillig och fri 

från prestationer. Det handlar om att gå in i en annan värld, en låtsasvärld, där barnen 

har kontroll. Att i tanken kunna förvandla något till något annat är en förmåga som är 

viktig i leken. Det är en lustfylld aktivitet där barnen kan bearbeta sina erfarenheter 

(Knutsdotter Olofsson, 1987). 

 

Öhman (2003) poängterar att lek är ett begrepp som många teoretiker försökt beskriva. 

Författaren menar vidare att det finns lika många definitioner som det finns lekande 

människor och definierar fri lek som det som barnen väljer att göra enskilt eller i grupp. 

Även om läraren bjuder in barnen till lek är den fri eftersom barn om de inte vill leka 

sätter sig emot (a.a.). Tullgren (2004) menar att det inte finns någon fri lek eftersom 

den alltid är styrd av vuxna på något sätt (a.a.). När barn får välja aktivitet så väljer de 

ofta att leka (Öhman, 2003). 
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2.2.1 Lärarens roll i leken 
 

Löfdahl (2007) skriver att lärarrollen i förskolan har förändrats över tid. Från att i 

början av 1900-talet handla om att fostra både barn och deras mammor. Leken ansågs 

då som barnens egen aktivitet. Lärarens uppgift var att sysselsätta barnen samt att visa 

hur material skulle användas. På 1930-talet i storbarnkammaren var leken fortfarande 

viktig och ansågs vara barnens egen verksamhet. Lärarrollen gick ut på att stimulera 

barnens utveckling och att observera och följa barnen. På 1950-talet ansågs 

daghemmens huvuduppgift som att ta hand om och fostra barnen (a.a.). Från 80-talet 

har lärarens roll i leken betonats mer och i Sverige har Knutsdotter Olofsson (1987) 

utvecklat pedagogiska idéer om den fria leken. Hennes idéer går ut på att de vuxna ska 

vara med i barnens lek för att kunna påverka deras sociala utveckling (Lindqvist, 

1996). Löfdahl (2007) skriver att vi idag ser barn som kompetenta och ansvarstagande 

och detta ställer nya krav på lärarrollen. Tidigare motiverades vuxnas icke-deltagande 

i barnens lek utifrån moraliska och psykologiska motiv. Idag motiveras detta med att 

barn är kompetenta och klarar sig själva. Författaren ställer sig frågan om ansvaret för 

kontroll och insyn har lagts på barnen själva (a.a.). Wallin (2003) menar att den fria 

leken värderas högt i Sverige och funderar över om det kan vara för att de andra 

aktiviteterna i förskolan är så styrda. 

 

Leken ses som nödvändig för barns lärande (Löfdahl, 2007). Även i läroplanen 

(Skolverket, 2010) beskrivs leken som viktig för lärandet. 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 

att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter 

att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket, 2010. 

s.6). 

 

2.2.2 Lärarens deltagande i den fria leken 
 

Öhman (2003) menar att fri lek kan misstolkas, att den måste vara fri från vuxna. Den 

här tolkningen kan leda till passiva lärare som endast går in i leken för att ingripa när 

det blir för våldsamt eller för att hjälpa till att lösa konflikter. Om lärare endast kliver 

in när det uppstår konflikter och när barn anses behöva tillrättavisas lär sig barnen att 

interaktionen med vuxna främst ska bestå av tillrättavisningar (a.a.). Tullgren (2004) 

såg i sin studie att lärare i förskolan styr leken när den blir icke önskvärd. Samtidigt 

beskriver Tullgren (2004) i sin avhandling hur pedagogerna uppmuntrar och stöttar 

barnen i deras lek. De förväntar sig att barnen leker och deras roll är att bjuda in och 

utmana dem men även styra leken, genom att delta, till önskade lekar som är 

utvecklande. Pedagogerna är rädda att lekar ska ge oönskade kunskaper och styr därför 

leken mot det trevliga där önskat lärande och kunskaper kan införlivas. Barnen styrs 

till att vara aktiva och kreativa samhällsmedborgare och lär sig kompetenser som de 

behöver för framtiden genom leken. Genom att pedagogerna deltar i leken får de insyn 



11 

 

i leken och kan lära sig mer om barnen och deras värld som kan användas i den fortsatta 

styrningen (a.a.).  

Tullgren (2004) såg att pedagogerna korrigerade barnen genom tillsägelser, att visa 

ilska och bestraffning genom avståndstagande. Lärarna styr leken på ett vänligt sätt så 

att det inte märks att det är de som styr (a.a.). Även Löfdahl (2007) tar upp styrningen 

av leken och beskriver den som osynlig. Öhman (2003) framhåller att när vuxna tar en 

tillbakadragande roll i leken blir leken kort och håller samma tema, leken utvecklas 

inte och barnens möjligheter till forskande och lärande begränsas. Wetso (2006) 

skriver i sin doktorsavhandling om hur pedagoger genom lekprocessen ger stöd till 

barn i behov av stöd. Syftet var att göra dessa barn delaktiga i leken och att de inte 

skulle stängas ute som de hade gjorts tidigare. Att kunna leka är viktigt enligt Wetso 

(2006), eftersom barn lär sig att samspela med andra i leken och utbyta erfarenheter 

med varandra. Pedagogerna i Wetsos (2006) studie fick i uppdrag att gå in i 

lekprocesser och till exempel presentera material och leksaker som skulle kunna fylla 

en funktion i de lekar som barnen tidigare visat intresse för. De gick även in i leken 

med gester, lekhandlingar och ljudeffekter. Efter några veckor och upprepningar 

klarade barnen att leka på egen hand och även lägga till egna idéer i leken och visade 

större uthållighet. Barnens beteende hade förändrats i positiv riktning (a.a.). Enligt 

Öhman (2003) kan lärare uppleva att de har svårt att veta hur de ska styra, delta och 

anpassa sitt deltagande i leken. Frågor som lärare brottas med är om de ska delta eller 

bara finnas där som stöd. Författaren påpekar att lärare medvetet och omedvetet 

förmedlar olika värden som till exempel den fria lekens värde. Att inte delta i den fria 

leken och planera mycket aktiviteter kan det signalera att den inte är viktig (a.a.).  

 

2.2.3 Förutsättningar för lek  
 

För att kunna leka måste både barn och vuxna känna trygghet till att lämna 

verkligheten. Barn som måste hålla koll på det som händer runt omkring kan inte 

koncentrera sig på att leka. Det är lärarens ansvar att barnen känner trygghet till att 

kunna leka (Knutsdotter Olofsson, 2003). Även Wetso (2006) påpekar att trygghet är 

en grundläggande förutsättning för att leken ska kunna framträda. Hon menar även att 

leken är ömtålig och lätt kan bli störd om någon som inte har intresse för barnens lek 

går in och styr. Då avbryts leken lätt och den måste ”byggas” upp på nytt. Öhman 

(2003) beskriver leken som en fri aktivitet eftersom barn annars på något sätt gör 

motstånd, barn leker inte om de inte vill. Författaren menar dock att barn måste ges 

rätt förutsättningar för att leken ska kunna växa och bli djupare. Förutsättningarna som 

beskrivs är att det finns fysiskt och mentalt utrymme för leken och att den värderas av 

lärarna. Barn behöver också tillräckligt mycket tid för att kunna gå in i den djupa 

koncentration som leken kräver. Ges inte dessa förutsättningar aktiverar sig barnen 

med kortare sysselsättningar. Därför kan för mycket planerad aktivitet förstöra den 

djupa leken (a.a.). Barn måste ofta avbryta sin lek på grund av regler och rutiner i 

förskolan påpekar Brodin och Lindstrand (2008). Knutsdotter Olofsson (1991) 

beskriver även risken att vuxna stör barnens lek. 

 

Det aktiva intresset från de vuxnas sida för barnens eget sätt att uttrycka sig i lek 

och skapande verksamhet stimulerar dem att avancera. Men det skapande arbetet 
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liksom leken är skör. Den vuxne får inte klampa in med tillrättavisningar, kritik 

eller klander. Då skrumpnar skaparlusten. (Knutsdotter Olofsson, 1991, s. 152). 

Brodin och Lindstrand (2008) har i sina studier kommit fram till att när barn själva får 

välja platser väljer barnen ofta platser där det inte finns några vuxna. Författarna 

betonar att när barn leker i miljöer utan vuxna får barnen möjlighet att självständigt 

samspela med sina kamrater och föremål (a.a.). Knutsdotter Olofsson (1987) 

framhåller hur en professionell vuxen ska agera.  

 

En professionell vuxen deltar ibland, ingriper ibland. Ibland bara stöder eller 

servar hon med rekvisita. Ibland skall hon knappt se och absolut inte störa. Många 

vuxna reagerar precis så i stöd av sin känslighet, inlevelse och intuition. 

(Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 129). 

 

Löfdahl (2007) påpekar att vuxna ofta uppfattar barns lek som positiv och utvecklande 

så länge barnen leker med varandra men det finns också en negativ sida av leken. I den 

fria leken, utan vuxna, kan det pågå kränkningar, uteslutningar och hierarkisk 

maktutövning mellan barnen. Barnen har olika positioner och olika status. Leken kan 

bidra till negativa självbilder hos barn som till exempel aldrig blir valda som 

lekkamrater (Öhman, 2003; Löfdahl, 2007). De barn som tillåts utesluta andra barn ur 

leken får ingen möjlighet att lära sig kamratlighet och gemensam ansvarighet. Barn 

som får bestämma över kamrater genom hot lär sig inte turtagande och genuint samspel 

(Öhman, 2003). Williams (2006) och Löfdahl (2007) skriver också om det att barn i 

kamratkulturer kan frysas ut och det är därför viktigt att vuxna är närvarande för att 

kunna uppmärksamma barnen på olikheter och mångfald i förskolan (a.a.).    
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3 SYFTE 
 

Syftet i denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om ledarskap och 

ledarskapets betydelse i relation till den fria leken. 

Följande specifika frågeställningar behandlas: 

Vilka uppfattningar har förskollärare om ledarskap i förskolan samt vilka faktorer kan 

antas påverka förskollärarens ledarskap? 

Vilken betydelse anser förskollärare att ledarskapet har i den fria leken?  
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4 METOD 
 

I metodkapitlet presenteras metodval, genomförande, urval, etiska överväganden, 

validitet och avslutas med en metoddiskussion.  

 

4.1 Metodval 

 

Vi har valt att intervjua sju förskollärare om deras ledarskap i den fria leken.  Metoden 

ostrukturerad intervju valdes för att få förskollärarnas subjektiva uppfattning om 

fenomenen ledarskap, fri lek och ledarskapet i den fria leken. Lantz (2007) skriver om 

den öppna och den riktat öppna intervjun där frågorna är öppna så att respondenten 

kan tala fritt om det tillfrågade fenomenet. Intervjuaren får en bild av respondentens 

personliga erfarenheter och innebörden av fenomenet och kan närma sig hennes/hans 

sätt att tänka. I en helt strukturerad intervju finns det svarsalternativ som möjliggör en 

kvantitativ slutsats (a.a.). En kvantitativ studie är användbar vid mätningar om ”hur 

mycket” och beskriver sambandet mellan olika fenomen, medan en kvalitativ studie 

fördjupar förståelsen av ett fenomen genom till exempel kvalitativa intervjuer (Patel 

och Davidson, 2003). I kvalitativa studier är huvuduppgiften att tolka och förstå det 

resultat som kommer fram och inte att förklara och generalisera. Kvantitativa studier 

blir breda och generella medan kvalitativa studier har större möjligheter att bli mer 

djupgående (Stukát, 2005). Syftet med vår studie är att fördjupa förståelsen av ett 

fenomen och vi har därför valt att göra en kvalitativ studie. Lantz (2007) och Patel och 

Davidson (2003) bedömer då att en öppen intervjuform med låg grad av strukturering 

är passande. På grund av antalet respondenter har vi valt ostrukturerade intervjuer då 

datainsamlingen blir mindre omfattande och antalet respondenter gör den här metoden 

möjlig. Vid ett större antal respondenter menar Lantz (2007) att den strukturerade 

intervjun är mer lämplig och underlättar bearbetningen av datamaterialet (a.a.). Graden 

av strukturering är beroende på hur pass fria frågorna är för respondenten att tolka 

utifrån egna erfarenheter och inställning (Patel och Davidson, 2003). Vid en öppen 

intervju blir svaren olika beroende på vad respondenterna svarar och fördjupar sig i. 

Enkät är ett exempel på en kvantitativ metod med hög grad av strukturering. Frågorna 

är beständiga och förutbestämda där det inte ges möjlighet till spontana följdfrågor 

(Lantz, 2007). Enkät hade kunnat vara ett alternativ för vår studie men vi ansåg att vi 

ville ha möjligheter att fördjupa vårt resultat genom att kunna ställa följdfrågor och be 

respondenterna att utveckla sina svar. Eftersom metoden intervju valdes gav vi 

respondenterna möjlighet att kunna ställa motfrågor. Fördelarna med intervju och att 

träffa respondenterna personligen är att kunna läsa av kroppsspråk, tonläge och andra 

uttryck, vilket är omöjligt i enkät. Patel och Davidson (2003) skriver att vid enkät som 

metodval måste forskaren motivera respondenterna så pass mycket att de känner att de 

vill svara på enkäten och bortfallet är större än vid intervju. Vikten av att vara 

medveten om att ens förhållningssätt och kroppsspråk påverkar den som intervjuas 

framhålls av Patel och Davidson (2003). Under intervjun var intervjuarna neutrala för 

att inte påverka respondentens svar. 
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4.2 Genomförande 

 

En provintervju gjordes med en utbildad lärare för högstadiet som nu arbetar i 

förskolan och samtidigt studerar till förskollärare. Lantz (2007) framhåller att 

personen som blir provintervjuad helst ska tillhöra samma kategori som den tilltänkta 

intervjugruppen, därför valdes den här personen. Provintervjun utfördes för att testa 

intervjufrågorna och intervjuns upplägg. Syftet med provintervjun var att ta reda på 

hur frågorna skulle kunna uppfattas. Lantz (2007) menar att det är bra att göra 

provintervjuer för att undersöka upplägget av intervjun. Provintervjupersonen 

informerades om syftet med intervjun vilket Lantz (2007) anser att personen bör bli 

upplyst om. Provintervjun resulterade i att några frågor förtydligades och redigerades. 

Bland annat ändrades begreppet pedagogiskt ledarskap till begreppet ledarskap 

eftersom personen ifrågasatte begreppet. En annan anledning till ändringen var att 

pedagogiskt ledarskap främst handlar om förskolechefens ledarskap i litteraturen. 

Även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), syftar på förskolechefens ledarskap 

då de använder begreppet pedagogiskt ledarskap. Den intervjuade personen uppgav att 

frågorna var breda och därför något som skulle vara bra för förskollärarna att få 

fundera på före intervjutillfället. Frågorna skickades därför ut tillsammans med ett 

informationsbrev om vår studie till de tilltänkta respondenterna före intervjutillfället. 

I informationsbrevet informerades respondenterna om att intervjuerna skulle spelas in 

med ljudupptagning. Patel och Davidson (2003) skriver att ljudupptagning vid intervju 

är fördelaktigt då hela och exakta svar erhålls. Intervjuer kan också skrivas ner men 

det krävs då övning för att få datamaterialet tillförlitlig. Patel och Davidson (2003) 

påpekar även att intervjumetoden tar mycket tid eftersom transkriberingen av 

ljudupptagningen är tidskrävande. Fördelarna med att intervjun spelas in överväger 

nackdelarna (a.a.). Flertalet av respondenterna nämnde att det kändes bra och tryggt 

att få frågorna före intervjutillfället då de kunde förbereda sig.  

 

Intervjuerna ägde rum på förskollärarnas respektive förskola utom en förskollärares 

intervju som utfördes på universitetsbiblioteket efter överenskommelse. Vid varje 

intervjutillfälle var båda författarna till denna studie närvarande och aktiva. 

Intervjuerna tog mellan 15-20 minuter var. Från början var tanken att intervjua två 

förskollärare åt gången men vi insåg att det skulle bli svårt att hitta tider när alla kunde. 

Efter att intervjuerna gjordes transkriberades intervjuerna för att kunna bearbetas och 

analyseras. ”Något förenklat kan vi säga att beteckningarna ”kvantitativt” och 

”kvalitativt” syftar på hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den 

information man har samlat in.” (Patel och Davidson, 2003, s.14). Lantz (2007) skriver 

att vid en kvalitativ analys, som utfördes i den här studien, finns det inga metoder eller 

modeller för hur analysen och bearbetningen av datamaterialet ska gå till. Lantz (2007) 

menar att det därför är svårt att förklara för läsaren hur bearbetningen av datamaterialet 

har gått till. För analys krävs det mer än bara en beskrivning av det respondenterna har 

sagt. ”Det läggs således vikt vid både beskrivning och analys, där analysen innebär att 

intervjuaren genom reflektion abstraherar kring det som blivit beskrivet.” (Lantz, 

2007, s. 99). För att bearbeta fram ett resultat letade vi efter olika mönster och 

gemensamma nämnare i de olika intervjuerna. Vi letade efter kategorier som 

framträdde tydligast och som sedan blev rubriker i resultatkapitlet.   
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Den sista intervjun gjordes efter att de övriga intervjuerna var transkriberade och 

datamaterialet hade börjat analyseras. Detta val gjordes av oss för att få fler svar och 

mer djup. 

 

4.3 Urval 

 

Vi valde att avgränsa oss till att intervjua förskollärare med lärarutbildning. Anledning 

till avgränsningen var att alla skulle ha samma utbildning och grund. Vi fick kontakt 

med förskollärarna genom att ta kontakt med förskollärare vi kände sedan tidigare, 

vilka i sin tur tog kontakt och frågade kollegor på respektive förskola. Förskollärarna 

arbetar på fem olika förskolor i Kalmar och på Öland. Alla förskollärare som blev 

tillfrågade tackade ja till att medverka i studien.  

 

Förskollärarna (här med fiktiva namn) som deltog i studien är: 

Frida är 46 år, är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan i 24 år. Frida 

arbetar i en barngrupp med treåringar.  

Karin är 45 år och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare i 14 år 

och just nu arbetar hon på en treårsavdelning.  

Anna är 29 år och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat i ett år som utbildad 

förskollärare och har före och under utbildningen vikarierat i förskolan. Anna arbetar 

idag på en ett årsavdelning. 

Lisa är 55 år, är utbildad förskollärare och har arbetat i förskolan i 32 år. Lisa arbetar 

på en fyra- och femårsavdelning. 

Stina är 48 år, är utbildad förskollärare och har arbetat i förskolan i 27 år. Hon arbetar 

på en fyraårsavdelning.  

Elin är 26 år och är utbildad förskollärare. Hon har varit utbildad i två år och arbetar 

på en femårsavdelning.  

Josefin är 41 år och är utbildad tidigarelärare (förskola upp till årskurs sex). Hon har 

arbetat i skolan i tre år och i förskolan i fem år. Josefin arbetar i en femårsgrupp. 

 

4.4 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2011) nämner fyra etiska huvudkrav som forskare bör tillgodose. De 

fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

 

Första kontakten med de tilltänka förskollärarna som skulle delta i studien togs genom 

mail eller telefon där vi berättade lite om vår studie. Förskollärarna svarade ja och 

därefter skickade vi ut ett mail med ytterligare information om studien och den 

kommande intervjun. I mailet presenterade vi oss, informerade att vi tänkte spela in 

intervjun med hjälp av ljudupptagning och att förskollärarna kunde avbryta sin 



17 

 

medverkan när de ville. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ingår detta i 

informationskravet. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att 

självständigt bestämma över sin medverkan i studien. Vetenskapsrådet (2011) menar 

att respondenterna ska ha rätt att avbryta sin medverkan utan att få påtryckningar. I 

informationsbrevet informerades respondenterna om sin anonymitet i studien, vilket 

betyder att beskrivningen av respondenterna och datamaterialet inte ska kunna röja 

deras anonymitet. Detta ingår i konfidentialitetskravet. I resultatet används fiktiva 

namn. Den här informationen måste forskaren ge respondenterna före medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2011). Enligt nyttjandekravet får forskaren inte använda 

datamaterialet i andra ändamål än i studien, vilket vi är införstådda med och har tagit 

hänsyn till (a.a.).  

 

4.5 Validitet  

 

I kvalitativa forskningar gäller validiteten i hela forskningsprocessen. När det gäller 

datainsamlingen menar Patel och Davidson (2003) att validiteten handlar om att 

forskaren lyckas samla in data som ger en trovärdig bild av respondentens erfarenheter. 

Vid transkriberingen av intervjuerna försvinner till exempel kroppsspråk, betoningar 

och pauser och innebörden kan ändras i svaren. För att göra texten tydligare är det lätt 

hänt att den som transkriberar lägger till eller tar bort ord. Det är viktigt att vara 

medveten om valen och hur de påverkar analysen (a.a.). Intervjuerna har spelats in 

med hjälp av ljudupptagning, vilket Patel och Davidson (2007) anser styrker 

validiteten då intervjuaren får med hela intervjun och har möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna flera gånger för att bilda sig en klarare bild. Patel och Davidson (2007) skriver 

att det är betydande att respondenternas svar inte tas ur sitt sammanhang. ”Den 

kvalitativa analysens giltighet bestäms av hur väl helhetens mening blivit bevarad.” 

(Lantz, 2007, s.100). Vid bearbetningen av intervjuerna har hänsyn till detta tagits. 

Validiteten ökar också i denna studie då en dialog förts mellan oss författare under 

hela processen.  

 

4.6 Metoddiskussion 

 

Metoden som användes i studien var ostrukturerad intervju där de som blir intervjuade 

har möjlighet att utveckla sina svar och fördjupa sig i vissa frågor. Både intervjuarna 

och respondenterna har möjlighet att ställa följdfrågor vilket inte är möjligt vid till 

exempel enkätundersökningar. Detta gör att vår studie kan bli mer tillförlitlig eftersom 

det minskar risken för missförstånd och feltolkningar. Patel och Davidson (2003) 

framhåller vikten av att vara medveten om att ens förhållningssätt och kroppsspråk 

påverkar den som intervjuas (a.a.). Kroppsspråket hos intervjuarna kan ha påverkat 

svaren då vi ville visa öppenhet och visa intresse genom att nicka och ställa följdfrågor. 

Den sista intervjun gjordes efter att de andra intervjuerna transkriberats vilket kan ha 

påverkat intervjuarna att ställa följdfrågor som stärkte det resultatet vi redan funnit. 

Samtidigt var det positivt att intervjua en person till då vi fick ytterligare en 

uppfattning om förskollärarens ledarskap. Att förskollärarna fick frågorna före 

intervjutillfället kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Negativt 

eftersom risken finns att förskolläraren hinner tänka och svara det som hon tror att 
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intervjuarna förväntar sig och vill höra. När vi ställde följdfrågor som de inte hade fått 

ta del av före märkte vi att förskollärarna blev överraskade och hade ibland svårt att 

svara. Det positiva med att förskollärarna fick ta del av frågorna innan var att de fick 

möjlighet att förbereda sig, fundera och reflektera vilket kanske gav ett mer utförligt 

svar. Förskollärarna berättade också att de uppskattade att de fick frågorna i förväg. 

Att vi sedan tidigare kände några av förskollärarna kan också ha påverkat resultatet 

både positivt och negativt. Det positiva med att ha en relation sedan tidigare kan vara 

att den intervjuade känner tillit och kan svara mer avslappnat, mer utförligt och ärligt. 

Det negativa skulle kunna vara att den intervjuade ställer upp för att vara snäll och för 

att hjälpa och inte för att hon själv vill. 

  

Lantz (2007) skriver att kvalitativa undersökningar kritiseras på grund av att resultatets 

giltighet är svårt att värdera. Resultaten är svåröverskådliga då de ofta är skrivna i 

löpande text (a.a.).  Vi valde att göra en kvalitativ studie då förskollärares uppfattning 

om ledarskap är komplext och näst intill omöjligt att mäta med siffror.  
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5 RESULTAT 
 

I resultatkapitlet presenteras kategorier som framträtt tydligast utifrån 

frågeställningarna. Resultatet presenteras i två huvudrubriker, de är: uppfattningar om 

ledarskap i förskolan och ledarskapets betydelse i den fria leken. 

 

5.1 Uppfattningar om ledarskap i förskolan 

 

Förskollärarnas uppfattningar om ledarskap fick tre kategorier: hur en ledare ska vara 

i förskolan, faktorer som påverkar ledarskapet och betydelsen av att hela arbetslaget 

har samma ledarskap.  

 

5.1.1 Hur en ledare ska vara i förskolan 
 

Alla förskollärarna var överens om att som ledare i förskolan ska man vara lyhörd 

och närvarande.  

Man ska vara lyhörd, man ska ha koll på vad som händer i ens barngrupp. (Elin)  

Enligt Elin ska en ledare i förskolan ha koll på barnen, vara närvarande och ha koll på 

vad som händer i gruppen. Hon berättade även att ledarskap handlar om att ta tillvara 

barnens intressen. 

 Lyhörd betyder också att man ska ta tillvara barnens intressen. (Elin)  

Även Karin ansåg att lyhördhet och att lyssna på vad barnen säger är viktigt.  

…//att det finns en vilja att det är viktigt vad barnen säger till mig, så att säga. Att 

jag är lyhörd för vad ni tycker, vad ni vill. (Karin) 

Ledarskap handlar också om att skapa goda relationer med barnen ansåg flera av 

lärarna. Anna beskrev att en god relation är betydelsefull för ledarskapet. 

Har man ingen bra relation och intresserad av att lyssna på dem fungerar det inte. 

Jag tycker att det är viktigt att vara ärlig mot barnen då tror jag att de känner det. 

(Anna) 

Anna ansåg att goda relationer till barnen är avgörande för att få samspelet med barnen 

att fungera. Alla förskollärarna var överens om att det är viktigt att vara tydlig som 

ledare i förskolan och att det är en förutsättning för att kunna leda en barngrupp i 

förskolan. Karin uttryckte det såhär.  

Men en tydlig ledare som har en ram men att barnen känner att i den här ramen så 

har de möjlighet att påverka och ha inflytande. Det är ett demokratiskt sätt då ju. 

Men samtidigt får det ju inte vara ett svagt ledarskap heller för det är viktigt att 

man är en bra ledare för en tveksam ledare kan ju bli lite att barnen blir osäkra 

eftersom dem inte vet vart dem har fröken då. Så det är svårt alltså det är jättesvårt. 

(Karin)   

Karin ansåg att det krävs en tydlig ledare så att barnen vet vad ledaren vill men 

samtidigt ska barnen ha möjlighet till inflytande och kunna påverka inom ramarna. 
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Hon tyckte även att det är viktigt att det inte är ett svagt ledarskap då barnen kan bli 

osäkra. Elin berättade att en lärare i förskolan måste tydligt kunna säga nej och att det 

då är nej. Det är grundläggande att våga vara vuxen och sätta gränser. 

Jag tycker man ska vara positiv ledare, man ska vara någon som vågar vara vuxen. 

Det är a och o tycker jag. Men att man vågar sätta gränser. (Lisa)  

Lisa menade att man ska vara positiv, våga sätta gränser och våga vara vuxen. Alla 

förskollärarna menade att det är viktigt att vara tydlig men att inte bli auktoritär.  

Det är lätt att missbrukar sin ledarställning. Det är lätt att vara auktoritär och 

liksom bara gå in och bestämma och styra och ställa och det är tror inte jag att 

barnen växer av och det blir inga ansvarsfulla barn. (Josefin) 

Josefin svarade att det är en svår balans mellan att vara tydlig men att inte bli auktoritär 

och att inte bli en osäker ledare. Hon menade att det är viktigt att vara tydlig men att 

det är lätt att bli auktoritär och missbruka sin ledarställning, vilket hon menar påverkar 

barnen negativt. Josefin beskrev att en auktoritär ledare styr, ställer och bestämmer. 

Flera av förskollärarna menade att det handlar om att vara en tydlig god förebild som 

gärna släpper in andras tankar och tar vara på dem.  

 

5.1.2 Faktorer som påverkar ledarskapet 
 

I intervjuerna framkom det olika faktorer som påverkar förskollärarnas ledarskap. 

Josefin berättade att hon var besviken på att det inte alltid går att vara den goda och 

demokratiska ledaren som hon önskar och som förespråkades i utbildningen.  

Jag hade nog en vision när jag läste att det skulle vara den typen av ledare att man 

då skulle kanske vara väldigt demokratisk. Liksom att det skulle vara inflytande 

och öppenhet och ibland går inte det tyvärr. (Josefin) 

Anledningen till att hon inte alltid kan vara den ledaren ansåg hon kunde bero på 

barngruppen och klimatet i barngruppen.  

...//det beror väldigt mycket på den grupp man har. Nu i år har vi en barngrupp 

som det är väldigt mycket oro i så det är svårt att få den lugn och få med sig barnen 

och då får man tänka på sitt ledarskap väldigt mycket, för då är det ju lätt att bli 

den där som går in med hela handen och gapar och skriker fast det inte är det 

bästa…// (Josefin) 

Flera av lärarna tog upp att man kan bli en ledare som man inte vill vara och olika 

anledningar till detta. Några faktorer som förskollärarna nämnde påverkar att man inte 

alltid kan vara den ledaren man skulle vilja vara var personaltäthet och dagsform. 

Personaltäthet, barngrupp, hur jag själv mår idag även att man säger att man ska 

lämna den privata då man går genom grinden så spelar det roll. (Lisa) 

 Påverkan från andra kollegor togs också upp.  

 Ja det blir ju lite så när man kommer in i en grupp och man kanske är ny så går 

man kanske in och gör samma sak som kollegorna gör. Så jag känner ju att jag 

skrek ju också mycket. Och om man inte trivs så bra, det påverkar ju också. (Elin) 

En anledning kan alltså vara att kollegorna påverkar sättet man är på som ledare 

speciellt om man är ny. Elin berättade att det är lätt att man tar efter och leder gruppen 
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på samma sätt som sina nya kollegor. Hon berättade även att om man inte trivs 

påverkar detta hur man är som ledare. 

 

5.1.3 Betydelsen av att hela arbetslaget har samma 
ledarskap 

 

Det fanns delade meningar om arbetslaget måste ha samma ledarskap. Alla 

förskollärarna var överens om att hela arbetslaget ska ha samma grund, sen skiljde sig 

meningarna om alla måste ha samma regler och gränser eller inte.  

Jag tycker att det är viktigt att man är samspelt med sina kollegor och man behöver 

inte alltid tycka likadant men någonstans att man har en ganska gemensam linje 

så att säga. Sen kan ju inte jag bli som min kollega eller min kollega bli som mig 

i allt men vi har ändå en gemensam och genomtänkt filosofi om hur vi vill vara 

och hur vi är mot varandra. (Karin)  

Karin hade uppfattningen om att grunden ska vara densamma men att olika personer 

är olika och därmed inte alltid kan vara lika. Flera av förskollärarna tog upp att alla är 

olika som personer och därmed har olika personliga gränser för vad man tillåter och 

tycker är okej. 

Det beror ju på vilket ledarskap man har, vad man tycker att det är okej att göra. 

Det kanske man inte alltid pratar om.. det kan varar lite sådär…känsligt. (Josefin)  

De förskollärarna som ansåg att det är okej att ha olika gränser motiverade detta med 

att det är så det ser ut i verkliga livet. 

Det är inte viktigt att man är lika och kanske alltid gör lika men att man ska sträva 

mot samma mål för det är ju så det är i verkliga livet. Alla är ju inte lika. (Frida) 

 Människor är och tänker olika och detta menade de att barnen ska vänja sig vid redan 

i förskolan. Uppfattningen att alla förskollärare i arbetslaget ska ha samma regler 

motiverades med att barnen annars kan bli osäkra och förvirrade.  

Så det inte blir att ett barn kommer till mig och så säger jag nej och så går de till 

någon annan och så säger de ja. Då blir det bara virrigt för barnet. (Elin) 

Däremot menade Elin att det är negativt om en lärare säger nej och barnen går till en 

annan och den svarar ja. 

 

5.2 Ledarskapets betydelse i den fria leken 

 

Här presenteras förskollärarnas uppfattningar om ledarskapets betydelse i den fria 

leken. Tre kategorier framträdde tydligast: ledarskapets betydelse för barnens trygghet 

i den fria leken, ledarskapets betydelse för leken och ledarskapets betydelse för 

barnens lärande. 
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5.2.1 Ledarskapets betydelse för barnens trygghet i den 
fria leken 

 

Alla förskollärarna ansåg att ledarskapet har betydelse för att barnen ska känna sig 

trygga i den fria leken. Genom att vara närvarande och lyhörd menade de att de kunde 

få syn på eller höra om det förekom kränkningar och orättvis behandling.  

Ja alltså i leken så kanske det inte hörs att det görs något. Man ser att det händer 

något, där måste man ju vara. Det är en egenskap som man kan ha. Alla ser inte, 

alla tänker inte på det, men i det tysta kan det också hända och då får man 

observera mera. Men också det här att alla ska också få vara med. Det är viktigt 

att inte någon är utanför eller att någon blir en slav för någon annan. ”Gör det!”, 

alltså springpojke eller springflicka, alltså bli styrd. Utan alla ska få sin åsikt och 

vilja tillmötesgått. (Stina) 

Alla förskollärarna menade att det är en viktig uppgift de har som ledare att se till att 

ingen blir kränkt, far illa eller blir orättvist behandlad. Detta är något som kan ske i det 

tysta i leken och något som man som förskollärare måste vara observant på. Stina 

menade att detta är något som inte alla förskollärare i förskolan ser. Hon ser det som 

en förmåga som lärare antingen har eller inte har. Stina menade att det är viktigt att 

alla barn får vara med och att ingen blir utanför. Förskollärarna berättade även att deras 

ledarskap har betydelse för de barnen med lägre status. De påpekade att det i leken kan 

förekomma kränkningar och hierarkier mellan barnen där vissa barn kan utsättas för 

orättvis behandling av sina kamrater. Barn som inte har så hög status har inte lika lätt 

att i den fria leken delta på lika villkor. Ledarskapet har betydelse för att dessa barn 

känner sig trygga och får delta i leken på schyssta villkor. De barn med lägre status 

menade de riskerar att få biroller i leken och detta är något som de ansåg inte är 

acceptabelt.  

Barnet som alltid får lågstatusrollen i en lek, till exempel är hunden i en familj en 

sådan vanlig roll, behöver stöd från mig som ledare för att få en annan roll i leken 

och ja i hierarkin. (Anna) 

När förskollärarna ansåg att leken ”inte fungerar” angav alla att de går in och vägleder, 

styr upp och berättar och talar med barnen om vad som blev fel.  

Då brukar man gå in med sitt veto kan man säga och liksom vägleda dem och säga 

att det var ju inte så bra och det var kanske inte så snällt när du säger så. (Josefin) 

Några av förskollärarna tog upp vikten av att förklara varför man som vuxen säger nej 

och inte bara förbjuder eller tillrättavisar barnen när de gör något oönskat. Några 

förskollärare nämnde att de ibland behöver gå in och stötta upp vid konflikter och ge 

barnen råd på hur de kan lösa konflikterna och försöka ge dem en bild av det andra 

barnets perspektiv och hur han/hon känner sig. Barnen förväntar sig enligt Josefin att 

de vuxna ska vara ”rättvisedoktor” och avgöra vem som har rätt. Konflikter var enligt 

några förskollärare situationer där det finns risk att barnen behandlar varandra illa. 

Ledarskapet har därför betydelse för att barnen ska kunna känna sig trygga när 

konflikter uppstår.  

Det är jätteviktigt att man är lyhörd och att man går in då man behöver stötta upp 

vid konflikter och finnas som stöd tycker jag är jätteviktigt för en ledare, man 

måste vara en bra förebild. (Frida) 

Frida beskrev att det är viktigt att var lyhörd för att veta när barnen behöver stöd vid 

konflikter och då är det betydelsefullt att man är en bra förebild. Även Karin berättade 
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att det är centralt att vara en god förebild då barn gör som vuxna gör och inte som de 

säger. Lisa poängterade att barn även måste få möjlighet att lösa konflikter själva.  

Då tycker inte jag som ledare att man måste gå in direkt, för barn behöver lösa 

konflikter själva också. (Lisa) 

Genom att vara en bra förebild kan man som förskollärare ge barnen olika strategier 

för att kunna lösa konflikter själva. Förskollärarens ledarskap vid konflikter har 

betydelse för barnens trygghet. För att barnen ska känna sig trygga menade 

förskollärarna att de går in och stöttar vid konflikter men samtidigt finns en poäng med 

att hålla sig utanför eftersom barnen behöver lösa konflikter själva. Lisa betonade att 

det är en viktig förmåga att kunna lösa konflikter och något som barn behöver lära sig 

och detta gör de då de får möjlighet att lösa konflikter på egen hand. Några lärare 

nämnde att man ska se barn som kompetenta och ett sätt är att låta dem lösa sina 

konflikter själva. Förskollärarna uppgav att de inte bara ska agera när någon blir kränkt 

utan också när barnen riskerar att i leken bli skadade eller skada varandra fysiskt. 

Återkommande i intervjuerna var tankar om pinnlekar och att de var extra riskfyllda.  

Men det brukar vi ha lite restriktioner att man kanske får vara med pinnarna i 

skogen. Och att man måste vara vaksam så att det inte kommer i ögonen och 

ansiktet och så. (Josefin) 

För att skydda barnen i de här pinnlekarna har de speciella ställen där de får leka med 

pinnar och barnen måste vara vaksamma så att de inte får pinnarna i ögonen eller 

skadar någon kamrat. Flera av lärarna menade att lekarna inte är förbjudna men om 

leken spårar ur och det finns risk att någon skadas måste man som ledare gå in och 

prata med barnen om konsekvenserna som kan uppstå vid oaktsamma lekar. Det 

framkom i intervjuerna att det är viktigt att som ledare vara medveten om riskerna och 

ta ansvar för sina val och ha ett vakande öga vid sådana lekar. En av förskollärarna 

berättade att barnen på hennes avdelning inte får leka att de skjuter på varandra.  

I den här gruppen har vi väldigt många som skjuter och som leker att de skjuter 

på varandra och så och det gör vi inte. Det är vi rörande överens om allihopa. 

(Josefin) 

Josefin berättade att de på sin avdelning är rörande överens om att barnen inte får leka 

att de skjuter på varandra då det inte är en ”god lek” och det finns risk för skada medan 

Frida menade att leka lekar där man skjuter är en fas. 

På många förskolor förbjuder man det här med pinnar, att leka med som pistoler 

och skjuta på varandra. Jag tänker då mer att pistoler är en fas för många. (Frida) 

Ledarskapet har betydelse för att barnen inte skadas och skadar varandra fysiskt. 

Genom att sätta gränser och regler kan förskollärarna minska risken för detta.  

 

5.2.2 Ledarskapets betydelse för leken 
 

Alla förskollärarna framhöll att ledarskapet i den fria leken har betydelse för att 

barnens lek utvecklas. Frida menade att ett sätt att utmana barnen och deras lek på är 

att tillföra nytt material. 

Ja men då tycker jag att man kan utmana med material. Och att man kanske bjuder 

in andra barn som inte har lika hög status, för så är det ju i barngrupper, lite 
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hierarki. Och så att man bjuder in och får in andra barn också i leken. Det tycker 

jag är ett sätt att utmana. (Frida)      

Frida berättade att hon kan utmana och utveckla barnens lek genom att tillföra material 

eller bjuda in ”nya” kamrater i leken. Hon ansåg att den fria leken inte bara är barnens 

aktivitet utan även är lärarnas ansvar att utveckla utifrån barnens intressen och det de 

ser händer i leken. Alla förskollärarna nämnde att deras ledarskap innefattar att hjälpa 

barnen att utveckla sin lek och att utmana dem i leken. Lärarnas svar skiljer sig från 

varandra om hur man går till väga. Flera av lärarna berättade att ett sätt att utveckla 

leken är att vara tillåtande och flexibel som ledare. Tillåtande genom att till exempel 

låta barnen flytta leksaker och material från platser där det hör hemma till en annan 

plats för att leken kräver det. De berättade att barn ofta har bra argument och är bra på 

att argumentera för sin lek. Genom att vara tillåtande och flexibel som ledare ges 

barnen alltså möjlighet att utveckla sin lek. Ett annat tillåtande sätt är att barnen ska få 

testa själva i leken och att man som lärare inte ska vara där och förbjuda utan se vad 

som händer. Anna beskrev att hennes ledarskap har betydelse för att den leken ska 

flyta på. 

Ibland kan jag gå in i leken för att driva den vidare när den kanske har låst sig. 

(Anna) 

Alla var överens om att en viktig uppgift som ledare i förskolans fria lek är att utveckla 

leken och få den att gå vidare. Genom att gå in i leken ansåg förskollärarna att de kunde 

utveckla den och få barnen att komma vidare i den. Josefin påpekade dock att det är 

viktigt att snabbt kliva ut ur leken igen.  

Och så går de vidare och då gäller det att kliva undan känner jag. För annars kan 

man ta för stor plats och då kan det bli att leken slutar bara för att jag tar för stor 

plats inne i deras lek. (Josefin) 

Josefin menade att det gäller att kliva ur leken snabbt när man har stöttat för att inte ta 

för stor plats och förstöra leken. Alla förskollärarna hade uppfattningen att de inte 

deltar i rolleken för risken att störa.  

Men jag skulle inte gå in i en rollek för där skulle jag nog störa dem liksom. De 

kanske tycker att det är jobbigt. (Elin) 

Elin menade att hon kan delta i den fria leken men inte just i rollekar eftersom det finns 

risk att barnen tycker det är jobbigt. Alla förskollärarna var överens om att de inte är 

med och leker i rollekar. Några av förskollärarna berättade att de deltar endast i 

rollekar om de blir inbjudna. I den fria leken ingår enligt förskollärarna alla aktiviteter 

som barnen själva väljer att göra, som till exempel att spela spel. Spela spel och spela 

fotboll är exempel på aktiviteter som några förskollärare menade att de kunde delta i 

utan att störa. En förskollärare ansåg att barn leker bättre själva och att det är barnen 

som ska hitta varandra i leken. Det fanns även förskollärare som sa att de inte är 

lekpersoner som personer och därför inte leker till exempel rollekar. Dock sa Lisa att 

man som förskollärare kan behöva visa de små barnen hur man leker. 

Där visar man hur man ska leka och hur man leker i en dock och hur man gör där. 

Det är lättare att gå in i leken på en småbarnsavdelning. (Lisa)  

Det är alltså skillnad på vilken ålder det är på barnen. Men över lag väljer 

förskollärarna att inte delta i leken för att skydda den. Deras ledarskap har betydelse 

för att leken inte störs och avbryts. Det finns olika sätt att skydda leken och det finns 
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olika faktorer som kan förstöra leken. En förskollärare berättade att rutinerna på 

förskolan riskerar att störa barnens lek.  

Man måste ha fingertoppskänsla. Måste vi ha en samling klockan halv tio bara för 

att vi vuxna tycker att det är en bra tid? Eller kan man låta dem leka vidare? Man 

ser att dom inte lekt färdigt än och då låta dem göra det, vara flexibel. (Frida) 

Frida framhöll att det är viktigt för barnens lek att inte avbryta den för mycket och för 

att kunna avgöra detta behöver förskolläraren ha fingertoppskänsla. 

Fingertoppskänslan handlar om att kunna avgöra om barnen lekt klart. Hon betonade 

att den fria leken är viktig och att den ibland kan stå över rutinerna. Leken kräver 

sammanhängande tid för att ha möjlighet att bli djup och kunna utvecklas. Vid avbrott 

menade de att det finns risk att den förstörs och avslutas. Frida berättade att ibland kan 

det vara nödvändigt att låta barn leka i fred. Alla barn kan inte alltid få vara med i 

leken eftersom det kan störa den när barn går in och ur leken. Där har förskollärarna 

ansvar att genom sitt ledarskap bestämma konstellationer för att leken ska hålla. 

Jag som ledare kan ju bestämma vad som ska hända och vad som ska ske, vilka 

som ska vara inne och vilka som ska vara ute. Man försöker ju tänka på hur vi 

sätter ihop barnen. (Karin) 

Karin beskrev hur de delar upp barnen i olika konstellationer i den fria leken, både för 

att de ska kunna skapa nya relationer och för att bryta konstellationer som de inte anser 

är bra för barnen och leken.  

Förskollärarna har uppfattningen att deras ledarskap har betydelse för att barnens lek 

utvecklas, skyddas och får fortgå. Frida menade att det handlar om att respektera 

barnens fria lek. 

Ja jag hoppas att de känner att jag respekterar deras lek och att ja man är där och 

stöttar upp och är intresserad. (Frida)  

 

5.2.3 Ledarskapets betydelse för barnens lärande 
 

Alla förskollärarna var överens om att den fria leken är viktig för barnens 

lärande. 

Den fria leken är oerhört viktig. Barnen får möjlighet att på egen hand utforska 

och göra det som de ser och det som händer runtomkring dem. De sociala koderna 

utvecklas och barnen utforskar i den fria leken och det är här det sociala samspelet 

verkligen sker. (Anna) 

Anna berättade att i den fria leken får barnen möjlighet att självständigt leka utifrån 

sina erfarenheter och utveckla sociala förmågor. Det barnen ser händer runt omkring 

dem kan de själva testa i sin lek. I den fria leken sker det sociala samspelet där barnen 

lär sig olika sociala kompetenser. Det sker mer socialt samspel mellan barnen i den 

fria leken än i de planerade aktiviteterna. Förskolläraren tror att det finns större 

möjlighet till samspel mellan barnen när de själva väljer aktiviteten och när de vuxna 

inte styr utan tar en mer observerande roll. Barn leker för att lära menar alla lärarna 

och de tar upp olika exempel på vad barn kan lära i den fria leken. Det är främst sociala 

förmågor som barnen kan utveckla så som samspela, turtagning, problemlösning, 

konflikthantering och skapa relationer. De kan också lära av varandra genom att utbyta 

erfarenheter och imitera. Språkutveckling är något som några lärare ansåg kan 
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utvecklas i den fria leken genom att barnen interagerar med varandra.  Några lärare 

menade även att barnen får möjlighet att utveckla sin kreativitet i bygg och 

konstruktionslek. Förskollärarna hade en uppfattning om att lek och lärande hör ihop 

och att om bara barnen får möjlighet att leka och samspela med varandra så sker det 

ett lärande. Bara av att barn leker lär de sig något, även om det sker på ett omedvetet 

plan. De bedömde dock att de själva har en avgörande roll för lärandet och 

utvecklingen. Förskollärarna ansåg att deras ledarskap har betydelse för att barnen 

utmanas och utvecklas i den fria leken. 

Som ledare gäller det att se varje barn, vilken nivå barnet ligger på, vad den 

behöver som stöttning. (Elin) 

Elin pratade om att det som ledare är viktigt att se på vilken nivå varje barn ligger för 

att kunna utmana dem. Hon menade även att det är pedagogens ansvar att gå in och 

stötta barnen i den fria leken.  

Vi pedagoger tycker jag ska vara ett stöd i den fria leken, då jag menar att vi är 

där och är med… vad som händer och att man stöttar dom i leken. Den fria leken 

är till för att barnen ska lära sig och är avgörande för deras lärande. Jag som 

pedagog har en viktig roll för att det sker… alltså ehh barnen, vi tänker inte att de 

ska sköta det själva alltid. (Elin) 

Elin betonade att barnen lär sig i leken men att hon själv har betydelse för att utveckling 

och lärande sker. Barnen ska inte lämnas åt sig själva, även om de ibland får ”sköta” 

sig själva i den fria leken. Den fria leken är alltså viktig och lärarna är viktiga för leken. 

Förskollärarna tryckte på att den fria leken är viktig och ska ha stor plats i förskolan. 

En förskollärare berättade hur hon upplevde att den fria leken nu kommit tillbaka från 

att ha varit tabu då lärandet stått i fokus.  

Ett tag var det mycket fokus på lärande i förskolan och den fria leken var nästan 

tabu. Det pratades väldigt lite om den. Det var nästan så att man kände att den höll 

på att glömmas bort men den är inte bortglömd och nu är den lyft i läroplanen på 

ett annat plan. (Stina) 

Tidigare skiljde man mer på lek och lärande och satte lärande i fokus. Förskolläraren 

menade att förskolans läroplan hjälpt till att lyfta fram den fria leken igen då den tar 

upp vikten av lekens betydelse för lärandet.  
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionskapitlet problematiseras förskollärarnas uppfattningar om ledarskap och 

dess betydelse för den fria leken. Diskussionen kommer att presenteras utifrån de två 

huvudrubrikerna som framkommit i resultatet.  

 

6.1 Uppfattningar om ledarskap i förskolan 

 

Förskollärarna i studien har uppfattningen att en ledare i förskolan ska vara lyhörd och 

närvarande. Juul och Jensen (2003) och Jung (2013) betonar vikten av att lyssna och 

vara intresserad av barnen och att skapa goda relationer med dem. I den här studien 

framkom att flera av förskollärarna tänker att goda relationer är avgörande för 

samspelet med barnen och är en viktig del i ledarskapet. En av förskollärarna säger 

även att goda relationer är betydelsefullt för barnens lärande. Uppfattningarna 

stämmer alltså bra överens med tidigare studier om ledarskap och relationens betydelse 

för ledarskapet. Vi kan alltså konstatera att goda relationer är väldigt viktigt för 

ledarskapet och för att kunna skapa goda relationer krävs social kompetens. Juul och 

Jensen (2003) använder begreppet relationskompetens som de anser är nyckeln till den 

lyhördhet, omsorg och respekt som alla människor behöver. Relationskompetens 

utvecklar förskollärare genom att samspela med barnen. 

 

Juul och Jensen (2003) skriver att det är viktigt att lyssna och ta barnets önskan och 

behov på allvar. Flera förskollärare i studien framhäver att lyhördhet handlar om att 

lyssna på vad barnen tycker och vill och ta tillvara barnens intressen. Något annat som 

framkommer i resultatet i den här studien är att förskollärarna anser att barnen ska få 

vara med och påverka och ha inflytande inom en viss ram, som ett demokratiskt 

arbetssätt. Maltén (2000) skriver om det informella ledarskapet där alla räknas och 

anses kunna bidra till gruppen, vilket skapar motivation att ta ansvar och att delta. Juul 

och Jensen (2003) framhäver att det är förskolläraren som ska ta besluten om det inte 

framgår att barnen i en demokratisk process ska ta beslut (a.a.). Genom att ha en ram 

som förskollärarna anser att barnen ska hålla sig inom är det förskollärarna som i 

slutänden ändå bestämmer. Det är deras ansvar att se till att barnen får inflytande och 

möjlighet att delta i demokratiska processer. Enligt Läroplanen för förskolan ska 

verksamheten ”...//bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till 

ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i 

samhället.” (Skolverket, 2010, s. 4). Förskollärare har egentligen inget val när det 

kommer till att barnen ska få inflytande i verksamheten. Det framkommer dock inte i 

läroplanen hur mycket och på vilket sätt barnen ska ha inflytande. Den ramen som 

förskollärarna i den här studien tar upp kan enligt oss vara olika stor beroende på 

uppfattningarna man har om ledarskap och hur man som förskollärare tolkar 

läroplanen. Detta gör att det kan se väldigt olika ut på olika förskolor. Vi kan se att det 

finns risk att ramen är så pass snäv att barnen inte upplever att de har något inflytande.     

 

Tydlighet är ett annat kännetecken för en god ledare i förskolan och en förutsättning 

för att kunna leda en grupp i förskolan enligt förskollärarna. De menar att det är viktigt 
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att kunna säga nej, våga vara vuxen och sätta gränser för att barnen ska veta var de har 

förskollärarna. Det finns annars risk att barnen blir osäkra vid ett svagt ledarskap. 

Förskollärarna är tydliga i sina svar att de inte vill bli en auktoritär ledare som styr och 

ställer eftersom de inte tror att det är positivt och gynnar barnen. Detta är något som 

förskollärarna anser är en svår balans, att inte bli auktoritär men samtidigt inte ”tappa” 

sitt ledarskap. Lärare som backar tillbaka i sitt ledarskap har Juul och Jensen (2003) 

kommit fram till riskerar att skapa sämre trivsel och relationskvalitet. Optimal 

utveckling sker i en relation där de vuxna vill ta på sig ledarskapet (a.a.). Dahlkwist 

(2012) skriver att ledarskapet idag ska vara demokratiskt, engagerat och flexibelt. Men 

att det i vissa situationer krävs auktoritära inslag där ledaren är tydlig och bestämd i 

sitt ledarskap. Löfdahl (2007) anser att media presenterar en bild av att vuxna tappat 

kontrollen över barnen och att vi ska sträva efter en mer vuxenauktoritet och att detta 

påverkar lärare i förskolan och skolan. Resultatet visar att det är viktigt att vara tydlig 

som ledare. Kanske har detta med rädslan att tappa kontrollen och att barnen ska ”ta 

över” att göra? Eftersom media förmedlar en bild om att vuxna redan har tappat 

kontrollen tror vi detta kan påverka förskollärare idag till att försöka leva upp till 

förväntningarna som samhället har på dem. Detta tror vi kan leda till att förskollärare 

ibland går emot sin egen uppfattning om hur en ledare i förskolan ska vara. Media har 

därför ett ansvar för vad de förmedlar menar vi. Samtidigt menar Dahlkwist (2012)  att 

det finns en benägenhet att vuxna anser att maktutövande kan vara olämpligt. Detta 

framkom även i resultatet då förskollärarna tycker att en ledare i förskolan absolut inte 

får bli en auktoritär ledare som Lewin och Lippit (1938) beskriver som dominant, 

maktutövare och som fattar alla beslut. Stensmo (2000) skriver att samhället har vissa 

regler och att en för tillåtande ledare kan göra barnen förvirrade då de tror att de kan 

göra vad de vill. Detta tror vi också kan vara en anledning till att tydlighet anses vara 

betydelsefullt enligt förskollärarna i studien. 

 

Förskollärarna menar att det är lätt att missbruka sin ledarställning och bli en ledare 

som de inte vill vara. En förskollärare säger att hon är besviken över att det inte alltid 

går att vara den demokratiske ledaren som hon vill vara. Förskollärarna beskriver olika 

faktorer som påverkar ledarskapet negativt. Faktorer som framkommer i resultatet är 

orolig barngrupp, personaltäthet, kollegor och dagsform. I en orolig barngrupp är det 

lättare att bli en auktoritär ledare och det krävs mer reflektion över sitt ledarskap yttrar 

en förskollärare. Förskollärarna i studien uppger att ett svagt ledarskap kan påverka 

barnen att bli förvirrade och osäkra på de vuxnas intentioner. Även Juul och Jensen 

(2003), Stensmo (2000) och Wikberg (1998) menar att ett svagt ledarskap inte är 

positivt för barnen. Likaså kan ett auktoritärt ledarskap leda till inlärd hjälplöshet, 

rädsla och upproriskhet hos barnen (a.a.). Alltså en orolig barngrupp kan bero på 

ledarskapet hos de vuxna. Vi upplever att barngrupper ofta beskrivs som oroliga. Vad 

beror detta på och kan det vara ledarskapet som är en faktor som påverkar? Är det 

barngruppen som är orolig eller är det ett svagt eller auktoritärt ledarskap som får 

barnen att verka oroliga? Dahlkwist (2012) beskriver att en lärare inte har en ledarstil 

utan varierar utifrån situationen. Barngrupperna är heterogena och det krävs därför att 

ledaren är flexibel (a.a.). I en orolig barngrupp krävs det att förskolläraren anpassar sin 

ledarstil utifrån gruppen och tänker på sitt ledarskap, precis som förskolläraren i den 

här studien säger.  
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En annan faktor som kan påverka ledarskapet negativt är kollegorna. En förskollärare 

berättar hur hon tidigare har påverkats av kollegor genom att ha tagit efter och blivit 

en ledare hon inte vill vara. Att ta efter kollegor kanske kan bero på viljan att passa in 

och anpassa sig till gruppens normer och rådande regler, både medvetet och 

omedvetet. Wallin (2003) beskriver hur normer och regler ”sitter i väggarna” på 

förskolan och att de är svåra att bryta. Vi upplever att man kan känna av vad det är för 

klimat och normer som är gällande på en förskola. Själva har vi också upplevt att vi 

påverkas mycket av detta och anpassar oss snabbt efter de normer och regler som redan 

finns på förskolan. Det är därför viktigt, tror vi, att man är medveten och har en tanke 

om hur man vill vara som ledare för att kunna behålla sin vision om sitt ledarskap. 

Samtidigt handlar det om att vara ödmjuk och öppen för andras tankar och 

uppfattningar.  

 

Alla förskollärarna är överens om att samtliga förskollärare ska ha samma grund i 

arbetslaget. Sedan skiljer sig deras tankar om de måste ha samma regler och gränser. 

Stensmo (2000) framhåller att alla är olika och därför behöver utveckla sin egen 

ledarstil. I ett arbetslag ingår olika personer och olika ledarskap krävs därför. Juul och 

Jensen (2003) och Pramling Samuelsson och Johansson (2003) menar att tidigare 

erfarenheter påverkar ledarskapet från när man själv var barn och vilket ledarskap de 

vuxna hade då (a.a.). Ledare agerar utifrån sina tidigare erfarenheter, föreställningar 

och kunskaper medvetet och omedvetet. Det är därför förskollärare är och tänker olika 

och agerar därefter. Därför anser vi att det är nästintill omöjligt att alla förskollärare i 

ett arbetslag har samma regler och gränser. Juul och Jensen (2003) beskriver att 

autencitet är viktigt i ett ledarskap där vuxna förmedlar sina känslor tankar, mål och 

gränser. Wallin (2003) anser att förskollärare först ska fundera över sina egna gränser 

i livet, inte bara på förskolan, och värna om mångfalden i förskolan (a.a.). Därför måste 

förskollärarna inte tänka och tycka likadant allihop. För att barnen ska få se 

mångfalden måste den även finnas bland vuxna på förskolan. Barnen lär sig att alla är 

olika och utnyttjar det och har då lärt sig något om mångfald. De förskollärare som 

säger att alla i arbetslaget ska ha samma regler och gränser har en oro över att barnen 

ska bli förvirrade och inte veta vad det är som gäller. Vi kan inte finna något som 

styrker förskollärarnas tankar. När förskollärare har olika gränser kan det vara svårt 

att prata om detta, säger en av förskollärarna i studien. Det är något även Wikberg 

(1998) upplevde i sin studie (a.a.). Anledningen till att det är känsligt att prata om är 

kanske för att ledarskap är personligt och handlar om hur man är som person.  

 

6.2 Ledarskapets betydelse i den fria leken 

 

Förskollärarna menar att ledarskapet har betydelse för att barnen ska känna sig trygga 

i den fria leken och att de är medvetna om att det kan förekomma kränkningar i det 

tysta och hierarkier i gruppen. De anser därför att det är av vikt att vara lyhörd och 

närvarande i den fria leken. Löfdahl (2007) påpekar att vuxna ofta uppfattar barns lek 

som positiv och utvecklande så länge barnen leker med varandra. Resultatet visar att 

förskollärarna är väl medvetna att det kan förekomma negativa inslag i den fria leken. 

Löfdahl (2007), Williams (2006) och Öhman (2003) bedömer att det i kamratkulturer 

kan förekomma kränkningar, uteslutningar och hierarkisk maktutövning mellan 

barnen (a.a.). Det är därför viktigt att vuxna är närvarande för att kunna 
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uppmärksamma barnen på olikheter och mångfald i förskolan. Knutsdotter Olofsson 

(2003) beskriver att för att barn ska kunna leka måste både barn och vuxna kunna 

känna trygghet att lämna verkligheten. Det är lärarens ansvar att barnen känner 

trygghet till att kunna leka (a.a.). Samtidigt som Brodin och Lindstrand (2008) menar 

att när barn själva får välja platser att leka på väljer de platser utan vuxna. Lek utan 

vuxna ger möjlighet till självständigt samspel med kamrater och föremål (a.a.). Det 

finns alltså både för och nackdelar med att vara närvarande i barnens fria lek. 

Fördelarna är att den vuxnes närvaro kan skapa trygghet som är en förutsättning för 

lek. Nackdelen kan vara att barn gärna leker utan vuxnas närvaro och att deras samspel 

kan störas om en vuxen lägger sig i för mycket. Som förskollärare anser vi att de är 

viktigt att respektera att barnen vill leka i fred samtidigt som det är deras ansvar att 

alla barn känner sig trygga. Det är alltså en svår balans. Knutsdotter Olofsson (1987) 

beskriver hur en professionell vuxen ska förhålla sig i den fria leken. ”En professionell 

vuxen deltar ibland, ingriper ibland. Ibland bara stöder eller servar hon med rekvisita. 

Ibland skall hon knappt se och absolut inte störa. Många vuxna reagerar precis så i 

stöd av sin känslighet, inlevelse och intuition.” (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 129). 

Detta håller vi med om och som en förskollärare beskriver det så handlar det om att ha 

fingertoppskänsla.  

 

Resultatet visar att förskollärarna ser att det är betydelsefullt att vara närvarande i den 

fria leken samtidigt som de är rädda att störa leken genom att delta och ta för stor plats, 

speciellt i rollekar. Knutsdotter Olofsson (1987) har utvecklat pedagogiska idéer om 

den fria leken. Hennes idéer går ut på att de vuxna ska vara med i barnens lek för att 

kunna påverka deras sociala utveckling (Lindqvist, 1996). Frågor som lärare brottas 

med är om de ska delta eller bara finnas där som stöd (Öhman, 2003). Löfdahl (2007) 

menar att idag motiveras vuxnas icke-deltagande i leken med att barn är kompetenta 

och ställer sig frågan om ansvaret för kontroll och insyn ligger på barnen själva (a.a.). 

Det finns alltså olika anledningar till att förskollärare ska delta i leken. Är 

förskollärares rädsla idag att störa så stor att barnen får ta för stort ansvar? Hade leken 

kunnat utvecklas mer och därmed också barnen om förskollärare deltagit mer? 

Ytterligare tankar som framkommer i resultatet är att förskollärarna går in och 

vägleder när de anser att leken inte är önskvärd eller när det uppstår konflikter och 

berättar vad som blivit fel. Öhman (2003) framhäver att om lärare endast kliver in när 

det uppstår konflikter och när barn anses behöva tillrättavisas lär sig barnen att 

interaktionen med vuxna främst ska bestå av tillrättavisningar (a.a.). En förskollärare 

berättar att barnen förväntar sig att de vuxna ska vara ”rättvisedoktor” och avgöra vem 

som har rätt. Förväntar sig barnen att förskollärarna ska vara ”rättvisedoktor” på grund 

av att de inte deltar i leken utan är närvarande för att kunna ingripa när leken inte 

längre är önskvärd? 

 

Det framkommer i resultatet att förskollärarnas ledarskap har betydelse för att leken 

inte störs. De respekterar barnens lek och värderar den högt. En av förskollärarna 

berättar att barnens fria lek kan stå över rutinerna på förskolan och det gäller att ha 

fingertoppskänsla för barnens lek. Lärarna måste ge förutsättningar för att leken ska 

växa och bli djupare och att den värderas av lärarna anser Öhman (2003). Författaren 

menar att barnen behöver tid för att kunna gå in i den djupa koncentrationen som leken 

kräver. Därför kan för mycket planerad aktivitet förstöra leken (a.a.). Brodin och 

Lindstrand (2008) påpekar att barn ofta måste avbryta sin lek på grund av regler och 



31 

 

rutiner i förskolan (a.a.). Det gäller att vara flexibel som ledare i förskolan för att inte 

fastna i regler och rutiner som kan hämma barnens lek. Förskollärarnas ledarskap har 

betydelse för om den fria leken får det utrymme och tid som krävs för att barnen ska 

kunna gå in i en djupare lek som ger större möjligheter till lärande. Resultatet visar hur 

stor betydelse ledarskapet har då några av förskollärarna anser att leken får stå över 

rutinerna ibland.  

 

Dahlkwist (2012) betonar att ledarskapet handlar om att leda en grupp i deras lärande 

och utvecklingsprocesser. Förskollärarna betonar att den fria leken är viktig för 

barnens lärande där de kan lära sig socialt samspel, problemlösning, turtagning och 

konflikthantering. I Johansson och Pramling Samuelssons (2009) studie framkom att 

lärarna tar för givet att barn lär i leken och tror på lekens utvecklande kraft. Detta är 

även något som vi ser i vår studie. Williams (2006) menar att barn lär av varandra 

genom lek, genom att kommunicera och interagera med varandra (a.a.). Förskollärarna 

anser att fri lek inte handlar om att barnen ska lämnas åt sig själva även om de ser 

leken som en utvecklande kraft, utan att de har en avgörande roll för barnens lärande 

i leken.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna har en gemensam bild om 

ledarskapet i förskolan och ledarskapets betydelse i den fria leken. En bild av en lyhörd 

och lyssnande ledare som ska verka för barnens och lekens bästa genom att vara tydlig 

men inte bli auktoritär eller mesig. Förskollärarens ledarskap har betydelse för att 

barnen ska känna sig trygga i den fria leken, för att leken ska utvecklas och att det ska 

ske ett lärande i leken. Förskollärarens ledarskap i den fria leken är komplext och 

påverkas av många olika faktorer. Det handlar om att ha fingertoppskänsla och vara 

flexibel och kunna anpassa sig till situationen. Det finns inte ett svar eller en metod 

hur ledarskapet i den fria leken bör vara. Ledarskapet har stor betydelse för barnens 

fria lek och leken har stor betydelse för barns lärande. Därför bör det i utbildningen 

till förskollärare ingå kurser om ledarskap och bli tydligare att det är ledare som man 

utbildar sig till.  

 

6.3 Pedagogiska implikationer  

 

Ledarskapet har stor betydelse för den fria leken, barnens trygghet och utveckling. Vår 

studie visar att förskollärarna väljer att ta en tillbakadragande roll i den fria leken och 

går oftast endast in när de själva anser att situationen kräver. Andra aktiviteter i 

förskolan är styrda av vuxna och kanske är det därför som fri lek oftast är fri från 

vuxna, för att den verkligen ska vara fri. Det finns andra faktorer som kan påverka 

vuxnas frånvaro i den fria leken, som till exempel stora barngrupper då tiden inte 

räcker till. Tidigare forskning visar att det finns fördelar med att delta i den fria leken. 

Förskollärarna i vår studie är kanske inte medvetna om dessa fördelar. Det krävs 

utmanade diskussioner om den fria lekens betydelse då den utgör en stor del i 

förskolans verksamhet. Genom diskussion och reflektion ges möjlighet till förändring 

och risken för att fastna i gamla tankebanor och rutiner minskar.  
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Förskollärarnas ledarskap är något som påverkas av till exempel tidigare erfarenheter 

och kollegor. Det gäller därför att vara medveten om sitt ledarskap och om man är den 

ledaren man vill vara eller om man påverkats att bli en ledare som man inte vill vara. 

Vår studie visar att ledarskap är något som kan vara känsligt att prata om i arbetslaget 

eftersom ledarskapet är personligt och har med personligheten att göra. Det kan vara 

svårt att vet hur man själv är som ledare.  Därför skulle ett öppet klimat där 

förskollärarna utbyter tankar och synliggör varandras ledarskap kunna leda till 

medvetenhet om sitt ledarskap. Vi gör inte alltid som vi vill eller tror att vi gör och 

barnen upplever kanske inte oss så som vi tror.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

 

Som fortsatt forskning skulle det därför vara intressant att intervjua barn om hur de 

upplever förskollärarna i den fria leken, alltså utifrån barns perspektiv. Det skulle 

också vara intressant att observera förskollärarna för att se om de agerar som de säger 

att de vill och gör. En annan fortsatt forskning skulle kunna vara att jämföra 

förskollärare som leker kontra förskollärare som inte leker i den fria leken och vad det 

får för konsekvenser genom observation och intervjuer.  

Det framkom i resultatet att förskollärarna ansåg att ledarskapet är olika beroende på 

vilken åldersgrupp man arbetar i. Därför hade det även varit intressant att intervjua 

förskollärare som arbetar med barn i samma ålder och jämföra mellan olika åldrar.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Kön? 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur tänker du kring ditt ledarskap? 

Hur tänker du kring ditt ledarskap i relation till den fria leken? 

Vad anser du ledarskapet har för betydelse för den fria leken? 

Vad är din tanke med ditt ledarskap i den fria leken? 

Vilken uppfattning har du om den fria leken? 

Vilka egenskaper anser du är viktiga hos en ledare i förskolan? 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 

Är ledarskap något ni diskuterar i arbetslaget? 

Finns det några förbjudna lekar? 

Vad påverkar ditt ledarskap? 

Hur tror du att ditt ledarskap påverkar den fria leken?  

Finns det några förbjudna lekar? 

Varför ska man ha fri lek i förskolan?  

Brukar du vara med och leka i den fria leken?  


