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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att få en insikt för vad ledarskap kan innebära i praktiken 
under samlingar på en förskola, där fokus för studien är på förskollärarens agerande i 
barngruppen. Forskningsfrågorna för den här studien är; Vilka ledarskapsstilar går att 
urskilja under observationerna i samlingarna? Går det att använda en observationsmodell 
gjord för att undersöka lärare i skolan, för att skilja ut olika ledarskapsstilar under 
samlingar i förskolan? 
 
Studien har grund i ett sociokulturellt perspektiv och metoden för studien är en egen 
observationsmodell som är baserad på Theo Wubbels (2011) definitioner av ledarskap och 
undersökande observationsmodell. Modellen har använts för att observera tre 
förskollärares ledarskap i samlingar, två gånger var. Resultatet från observationerna visade 
att förskollärarna använde olika ledarskapsstilar beroende på situation, vilket kan bero på 
att ett situationsanpassat ledarskap behövs för att bedriva en samling för att tillgodose 
positiva effekter på barns utveckling i sociala och emotionella färdigheter. I diskussionen 
framkommer det att flera faktorer kan påverka förskollärarnas ledarskap och att alla 
ledarskapsstilar går att observeras med hjälp av observationsmodellen men interpersonellt 
ledarskap kräver mer analys för att synliggöras.  
 
Nyckelord: Förskollärare, ledarskap, observation, samling 
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1. Inledning 
Att leda barngrupper i förskolan är en av de centrala delarna för förskolläraryrket, men det 
är inte något som jag upplevt varit ett omdiskuterat ämne i förskolan. Jag har funderat 
mycket kring vilken typ av ledarskap som passar mig personligen och vilka typer av 
ledarstilar som jag sett under mina tidigare erfarenheter i förskolans verksamhet. Under 
min utbildning har jag fått erfara det stora ansvaret som förskollärare har för verksamheten 
och jag tror att det är viktigt att reflektera över sitt eget ledarskap för att kunna utvecklas 
ytterligare, så att förskolan kan bli en plats där lärande och utveckling kan ske. 
 
Den problematik jag upplevt i förskolan är att många förskollärare inte tror på sina egna 
förmågor och under mina observationer har jag fått lite tid för att diskutera det här med 
förskollärarna som valt att delta i min studie. Förskollärarna har varit positivt inställda till 
att börja reflektera mer över sitt ledarskap i samlingen, även om de uttryckte att det kan 
vara jobbigt att titta på sig själv ur ett fågelperspektiv. Jag tror att det är viktigt att ha 
kunskap och metoder för att studera andra och sig själv, därför hoppas jag på att den 
modell som jag arbetat fram skulle kunna vara användbar för vidare reflektioner och 
observationer om ledarskap.  
 
Den forskning som jag tagit del av under arbetets gång har varit intressant och fått mig att 
reflektera. Forskningen som jag valt att använda kommer från olika delar av världen bland 
annat från Turkiet, Kanada, USA och Nederländerna. Det gör att jag upplever att 
forskningen hänger samman, även om de kommer från olika platser i världen. 
 
 

2. Bakgrund 
Samlingen i förskolan bottnar i Fröbelpedagogiken, där cirkeln som man ofta sitter i 
tillsammans på golvet symboliserar samhörighet och gemenskap. Samlingen är en situation 
som kan förekomma flera gånger under en dag i verksamheten, för att exempelvis samla 
ihop barngruppen innan måltid, arbeta med valda teman, att uppmärksamma en födelsedag. 
Vissa förskollärare uttrycker att samlingen är en bra förberedelse för skolan, eftersom 
barnen tränar att lyssna på läraren, ta initiativ, följa ordning och ett tillfälle för 
förskolläraren att förmedla kunskap och traditioner (Eidevald, 2011, s. 130–131). 
 
Det finns delade meningar om vad begreppet ”ledarskap” egentligen innebär och huruvida 
det finns olika sätt att utföra ledarskap på. Nationalencyklopedin (2017) beskriver kort 
ledarskap som; ”Ledarskap, det faktiska utövandet av ledningsuppgifter inom t.ex. en stat, 
en organisation, ett företag eller ett idrottslag. Studier av ledarskap återfinns bl.a. inom 
filosofi, företagsekonomi, psykologi, sociologi och statsvetenskap”.   
 
De ledarstilar som många kanske har hört talas om när man börjar att lära sig om ledarskap 
är den klassiska uppdelningen av Lewin, Lippitt och White (1939) där termerna auktoritär, 
demokratisk och låt-gå bildar principerna för olika förhållningssätt i ledarskap. Men det 
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finns andra sätt att betrakta ledarskap, som exempelvis ur dessa två; individperspektiv eller 
grupperspektiv. Det förstnämnda handlar om ledarens personliga eller psykologiska 
egenskaper och det andra perspektivet handlar om att betrakta ledarskap som sociala 
processer i en grupp. I grupperspektivet är ledarskapet beroende av gruppens normer, 
värden, roller, mål, syfte och fördelning av makt i gruppen (Thornberg, 2013, s. 93–94). 

 
Arbetslaget i förskolan ska ansvara för att barnen får stimulering och vägledning för att 
genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Det här 
kräver att pedagogerna använder olika språk-och kunskapsformer för att lärande och 
kunskap bildar en helhet. Verksamheten ska utgå från barnens intresse, motivering och 
erfarenheter och kunskapen ska erövras genom lek, sociala samspel, vara utforskande och 
skapande, samtidigt också genom att iaktta, samtala och reflektera tillsammans. Med 
temaarbeten kan barns lärande bli mångsidigt och sammanhängande (Lpfö98, rev 2016, s. 
6–7). De exemplen ovan är några förhållningssätt som kräver ett ledarskap av 
förskolläraren. Hur man sedan väljer att leda barngruppen konkret är upp till varje 
verksamhet och pedagog. Ledarskap i barngruppen ska stödja utveckling och lärande, så att 
omvårdnad, fostran, omsorg och lärande bildar en helhet (ibid, s. 9)  
 

I 25e kapitlet, paragraf 6 i skollagen kan man läsa om hur den pedagogiska omsorgen ska 
respektera barnets rättigheter och överensstämma med grundläggande demokratiska 
värderingar, samt de mänskliga rättigheterna; människors okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. 
Den pedagogiska verksamheten ska förmedla dessa rättigheter och värderingar, då det 
svenska samhället vilar på dem (Skolverket, 2012, s. 13). 

 
 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att få en insikt i vad ett urval av ledarskap kan innebära i 
praktiken under samlingar på en förskola, där fokus för studien är på förskollärarens 
agerande med barngruppen. De frågeställningarna som studien har utgått ifrån för att 
besvara syftet är: 
 
• Vilka ledarskapsstilar går att urskilja under observationerna i samlingarna? 
• Går det att använda en observationsmodell gjord för att undersöka lärare i skolan, för att 

skilja ut olika ledarskapsstilar under samlingar i förskolan? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Här presenteras det teoretiska perspektiv som jag val att använda i min studie och varför 
det är relevant för mitt arbete, vilket är det sociokulturella perspektivet av Lev S. 
Vygotskij. Syftet med den teoretiska utgångspunkten är att ta hjälp i att analysera det 
material som jag samlat in i resultatet och sedan i diskussionen. 
 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  
Lev Semenovich Vygotskij hade ett synsätt på lärande och utveckling ur ett kulturellt 
förhållningssätt. Han menade att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem etc. 
utvecklas på ett visst sätt beroende på vilken kultur och närmiljö vi befinner oss i. Därför 
har språket en stor betydelse inom det sociokulturella perspektivet och Vygotskij 
betraktade språket som ett redskap för att ta till sig och behandla ny kunskap. Det han 
menade med språkligt redskap är bland annat begreppen procent, bokstäver, siffror etc. 
(Säljö, 2014, s. 298–299).   
 
Vygotskij hade en triangel som förklarade hur han menade med hur medierande redskap 
(språk och begrepp), stimuli och respons hänger samman. Som han menade att då vi möter 
direkta företeelser, svarar vi direkt på dem med vårt språk; även om vi endast formulerar 
tankar som bildar meningar i vårt huvud. Då vi växer upp i ett samhälle kommer vi att 
möta redan existerade kulturella redskap, som vi lär oss att förhålla oss till (Säljö, 2014, s. 
300). Exempelvis då vi är barn och ska gå över en gata lär vi oss att se efter trafikljus eller 
om vi behöver akta oss för fordon som kommer; det formulerar vi i tankar och det är vad 
han menar med hur medierande redskap, stimuli och respons hänger samman.  
  
Vygotskij talar inte om att medierande redskap (språk) handlar om lika sorters språk som 
engelska och svenska, utan om teckensystem som hjälper oss att uttrycka oss med. Därför 
är det skrivna och talande språket den viktigaste medierande verktyget för oss att 
kommunicera; lära och utveckla (Säljö, 2014, s. 301). Relationen mellan tanke och språk är 
dynamiskt som utvecklas ständigt, det betyder att det språk vi kommunicerar med inte 
endast är skrivet eller i tal, utan det är också kroppsspråk och mimik. Dock menade han att 
det är det talande språket mellan individer som gör oss till tänkande varelser, som ger oss 
kunskap och möjlighet att förstå vårt samhälle; vår omvärld. Appropriering kallas den 
process som sker när en individ lär sig att cykla, gå, läsa etc. Det sker genom kontakt med 
vardagen (Ibid, s. 302). 
 
Lärande och utveckling ser Vygotskij som ”människors naturliga tillstånd” och det mest 
bekanta greppet Vygotskij myntade var ”den proximala utvecklingszonen”, vilket han 
förklarade som den zon där människor är känsliga för instruktioner och förklaringar. Det är 
då som läraren kan leda barnet i hur man använder ett kulturellt redskap (Säljö, 2014, s. 
305). Det här kan visa sig exempelvis då ett barn försöker lära sig att ta på sig skorna och 
beroende på hur läraren väljer att använda sitt språk kommer barnet lyckas eller misslyckas 
i lärandet. Det som läraren gör då kallas för scaffolding och innebär det stöd som behövs 
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eller inte behövs för att barnet ska lyckas med en ny uppgift (Ibid, s. 306). 
 
Vygotskij (2001) skrev om att barnets imitation av andra i sin omgivning är en central del i 
hela inlärningspsykologin, eftersom det utgör den stora delen av innehållet i begreppet 
”den proximala utvecklingszonen”. Imitationen hos barnet påverkar utvecklingen både 
språkligt och praktiskt, då läraren har en stor betydelse för vad barnet kommer att lära och 
utveckla. Det är viktigt att läraren föreställer sig den lägsta tröskeln för inlärning och den 
högsta, eftersom det är bara då som inlärningen ger positiv effekt. Således behöver läraren 
titta en blick bakåt åt barnets inlärning, men alltid orientera sig framåt (s. 332–334). 

 
 

5. Tidigare forskning och teoretiska begrepp 
I det här avsnittet presenteras den forskning som min studie grundar sig i och en modell för 
att identifiera olika ledarskapsstilar, baserad på Theo Wubbels (2011) forskning. 
Forskningen berör ledarskapsstilar och modellen för observationen, samt forskning om 
effekter av att inkludera samlingar i förskola och skola. Mycket i den forskning som 
presenteras i det här avsnittet inriktar sig på skolan och inte förskolan, dock finns det stora 
likheter i vad forskarna beskriver som berör skolan och hur förskolans verksamhet ser ut 
idag. Det är många som har studerat ledarskap, men jag har valt att inrikta mig på Theo 
Wubbels (2011) modell för att observera lärares ledarskap i undervisning i skolan, 
eftersom det är en väl betrodd metod som forskare världen över har använt sig av. Den 
forskning som jag kommer ta upp i det här avsnittet kommer ifrån Turkiet, Kanada, USA 
och Nederländerna.  
 

5.1 Att studera lärares beteende i klassrummet 
Perry den Brok, Mieke Brekelmans och Theo Wubbels (2004) studie fokuserar på att se 
samband mellan elevers betyg och lärares beteende i undervisning. Studien utgår från hur 
elever uppfattar lärarens egenskaper och sätt att undervisa i klassrummet, men då man läser 
en sådan bedömning av elever behöver man ta hänsyn till deras personliga preferenser och 
andra personliga faktorer. Vissa forskare menar att man inte kan ta gymnasieelevers svar 
på allvar då den som analyserar svaren kan underskatta lärarens påverkan på elever. Det 
perspektiv som skulle behövas ta i beräkning är lärares egen uppfattning om deras eget 
agerande i klassrummet. De svar som eleverna uppger kan också ha samband med till 
exempel vilken kultur, personliga preferenser och emotionella egenskaper de kommer ifrån 
(s. 408–409). 
 
Det är andra faktorer som kan påverka elevernas uppfattning av läraren och deras svar med 
hjälp av Perry den Broks et al. (2004) observationsschema, som exempelvis vilket 
ämnesinnehåll som förekommer i undervisningen, relationer mellan lärare och elever, vilka 
värden läraren har i förhållning till undervisning och ett organisatoriskt perspektiv; hur 
verksamheten är utformad är också en bidragande faktor som påverkar elevers upplevelse 
av lärarens egenskaper. Andra exempel på faktorer som kan påverka elevers svar på hur de 
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upplever läraren är bland annat beroende på vilket kön eleven har, klassens storlek, hur 
många lektioner eleverna ha med läraren i veckan, skolans utformning, lärarens kön och 
lärarens erfarenhet av att undervisa (Perry den Brok et al., s. 409–410, 425). 
 
Deras forskning visar på att det sker många olika pågående system i klassrummet som 
influerar undervisning och elevers uppfattning av läraren. Beroende på vilken fas elever 
och lärare befinner sig i klassrummet kan också påverka; som då elever möter en ny lärare 
kommer de ha vissa förväntningar på läraren och efter en längre tid i klassrummet kommer 
eleverna få nya uppfattningar av läraren genom att de får mer erfarenheter av läraren. När 
klassen är god bekant med läraren kommer de ha en stabil bild av hur läraren är och 
detsamma gäller för lärarens bild av eleverna. Den här bilden kan vara svår att förändra hos 
lärare och elever, eftersom våra omdömen som vi skapar genom erfarenheter är starkt 
anknutna till oss. För att beskriva den här typen av processer behöver man se över vilka 
nivåer av kommunikation som sker i klassrummet av läraren. Den lägsta nivån kan man 
förklara som att läraren ger information, en fråga, uppgifter, svar osv. Den mellersta nivån 
är samspel mellan flera interaktioner mellan elev och lärare, som är återkommande och 
som man kan se mönster i. Perry den Broks et al. (2004) studie fokuserar spå den sista 
nivån, vilket beskriver de stabila interpersonella relationerna som avgör klassrummets 
atmosfär (s. 411–412).  
 
Nationalencyklopedin beskriver interpersonell som; 
 
”interpersoneʹll (av inter- och personell, av franska personnelmed samma betydelse, av latin 
personalis), som har att göra med samspelet mellan människor, t.ex. interpersonell 
kommunikation och interpersonell intelligens.” 
 
Den modell som använts för att undersöka interpersonellt ledarskap är inspirerad från 
Leary, et al. (1957) och det har visat sig vara en omfattande modell för att beskriva 
interpersonella relationer i klassrum. Han kallade modellen för ”Dominance-Submission 
axis” och ”Hostility-Affection axis”. Modellen har i allmänhet accepterats som ett 
universellt verktyg för att beskriva mänsklig interaktion. Det är den här modellen som den 
Brok et al. (2004) tagit inspiration för att skapa en egen modell som de kallar ”Influence 
(Dominance-Submission) and Proximity (Opposition-Cooperation)”, som beskriver åtta 
beteendemönster som lärare utför i klassrummet; ledarskap, hjälpsam/vänligt beteende, 
förstående beteende, ger elever frihet, visar osäkerhet, missnöje, förmanande och strikt 
beteende och modellen är grundad av Theo Wubbels (1984; Levy, Wubbels & Den Brok, 
2003, s. 412). 
 
Resultatet av Levys et al. (2003) forskning visade att beroende på hur relationen mellan 
lärare och elev såg ut, kunde elevernas perception av hur läraren är som ledare i 
klassrummet påverkas. Exempelvis visade det sig att elever uppfattade lärare som mer 
kooperativa desto högre poäng elever fick på kognitiva prov och då elever uppgivit att de 
upplever läraren som motstridig, osäker, visar missnöje och strikt ledarskap ledde till 
sämre elevprestationer, än när elever uppgav att läraren var vänlig, förstående och hade ett 
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bra ledarskap. Därför kan elevers relation till läraren påverka vilket svar de uppgav att de 
upplevde läraren (s. 414). 
 
För att analysera svaren av undersökningarna av lärares ledarskap med hjälp av en modell 
av Wubbels (1984) skulle man enligt Levy et al. (2003) ha behövt ta in flera variabler för 
att förstå svaren. Exempel på variabler är; kön, etiska bakgrunder, åldrar, betyg, klasstorlek 
och lärarens erfarenhet i yrket och vilka förväntningar eleverna har på läraren och om vissa 
elever har större behov av stöttning från läraren än andra (s. 5–6). 
 

5.2 Utföra ledarskap i klassrummet 
Läraren har två huvudsyften när den undervisar i en klass; det första är att skapa en ordnad 
och lugn arbetsmiljö och det andra är att förbättra elevernas sociala och moraliska 
förståelse (Theo Wubbels, 2011, s. 113). Han nämner också att andra forskare menar att 
läraren behöver kunna hantera elever som uppför sig opassande och stör de andra eleverna. 
Dock är det vanligt att nya och ovana lärare har svårt att definiera sitt ledarskap, vilket då 
kan leda till att klassen blir orolig och motsträvig. De har även sett det motsatta att erfarna 
lärare ofta skapar ordnade klassrumsmiljöer och skapar ansvarstagande hos eleverna (ibid). 
 
När läraren lär och vägleder elever i att självständigt planera och utföra uppgifter är de 
bättre förberedda för sin aktiva roll i samhället. Nyexaminerade lärare har uttryckt att de 
har behov av att få förståelse för vad man kan använda för strategier när man leder och 
undervisar i klassrummet. Det är dock mycket begränsad forskning som finns inom ämnet. 
För att kunna definiera vad en lärare behöver för att undervisa på bästa möjliga sätt, krävs 
det att reflektera över olika typer av ledarstilar som kan förekomma i klassrummet. I 
studien definieras i linje med Wubbels modell (1984) sex olika ledarstilar som fokuseras 
på; behavioristisk (extern kontroll), intern kontroll, klassrumsekologi, diskurs, läroplan och 
interpersonella relationer (Wubbels, 2011, s. 114–115). 
 
Behavioristisk ledarstil (extern kontroll) 
Den här ledarstilen är ett av det äldsta förhållningssättet att undervisa i och leda elever, 
som först myntades av psykologen Skinner som är en av förespråkare av behaviorismen. 
Den ledarstilen handlar enligt Wubbels (2011) modell om att man kan förstärka beteendet 
hos andra genom att ge belöningar eller bestraffningar beroende på vilket beteende den 
andra uppvisar. Det här kan man enligt Wubbels (2011) se i klassrummet då till exempel 
eleverna har skött sig bra under lektionen och blir belönade med att gå några minuter 
tidigare eller då eleverna missköter sig i klassrummet och läraren ”bestraffar” med att ge 
eleverna extra hemuppgifter. Dock bör man betrakta bestraffningsmetoden som sista 
utvägen och studier har visat att straff har en sämre effekt på elevernas prestationer och 
upplevelse av läraren (s. 115).  
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Intern kontroll 
Ledarstilen Intern kontroll beskrivs av Wubbels (2011) som en mer humanistisk ledarstil 
och belyser elevers interaktion med samhällets värderingar och attityder, så att prosocialt 
beteende uppmuntras. Det som utmärker den här typen av ledarstil är att läraren har ett 
elevcentrerat förhållningssätt, använder socialt emotionellt lärande och undervisningen 
fokuserar på samhällsperspektiv. Genom att använda den här typen av ledarstil främjar det 
elever att handla självständigt och utveckla känslomässiga kompetenser. De strategier 
läraren då använder för att utveckla sociala känslomässiga färdigheter hos eleverna är 
bland annat; förstå sig själv, fatta ansvarsfulla beslut, hjälpa andra, skapa relationer med 
andra, samarbeta och fatta moraliskt försvarbara beslut osv. Förespråkarna för den här 
typen av ledarstil menar att för att skapa ett bra samhälle behöver de personer som ingår i 
det lära sig värden om sociala färdigheter och demokrati. Därför anses det fel att tvinga 
elever att utföra uppgifter som de inte vill göra, eftersom det krockar med synen på att 
utveckla elevernas självständighet och positiv barnsyn hos läraren (Wubbels, 2011, s. 116).  
 
Ekologisk ledarstil (klassrumsekologi)  
Den här ledarstilen härstammar från ett biologiskt koncept om att studera beteenden i 
naturliga miljöer. Den här ledarstilen handlar om att eleverna ska undervisas i organiserade 
klassrum, det vill säga ”naturliga/ekologiska” miljöer. Klassrum är de miljöer där det 
ständigt pågår olika händelser samtidigt. Det kan vara oväntade händelser som skapas av 
gemensamma erfarenheter, normer och värden. Lärare som följer det här perspektivet 
definierar ordning i klassrummet som att elever följer gemensamma regler och lärarens 
utformning av undervisningen. Baserat på de observationer man gjort i klassrum i USA 
kunde man se flera typiska förhållningssätt som läraren hade, som avspeglar den 
”ekologiska” ledarstilen. Det var bland annat att läraren upprepade elevernas svar, läraren 
delade upp eleverna i mindre arbetsgrupper, undervisningen skedde sittandes och att 
smidiga övergångar till nästa arbete eller situation i klassen skedde (Wubbels, 2011, s. 116, 
117).  
 
Under observationerna märkte man även att läraren använde sig av ”krusningseffekten” för 
att värja elever när de betedde sig olämpligt i klassrummet, vilket innebär att genom att 
instruera vissa elever i klassen följde de andra eleverna efter deras exempel. Man märkte 
att läraren var medveten om sitt förhållningssätt och hade mycket uppsikt över gruppen i 
stort, samt förmedlade det här till eleverna. Läraren var också flexibel i klassrummet och 
kunde delta i flera händelser samtidigt för att upprätthålla ett jämt flyt i klassrummet. När 
eleverna var ovilliga att utföra uppgifter uppmanade läraren om att de skulle ta ansvar och 
de kunde göra subtila varningar som att lyfta ett finger. Läraren la även vikt vid att 
upprätthålla kontinuitet, skapa utmaningar och variation i arbetet för eleverna (ibid). 
 
Diskurscentrerad ledarstil 
Den här ledarstilen kommer från det sociolingvistiska perspektivet, vilket innebär att det 
förutsätter att lärare och elever tolkar sociala situationer; det vill säga att den som uttrycker 
sig behöver reflektera över vad som ska sägas och den som lyssnar behöver tolka 
budskapet. På så sätt lägger läraren stor vikt vid kommunikation, konstruktivism och 



 

10 
 

relationer i klassrummet. Däremot är relationen mellan elev och lärare asymmetrisk 
eftersom elevernas kommunikativa deltagande i klassrummet påverkar lärarens omdöme 
av eleven. Läraren har förväntningar på eleverna att delta i samtal och diskussioner i 
klassrummet, vilket kan ses som ett krav från läraren. Andra förväntningar på eleverna kan 
vara; aktivt lyssnande, varierande frågor och att vara förstådd kring de normer och regler 
som läraren inrättat tidigt under skolåret. Den kritik som diskurscentrerat ledarskap har fått 
är att det är problematiskt att försöka få alla elever i klassen att delta i diskussioner 
samtidigt som läraren bedömer elevernas aktiva deltagande, eftersom det inte är alla elever 
som vill delta i vissa diskussioner i helklass och det kan då bli exkluderande för vissa 
elever som inte har lika goda kommunikationsförmågor (Wubbels, 2011, s. 118).  
 
Läroplansfokuserat ledarskap (Curricular approach) 
Det är ett förhållningssätt med stort fokus på läroplanen. I den här typen av ledarskap är 
lärarens fokus på hur eleverna och läraren kan utforska innehållet i undervisningen 
tillsammans. Det skulle kunna leda till minskat oönskat uppförande hos eleverna eftersom 
motivationen för ämnesinnehållet skulle komma från elevernas eget intresse. Anledningen 
till att läraren vill ha öppna diskussioner i klassen är för att eleverna ska få förståelse och 
intresse för ämnesinnehållet i lektionerna, utan att läraren behöver ge några belöningar och 
bestraffningar till eleverna, i motsats till den behavioristiska ledarstilen. Exempel på hur 
den här typen av ledarskap kan se ut i klassrummet är att läraren formulerar 
problemställningar som eleverna behöver svara på, som leder till djupare förståelse inom 
ämnesinnehållet. Typiska ämnen för metoden är i matematik, fysik och kemi. Ett annat 
utmärkande drag för den här ledarstilen är att läraren är mycket noga med att följa 
läroplanen och tolkar den bokstavligt, vilket kan leda till att elevens eget inflytande i 
klassrummet skjuts undan (Wubbels, 2011, s. 118). 
 
Interpersonellt ledarskap 
Den här ledarstilen utövas genom att läraren försöker skapa goda relationer och miljöer i 
klassrummet, vilket leder till produktivitet hos eleverna. Theo Wubbels et al. (2011) 
förklarar att i Lippitt och White (1939) studie har de forskat om sociala klimat och 
ledarstilar, vilket de sedan redogjorde för tre klassiska typerna av ledarstilar. Det vill säga 
ledarstilarna; auktoritär, demokratisk och ”låt-gå”. Det resultat som kom fram i deras 
studie var att det demokratiska förhållningssättet var betydligt mycket mer överträffande 
än de två andra för elevernas initiativ och respons. Däremot har andra forskare enligt 
Wubbels (2011) sett att det mest framgångsrika lärarna uppvisade både ett demokratiskt 
och auktoritärt ledarskap. Interpersonellt ledarskap är en balansgång mellan dessa tre 
ledarskapsstilar och när man har studerat den här ledarstilen hos lärare kunde man se att 
det skedde mycket icke-verbal kommunikation med eleverna, som exempelvis kontinuerlig 
ögonkontakt med eleverna, relativt hög eftertryckligt tal och att läraren ständigt tolkade 
elevernas beteende i klassrummet. Däremot kunde forskare se en risk med att de 
nyexaminerade lärarna var vänliga mot eleverna till en början och därefter försökte 
upprätthålla kontroll i klassrummet, eftersom bytet av förhållningssätt kunde skapa obalans 
i relationen med eleverna (Wubbels, 2011, s. 118–119).  
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Sammanfattningsvis består modellen av Wubbels (2011) av sex ledarskapsstilar; 
behavioristiskt, intern kontroll, ekologiskt, diskurscentrerat, läroplansfokuserat och 
interpersonellt ledarskap. Dessa ledarskapsstilar kan observeras genom att dokumentera 
lärares förhållningssätt i undervisning vilket kan bidra till en större förståelse för vilka 
ledarskapsstilar som förekommer i undervisningen i skolan. 
 
Undervisning i klassrummet handlar om att lära och utvecklas i färdigheter och kunskaper, 
mer än att få barnen att följa strikta regler eller följa en uppföljning av villkor som 
förskolläraren. Läraryrket är komplext och kräver att läraren ska kunna ge effektiva 
instruktioner, samtidig som den motiverar eleverna att prestera. Det är en balansgång 
mellan olika lärarstrategier och planering för att undervisningen ska vara positiv och 
utvecklande för eleverna, vilket är en utmaning för både nya och erfarna lärare. Bland 
annat handlar det om att arrangera en inspirerande fysisk miljö, skapa en uppsättning regler 
i klassrummet och skapa engagemang i undervisningen (Şahin-Sak, Sak & Tezel-Şahin, 
2016, s. 1). 
 
Vilka ledarskapsstrategier läraren väljer att använda i undervisningen och det visats sig att 
det är individuellt och kan bland annat bero på den enskilda lärarens personlighet, filosofi, 
kommunikativa färdigheter, verksamhetens struktur, barnens egenskaper. Studien visade 
att många lärare föredrar ett elevcentrerat förhållningssätt där läraren sätter gränser och 
regler i förhållande till barnens förutsättningar, samtidigt som barnen utvecklas sin 
självständighet, sitt aktivt lyssnade, goda relationer och även en effektiv kommunikation 
mellan lärare och elev. På så sätt är en lärare med lärarcentrerat tillvägagångssätt 
begränsande i barnens inflytande och mer kontrollerande över innehållet i undervisningen. 
Den här typen av ledarperspektiv använder ofta belöningar och bestraffningar mot eleverna 
för att införa lydnad och motivera eleverna. Det vill säga ett behavioristiskt förhållningssätt 
(Şahin-Sak et al., 2016, s. 2). 
 
Det finns begränsat med forskning om lärarstilar, förhållningssätt och strategier för hur 
lärare väljer att leda sin undervisning. I Şahin-Saks et al. (2016) forskning har de 
presenterat olika modeller av lärandestrategier för förskollärare i Turkiet och sedan låtit 
förskollärarna välja ut den strategi av ledarstil som de anser är bäst för dem. Det som 
studien kom fram till var att nästan alla intervjupersoner ansåg att man ska belöna barnen 
när de beter sig på önskvärt sätt, vilket görs inom behaviorismen. Lärare ska försöka förstå 
orsakerna till varför barn uppvisar ett oönskade beteende, använda alla 
kommunikationsverktyg (tonläge, ögonkontakt, fysisk närhet) för att få barnen att följa 
regler, motivera varför barnen bör följa det önskade beteendet, vara vägledande i barnens 
beslutsprocesser, utveckla och göra undervisningen mer intressant när den ser att barnen 
börjar tappa intresse för nuvarande aktivitet och läraren behöver försöka förstå barnens 
känslor genom att lyssna aktivt till dem (Şahin-Sak et al. , 2016, s. 5, 12). 
 
Resultatet i Şahin-Sak et al. (2016) studie visade också att lärarens förhållningssätt och syn 
på ledarskap skildes åt beroende på vilken ålder de undervisade för. De som hade yngre 
barn (ett till tre år) i barngruppen uppgav att de använde sig i högre grad av behavioristiska 
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strategier, än de som hade äldre barn (fyra till sex år) i sin barngrupp. Det kan troligen bero 
på att yngre barn inte har samma färdigheter eller erfarenheter av hur klassrummets regler 
och förväntningar ser ut. Därför är behavioristiska strategier mer effektiva för att få fram 
önskvärt beteende hos yngre barn. I intervjuerna uppgav lärarna att de ändrar sitt ledarskap 
beroende på vilka åldrar de undervisar eller vistas med i verksamheten. 
Sammanfattningsvis svarade förskollärare i Turkiet att de var mer barncentrerad i sitt 
ledarskap än lärarcentrerad. Det är dock viktigt att poängtera att det var lärarnas egna 
åsikter och reflektioner i intervjuerna och då inga observationer utfördes vet forskarna inte 
om förskollärarna utförde elevcentrerat ledarskap i praktiken. Därför är det viktigt att andra 
förskollärare ständigt reflekterar över sina handlingar och sitt förhållningssätt i 
undervisningen (Şahin-Sak et al., 2016, s. 14, 15). 
 

5.3 Samlingen i förskolan  
En samling är en situation då barn och pedagoger sitter tillsammans i en ring och 
interagerar med varandra genom diskussioner och olika kommunikationssätt. Det är vanligt 
att man går ”rundor” i ringen där varje individ får turas om att få ordet i ringen. Vill barnet 
inte prata när det blir ens tur kan hen säga ”pass” för att gå till nästa barn. Det finns olika 
grundregler inom barngruppen när samlingen sker, reglerna är bland annat att man lyssnar 
till den som pratar, man räcker upp handen och att man inte stör de andra i ringen. Idén 
med att ha samlingar är att tillsammans med gruppen ha chans att utveckla sin självkänsla, 
relationer, förståelse för gemensamma regler och sociala och personliga färdigheter 
(Bernie Collins & Anne Marie Kavanagh, 2015, s. 1812–1813). 
 
Samlingen kan vara en bra utgångspunkt för gruppen att diskutera moraliska och sociala 
frågor, vilket behövs för att barnen ska utveckla förståelse för medkänsla och 
ansvarskänsla i förberedelse för vidare aktivt deltagande i skolan och samhälle. Under 
studien upptäckte man att lärarna hade samma krav och förväntningar som barnen hade, 
alltså verkar samlingen vara en demokratisk situation. Lärarens och barnens relation 
behöver inte vara asymmetrisk i samlingen, då forskare kunnat se att även barnen fick ta 
ansvar och vara ledare under samlingar, därför finns det utrymme för barnen att utveckla 
tillit till sin egen förmåga och situationen blir autentiskt demokratisk. Collins & Kavanagh 
(2015) förtydligar i studien att det är viktigt att läraren har en stor roll som ledare under 
samlingarna, eftersom situationen annars kunde bli syfteslös och rörig. Det är inte alla 
lärare som använder sig av samlingen i förskolan och de som använder samlingar har ofta 
positiva åsikter om egenskaper som samlingen har vilket är att barnen utvecklas i sociala 
och emotionella kunskaper. De flesta som intervjuades för studien var överens om att den 
lärare som väljer att hålla samling med barnen bör ha kunskap om hur barns sociala och 
känslomässiga utveckling fungerar, så att läraren vet hur den ska tolka barnen och utforma 
samlingen så att den blir givande (s. 1813–1814). 
 
I forskningen undersökte man hur lärare och lärarstudenter upplever samlingen i förskolan. 
Det visade sig att det fanns både positiva och negativa aspekter med att ha samlingar, men 
överlag ansåg studenterna som ingick i studien att genom samlingen blir det lättare för 



 

13 
 

barnen att få sin röst hörd och diskussioner skapas i gruppen. I den forskning som gjort 
fann de att samlingen har potential att utveckla barns integritet och medkänsla, men om 
läraren inte hade ett säkert och medvetet ledarskap påverkades samlingen negativt av att 
barngruppen upplevdes som att den kändes otrygg. Om undervisningsmetoden upplevs på 
ett negativt sätt av barnen skulle det enligt lärarstudenterna innebära att barnens utveckling 
i de sociala och känslomässiga färdigheterna blir hämmad. Till skillnad från 
lärarstudenterna verkade lärarna som blev intervjuade uppleva samlingen som en positiv 
metod för lärande, då det skapade en känsla av trygghet och utrymme för kommunikation 
mellan deltagarna (Collins & Kavanagh, 2015, s. 1811, 1813). 
 
De lärarledda samlingar som förekommer i skolan i Kanada och beskrivs som en värdefull 
pedagogisk aktivitet för att utveckla barns sociala och emotionella lärande, samtidigt som 
den etablerar en känsla av gemenskap i gruppen. Dock det talas sällan om de fördelar som 
lärare får av att ha samlingar och därför har den här forskningen av Bouchard, Hollweck 
och Smith (2016) undersökt hur lärarstudenter upplever samlingen för att ta reda på vilka 
andra positiva effekter den kan ha på lärare. De teman som framkom i undersökningen var 
att lärare upplever att det genom samlingen skapas trygghet, engagemang, utrymme för 
lärande, produktivitet och närhet med gruppen. Bouchard et al. (2016) förklarar samlingen 
som en aktivitet där barn och lärare samlas för att kommunicera. I samlingen ligger fokus 
på barnen och där syftet är att bygga relationer, utveckla färdigheter och lösa problem 
tillsammans, utveckla självkänsla och samarbete mellan barn och lärare. Det som gruppen 
gör socialt tillsammans är bland annat att ställa frågor, dela med sig av känslor, upplevelser 
och idéer, spela spel och leka tillsammans, det är bland annat det här som utvecklar sociala 
och emotionella färdigheter (s. 1103–1104).  
 
Resultatet från studien visade att det vanligaste som hände under samlingar var att barnen 
löste konflikter, stöttade varandra, gjorde beslut tillsammans och lekte lekar. Samlingen 
fungerade ofta som en mötessituation med barngruppen för att underminera eventuella 
konflikter och frågetecken som skulle kunna uppstå senare under sagen, om de inte hade 
samtalat kring problem och frågor. Det är vanlig att samlingar förekommer i förskolan och 
många menar att det även är en god pedagogisk metod att ta in i skolan också. Andra 
studier har även sett att det sker en rad psykologiska processer hos barnen i samlingen, där 
deras kommunikationsförmåga, särskilt lyssningsförmågan, förbättras och utvecklas i de 
situationerna. Andra positiva utvecklingar kunde ses var exempelvis ökad koncentration, 
motivation, samarbete och självkänsla. Det här genom att bara införa en samling i veckan. 
Forskarna i studien betonar det kollektiva värdet med att främja en positiv social miljö i 
skolan för att eleverna ska utvecklas med god effekt. De lärare som skapar goda lärmiljöer 
i samlingen har man kunnat se att har god själv- och social medvetenhet, de kan tolka och 
se andras känslouttryck och har sociala egenskaper att motivera gruppen att utveckla sitt 
lärande. Därför kan man poängtera att det är viktigt att lärare har hög social och emotionell 
kompetens när de undervisar (Bouchard et al., 2016, 1104–1105). 
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6. Material och metod 
I det här avsnittet beskrivs den metod som använts för datainsamling, vilka urval som 
gjorts, etiska ställningstaganden, tillförlitlighet och bearbetning av insamlat material. Jag 
har valt att använda mig av observation som metod för att få fram det resultat som krävs 
för att driva min studie framåt. 
 

6.1. Metodval  
Min studie är etnografisk och metoden för att få fram min data kommer från observationer 
av tre förskollärare under sex olika samlingstillfällen på en förskola. Jag har valt att 
avgränsa min observation till att undersöka ledarskap grundade på modeller av Theo 
Wubbels (2011), vilket utvecklats för att kunna urskilja sex olika ledarstilar. Jag anpassade 
modellen så att den skulle vara enkelt att läsa av kännetecknen för varje ledarskapsstil och 
på så sätt snabbt kryssa av när jag noterade dem hos förskollärarna vid 
observationstillfällena (Bilaga 4). Etiska överväganden som gjort är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Bell (2016) beskriver en etnografisk studie på följande sätt: 

”Studiet av människor i naturligt förekommande miljöer eller ”fält” med hjälp av 
sådana datainsamlingsmetoder som kan fånga människors sociala innebörder och 
vardagliga aktiviteter och som innebär att forskaren deltar direkt i miljön, kanske 
också i aktiviteterna, i syfte att samla in data på ett systematiskt sätt men utan att 
betydelsen eller meningen så att säga hämtas utanför miljön utan kommer från 
individerna själva” (s. 29). 

 
Syftet med att göra en etnografisk studie är att i så stor utsträckning som möjligt kartlägga 
de studerande personernas beteende och företeelser, för att därefter få en bättre förståelse 
för varför personerna kan agera på det sätt de gör och sedan analysera varför det kan vara 
på just det sättet (Bell, 2016, s. 29–30). 
 

6.2. Urval 
Urvalet för den här studien är begränsad på grund av den korta tiden som är förfogat för 
arbetet. Därför har jag valt en förskola för observation som jag redan varit i kontakt med 
från min tidigare VFU-period. Jag var därmed redan bekant med pedagogerna och därför 
hade jag enklare tillträde till att få besöka förskolan och eftersom jag redan har en kunskap 
över hur de arbetar. Det var ett medvetet val att observera tre i förskolan som tagit ut 
lärarlegitimation för förskollärare, för att få ett jämt resultat. 
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6.3. Genomförande   
Jag började studien med att söka information om mitt valda ämne ”ledarskap”, sedan 
valdes specifikt område där ledarskap sker i förskolan och då valde jag samlingssituation. 
För att få fram den data jag behövde för att svara på mina frågeställningar, valde jag att 
göra observationer. Förskolan där jag genomförde mina observationer kontaktades först via 
mejl (Bilaga 1) där jag berättade om studiens syfte och innebörden av de forskningsetiska 
principerna. När de tackat ja bestämdes det tillsammans dagar och tider för 
observationstillfällena. 
 
Efter observationerna har jag bearbetat och analyserat materialet, först enskilt för enskilda 
resultat och sedan jämfördes förskollärarnas resultat med varandra för att se om det fanns 
likheter och skillnader mellan ledarstilarna. När jag bearbetade materialet noterade jag att 
alla förskollärare använde olika ledarskapsstilar och återkom till samma ledarskapsstil vid 
flera tillfällen, genom att använda ett observationsprotokoll (Bilaga 5).  
  

6.4. Metodöverväganden och studiens tillförlitlighet  
Den datainsamling jag har fått fram genom observationerna kan vara vinklad eftersom det 
endast är ur mitt perspektiv som observationerna är gjorda och därför kan det ha fallit bort 
vissa variabler som jag inte upptäckt under observationerna. Nackdelen med observation 
som metod för att få fram data i en studie är bland annat att det är tidskrävande. En annan 
nackdel är att personen som observerar behöver föredragvis vara väl bekant med den grupp 
och miljö som blir observerad, vilket jag var.  
 
Det kan därför finnas kritik för att observation som metod är för generaliserande. På grund 
av att det svårt att avgöra om den gruppen som studeras är typisk för andra grupper med 
samma typ av människor. Till exempel studerar jag till förskollärare vilket inte behöver 
betyda att det finns likheter eller skillnader om man jämför med andra studerande 
förskollärare. Samtidigt kan det vara intressant att ta fram resultat från observation där man 
sedan skulle kunna jämföra med andra grupper och se ifall det finns mönster (Bell, 2016, s. 
30). 
 
Dimensionerna av Theo Wubbels (2011) observationsmodell har legat som grund för min 
egna modell (Bilaga 4), eftersom jag ville konstruera ett observationsinstrument som skulle 
fungera i förskolan då Wubbels (2011) modell är avsedd att användas i skolan. Jag har 
utgått från samma kategorier av ledarskapsstilar och deras kännetecken som han 
presenterar i sin forskning. När jag observerade förskollärarna i samlingen kryssade jag av 
för varje agerande som inföll i kategorin, sedan sammanställde jag resultatet av 
observationerna för att till sist kunna analysera den insamlade datan (Bilaga 5). Det här 
bidrar till ökad användbarhet och säkerhet, genom att andra kan göra liknande studier och 
jämföra med eventuella andra mått. 
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6.5. Etiska ställningstaganden 
Den här studien följer riktlinjerna för etik från Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet 
handlar om att informera deltagarna i studien om studiens syfte, om deras roll och 
uppgifter i projektet, att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta sin medverkan. 
Informationen till deltagande personer ska behandla alla de delar som kan påverka deras 
vilja att delta. Den här informationen ska ske muntligt eller skriftligt, innan 
observationsmaterialet påbörjas (s. 7). Jag valde att först skicka ett informationsbrev med 
information och förfrågan om de skulle vilja delta i studien (Bilaga 1). I informationsbrevet 
förklarade jag att observationsmaterialet ska behandlas konfidentiellt och att deltagarna 
garanteras anonymitet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver konfidentialitetskravet som att 
den information som samlas in från deltagarna ska hanteras på ett sådant sätt att inga 
obehöriga kan ta del av den. Bearbetningen av resultaten från deltagarna genom vald 
metod ska behandlas så att inga utomstående kan identifiera de som deltagit (s. 10).  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rätt att själva avgöra om de vill delta 
eller inte och den som forskar ska inte pressa deltagarna att vara med. Deltagarna har rätt 
till att bestämma om, hur länge och på vilka villkor som de kan delta i studien och när de 
vill avbryta (Vetenskapsrådet, 2002, 12). Förskollärarna som tackat ja till att delta i min 
studie fick skriva på en medgivandebankett (Bilaga 3). Nyttjandekravet innebär att 
informationen om deltagarna endast får användas inom forskningens ändamål och får inte 
lämnas ut till obehöriga. Om man skulle vilja använda informationen i något annat syfte 
ska ett nytt påskrivet godkännande av deltagarna utföras (Ibid, s. 14). Jag har tagit hänsyn 
till nyttjandekravet genom att endast använda materialet för observationerna i den här 
studien.  
 

6.6. Reliabilitet och validitet   
Reliabilitet kan översättas till ”tillförlitlighet” och är ett mått på huruvida metoden och 
tillvägagångssättet kan vara användbart för att få fram resultat ur studien som ger samma 
resultat vid olika tillfällen som det som undersökts sker. Validitet är detsamma som 
”giltighet” och är ett mått för hur frågeställningarna eller definitioner kan beskriva eller 
mäta det man vill ta reda på eller få fram. Om en metod eller fråga inte innehåller 
reliabilitet saknar den även validitet, men det betyder inte att om vardera del har högre 
värde höjs eller sänks den andra (Bell, 2016, s. 134–135). 
 
Först behöver man definiera de begrepp som forskningen ska kretsa kring, därefter kan 
man konstruera ett eget instrument som kan mäta det som man vill ta reda på. Det är viktigt 
att instrumentet kan mäta just det man vill att det ska mäta och om instrumentet som man 
konstruerat kan göra det, då bidrar det till god validitet. Validiteten är inte endast knuten 
till informationsinsamlingen, utan genomsyrar alla delar av studien (Patel & Davidsson, 
2003, s. 99, 103). Reliabiliteten, eller tillförlitligheten handlar om hur bra instrumentet 
klarar av att motstå slumpmässiga inflytanden av olika slag. Om det uppkommer 
”felvärden” i observationerna med hjälp av instrumentet är det ett tecken på att 
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instrumentet inte är tillförlitligt. Man kan räkna med en förhållandevis god reliabilitet om 
man utgår från samma strukturerade modell vid observationerna och resultatet av den 
insamlade datan går att analysera (ibid s. 100–101). 
 
Genom att jag valt att utgå från Wubbels (2011) modell för att undersöka ledarskap i 
klassrummet med en strukturerad observationsmodell, ökar tillförlitligheten för min studie. 
Modellen är utformad på sådant sätt att både lärare och elever kan använda den i syfte att 
studera ledarskap som sker vid olika tillfällen. Resultatet varierar från observationstillfälle 
till observationstillfälle och beroende på vilken person man valt att observera. Validiteten 
för modellen stärks eftersom observationsprotokollet har använts i andra länder runtom i 
världen, vilket är ett tecken på att modellen är ett fungerande instrument att samla in 
information om förskollärarnas ledarskap i min studie. 
 

6.7. Bearbetning av material   
Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats utifrån de frågeställningar studien 
bygger på. Eftersom jag endast observerat tre förskollärare på en förskola är resultatet inte 
generaliserbart. Resultatet i denna studie är därför som en indikation på att det kan se ut på 
ett visst sätt och inte ett resultat som är detsamma för alla förskollärare eller förskolor. I 
resultat beskrivs förekomsten av ledarskapsstilarna som jag fått fram med beskrivande 
statistik och sedan sker analys utifrån mitt teoretiska perspektiv, det vill säga det Lev S. 
Vygotskijs (2002) teorier om det sociokulturella perspektivet. 
 
 

7. Resultat och analys 
I den här delen av arbetet kommer jag att presentera det resultat som kommit fram genom 
de observationer som utförts för studien. Observationerna har skett genom att följa en 
observationsmodell som jag själv har gjort, med stöd från Wubbels (2011) modell för att 
observera pedagogers ledarskap och teorier om ledarskapsstilar. Syftet med min studie som 
tidigare nämnts är att få en insikt i vad ledarskap kan innebära i praktiken under en samling 
på en förskola, där fokus för studien är på förskollärarens agerande i situationer med 
barngruppen. 
 
De tre förskollärarna som deltog i studien är benämnda med; F1, F2 och F3 för att behålla 
konfidentialiteten och för att det ska vara tydligt vilken förskollärare som presenteras i 
modellerna. Jag kommer att börja med att presentera resultatet av observationen av F1, 
sedan F2 och till sist F3. Varje förskollärare har observerats två gånger vardera vilket gör 
att resultatet visar på sex olika observationstillfällen. 
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7.1 Beskrivande resultat 
Tabell 1. 
Sammanställning av allas resultat 
Ledarskapsstil F1 F2 F3 Resultat 

Behavioristiskt 12 & 25 2 & 7 14 & 12 72 

Intern kontroll 17 & 28 5 & 11 18 & 7 86 

Ekologiskt 31 & 15 13 & 14 16 & 8 97 

Diskurscentrerad 10 & 23 7 & 20 25 & 18 103 

Lp-fokuserad 21 & 26 12 & 19 14 & 12 104 

 
I tabell 1 kan man se vilken ledarskapsstil som tagit sig till uttryck mina observationer, 
siffran till vänster är resultatet av första observationstillfället och siffran till höger är 
resultatet av det andra. F1, F2 och F3 är respektive förskollärare och siffrorna visar antal 
gånger som förskollärarna utförde ledarskapsstilen under samlingen ifråga. Som det 
framgår i tabellen förekom alla ledarskapsstilar som var menade att observeras, frånsett för 
det interpersonella ledarskapet. Den interpersonella ledarskapsstilen har exkluderats från 
resultatmodell, på grund av att ledarskapsstilen inte kunde markeras när kännetecknen för 
den ledarstilen utfördes av förskollärarna vid observationsfällena. Den interpersonella 
ledarskapsstilen var ett övergripande förhållningssätt som förskollärarna hade i förhållande 
till de andra ledarstilarna. Ledarstilen kommer dock ändå att finnas med i analys och 
diskussion. 
 
Nedanför beskrivs en sammanställning på hur de olika förhållningssätten tog sig till uttryck 
av förskollärarna vid observationstillfällena.  
 
Behavioristiskt ledarskap 
Bestraffar/individuell tillsägning - Förskolläraren uttrycker sig med exempelvis; ”Jag vill 
att (barnets namn) inte gör så” och ”Sätt dig ner (barnets namn)!”. 
 
Belönar/beröm - När barnen svarade rätt i en lek eller då de tränade matematik, språk eller 
följde regler fick barnen belöning med ett ”Ja! Bra!”. En annan typ av belöning var 
uppmuntring från förskollärare innan bestämd aktivitet med ”Det är ni jättebra på!”. Andra 
ord och uttryck som förskollärarna berömmer barnen med var bland annat; ”Smart”, 
”Snyggt”, ”Rätt”, ”Bra jobbat”, ”Vad fint”. 
 
Intern kontroll ledarskap 
Ta ett samhällsperspektiv - Förskollärarna tog aldrig eller sällan ett samhällsperspektiv. 
Samhällsperspektiv skulle exempelvis vara att förskolläraren berättar hur olika 
yrkesgrupper arbetar, hur det har sett ut i samhället vid olika århundraden, könsroller i 
samhället och samtal om demokrati. 
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Uppmuntrar självständighet - Förskollärarnas sätt att uppmuntra självständighet var bland 
annat; ”Gå och tvätta dina händer”, ”Berätta själv”, ”Gå och lägg bort det där”, ”Kan du 
räkna alla?”, ”Tänk själv” och uppmuntrar till självständigt tänkande och reflektion över 
problemställningar och i diskussioner.  
 
Uppmuntrar prosocialt beteende - Prosocialt beteende handlar om att göra eller säga saker 
som andra i ens närhet kan dra nytta av. Exempel på uttryck som förskollärarna gjorde 
under observationerna var; ”Alla behöver flytta bakåt så att alla kan se bättre”, ”Kan ni 
hjälpa mig?”, ”Bra att ni hjälper varandra”.  
 
Yttrar egna värderingar - Att yttra egna värderingar som lärare i barngruppen kan få barnen 
att börja reflektera hur någon annan upplever saker och hur barnets agerande påverkar 
andra. Exempel på yttranden som förskollärarna gjorde under observationerna var; ”Jag 
vill att ni gör/ inte vill x”, ”Ät inte så mycket, ni får ont i magen”, ”Jag blir ledsen när ni 
inte lyssnar”, ”Vad konstigt det blev? eller hur?”, ”Jag tycker att vi sjunger” och uttrycker 
egna värderingar om något om barnen svarar ”fel” i en fråga. Ett annat konkret exempel är 
en förskollärare visar upp en bild på en orm varpå ett barn säger ”Ormen är elak”, var på 
förskolläraren svarar ”Nej, det tycker jag väl inte”. 
 
Ekologiskt ledarskap 
Upprepar barns yttranden - Upprepningar skedde i större utsträckning från förskollärarna 
till yngre barn eller barn som har en lägre språklig utveckling, än när äldre eller mer 
språkligt kunniga barn varit med under samlingen. När förskollärarna upprepa barnen 
verkade det vara ett sätt att bekräfta vad barnet sagt och visa att berörd förskollärare 
förstått. 
 
Delar upp gruppen - Det var sällan som förskollärarna delade upp hela gruppen i början av 
samlingen, men det sker ibland i slutet. Kanske för att skapa en lugnare miljö och för att 
förskollärarna lättare lyfta och stötta enskilda individer i aktiviteter. 
 
Uppmuntrar att följa regler - Att uppmuntra att följa regler verkar vara ett sätt att bevara 
ordningen i barngruppen och de här reglerna kan se olika ut beroende på grupp. Vanligaste 
reglerna som förskollärarna uppmuntrade var; ”Man får inte/man får x”, ”Vänta på din 
tur”, ”Sänk rösten”, ”Räck upp handen om du vill prata”, ”Vi sitter i ringen”, ”Vi turas 
om”, ”Vi lyssnar till varandra”. Under observationerna uppmuntrade förskollärarna barnen 
endast när barnen bröt mot dem, de diskuterar inte de gemensamma reglerna annars. Ett 
exempel från en observation är när en av förskollärarna förklarar några regler för barnen; 
”Ormar lyssnar inte på om någon säger stopp, de biter ändå, men vi ska lyssna om någon 
säger stopp!”. 
 
Stillasittande samling - De flesta samlingarna som jag observerade var stillasittande, men 
vid olika tillfällen varierades samlingen med rörelselekar och rörelsesånger. En av de 
regler som ofta förekom var; ”Vi sitter i ringen/samlingen”. 
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Skapar ”krusningseffekten” – Kan förklaras som ett sätt då förskollärarens tillrättavisar ett 
barn för att påverka andra barn i gruppen. Exempelvis då förskolläraren ger en positiv 
belöning till ett barn kan andra barn också börja följa barnets uppförande. Förskollärarna i 
observationerna avled oönskat beteende med att låta vissa barn visa exempel för gruppen, 
uppmuntra endast de barn som följer med under samlingen och ignorerar de som inte följer 
instruktionerna eller beter sig olämpligt. 
 
Diskurscentrerat ledarskap 
Uppmuntrar till diskussion - Det uppkom både längre och kortare diskussioner under 
samlingarna och ofta startade förskollärarna diskussioner beroende på vad barnen själva 
uttrycker eller berättar i gruppen. Bland annat diskuterade de; vad dagarna heter, samtal 
om olika frukter, vad saker heter på olika språk och om vad barnen gjort på fritiden eller i 
förskolan. 
 
Skapar/uppmuntrar turtagning - Att uppmuntra att följa turtagningen är en form av att 
uppmuntra att följa regler. Turtagningen uppmuntrades av förskollärarna när barnen 
tillsammans sjunger sången, leker, när man uppmuntras att räcka upp handen om man vill 
säga något, när förskollärarna delar ut frukt osv. 
 
Lyssnar noga till barns yttranden - Alla förskollärare lyssnar när barnen uttrycker sig eller 
berättar något, men inte alltid. Ibland har jag sett att vissa barn inte bli hörda på eftersom 
andra barn i gruppen tar större plats eller kräver mer av förskollärarens uppmärksamhet, 
vilket jag har kunnat se att vissa barn inte får lika stort utrymme som andra barn. 
 
Läroplansfokuserat ledarskap 
Undviker tillrättavisningar – I observationerna kunde man se att tillrättavisningar av 
förskolläraren bidrog till att hela gruppen blev störd om tillrättavisningen var riktat mot ett 
barn eller trigga barnet att fortsätta göra det oönskade beteendet. Kanske eftersom barnet 
då kände att det fick uppmärksamhet av att bli tillsagd. Då förskollärarna ignorerade helt 
eller delvis att tillrättavisade de barn som inte följer de gemensamma reglerna, använde de 
istället sig av att lyfta ett finger, lägger en hand på barnets arm eller viss menande 
ögonkontakt med barnet. För att visa med kroppsspråk att barnen ska lyssna eller sluta med 
det oönskade beteendet. Exempel på oönskat beteende som ignorerats har varit; barnen 
deltar inte i sång, rörelser, viftar med saker, går iväg från gruppen, säger olämpliga saker 
etc. 
 
Formulerar problemställningar åt barnen - Exempel på problemställningar som 
förskollärarna formulerade; ”Kan ni se vem som saknas idag?”, ”Ska vi räkna tillsammans 
vem som är här idag?”, ”Finns det likheter mellan det här?”, ”Vad är det för skillnader 
mellan veckodagarna?”, ”Hur många är vi idag?”, ”Kan ni räkna upp vilka frukter som 
finns?”, ”Vad är det för väder idag och kommer ni ihåg vad det var för väder igår?”. 
 
Förmedlar kunskap/information – När förskollärarna förmedlade kunskap och information 
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till barnen handlade det mest om vad som skulle ske under dagen och veckan, samt vad 
som skulle hända efter samlingen. Men förskollärarna berättade även om kännetecken för 
olika djur, om frukt, förklarar var rim är för något, hur man är en bra kompis och andra 
saker eller skeenden i syfte att lära barnen något under samlingen. 
 
Interpersonellt ledarskap 
Självsäker i tal/kroppsspråk – Förskollärarna uppvisade inte vid specifika tillfällen ett 
självsäkert tal eller kroppsspråk under samlingarna. Om en förskollärare agerade 
självsäkert var det mer ett helhetsförhållningssätt. Vid en del observationstillfällen har 
förskollärarna ett mer självsäkert förhållningssätt och andra gånger kan det ha varit 
svagare, vilket kan bero på utomstående faktorers påverkan. 
	

Håller ögonkontakt - Förskollärarna håller ögonkontakt då de delar ut frukt till barnen, när 
de samtalar i gruppen, när barnen berättar något och när de sjunger i samlingen. 
Ögonkontakten sker inte alltid och verkar ha kunnat bero på hur närvarande förskolläraren 
själv varit under samlingarna. 
	

Både auktoritär/demokratisk - Det här har inte heller skett under specifika ageranden från 
förskollärarna, utan varit ett beskrivande resultat på helheten i förskollärarnas 
förhållningssätt.  
 

7. 2 Analys 
Här beskrivs tendenser till likheter och skillnader i förskollärarnas ledarskap, eftersom det 
är för få observationer för att diskutera statistiskt säkra skillnader. Resultatet visar att de 
mest använda ledarstilarna för F1 och F2 vid första observationstillfället var ekologiskt och 
vid andra tillfället hade F1 mest intern kontroll och F2 diskurscentrerat ledarskap. F3 
använde sig mest av diskurscentrerat ledarskap vid både observationstillfällena. F1 
använde diskurscentrerat ledarskap minst vid första observationen och sedan ekologiskt vid 
andra tillfället. F2 använde minst behavioristiskt ledarskap vid både samlingarna. F3 
använde minst behavioristiskt och läroplansfokuserat ledarskap vid första samlingen, för 
att sedan använda intern kontroll minst under andra samlingen. 
 
F2 hade minst barn vid varje tillfälle, vilket var fem barn. Medan F1 och F3 hade ungefär 
samma antal barn vid tillfällena, ungefär 10–14 st. barn, vilket kan ha varit bidragande 
faktorer för det här resultatet. Dock kan jag inte uttrycka mig säkert om betydelsen av 
antalet barn eftersom det inte finns tillräckligt men observationer. Vilken typ av aktivitet 
som förskollärarna valde att använda under samlingarna kan också ha betydelse för 
resultatet, eftersom sångsamlingar inte ger plats för lika mycket diskussioner till exempel 
vid en matematiksamling. Dock har jag inte valt att lägga fokus på samlingens innehåll vid 
den här studien. 
 
Utifrån resultatet av observationerna kan jag se att det pågår många olika interaktioner och 
samtal. Det kan kopplas till det sociokulturella perspektivet som menar på att vi lär och 
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utvecklas i den närkultur som vi befinner oss i, med hjälp av medierande redskap, i detta 
fall ord och begrepp (Säljö, 2014, s. 299–300). I observationerna är det tydligt att 
förskollärarna förhåller sig till den stimuli som kommer ifrån barnens ageranden och 
yttranden, vilket skapar respons hos förskollärarna med att kommentera och bejaka det 
barnen uttrycker. Även när förskollärarna ignorerar vissa beteenden från barnen kunde man 
uppfatta utifrån förskollärarens kroppsspråk att de reagerade på barnens beteende. Det kan 
man förklara med att tanke och språk är dynamiskt, som sker genom skrift, tal, 
kroppsspråk och mimik (Säljö, 2014, s. 302).  
 
Vygotskij poängterar vikten med att barnet imiterar andra för att utveckla språk och 
praktiska färdigheter (Lev S. Vygotskij, 2001, s. 332–334). Under de samlingar som 
observerades upprepade förskolläraren ofta barnet, vilket kan tolkar som att det kan vara 
ett sätt att uppmuntra barnet till att göra likadant som förskolläraren. Observationen visade 
även på att det var vanligare att förskolläraren upprepade de yngre barnen eller barnen med 
svagare språklig förmåga. Vilket Säljö (2014) förklarar vikten med att lärare reflekterar 
över barnets proximala utvecklingzon och sedan väljer att använda scaffolding för att 
barnet ska utveckla i sitt språk. Vilket man kan benämna processen som appropriering och 
sker när vi är i kontakt med vår närmiljö och vår vardag (s. 305–306). Det här indikera på 
att samlingen kan vara en trygg arena för barnen där denna process sker i. Eftersom det är 
en situation där barngruppen tillsammans med förskolläraren får chans att reflektera, skaffa 
nya erfarenheter och kunskap.  
 
 

8. Diskussion 
I det här avsnittet kommer jag att behandla resultatet med den forskning som jag har 
presenterat tidigare i den här studien i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 
 
Min metod för att samla in datan som är baserad på Wubbels (2011) modell anser jag 
fungerar i syfte att urskilja ledarskapsstilar hos förskollärare. Det här eftersom mitt resultat 
från observationerna visar att alla förskollärarna använder sig av alla sex ledarskapsstilar 
som var menade att observeras; behavioristiskt, intern kontroll, ekologisk, 
diskurscentrerad, läroplansfokuserad och interpersonellt ledarskap. Jag är medveten om att 
det kan finnas olika faktorer som påverkar vilken ledarskapsstil som förskollärarna 
använde i samlingen. Som både Levy et al. (2003), den Brok et al. (2014) och Şahin-Sak et 
al. (2016) antyder på är det viktigt att bland annat ta hänsyn för lärarens och deltagarnas 
ålder, bakgrund, ämnesinnehåll, relationer, normer, gruppstorlek, lärarens erfarenhet, 
personlighet, och barnens olika behov av stöttning. Det här är exempel på faktorer man 
behöver ha i åtanke om man vill få en djupare förståelse för vilket ledarskap som 
förskollärarna utövar under samlingarna. Eftersom jag har valt att observera objektiva 
saker kan jag endast dra egna slutsatser. Det jag kan anta är att gruppens storlek påverkar 
förskollärarnas ledarskap genom att F2 har minst barn i gruppen använder sig minst av ett 
behavioristiskt ledarskap, vilket kan bero på att barnen behövde mindre stöttning och 
kanske för att F2 använde sig av ett mer ekologiskt och diskurscentrarat ledarskap vilket 
innebär att den personliga preferensen var att sätta tydliga regler, skapa krusningseffekten 
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och diskussioner i barngruppen. F1 hade både mycket barn och tid vilket kan ha en 
påverkan på ledarskapet med att ekologiskt och intern kontroll ledarskap användes, dvs 
bland annat uppmuntrar ett prosocialt beteende, en självständighet hos barnen, 
krusningseffekter och regler för barnen. F3 hade lika många barn som F1 men minst tid, 
vilket kan ha uppmuntrat ett starkt diskurscentrarat ledarskap eftersom förskolläraren ville 
diskutera normer och bygga relationer genom samtal, men ändå undvika ett behavioristiskt 
ledarskap vid båda tillfällena.  
 
Resultatet stödjer att det går att använda en observationsmodell som från början är gjord 
för att undersöka lärare i skolan och genom observationsmodellen har jag kunnat se alla de 
ledarstilar som jag valt att inrikta mig på. Som man kan se i tabellen i resultatet så skiljer 
det sig till viss del mellan förskollärarnas ledarstilar och varför det är så är svårt att svara 
på. I Şahin-Saks et al. (2016) studie visade sig att vid intervjuer att de flesta förskollärarna 
berättade att de ansåg att ett elevcentrerat förhållningssätt var bättre än lärarcentrerat. Det 
berodde på att förskollärarna värderade att sätta gränser och regler i förhållande till barnens 
förutsättningar. Samtidigt som läraren möjliggjorde att barnen utvecklades i 
självständighet, aktivt lyssnade, förmåga att skapa goda relationer och effektiv 
kommunikation mellan lärare och elev. Det här tror jag att de förskollärarna i min 
observation också värderar, vilket beror på att när jag ser resultatet i modellen resultatet i 
modellen är de tre mest använda ledarstilarna; ekologiskt, diskurscentrerat och intern 
kontroll. Şahin-Saks et al. (2016) konstaterade att det förhållningssätt som valdes minst 
gånger av förskollärarna i deras studie var ett lärarcentrerat ledarskap, vilket innebär att 
läraren begränsar barnens inflytande och använder sig ofta av belöningar och 
bestraffningar mot eleverna för att införa lydnad och motivation hos eleverna. Det är 
intressant eftersom den minst använda ledarskapsstilen i min undersökning varit det 
behavioristiska. Förskollärarna har använt sig av den behavioristiska ledarstilen och jag 
menar inte på att det skulle vara dåligt, men det skulle kunna tas upp i vidare forskning för 
vilka effekter olika ledarskapsstilar kan ha på barnen.  
 
Den Brok et al. (2014) talar om tre olika nivåer av kommunikationer, där den lägsta nivån 
är att läraren ger information, en fråga, uppgifter och svar. Det här kan jag överföra till min 
ledarskapsstil i modellen som läroplansfokuserat ledarskap, eftersom den karakteriseras av 
att formulera problemställningar och förmedla kunskap, den fokuserar inte på att låta 
eleverna resonera och diskutera tillsammans. Den mellersta nivån är samspel mellan flera 
interaktioner mellan elev och lärare, som är återkommande och som man kan se mönster i. 
Det här är en vag förklaring, men jag skulle kunna tolka det som den diskurscentrerade 
ledarskapsstilen som jag valt att observera i min modell, eftersom den fokuserar på 
diskussioner, lyhördhet för svar och turtagning mellan individerna i gruppen. Den sista 
nivån, vilket beskriver de stabila interpersonella relationerna som avgör klassrummets 
atmosfär. Jag har inte kunnat kryssa av under observationerna interpersonellt ledarskap lika 
enkelt som de andra ledarskapsstilarna, eftersom interpersonellt ledarskap beskriver en 
helhet och inte specifika skeenden. Även om jag skulle kunna ha prickat av vid varje gång 
förskollärarna tog ögonkontakt är det lättare att avgöra när det inte sker och de andra 
typiska dragen för ledarskapet är självsäkert kroppsspråk och en balansgång mellan 
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demokratiskt och auktoritärt förhållningssätt, vilket blir endast möjligt att synliggöra som 
en helhet.  
 
Levy et al. (2003) beskriver interpersonellt ledarskap med två olika skalor; dominerande 
kontra undergiven och samarbete kontra motsträvig. För att ta reda på vilken skala som 
förskollärarna använder ledarskapet genom att klassificera de andra ledarskapen i dessa två 
skalor. Jag upplever dock att det är det är en för stor egen generalisering och skulle kunna 
bli missvisande. Ett bättre alternativ hade kunnat vara att förskollärarna själva skulle få 
diskutera och motivera sina resultat, för att sedan kunna göra en rättvis bedömning för om 
de använder ett interpersonellt ledarskap.  Därför skulle man kunna motivera att min 
modell är bristfällig, eftersom jag själv som observatör inte kan göra en självständig 
bedömning över den kategorien av ledarskap.   
 
Collins och Kavanagh (2015) och Bouchard et al. (2016) har båda sett att använda 
samlingar som metod för att undervisa kunde möjliggöra utveckling i självkänsla, 
relationer, kommunikationsförmåga, motivation, koncentration och ansvarskänsla, dvs. 
sociala och emotionella kunskaper. Collins och Kavanagh (2015) förklarar att om läraren 
inte har ett säkert och medvetet ledarskap kan samlingen göra att samlingen får motsatt 
effekt på barnens utveckling och bli en otrygg situation. Jag kan se att alla ledarskapsstilar 
som jag observerat kan möjliggöra en positiv effekt hos barnens utveckling beroende på 
hur förskollärarna väljer att använda dem. Resultatet talar spekulativt för att varje 
förskollärare behöver kunna växla mellan olika ledarskapsstilar och förhållningssätt 
beroende på situation, vilket kan ses i mitt resultat att förskollärarna använder olika typer 
av ledarskapsstilar vid de två olika samlingar som jag observerade vardera förskollärare. 
 
De slutsatser som kan dras från det sociokulturella perspektivet är att språket har stor 
betydelse för lärande och utveckling. Det bidrar till min studie genom att se flera 
dimensioner av kommunikation och interaktioner mellan förskollärare och barn. 
Perspektivet tillsammans med min studie visar att betydelsen av att läraren ger respons på 
barnens beteende och uttryck för att skapa gemenskap och forma den kunskap som barnen 
behöver förfogas i skolan och förskolan.  
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9. Slutsats 
De slutsatser som kan dras från min studie är att det går att använda en modell som 
egentligen är avsedd för att observera ledarskapsstilar utformad för skolan i samlingar i 
förskolan. Många ledarskapsstilar förekom vid samma samlingar ledda av samma 
förskollärare. De ledarskapsstilar som har kunnat observeras är behavioristiskt ledarskap, 
intern kontroll ledarskap, ekologiskt ledarskap, diskurscentrerat ledarskap, 
läroplansfokuserat ledarskap, med undantag för interpersonellt ledarskap som kräver mer 
analys än att kryssa av i observationsmodellen. Jag tror att det är relevant att förskollärare 
reflekterar över sitt ledarskap och att göra medvetna val om vilket förhållningssätt som de 
anser är fruktbarast, för att bidra med utveckling och lärande i skolan och förskolan. Det 
eftersom lärare och förskollärare har stor betydelse för lärande och kunskap, vilket kräver 
medvetna val. 
 

9.1 Vidare forskning 
För vidare forskning skulle det vara intressant att genom intervjuer studera förskollärares 
syn på ledarskap och förhållningssätt, i relation till observationer. För att få en större bild 
av hur förskollärare agerar i praktiken och hur det kan sättas i relation till deras egen bild 
på deras ledarskap. På så sätt skulle resultaten kunna bli mer representativt och metoden bli 
mer beprövad för framtida användning av förskollärare. Det hade även varit intressant att 
studera effekten av ledarskapsstilar som förskolläraren väljer, i förhållande till barnens 
upplevelser av förskollärarens ledarskap.   
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev  
 
Hej!  
 
Jag går min sista termin på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet och skriver 
nu mitt examensarbete. Därför vill jag fråga om ni skulle kunna tänka er att medverka i en 
observation, som kommer vara en del av mitt arbete inom ledarskap. Syftet med min studie 
är att få en insikt för vad ledarskap kan innebär i förskolan under en samling. Jag skulle 
vilja observera er och andra förskollärare på förskolan som håller i en samling, där datan 
kommer att samlas in genom ett observationsschema. 
 
Observationsmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, som innebär att det förvaras 
på så sätt att inga obehöriga personer kan ta del av informationen, samt att du som blir 
observerad garanteras anonymitet. Deltagandet i studien är frivilligt och det är möjligt att 
avbryta när som helst. Den information som hämtas kommer endast att användas i denna 
undersökning och resultaten av observationen kommer att redovisas i mitt examensarbete 
där du förblir anonym. 
  
Om ni är intresserade av att delta skulle vi kunna komma överens om tid för observationen. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Angelina Östergård – (Min mejladress). 
 
Skickades: 13 oktober 2017 
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Bilaga 2 - Föräldrabrev  
 
Hej föräldrar!  
 
Jag heter Angelina Östergård och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Uppsala Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete och kommer att utföra 
observationer under samlingar som kommer att ligga till grund för mitt arbete. Mina 
observationer kommer inte att filmas eller spelas in, istället kommer jag att sitta med i 
utkant av själva aktiviteten och föra anteckningar om vad som sker. När observationerna är 
klara kommer jag att avidentifiera barnen, pedagogerna och förskolan – mitt intresse ligger 
inte hos de individuella barnen utan istället hur olika ledarstilar kan ta till uttryck vid 
lärarledda situationer. De insamlade observationsanteckningarna kommer sedan ligga till 
grund för mitt slutliga examensarbete.  
 
Vid frågor eller funderingar kontaktas jag lättast via mail:  
(Min mejladress). 
 
Mina observationer kommer att ske under tidsperioden v. 43–44.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Angelina 
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Bilaga 3 - Medgivande till deltagande 
 
Till Förskollärare vid NN förskola 
 
Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om ledarskap i samband med samling i förskolan, 
kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Angelina 
Östergård som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie. 
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
observeras och att observationen kommer att analyseras. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlad data, och att data förvaras på ett sådant 
sätt att deltagarna inte kan identifieras. 
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas. 
 
 
Ditt namn: 
…………………………………………………………..………………………………… 
 
E-postadress: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Ort och datum 
 
 
 
………………………………………………………………. 
Underskrift 
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Bilaga 4 – Observationsmodell  
 
Namn Kännetecken Antal gånger 
Behavioristiskt  Bestraffar/individuell tillsägning 

Belönar/beröm 
      

Intern kontroll Tar ett samhällsperspektiv 
Uppmuntrar självständighet 
Uppmuntrar prosocialt beteende 
Yttrar egna värderingar 

 

Ekologiskt Upprepar barns yttranden 
Delar upp gruppen  
Uppmuntrar att följa regler 
Stillasittande samling 
Skapar ”krusningseffekten” 

 

Diskurscentrerad  Uppmuntrar till diskussion  
Skapar/uppmuntrar turtagning 
Lyssnar noga till barns yttranden 

 

Läroplansfokuserad  Undviker tillrättavisningar  
Formulerar problemställningar åt 
barnen  
Förmedlar kunskap/information. 

 

Interpersonellt  Självsäker i tal/kroppsspråk,   
Håller ögonkontakt,   
Både auktoritär/demokratisk. 
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Bilaga 5 - Observationssvar utifrån modell 
 
F1 
 
Första tillfället 
Antal barn: 14 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  12 
Intern kontroll 17 
Ekologiskt 31 
Diskurscentrerad  10 
Läroplansfokuserad  21 
Resultat: 91 
 
Andra tillfället 
Antal barn: 9 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  25 
Intern kontroll 28 
Ekologiskt 15 
Diskurscentrerad  23 
Läroplansfokuserad  26 
Resultat: 117 
 
Sammanlagt 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  37 
Intern kontroll 45 
Ekologiskt 46 
Diskurscentrerad  33 
Läroplansfokuserad  47 
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F2 
 
Första tillfället 
Antal barn: 6 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  2 
Intern kontroll 5 
Ekologiskt 13 
Diskurscentrerad  7 
Läroplansfokuserad  12 
Resultat: 39 
 
Andra tillfället 
Antal barn: 5 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  7 
Intern kontroll 11 
Ekologiskt 14 
Diskurscentrerad  20 
Läroplansfokuserad  19 
Resultat: 71 
 
Sammanlagt 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  9 
Intern kontroll 16 
Ekologiskt 27 
Diskurscentrerad  27 
Läroplansfokuserad  31 
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F3 
 
Första tillfället 
Antal barn: 11 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  14 
Intern kontroll 18 
Ekologiskt 16 
Diskurscentrerad  25 
Läroplansfokuserad  14 
Resultat: 87 
 
Andra tillfället 
Antal barn: 10 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  12 
Intern kontroll 7 
Ekologiskt 8 
Diskurscentrerad  18 
Läroplansfokuserad  12 
Resultat: 57 
 
Sammanlagt 
Namn Sammanlagt antal gånger 
Behavioristiskt  26 
Intern kontroll 25 
Ekologiskt 24 
Diskurscentrerad  43 
Läroplansfokuserad  26 
 


