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Sammanfattning  
 
 
Studien syftar till att undersöka förskollärarnas pedagogiska ledarskap, samt få en djupare 
kunskap kring val av strategier och förhållningssätt beträffande förskollärarnas ledarskap i 
fasta lärandesituationer. Syftet är enligt oss intressant på så sett att det bidrar med en 
fördjupad bild av olika ledarskapsstrategier, likväl redovisas olika val och förhållningssätt 
gentemot dessa, som vi många gånger tidigare reflekterat över i förskolans verksamhet. 
Studien har utgått från kvalitativa intervjuer som metod för att samla in material till analysen, 
som behandlades utifrån en tematisk analys. Slutligen behandlades och gjordes analysen via 
ett läroplansteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att det läroplansteoretiska perspektivet har 
haft en stor påverkan på informanternas ledarskapsval kring de studerade lärarsituationerna, 
måltid och samling. Ett demokratiskt ledarskap framkommer som det vanligaste 
förhållningssättet under både måltids- och samlingssituationer. Här kunde också ett låt-gå 
ledarskap tydas. Det auktoritära förhållningssättet framkommer i förskollärarnas ledarskap, 
dock endast rörande samlingssituationerna. Samlingen ses därför inneha en aningen striktare 
ledarstil vid vissa tillfällen.          
 
 
 
Nyckelord: ledarskapsstrategier, samling, måltid, läroplansteori, kvalitativ metod. 
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1. Inledning  

Under vår utbildning har vi reflekterat över rollen som ledare i förskolan och intresset har 
vuxit under tidens gång. Ledarskapet har en stor roll i förskolans verksamhet och i 
förskollärarens yrkesprofession och hur förskolläraren använder sig av denna kunskap. Vi 
har själva tidigare i våra roller som pedagoger i förskolan upplevt olika tillfällen där vi 
behövt agera i olika ledarsituationer, vi har även sett och upplevt andras ledarskap. Detta har 
gjort att vi många gånger efter olika situationer reflekterat kring vårt eget och andra 
pedagogers agerande. Vad skulle man kunna ha gjort istället, eller vad var det som var bra 
med det tidigare agerandet? Av denna anledning vill vi nu undersöka hur och varför 
förskollärarna väljer att göra som de gör i sitt ledarskap. En större kunskap om ledarskap är 
något vi personligen värdesätter och gärna vill ha med oss i våra personliga ryggsäckar, då 
det på många sätt är användbart och relevant i vårt kommande yrke som förskollärare.  
     Att vi intresserat oss för just samling och måltider beror på aktiviteternas centrala roll i 
förskolans verksamhet. Det breda begreppet som ledarskapet utgör begränsas samtidigt med 
hjälp av denna indelning. Både samlings- och måltidssituationer innefattar barn i grupper 
och erbjuder ett stort utbud av ledaralternativ för förskolläraren. Dessa ledarsituationer 
erbjuder båda också ett tydligt sammanhang till pedagogernas förhållning och ledarskap.  
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2. Bakgrund 
 

 
Denna del är uppdelad i tre delar. Inledningsvis i bakgrunden ges en inblick i samlingens 
historiska roll i förskolan. Sedan berör texten måltidens roll i förskolan såväl ur ett historiskt 
som ett samtida perspektiv. Slutligen kommer förskollärarens ledarskapsroll och hur den 
ändrats att tas upp.          

2.1 Samlingens historia  
 
Vid en tillbakablick av förskolans verksamhet kan man tyda starten av hur dagens samling 
växt fram. Pionjärerna Maria och Ellen Moberg har varit stora traditionsförmedlare i och 
med barnträdgårdsrörelsens seminarium. Den svenska barnträdgårdsrörelsen skapade en 
egen mycket stark tradition då förskolan relativt sett i jämförelse med bland annat skolan 
haft en mycket svag central styrning. Systrarna hade en tidigare utbildning i 
Fröbeltraditionen vilket var den tradition som i Sverige fram till 1930-talet var helt 
dominerande (Rubinstein Reich, 2002, s. 28). Fenomenet samling rotar sig i Fröbels 
pedagogik, där både samlingens utformning, såsom cirkeln och innehållet, som sånglekar 
och rörelselekar härstammar från. Cirkeln växte fram ur Fröbels intresse av geometriska 
former och bidrog till sociala samhörighet och att alla fick möjligheten att se alla. Cirkeln 
påstod även hjälpa till att symbolisera oändlighetsbegreppet för barnen. Samlingsinnehåll 
rörande natur, årstider, färg och form kommer från Fröbels efterföljare, vilka tagit efter hans 
tänkande (Rubinstein Reich, 2002, s. 28–29 och 30–31).    
     Åren 1968–1972 skrevs Barnstugeutredningen vilket innehöll en ny radikal trend rörande 
pedagogikens område med en brytning mot det traditionella. Man ville då utveckla en 
självständig människa och man föreslog en ny förskolepedagogik. Man förespråkade ett 
dialogpedagogiskt arbetssätt som talade för individualisering och en enskild vuxen-barn 
dialog. På grund av den nya vikten av det enskilda barnet, frångick man gruppens betydelse 
som tidigare varit i fokus (Rubinstein Reich, 2002, s. 40). Tidigare nämnda 
Barnstugeutredning kom senare att kritiseras av Socialstyrelsen runt 1980-talet och gruppen 
framhävs åter som ett pedagogiskt medel. En orsak till denna helomvändning var 
dialogpedagogikens delvisa bakslag. En annan trolig orsak till samlingens återkommande 
betydelse grundar sig i kritiken som uppstod gentemot dialogpedagogiken, både av 
förskollärare och de offentliga riktlinjerna (Rubinstein Reich, 2002, s. 41–42 och 44). 

2.2 Måltidssituationer i förskolan 
 
Under barnkrubbans bildning på 1800-talet var de pedagogiska inslagen i måltiden få och 
syftade främst till att ge barnen föda. Måltiden handlade då nämligen främst om att ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv förhindra den höga barnadödligheten. I 1968 års 
Barnstugeutredning rörande personalens förhållningssätt till måltidssituationer skulle de i 
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och med måltiden vara goda förebilder. Detta genom praktiska handlingar såsom att visa 
goda matvanor och bordsskick. Här är starten för vuxna och barns gemensamma måltider i 
förskolan (Sepp, 2015, s. 75–76). 
     Livsmedelsverket innehåller idag råd och övergripande vägledning om måltiderna och 
dess betydande del av verksamheten, där många möjligheter ges för lärandetillfällen inom 
umgänge och pedagogik. Barnen kan via måltiderna erbjudas att utveckla både sitt samspel 
och sin självständighet. Den inbjuder både vuxna och barn att samtala om normer och regler, 
men också om matens härkomst och vad som slutligen sker med maten i kroppen. 
Måltidspedagogiken handlar om att i arbetet integrera mat och måltider med olika 
läroplansmål (2016, s. 10 och 13). Just måltidspedagogik är ett nytt begrepp där det första 
större projektet troligen startade 2011 via en aktiv föräldraförening (Sepp, 2015, s. 86).  
Enligt riktlinjerna i Läroplanen gällande förskollärares ansvar ska de utveckla normer och 
förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen (2018, s. 12). Trots vikten av 
måltiden i Livsmedelverkets råd oroar sig Hausner för att många inte tänker att mat och 
ätande kan ses som en lärandeprocess (2015, s. 23). De vuxnas roll som förebilder har stor 
betydelse i förskolan i och med att barnen och pedagoger äter många av sina måltider där. 
Tid bör avsättas för att kunna ge stöd kring måltiderna och diskutera dess förhållningssätt 
(Livsmedelsverket, 2016, s. 11). Broberg m.fl. förstärker att måltidssituationer inklusive vila 
beräknas tillsammans ta upp till 2–3 timmar av dagen. Samling och måltiden hänger även 
ihop på de sätt att man oftast innan lunchen har en kortare samling för att markera att leken 
är slut och att man strax ska övergå till måltid (2012, s. 207 och 209). 

2.3 Pedagogiskt ledarskap  
 
Förskollärare och barnskötare arbetade i och med Barnstugeutredningen 1968 med samma 
arbetsuppgifter och aktiviteter utan tydliga ansvarsområden mellan sig. Anledningen var att 
man värdesatte samarbetet och lärandet som uppkom mellan de olika yrkena, samt att man 
på detta sätt också såg sig agera föredömligt för barnen. Denna idé av samarbetsform mellan 
de olika yrkesprofessionerna och dess gemensamma arbetsuppgifter och ansvar stärks under 
de kommande årens lopp (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s. 23–24). I 2010 års 
läroplan för förskolan urskildes för första gången förskollärarna som yrkesprofession och 
ålades därmed egna ansvarsområden kring lärande, utveckling, uppföljning och utvärdering. 
Den nya ansvarsfördelning mellan förskollärares och arbetslagets ansvar tydliggörs, 
eftersom utvärderingar och forskning av förskoleverksamheten visat att de speciella 
yrkeskunskaperna inte alltid framträtt i arbetslaget. Kunskaperna i yrkesprofessionerna har 
hämmats och förskollärare och barnskötare har tenderat att utgå från en minsta gemensam 
kompetensnivå i arbetet, vilket varken gynnade pedagogen eller barnet. Den nya 
ansvarsfördelningen innebär att förskolläraren inte kan avsäga sig det pedagogiska ansvaret. 
Syftet är att arbetslagets kompetens ska användas och komma till sin rätt (Sheridan, 
Sandberg & Williams, 2015, s. 24 och 29). I den aktuella läroplanen för förskolan har det 
rörande förskolans mål och riktlinjer tillkommit en ny underrubrik, nämligen, 
förskollärarens ansvar i undervisningen. Där framkommer det en tydligare uppdelning än 
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tidigare av just förskollärarens pedagogiska arbete. Det understryks att förskolläraren ska 
leda målstyrda processer och i sin undervisning ansvara för att utveckla pedagogiskt innehåll 
och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande (2018, s. 19).   
     Pedagogen har ett ansvar inför barngruppen och vad som händer i gruppen. Hägglund 
menar att om gruppen blir okoncentrerad, så är det ledarens uppgift att göra dem 
koncentrerade. Om gruppen blir oroliga är det upp till ledaren att lugna dem. Om inte ledaren 
ger gruppen en anledning att vara intresserade, så kan inte ledaren förvänta sig detta av 
gruppen (2011, s. 24). Pedagogen kan på olika sätt fånga barnens intresse, men det enklaste 
sättet är som Holmgren-Lind tar upp att arbeta och använda sig av kroppen och 
kroppsspråket som ett verktyg. Ledaren kan på olika sätt även använda sig av sin röst i sång, 
tal och högläsning, och samtidigt använda kroppen till gestaltande, och på så sätt påverka 
känslan hos de som lyssnar (2011, s. 85). 
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3. Syfte 

Syftet med denna intervjustudie är att undersöka förskolans pedagogiska ledarskap, samt 
skapa ny och djupare kunskap om förskollärarens val av strategier och förhållningssätt i sitt 
ledarskap kring fasta lärandesituationer i förskolan.   

3.1 Forskningsfrågor  
 
 

- Vilka ledarskapsstrategier framkommer i förskollärarens pedagogiska ledarskap 
under samlingssituationer?  

- Vilka ledarskapsstrategier framkommer i förskollärarens pedagogiska ledarskap 
under måltidssituationer?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska perspektiv att beskrivas. Vi har valt att utgått från 
ett läroplansteoretiskt perspektiv för att kunna fördjupa oss i förskollärarens tolkning samt 
förvaltning av läroplanen. Ramfaktorteorin som berörs i läroplansteorin introduceras med 
hjälp av Ulf P. Lundgren. Sedan presenteras Anna Jonsson Widéns egen tankemodell och 
begrepp kring ramfaktorteorin för att ytterligare framhäva olika möjligheter och 
begränsningar i förskollärarens arbete kring läroplanen.    

4.1 Läroplansteori  
 
Begreppet läroplan berör i forskningssammanhang en mycket vidare betydelse än enbart 
själva skriften. Läroplansteoretisk forskning är vidsträckt och berör stoffurval, organisation 
och förmedlingsformer i undervisningen. Läroplans begreppet berör även tankesätt och 
principer, som ligger till grund för en läroplanstext (Holmberg, 2015, s. 45). Läroplansteorin 
berör två arenor. En arena där läroplanen produceras och en annan där den tas emot. Det är 
i den så kallade formuleringsarenan som läroplanstexter produceras. Syftet med denna arena 
är att bygga en grund för förskollärarna och styra utbildningen via dess mål och riktlinjer. I 
den andra arenan, realiseringsarenan tolkas texterna, uppdragen av förskollärarna och 
läroplanen implementeras i verksamheten. Holmberg citerar slutligen Linde som även 
benämner en tredje arena, transformeringsarenan vilket syftar på vad som händer mellan 
formulering och realiseringsarenan, det vill säga vägen mellan läroplanen och praktiken 
(Holmberg, 2015, s. 45–46 och 52). Via ett läroplansteoretiskt perspektiv består 
ansvarsfördelningen mellan tre olika arenor: statlig, kommunal, och lokalnivå. Den lokala 
nivån berör den pedagogiska planeringen, som enligt Holmberg kan förstås som 
transformeringsarenan (2015 s. 46).  
     Läroplanen bidrar till utbildningens legitimitet och är den text som så att säga visar upp 
utbildningen, och intressant blir att studera dess urval, organisation och förmedling. Den 
läroplansteoretiska forskningen möjliggör för att undersöka den faktiska undervisningen 
eller verksamheten. Man utgår då från praktiken och jämför med läroplanen. Man kan också 
tillägga att förskolans praktik styrs av ramar som exempelvis det fysiska rummet och tiden 
som påverkar vad som är möjligt eller inte. Där man utgått från ramfaktorteorin (Holmberg, 
2015, s. 47).  
     Ramfaktorteorin har sitt ursprung från Urban Dahllöf. Lundgrens teoretiska modell som 
redovisas nedan är utvecklad från Dahllöfs ramfaktormodell. Lundgren framhåller att ifall 
man vill förstå, studera, analysera eller ändra lärandeprocesser är det nödvändigt att se dessa 
som en process som uppstår inom vissa ramar. Tankemönstret kring ramfaktorteorin handlar 
om att det finns ramfaktorer som påverkar lärandeprocessen, som i sin tur påverkar själva 
resultatet av lärandet. Gruppen, tiden (verksamhet) och målen (organisation) är 
huvudfaktorer som begränsar utformningen av lärandeprocesserna. De rådande 
förhållandena gentemot ramfaktorerna påverkar lärandet. Relationen mellan ramfaktorer och 
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lärandeprocesser är ensidig. Ramfaktorerna är till viss del avgörande för lärarens förhållande 
till processen.  Lärandeprocesser styrs inte enbart av ramarna utan begränsas också av dem. 
Inom dessa begränsningar finns det dock rum för olika sätt att agera (1972, s. 12–13 och 40).   
     Widén har liksom Lundgren också utgått från Dahllöfs rammodell och utifrån den skapat 
en egen tankemodell. Vilket möjliggör för fler variabler och större komplexitet då begreppen 
utgår från lärarnas kunskaper och yttranden. Dahllöfs begrepp, ramar, processer och resultat 
har ersatts av begreppen, förutsättningar, transformering och realisering. Hennes begrepp 
kring ramfaktorteorin berör på många sätt formulering, transformering och 
realiseringsarenan i läroplansteorin och bidrar med mång konkreta exempel rörande dessa 
arenor.  Begreppet förutsättningar berör hur lärarna uppfattar förutsättningarna för sitt arbete. 
Dessa varierar i olika verksamheter och berör hur läraren själv upplever dessa hinder och 
möjligheter. Förutsättningarna kategoriseras i olika kategorier och berörs av mål och syften 
utifrån styrdokument (organisationsnivå) som påverkar arbetet. Lokaler, tid och grupper 
(verksamhetsnivå) är en annan kategori som också kan påverka förutsättningarna. 
Traditioner och andra historiska kulturer (ej formulerande värden) kan likaså påverka 
förutsättningarna. Vissa lärare kan uppleva dessa kategorier som begränsande och 
hämmande men för andra kan de vara drivande i arbetet.  
     Transformering berör lärarnas planering och val samt genomförande av aktiviteter. I 
fokus är lärarnas val av att omsätta kunskapsinnehåll, metoder och teman till den faktiska 
undervisningen och lärandet. Transformering handlar om den planerande processen när 
kunskap omvandlas till undervisning och är en central del av undervisningsprocessen. Den 
kan innefatta både långsiktig och kortsiktig planering som terminsplanering och upplägg av 
specifika områden, men också planering, sekvenser och särskilda moment för dagen. Hinder 
och möjligheter som uppstår i förskolans verksamhet styr transformeringsprocessen, och det 
är här skolans officiella dokument såsom läroplanen och hur de kommer till stånd möts.  
     Realisering syftar på det som sker i undervisningen samt dess verkan på eleverna. 
Innehållet i undervisningen som förverkligas, realiseras ses som ett uttryck av rådande 
ramar, styrdokument, normer och ämnessyn. Undervisningen kan likväl forma sig utifrån 
situationer i nuet och på så sätt transformeras innehållet även i realiseringen. I lärarens 
samverkan med eleverna och i arbetet kring det specifika kunskapsinnehållet visar sig 
reaktioner som kan forma samt förändra undervisningen i stunden. Man kan då hävda att 
realisering och transformering pågår parallellt (Widén, 2016, s. 48).  
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5.  Forskningsöversikt  

Forskningsöversikten inkluderar tidigare forskning om hur måltidspedagogiken och 
samlingssituationer struktureras, och vad som prioriterats och fått ta plats. Lewin & Lippitts 
olika ledarskapsstilar redogörs slutligen, som vi senar i arbetet använt oss av.   

5.1 Måltidspedagogik 
 
Att betrakta näring genom ett holistiskt synsätt vilket Nahikian Nelms gjort, hjälper till att 
utvidga begreppet till att inte endast innefatta hur lämplig en viss mat som serveras är. Utan 
inkluderar även andra faktorer som den tillhörande psykiska miljö och pedagogens 
beteenden under måltiden. 113 pedagoger från 24 olika licenserade barnavårdsprogram i 
USA, Illinois, bistår som underlag till denna studie. Man har undersökt pedagogernas 
kunskaper om näring, deras attityder gentemot näring, med syfte att kartlägga näringens samt 
pedagogernas roll i verksamheterna och pedagogernas tankar kring näringslära. Slutligen har 
pedagogernas beteende under måltiden observerats och jämförts med beteenden i 
interaktionen vid måltiden mellan barn och vuxna som anses viktiga samt optimala inom 
näringslärandet (1997, s. 505–506).  
     De 113 deltagarnas attityder samställdes efter poäng från frågeformulär. Resultatet visade 
sig generellt i enighet med tidigare fastställda attityder som ansågs vara viktiga för arbetet 
med barns matvanor. Pedagogerna fick höga poäng i attitydundersökningen då svaren 
jämfördes med forskning. Det höga resultatet i studien pekar på en syn bland pedagogerna 
som bör främja en positiv utvecklig av barnens matpreferenser och beteenden. Observationer 
visade dock att det bland de studerade också fanns en överlag låg kunskap kring näring och 
beteenden under måltiden, som var inkonsekvent med pedagogernas tidigare poäng i 
attitydundersökningen och rekommenderat av tidigare forskning. Överlag stämde 
pedagogernas beteenden bra överens med rekommendationerna som ansågs vara optimala. 
Kategorier som dock varierade mellan pedagogernas arbete, deras noterade attityd och 
rekommendationerna var familjära måltider, interaktionen med barnen i måltiden samt 
näringslärandet kring måltiden. 83% av pedagogerna höll med i förfrågan om att måltiden 
skulle användas för att utbilda barnen i näringslära, och en ännu högre procent tyckte att 
näringslära skulle integreras i läroplanen. Dock visade det sig att endast 50% av de 
observerade pedagogerna under måltiden berörde någon slags näringslära. 74% av 
observationstillfällena engagerade sig pedagogerna i samtal med barnen. Vilket tyder på att 
det under vissa måltider inte varade någon konversation, och under vissa observationer 
konstaterades måltiden endast innehålla direktiv som ”Du måste äta”.  En stor skillnad 
mellan pedagogernas attityd och vad som var att rekommendera innefattade måltidens 
familjära struktur. Observationer kring hur väl barnen blev serverade eller själva fick ta mat 
och hur pass delaktiga de var i att plocka undan etcetera, visade att endast tre av de totalt 
tjugofyra deltagande verksamheterna använde sig av så kallade familjära metoder (Nahikian 
Nelms, 1997, s. 506 och 508). 
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Jenny Norman undersöker hur barn uppfostras under måltiden i förskolan och använder sig 
i sin studie av en språkfilosofisk teori. Hennes data består bland annat av 19 analyserade 
samtal från måltidens början till slut av två grupper mellan 5–6 år. Normans resultat redogör 
för pedagogernas tal, kroppsspråk och organisation under måltiden. Olika strategier samt 
uppfostringsmönster framkommer i pedagogernas val i att inleda måltiden (2003, s. 1 och 
134). Två mönster framkom i de stora barnens uppfostran. Ett mönster innefattande många 
regler och normer och ett mönster varav just saknar tydliga regler och normer. Uppfostran 
rörande de större barnen i förskolan kunde ses och karaktäriseras som en konservativ 
genusuppuppfostran i det ena fallet och som en utforskande uppfostran i det andra (Norman, 
2003, s. 146).  Måltiden hade vid en konservativ genusuppfostran, en uppfostrande funktion 
med en kommunikation av uppmaningar och regler. I tal och kroppsspråk samt i de moraliska 
påbuden finner man en dimension av makt som framträder. Exempelvis förekom budskap 
med konstantiver, dvs. konstateringsyttranden. Budskapen innehåller fråga-svar-sekvenser 
vilket tvingar barnen till handling eller svar. Många meningsbärande samtal, tecken och 
dialoger. Exempelvis innehåller många ord och meningar, regler och ritualer som hjälper 
barnen till ett förväntat uppförande (Norman, 2003, s. 134–135). Kommunikationen 
innehåller också koder av makt, ordning, lydnad och genus. Kommunikationen mellan barn 
och pedagog var i dialogerna symmetrisk och i tillsägelserna asymmetrisk.  
     I måltiden med en så kallad utforskande uppfostran framkom lågmälda kommentarer utan 
någon maktdimension vid tal eller kroppsspråk. Inga meningsbärande tecken, och få samtal 
mellan pedagog och barn. Makten finns i tids och rumsfaktorerna vilka kommunicerar och 
uppfostrar barnen som ett språk. De observerade förskolegrupperna visar att barnen gör olika 
erfarenheter av den vardagliga rutinen måltiden och man finner två övergripande mönster 
vid uppfostran av de äldre barnen (Norman, 2003, s. 146 och 151).  

5.2 Samling i förskolan 
 
Samlingen är en aktivitet som nästan alla förskolor har gemensamt likväl har få forskat kring 
dess innehåll och kvalité. Andres S. Bustamante, Annemarie H. Hindman, Carly R. 
Champagne och Barbara A. Wasik har intresserat sig kring just samlingen och vilka 
aktiviteter förskollärarna erbjuder under samlingen. Deras forskningsfråga lyder; Vad är 
innehållet i samlingen, och vilka specifika aktiviteter genomför förskolläraren? 
     Bustamante m.fl. har observerat 22 förskollärare, alla från samma stad i USA. Barnen i 
studien går i förskoleklass, i grupper av ca 13–14 barn i varje grupp. Studien har använt sig 
av observation som metod, som utfördes under förskolans morgonrutiner och 
samlingstillfällen. Studiens fokus är på interaktionen mellan barnen och lärarna. 
Observationerna videofilmades och ett observationsschema användes bestående av sju olika 
aktiviteter, vilka var; Dela med sig, där läraren frågar barnen vad de gjort kvällen innan eller 
under helgen. Dagens datum, där läraren och barnen talar om datum, månader och i vissa 
fall vädret. Planering, då läraren tog upp planerna för dagen och/ eller gick igenom 
klassrumsreglerna innan de började med andra aktiviteter. Språkutveckling/talfärdigheter, 
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där barnen skulle identifiera bokstäver eller öva sig på räkning. Morgonmedelande, där 
läraren skrev ett meddelande på tavlan och barnen skulle identifiera bokstäver. Sång, dans 
samt sista ämnet bestående av en icke-instruktionstid, där läraren bytte aktivitet eller lät 
barnen vänta medan läraren hämtade något eller blev avbruten av en kollega (2018, s. 1 och 
7). Man undersökte även hur länge samlingarna varade och kom fram till en 
genomsnittslängd mellan 8 och 55 minuter. Tre klassrum avvek då deras samling varade 
längre än 30 minuter. I tre andra klassrum varade samlingarna i mindre än 15 minuter. 
Hälften av klassrummen hade en lärare närvarande under samlingen medan de andra hade 
två lärare närvarande. De flesta lärarna 95%, använde sig av morgonmedelande under 
samlingen och 77% av lärarna använde sig av dagens datum. Sång och dans tog upp 50% av 
samlingens tid. 36% valde att ha språkutveckling/talfärdigheter under samlingen. Olika dela 
med sig övningar användes bara av 27% av lärarna, istället valde 23% av lärarna att ha 
dagens planering i sin samling. Minst fem av de sju aktiviteterna användes i alla 
medverkande klassrum (med undantag av fri samlingstid). Resultatet avslöjar att alla lärare 
använde sig av olika metoder. I varje klassrum användes bara tre av dessa sju aktiviteter 
under samlingen och i genomsnitt var samlingarna i klassrummen kombinerad av ett fåtal 
aktiviteter. Dela med sig aktiviteter, då läraren frågade barnen om de ville dela med sig 
förekom sällan, endast i 27% av de observerade klassrummen användes detta och aktiviteten 
varade aldrig under en längre tid. Denna aktivitet visade sig dock främja dialogen mellan 
barn och lärare och här kunde också de mest öppna frågorna från lärarnas håll tydas. 
Bustamante m.fl. kom fram till att när barn delar information mellan sig, så som i samlingen, 
erbjuds dem chansen att öva på att samtala och möjligheter till att förbättra sitt ordförråd 
(2018, s. 9 och 12). 
 
Det övergripliga syftet med Lena Rubinstein Reich studie är att rent praktiskt förstå och 
beskriva förskolepedagogikens vardag i förskolans verksamhet. Hennes huvudfråga, vad 
sker i samlingen, varför sker det som sker och vad betyder samlingen för personerna som 
deltar? 
Den metod som används i studien är observation av vuxenintervjuer (stimulated recall) samt 
barnintervjuer. Rubinstein dokumenterade med hjälp av videokamera, bandspelare och 
anteckningar för att fånga interaktionerna mellan barnen och personalen i samlingarna. Fem 
förskolor observerades med barn i olika åldrar från samma kommun i Malmö. 
Barngrupperna varierade i storlek mellan 7–16 barn (Rubinstein Reich, 1993, s. 20 och 142).  
     Studien visar att samling i förskolan är ett centralt moment under dagen, men är 
tidsmässigt en mycket kort del av dagen. Innehållet i samlingarna är återkommande 
aktiviteter och innehåller samma tydliga struktur, oavsett ålder på barnen. De vanligaste 
förekommande innehållet kretsar kring djur, natur, högtider eller årstider. Studien visar att 
samlingen är både en vardagsrutin men också en ritual, där barnen med sång och närvaro 
gynnar gemenskapen, gruppens sammanhållning och dess helhet. Samlingen hålls oftast på 
samma plats, under samma tid och med samma innehåll (Rubinstein Reich 1993, s. 234–
235). Rubinstein Reich kunde tyda att samlingen hade tre viktiga funktioner enligt 
förskollärarna. Under dagen ger samlingen struktur och ordning bland barn och personal, ett 
avbrott i den dagliga verksamheten. För det andra ger samlingen utrymme för yrkesrollens 
ledarskap att synas tydligare, med dess innehåll och struktur. Detta i kontrast med den 
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osynliga pedagogiken som ger form i den dagliga verksamheten, då omsorg och 
övervakandet har en större del i verksamheten. För det tredje har samlingen en betydelse för 
gemenskapen, att barnen få delta och möta andra och känna samhörighet, men också att få 
tillfälle att synas och bli bekräftad av andra. Det framkom också bland förskollärarna att 
under en samling måste det finnas plats för skapande av en god atmosfär, med goda möten 
och massor av skratt. Med hjälp av förskolläraren kan samlingen bidra till att stärka barnens 
jag- och identitetsutveckling, samtidigt blir också grupptillhörigheten tydligare och det 
enskilda barnet får chans att stå i gruppens mittpunkt (Rubinstein Reich, 1993, s. 235–236). 
Studien visade också att samlingen kunde bidra till att de närvarande barnen får kontroll 
kring personal och andra barn som kommer och går, vilket skapar en trygghet för barnen. 
Rubinstein Reich pekar på några slutsatser som kan få samlingen att utvecklas. Det gäller 
för förskolläraren att lyfta fram de dilemman som förekommer, att granska och kritisera sina 
egna strategier. Dessa strategier influeras av hur förskolläraren förhåller sig till barnens 
invändningar, likaså då förskolläraren lyckas behålla barnens initiativ (1993, s. 235–236).   

5.3 Ledarskap  
 
Lewin och Lippit har undersökt demokratiska och auktoritära ledarskapsstilar samt dess 
påverkan på barnen. Studien baseras på tio barn, uppdelade i två grupper, i åldrarna tio till 
elva år. De två grupperna besöktes tolv gånger vardera och observerades under 30 minuter 
vid varje tillfälle. Forskarna vill också tydliggöra banden samt skillnaderna i och med de två 
ledarskapsstilarna. Vilket de gör genom att definiera vardera perspektiv. Ett auktoritärt 
ledarskap klassificeras som följande: Ett ledarskap där ledaren tar besluten. Ledaren dikterar 
stegvis vad som ska göras. Strukturerar och bestämmer vardera uppgift, vad som ska göras 
och vilka man ska arbeta med. Ledaren kritiserar och berömmer det individuella arbetet och 
förhåller sig avskilt från gruppen. Ledaren är opersonlig i sitt bemötande snarare än att ha 
ett strängt eller vänligt förhållningssätt. 
     Ett demokratiskt ledarskap klassificeras som: Ett ledarskap där ledaren uppmuntrar till 
gruppbeslut. Aktivitetens perspektiv förklaras övergripande i ett tidigt stadie. Ledaren bistår 
med exempel på olika metoder som barnen kan välja mellan att använda sig av, som stöd 
och inspiration. Barnen väljer vilka de ska arbeta med och även hur arbetet ska läggas upp. 
Ledaren ser sig som en medlem av gruppen psykiskt men deltar inte fysiskt i arbetet och 
kritiserar och berömmer generellt i förhållande till gruppen (1938, s. 292–294).  
     Resultatet i deras observationer visade slutligen att i gruppen styrt av ett auktoritärt 
ledarskap innehöll en större spänning bland barnen. Gruppstrukturen var mindre stabil, 
deltagarna visade ett större fokus på sig själva och var mindre ödmjuka mot varandra. Under 
två av dessa tolv observationer utpekas två syndabockar av barnen och ett mera fientligt 
beteende gentemot varandra noterades. Det framkom en större strävan av samarbete i den 
demokratiska gruppen. Det uppstod flera tillfällen då barnen erbjuder eller frågar om 
samarbete. Det var vanligare med beröm och vänliga uttryck. Kreativiteten visade sig även 
högre i den demokratiskt ledda gruppen. Ett mer slarvigt och ofärdigt arbete visade sig i och 
med det auktoritära ledarskapet (Lewin & Lippit, 1938, s. 298).   
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     Lewin & Lippit tillhör några av de tidigaste ledarskapsforskarna. Maltén presenterar 
deras ledarskapsmönster som en av de mest kända och redovisar om låt-gå ledarskapet. I 
detta ledarskap förhåller sig ledaren passivt. Råd samt upplysningar av olika slag 
förekommer endast då barnen frågar. Ledaren är tillbakadragen och håller sig utanför, 
gruppen får bestämma vad och på vilket sätt som det ska göras på. Ledaren kritiserar varken 
det individuella eller gruppens arbete (2000, s. 62–63).  
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6. Metod 

I detta avsnitt redovisar vi studiens metodologi. Inledningsvis redovisas val och reflektion 
kring vår metod, därefter följer studiens urval, genomförande samt databearbetning och 
analysmetod. Avslutningsvis kommer studiens reliabilitet och validitet samt etiska 
hänsynstaganden att tas upp.  

6.1 Metod för datainsamling  
 
I början var syftet att vi skulle använda oss av observationsstudier som datainsamlingsmetod 
och på så sätt komma nära och se förskollärarnas ledarskap. Vid första kontkanten med 
förskolorna var syftet att få tillgång att observera förskollärarna i samlings- och 
måltidssituationer. Vi utförde en pilotstudie utifrån vårt observationsschema. Studien 
behövde sedan drastiskt ändra metod för datainsamlingens skull. Förskolor och personal 
hade i och med covid-19 ändrade riktlinjer för besökare. Vi har därför istället valt att använda 
oss av kvalitativa intervjuer som metod i vår studie. Syftet med just kvalitativa metoder är 
att få fram nyanserade historier kring det studerade fenomenet (Christoffersen & 
Johannessen, 2015, s. 16). En kvalitativ forskningsintervjun karakteriseras som ett samtal 
med struktur och syfte att förstå eller att beskriva fenomenet i fråga. Forskaren bör här sträva 
efter att få fram beskrivningar av informanternas vardagsvärld för att kunna tolka betydelsen 
av det fenomen som beskrivs. Samtalet kan ofta genom berättelser bidra till en inblick i 
andras livsvärldar (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 83). 
     Vi har använt oss av just semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilka bygger på en 
övergripande intervjuguide som står till grund för intervjuerna. Dessa kan likna förkodade 
frågeformulär, fast innehåller mer öppna frågor som inte på förhand innehåller några 
formulerade svar (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 85). Öppna frågor erbjuder 
deltagarna att svara med egna ord och möjligheten att bidra med fylligare och mer detaljerade 
svar. Som forskare ges man här också möjlighet att skräddarsy frågor genom sin respons på 
deltagarnas svar. En intervjuguide består inte av ett frågeformulär utan mer av en lista med 
teman och generella frågor som forskaren vill ta upp under intervjuns gång. Som regel är 
frågorna avsedda till att uppmuntra informanterna att bidra med fördjupande information 
(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 16). 
     En viss standardisering av intervjun kan vara nödvändigt vid användandet av öppna 
frågor och bistå med flera fördelar. Ett sätt att uppnå detta kan vara att använda sig av samma 
frågor till alla respondenter, vilket även bidrar till att det blir lättare att systematisera och 
jämföra svaren. Semistrukturerade intervjuer är en blandning mellan standardisering och 
flexibilitet (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 85 och 86).    
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6.2 Urval  
 
Den första kontakten med förskollärarna skedde via email och telefon. Vi började med att 
kontakta de närliggande förskolorna för enkelhetens skull, det som Christoffersen & 
Johannessen kallar bekvämlighetsurvalet (2015, s. 57). På grund av de rådande 
omständigheterna i samhället (coronaviruset, covid-19) upplevde vi svårigheter med att få 
till samarbeten med förskolor och kontakt med förskolechefer. Vi vände oss då till bekanta 
förskollärare. Antalet informanter i studien avgränsades till sex informanter baserat på den 
begränsade tidsramen. Christoffersen & Johannessen hävdar att en avgränsning under tio 
informanter kan vara eftersträvansvärt i ett självständigt arbete på grund av just tidsbristen 
(2015, s. 54). Vid varje intervjutillfälle av samtliga sex förskollärare besvarades samtliga 
frågor i frågeguiden rörande ledarskapet kring både måltid och samling. Detta för att 
säkerställa mängden data för resultatet på grund av rådande omständigheter. På så sätt kunde 
vi båda i empirin utgå från fyra respondenter.         
     Vi har framförallt utgått från studiens problemställning i urvalet av informanter. Fast 
förskollärarna kan klassas som homogena i och med att de tillhör samma yrkeskategori och 
innehar samma roll, har vi inte begränsat antalet informanter efter detta. Studien innehåller 
ett homogent urval, där deltagarna har en liten variation i fråga om kännetecken då de tillhör 
samma subkultur och har liknande egenskaper (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 54). 
Gemensamma kännetecknen består av att samtliga respondenter har en 
förskollärarlegitimation samt en anställning som förskollärare. Anledningen till att vi 
avgränsar arbetet kring förskollärarnas ledarskap under måltids- och samlingssituationer 
beror dels på att ledarskapet i dessa moment kan frambringa många olika strategier.   

6.3 Genomförande  
 
Förskollärarna presenterades för studiens syfte och metod genom ett matrisbrev (se bilaga 
1). I den vidare kontakten med förskollärarna som visade intresse bifogades studiens 
frågeguide (se bilaga 2) samt en medgivandeblankett (se bilaga 3). Vid semistrukturerade 
telefonintervjuer kan det vara bra att i förväg skicka frågeguiden till intervjupersonerna. 
Intervjuns struktur tydliggörs då och respondenterna får samtidigt stöd att orienteras sig 
bland svaren och möjlighet att se hur länge intervjun varar (Gillham, 2008, s. 146–147). 
Intervjun spelades in eftersom vi ville rikta full uppmärksamhet och lyhördhet gentemot 
respondenterna i själva samtalet. Detta ger också ett stöd till att säkerställa att anteckningarna 
är korrekta (Bell, 2016, s. 196). Intervjuerna genomfördes individuellt i avskild miljö och 
ljudupptagning skedde via ytterligare en mobil. Vid samtliga intervjuer gavs ett muntligt 
samtycke till röstinspelning. Bell konstaterar att det är av största vikt att klargöra och 
påminna om att intervjun spelas in vid själva intervjutillfället, även då man tidigare fått ett 
godkännande (2016, s. 197).         
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6.4 Databearbetning och analysmetod  
 
Som vi tidigare beskrivit så valde vi att spela in våra intervjuer och där efter transkribera 
inspelningarna. Detta är viktigt av flera orsaker. Om en transkribering inte görs kan 
intervjuaren hävda något helt annat än vad som sägs, transkriberingen finns så att en 
eventuell granskning ska kunna ske (Bell, 2016, s. 197). Transkribering av intervjuerna 
bidrar även till att forskaren enklare kan gör tolkningar, kopplingar och sådant som kan vara 
till nytta när man arbetar med att analysera (Hallin och Helin, 2018, s. 72). 
     Vi har i och med analysen utgått från en tematisk strategi som bland annat Hallin och 
Helin redovisar om. Utifrån intervjuerna har vi lokaliserat centrala begrepp för vår studie. 
Vi har sökt efter intressanta fenomen som framkom i intervjupersonernas svar. Vi 
grupperade alla svar som hörde ihop i våra teman. Mindre betydelsefulla svar sorterades 
bort. För att skapa tydlighet i kategorierna var vi noga med att kategorierna inte överlappade 
varandra (2018, s. 75–76).  

6.5 Reliabilitet & Validitet   
 
En studies validitet berör hur väl studien undersöker det den påstå sig undersöka. 
Resultatvaliditet, huruvida vi mäter det vi påstår att vi mäter, går att utvärdera först när det 
empiriska fältarbetet är genomfört (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57). Validitet i vår studie 
uppfylls, då det empiriska materialet speglar ledarskapsroller i förskolan. Informanterna är 
alla representativa för den grupp som vi studerar och våra intervjufrågor är på ett tydligt sätt 
kopplade med vår forskningsfråga (Hallin och Helin, 2018, s. 88). 
     Reliabilitet berör hur väl instrument eller tillvägagångsätt ger samma resultat vid olika 
tillfällen. I och med användandet av en frågeguide har samtliga intervjuer genomförts på ett 
likartat sätt. Vilket har en påverkan på studiens reliabilitet. En annan faktor som kan påverka 
reliabiliteten är att förhålla sig opartisk genom att ha distans till informanternas svar, både 
under intervjun och efter (Bell. 2016, s. 133). Reliabiliteten begränsas av deltagarnas 
uppfattningar, då vi skulle intervjua samma informanter återigen efter en längre tid med 
samma frågeguide skulle troligen en mer eller mindre ny ledarstil kunna tydas.     

6.6 Etiska hänsynstaganden  
 
Det etiska hänsynstaganden vi gjort i båda delstudierna kommer här att presenteras. Där vi 
har utgått från Vetenskapsrådets CODEX. Informationskravet har tagits i beaktande då 
förskollärarna i början av kontakten informerats om studiens syfte samt upplägg, där deras 
roll i studien framgick. Det frivilliga deltagandet och rätten att avbryta sitt deltagande 
framgick även så. Samtyckeskravet följdes på sätt att en så kallad medgivandeblankett 
skickades till förskollärarna innan telefonintervjuerna ägde rum. Vid intervjutillfällena 
bekräftades medgivarblanketten muntligt (2010, s. 7 och 9). Konfidentialitetskravet gavs 
hänsyn då förskollärarna informerades om i vilken utsträckning studien kommer att delas, 
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de vill säga inom kursens gång och deltagare. Deltagarna i studien lovades anonymitet och 
inspelningarna användes endast för eget bruk. Rörande konfidentialitetskravet är det av 
yttersta vikt att obehöriga inte tar del av uppgifterna eller kan identifiera de deltagande 
personerna enligt vetenskapsrådet. Rörande nyttjandekravet så begränsades alla insamlade 
uppgifter till vår forskning, och all data kommer slutligen raderas när studien är avklarad 
(2010, s. 12 och 14).     
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7. Resultat och analys  

I delstudie 1 som skrivs av Eric, utgörs empirin från fyra förskollärare rörande ledarskapet i 
måltidssituationen i förskolan. I delstudie 2 som skrivs av Maria, utgörs empirin från fyra 
förskollärare rörande ledarskapet under samlingen.  I analysen har vi utgått från tidigare 
forskning och teoretiskt perspektiv. 

7.1 Delstudie 1, det pedagogiska ledarskapet under måltidssituationen    
 
Här presenteras resultat och analys utifrån intervjuer med fyra förskollärares rörande 
ledarskapet under måltidssituationen. De olika förskollärarna benämns vid citering som 
förskollärare A, B, C och D. Citering har används för att stärka analysernas trovärdighet.  
 

7.1.1 Förskollärarnas syn på måltidssituationen 
 
I intervjuerna fick förskollärarna beskriva vad måltiden i förskolan var enligt dem själva. 
Måltiden definierades som ett tillfälle främst för samtal och det sociala samspelet men också 
som en chans för återhämtning där man får tid att reflektera, ladda om och fylla på med ny 
energi.  
 

[…] det är både en stund för samtal med barnen om vad vi gjort under dagen […] dem berättar om våra 
aktiviteter och hemmets, både med oss pedagoger och varandra, så det handlar mycket om samtal under 
måltiden för oss […] måltiden handlar om socialt samspel men också att få i sig mat självklart […] 
(Förskollärare C, 2020) 

 
Så här uttrycker sig förskollärare A kring vad måltiden är:    
 

[…] måltiden för mig i förskolan är en social aktivitet skulle jag vilja säga […] mitt fokus egentligen 
med barnen kring måltiden är ju att prata och reflektera, det blir ju egentligen ganska mycket reflektion 
tror jag, med barnen kring vad vi har gjort […] såklart den här omsorgsbiten att alla barn har rätt till 
mätta magar och hälsoaspekten i det hela, men förutom det så försöker jag lägga fokus i att samtala 
med barnen [...] det blir ett väldigt bra tillfälle att samla upp och prata kring vad vi har gjort tidigare 
under dagen eller vad vi gjorde dagen före eller vad det nu är. Men också att förbereda för vad som ska 
komma […] vi jobbar ganska mycket med förberedelser egentligen […] men samtal är det ju i grund 
och botten, mycket samtal, socialt [...] (Förskollärare A, 2020)       

 
 Förskollärare B visar sig dela tidigare uppfattning men lyfter samtidigt fler aspekter, som 
att måltiden handlar om att komma nära och stärka barnen. 
 

[…] måltiden för mig det är ju på två sätt, först kan vi kolla på grundbehoven […] men sen så är ju 
måltiden också en form av samlingsplats också […] över mat och dryck så kan man få en 
reflektionsstund tillsammans, gå igenom vad har vi gjort […] snacka lite även om vad som händer 
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utanför förskolan, vad har ni gjort, vad gör ni hemma och lite sådär, komma lite närmare barnen, både 
på det vi gör på förskolan men också privat […] men också att det blir ett tillfälle att styrka barnen, de 
här barnen som kanske inte riktigt kommer till tals alla gånger, att de får en chans att dela med sig […] 
(Förskollärare B, 2020) 

 
Jag tolkar måltiden baserat på förskollärarnas utsagor, som ett tillfälle för att uppfylla 
omsorgskriterier som att bistå barnen med föda samt en chans att socialisera sig med 
varandra, både vuxna och barn emellan. Både social samvaro och omsorg är viktiga 
komponenter rörande måltiden enligt Livsmedelsverkets (2016, s. 10). Den sociala vikten 
under måltiden visar sig på olika sätt bland förskollärarna i intervjuerna. Främst genom att 
samtliga informanter uttrycker sig kring samtal som en central del rörande måltidens 
innehåll, med varierande orsaker som att få reflektera tillsammans, lyssna in och låta barnen 
uttrycka sig. Måltidens möjlighet att bistå barnen att utveckla sitt samspel, vilket 
Livsmedelsverket redogör för (2016, s. 10) tas tillvara och ges en stor plats av studiens 
informanter. En förskollärare gav uttryck för att måltiden handlade om att stärka och komma 
barnen närmare. En sådan tolkning av måltiden är också i linje med Livsmedelverkets råd 
rörande vad måltiden i förskolan bör kretsa kring, alltså att måltiden bör bygga upp relationer 
och trygghet (2016, s. 10).  
     Förskollärarna har i resultatet klargjort vad måltiden är för dem och hur dem förhåller sig 
i arbetet. Förskollärarna förmedlar i realiseringsarenan, en syn på det sociala innehållet som 
återfinns i formuleringsarenans riktlinjer. Nämligen Läroplanens uttryck för förskollärarens 
ansvarar att bistå barnen med stimulans och utveckling i sina sociala, språkliga samt 
kommunikativa färdigheter (2018, s. 15).  
 

7.1.2 Förskollärarnas syn på sin ledarroll under måltiden  
 
Ledarrollen under måltiden framkommer i intervjuerna av samtliga fyra förskollärare som 
något som bygger upp alternativt främjar gruppgemenskapen eller det individuella barnet.  
 
Rollen som ledare beskrivs av förskollärare A som att bland annat finnas tillhands för barnen 
som ett stöd i att upprätthålla och skapa en grund för samtalen under måltiden. Ledarrollen 
kretsar även kring att kunna bidra med en gemensam nämnare för gruppen att ta avstamp i.  
 

[…] jag har ju ett slags underliggande syfte med måltiden som en social aktivitet om man kan kalla det 
så. Så min ledarroll i det är att stödja och upprätthålla och liksom lägga någon form av grund vad vi ska 
samtala om och stödja barnen i deras diskussioner, i de allra bästa världar får man ju ta utifrån barnens 
utgångspunkter från en början […] så ser jag på min roll under måltiden. Det ska ju heller inte bli att 
jag sitter och frågar ut barnen […] utan jag vill ju vara någon form av, ja ett stöd liksom, till barnens 
diskussioner, tankar och idéer […] (Förskollärare A, 2020)   

 
Förskollärare B berör arbetet med och stärka barns relationer gentemot varandra i samspelet 
under måltiden och att dra nytta av de specifika situationer måltiden erbjuder. 

 
[…] att se varje barn och någonstans uppmuntra dem till att […] det här också är ett forum för dem att 
uttrycka sig, att komma till uttryck, kanske att i mindre grupper […] lite mera avslappnat lyfta saker, 
prata om saker, vad har hänt […] nu är det ju en situation […] där det också kan bli möten, 
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konstellationer som kanske inte sker spontant i leken […] och det tycker jag är viktigt just att alla ska 
ju ändå, ja men bidra till den här tillhörigheten, att man tillhör […] alla ska någonstans ha en relation 
till varandra, där jag blir den som kan möjliggöra det här […] (Förskollärare B, 2020) 

 
Förskollärare C går in på att alla barn ska få komma till uttryck. Hen beskriver att ledarrollen 
är något som handlar om att känna av gruppen samt stärka barnens självkänsla, att lyssna 
och vara uppmärksam på vad barnen uttrycker.      
 
Förskollärare D lyfter arbetet med den sociala samvaron och att vara en bra kompis. Hen 
uttrycker sig så här kring sin ledarroll: 
 

[…] ibland får man leda barnen, beroende på vilka ämnen dem kommer in på, då får man ställa ledande 
frågor, så att man nästan styr barnen liksom […]  (Förskollärare D, 2020)  

 
Det framkommer i resultatet som viktigt för samtliga förskollärare i ledarrollen att arbetet 
kretsar kring att stärka barnet och gruppen. Måltiden som ett undervisningstillfälle lyser 
igenom enligt mig bland samtliga fyra förskollärare då ledarrollen definieras av begrepp som 
innefattar att informanterna ska stödja, upprätthålla, uppmuntra, stärka och uppmärksamma 
barnen etcetera i diskussioner, dialoger och aktiviteter rörande sin självständighet. 
Förskollärarnas syn på sin ledarroll går på så sätt i linje med Läroplanen som påpekar att 
förskollärarens undervisning ska ämna utveckla barnen genom inhämtande av olika 
kunskaper och värden (2018, s. 19).  
     Ovannämnda begrepp i analysen, som innefattar förskollärarnas definition av sin ledarroll 
motsäger enligt mig ett auktoritärt ledarskap. Det auktoritära ledarskapet består av att ledaren 
ensam strukturerar och bestämmer vad som sak göras (Lewin & Lippitt, 1938, 294). I frågan 
om utformandet av innehållet i aktiviteterna ser jag istället barnen som utgångspunkt. Barnen 
skapar delvis själva, inklusive med stöd från förskolläraren måltidens handling och på så sätt 
skulle man kunna påstå att barnen möjliggörs att välja upplägg. Det talar enligt mig mer för 
en demokratisk ledarskapsstil, vilket erbjuder olika metoder som barnen kan använda sig av 
(Lewin & Lippitt, 1938, s. 294). Ledarskapet som beskrivs lägger stor vikt i en socialiserande 
samvaro, där barnen har ett stort inflytande kring själva utformandet. Resultatet berör i 
mycket liten utsträckning uttalanden som rör disciplineringen kring måltiden. Det som 
kommer fram är att förskollärare D ibland styr över samtalsämnen som inte anses lämpliga 
eller passande. Inga exempel på ordningsfrågor ges, informanternas syn kring disciplinering 
i och med ledarrollen kan därför tolkas som mindre viktigt.  
 

7.1.3 Barnens möjligheter att påverka under måltiden  
 
Barnen får på varierade sätt möjlighet att påverka under måltiden. Samtalets innehåll kring 
måltiden är enligt min uppfattning något som ligger fritt för barnen att forma och som ofta 
kretsar kring barnens intresse.  
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Vid behov av stöttning att få igång samtal under måltiden beskriver förskollärare A sig inta 
ett förhållningssätt där hen tar avstånd från slutna frågor, så att samtalen kan grunda sig i 
barnen och vad dem vill ta upp.  
 

[…] samtalens natur under mina måltidssituationer de är ju egentligen helt och hållet utifrån barnen i 
den mån det fungerar, behöver jag stötta upp och liksom komma med något ämne, med några ord som 
liksom sätter igång en diskussion, ja men då är det ju mitt ansvar att göra det så klart […] (Förskollärare 
A, 2020) 

 
Hen visar också på ett anpassande utifrån barnen i sin förklaring för varför samtalet ges en 
så stor roll under måltiden. Orsaken grundar sig i att det inte finns många barn som bara vill 
sitta rakt upp och ner på en stol och äta sin mat, samt att det inte blir speciellt stimulerande 
för någon.  
 
Även då jag ser det som att förskollärarna som intervjuats värdesätter samtal kring 
matbordet, bestämmer barnen hur pass delaktiga de vill vara.   
 

[…] för vissa barn är det väldigt viktigt att bara äta först och sen prata tillexempel, så det handlar om 
att känna av gruppen […] (Förskollärare C, 2020) 

 
Samtliga förskollärare uttrycker att de på något sätt försöker uppmuntra barnen till att smaka 
ny mat. Genom att försöka inspirera eller uppmuntra barnen till att prova nya saker och vidga 
vyerna. Men barnen bestämmer själva vad och hur mycket som dem vill äta.   
 

[…] men vad dem väljer att ta, vilken grönsak de väljer, vad de väljer att ta bort och så, där har dem ju 
ett val att göra […] (Förskollärare B, 2020) 

 
Sittplatserna var generellt mer bestämda på förhand men undantagsvis något barnen också 
kunde påverka. En förskola erbjöd barnen att själva bestämma vart de skulle sitta och äta 
under fredagarna.  
 

[…] dem har bestämda bord som dem sitter vid med men på fredagar brukar vi ha lite friare, att dem 
får välja […] det är svårt för våra barn att påverka varje dag vart dem ska sitta liksom. Men dem får ju 
påverka men inte varje dag tänker jag […] men jag tror att dem skulle önska att dem fick välja plats 
fritt varje dag, det tror jag. Men det går tyvärr inte i vår verksamhet, tyvärr […] (Förskollärare C, 2020) 

 
En annan förskollavdelning valde att ha ett bord utan vuxna, barnen som placerades vid detta 
bord valdes dock ut av de vuxna. 
 

[…] barnen har inte så stora möjligheter när det kommer till vilka platser de ska sitta på. Men dem får 
ju ta maten själva, de får ju välja hur mycket av, ja men om det är ris eller kyckling så får de ju välja 
hur mycket av det dem vill ha […] (Förskollärare D, 2020) 

 
I och med att samtalens innehåll under måltiden bottnar sig i och formas utifrån barnen 
själva, faller just detta förhållningssätt enligt mitt tycke ganska nära det demokratiska 
ledarskapet. Där man som ledare uppmuntrar till beslut som härstammar från gruppen 
(Lewin & Lippitt, 1938, s. 293–294). Delvis berör dock flera förskollärare hur dem är med 
och vinklar samtalen under måltiden, men att dem då försöker utgå från barnens intresse, 
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och det barnen gett uttryckt för eller förmedlat, och barnen görs på så sätt delaktiga i hur väl 
arbetet läggs upp. Dock framkommer det endast av en förskollärare att barnen vid ett fåtal 
tillfällen delaktigörs i beslut kring vad för mat som serveras. Barnens val kretsar mestadels 
kring den egna tallriken. Därför går ledarskapet i resultatet också delvis emot ett 
delaktiggörande av baren. Barnen får också sällan själva välja vilken plats de sitter på under 
måltiden. Rörande Lewin & Lippitts demokratiska ledarskap erbjuds barnen bestämma vilka 
dem bland annat vill arbeta med (1938, s. 294). Jag kopplar här samman vilka barnen vill 
arbeta med och vilka barnen vill sitta med under måltiden. Att man på fredagarna brukar ha 
det lite friare med just sittplatserna skulle kunna tolkas som att man intar en låt-gå ledarskap. 
Att förskollärare C kommentar att detta inte skulle fungera att förhålla sig på det sättet 
dagligen, stärker misstankarna kring ett tillbakadraget ledarskap. Det är just med ett passivt, 
tillbakadraget förhållningssätt, där barnen tillåts bestämma hur saker görs, som Málten 
sammanfattar låt-gå ledarskapet (2000, s. 62–63).   
 

7.1.4 Hur hanteras och framkommer störningsmoment?   
 
Störningsmoment under måltiden som kommer till uttryck hos förskollärarna rör bland annat 
miljön. Som att måltiden många gånger blir det första mötet med övriga barn på förskolan 
utanför den egna gruppen, då förskolan har en gemensam matsal. Eller placeringen av barnen 
på avdelningen. Ett förebyggande arbete av störningsmomnten kring miljön skedde genom 
att begränsa aktiviteterna runt omkring, för att förse barn med en lugnare miljö. Barn som 
ofta besöker toaletten under måltiden placeras som åtgärd närmast toaletten och barn som 
lätt tappar koncentrationen placeras vid det bord som är mest avlägset från sådana eller 
likartade aktiviteter.      
 
Störningsmoment uppfattas också som något som delvis är av värde. Förskollärarna 
prioriterar inte enbart att försöka få bort varande störningsmoment, utan även arbeta kring 
dem. Tillsammans med barnen för att lära. 
 

[…] man kan inte bara ta bort saker utan man får se det som det är, att man är medveten som pedagog. 
Ja men, det här kan vara utmanande för vissa barn att det är så här men hur gör vi då för att stötta det 
barnet, för att klara den här utmaningen. Det är så man får tänka liksom […] (Förskollärare A, 2020) 

 
Det framkommer också som viktigt att bevara lugnet. Att vid eventuella störningsmoment 
inte låta frustration gå ut över barngruppen, barnens stund och måltiden.       
 

[…] då får man ju prata med barnen, ja och så, det är det där med att ha en dialog, föra lugnt och då 
tycker jag i alla fall att det löser sig […] (Förskollärare B, 2020)                         

 
En annan förskollärare om lugnet: 
 

[…] att inte brusa upp, utan vara lugn men ändå vara tydlig med barnen […] (Förskollärare C, 2020)  
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Baserat på resultatet hur förskollärarna hanterar störningsmoment kan man konstatera att det 
råder en stor enighet om att förskollärarna inte antar ett auktoritärt ledarskap. Lewin & 
Lippitts definierande av ett auktoritärt ledarskap innefattar även pedagogens bemötande, och 
i just ett auktoritärt ledarskap förhåller sig pedagogen opersonlig kring aktiviteter, snarare 
än att inta ett vänligt eller strängt förhållningsätt (1930, s. 294). Jag ser det som att 
förskollärarna bemöter barnen personligt kring måltiden och vid uppkomna 
störningsmoment genom att många gånger vända sig till barnen i dialog samt att man ger 
uttryck för barnens egna, barnens stund och barnens måltid.  
     Ramfaktorer, som det fysiska rummet (verksamhetsfaktor) ser jag här träda fram och 
påverka förskollärarens praktiska möjligheter. Förskollärare A och C begränsas båda utifrån 
förskolans lokaler. Realiseringen av måltiderna styrs och begränsas här istället av faktorer 
kring miljön. Rörande transformeringsarenan, ger förskollärare A uttryck för ett 
engagerande i den styrande faktorn på så sätt att hen även ser denna som något inspirerande 
och drivande i hens förhållningssätt. Förskollärare C förebygger mer rådande faktor och kan 
tolkas uppfatta denna som mer av ett hinder i lärandeprocessen.                
 

7.1.5 Ett gott ledarskap enligt förskollärarna 
 
Förskollärarna beskriver ett gott ledarskap som något som innefattar barnens intressen, 
delaktighet, tankar och idéer.     
 

[…] att man får barnen närvarande, att man får barnen delaktiga, att barnen får påverka det tycker jag, 
det är ett gott ledarskap för mig […] (Förskollärare B, 2020) 

 
Ett gott ledarskap framträder som att lyfta upp det kompetenta och självständiga barnet.  
 

[…] för att man är vuxen och ledare behöver det inte betyda att man alltid vet allt eller att man måste 
bestämma allt, det är liksom, man får ta reda på olika saker med barnen och så […] vad dem tror, ta 
med deras tankar […] (Förskollärare D, 2020) 

 
Tydlighet framkommer också vid intervjuerna, när förskollärarna själva beskriver vad ett 
gott ledarskap består av. En tydlighet jag ser som består av att uppnå en miljö utan att 
ramarna varken blir för otydliga eller fasta. Som innefattar en balans i att göra barnen 
medvetna om vad som ska komma och vad som förväntas av dem. 
 
Barnens centrala roll, delaktighet, och betydelse som förespråkas av informanterna i ett gott 
ledarskap, förverkligas i praktiken utifrån Lewin & Lippitts tre ledarskapsstrategier genom 
ett demokratiskt ledarskap. Då detta erbjuder barnen möjlighet och uppmuntran till egna 
beslut (1938, s. 293–294). Vilket jag ser som ett starkt argument för att påstå att dessa 
förskollärare föredrar det demokratiska ledarskapet.  
     På det sätt som förskollärarna uttrycker tydlighet distanserar sig både från det auktoritära 
och låt-gå ledarskapet. Förskollärare B berättar att ett allt för passivt ledarskap gör barnen 
osäkra i vad som ska göras och bistår inte till att skapa några lärandesituationer, för att barnen 
då går miste om chanser till reflektion och mothugg i lärandet. Hen tar även ställning till att 
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ett allt för styrt, diktatoriskt ledarskap, där ledaren enskilt bestämmer vad som ska göras utan 
att lyssna in barnen inte heller är att föredra.   

7.2 Delstudie 2. Samlingen och det pedagogiska ledarskapet 
 
I delstudien presenteras resultat och analys med avstamp i intervjuerna från fyra 
förskollärares syn på ledarskapet i samlingen. Citaten från förskollärarna anges för ökad 
trovärdighet i analysen. Förskollärarna benämns inte vid sina egna namn utan citeras som 
förskollärare A, B, C och D.  
 

7.2.1 Vad är samlingen i förskolan?  
 
I intervjuerna framgick att förskollärarna ansåg att samlingen kan vara så mycket. Den kan 
var en plats för möten, en plats där gemenskap skapas, en plats för lärande, en lugn plats, en 
paus för fruktstund men också en plats att ta del av information. 

 
[…] det är enda gången som vi har helgrupp, en helgruppsamling och det är en gemensam stund 
tillsammans. Så det handlar om en stund där vi möts tillsammans, går igenom dagen. Vi brukar äta frukt 
tillsammans också.   […] (Förskollärare A, 2020) 

 
Samlingen enligt förskolläraren är till för att hela gruppen ska få mötas tillsammans. Jag 
tolkar det som att barnen är uppdelade under dagen men möts i samlingen. Gemenskapen 
ses som viktig för läraren eftersom barngruppen i övrigt är ganska utspridd. 
 

[…] en samling kan ju vara så mycket för mig, men det är en tid för barnen, dels få reda på vad ska vi göra 
under dagen, det är lite av ett informationsmöte, man sitter tillsammans, man kan ha frukt […] 
(förskollärare B, 2020) 
 

Förskollärare B tar även upp frukten som tidigare förskollärare nämnde, frukten är en del av 
samlingen som barnen får och blir som en liten energi boost för barnen.  
 

[…] Enbart för att samla ihop gruppen eftersom vi har varit ute innan, liksom för att lugna ner dem lite och 
så, sen efter att man suttit i samlingen går man och tvättar händerna och går och sätter sig vid sitt bord […] 
jag jobbar med barn i åldrarna 1–3 det är nog ganska stor skillnad på hur man gör i de äldre åldrarna 
(Förskollärare D, 2020) 
 

Samlingen kan ses som en plats där man får barnen att varva ner, förskollärare D använder 
samlingen på så sätt och enligt mig, är hen inte ensam om att göra på det sättet i förskolan. 
 
I alla förskollärares svar framkom det att samlingen i förskolan är en mötesplats där en lugn 
stund och gemenskap kan skapas. Både förskollärare A och B svarade att samlingen även är 
till för att informera barngruppen om vad som ska hända under dagen, så att de också kan ta 
del av dagordningen. Det är ett vanligt demokratiskt återkommande moment i samlingen där 
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ledaren i början förklarar generellt vad som ska hända under dagen (Lewin och Lippit, 1938, 
s. 294).              
     Förskollärarna A och B använder här formuleringsarenan med riktlinjer från Läroplanen 
för att delge barnen information om dagen. Samlingen i sig blir då till extra hjälp för 
pedagogerna i transformeringsarenan för att informera barngruppen (verksamheten). I 
realiseringsarenan får då barnen reda på vad som ska hända under dagen. Läroplanen för 
förskolan tar upp just denna riktlinje som ligger på förskollärarens ansvara för att varje barn 
får ett konkret inflytande över arbetssätt och innehåll (2018, s. 16). 

Förskollärare D, som har samlingar med de små barnen, förklarar att samlingen är till för 
att just samla barnen och att de ska finna ro innan lunchen. Här tolkar jag att förskolläraren 
har samlingen som en strategi, just för att få barnen lugna. Men också för att hålla barnen på 
samma ställe, för att de inte ska springa runt och bli uppjagade. Att samla ihop barnen blir 
då det alternativ som föredras, för att förbereda dem för andra aktiviteter. Oftast innan 
lunchen görs en samling för att markera att strax ska måltiden starta och nu är leken slut 
(Broberg m.fl. 2012, s. 209). Barnen är 1–3 år och har inte lika mycket att säga till om, det 
är förskollärarna som bestämmer. Ledarskapet tolkar jag därför som auktoritärt då barnen 
inte får säga sitt och förskolläraren fattar besluten (Lewin och Lippit 1938, s. 293).   

 
7.2.2 Det viktigaste i samlingen   
 
Det råder en stor samstämmighet bland de intervjuade förskollärarna angående samlingens 
funktion. Att gemenskap skapas bland barnen i barngruppen, men likaså med de vuxna är 
betydelsefullt. 
 

[…] det är nog gemenskapen som det blir när man sitter tillsammans, att alla barnen får vara med i ett 
sammanhang och vara delaktiga. Och sen att det kan också bli det här lärandet som man gärna vill få med 
är också på något sätt, men att man gör det tillsammans […] (Förskollärare C, 2020) 
 

Förskollärare C värdesätter gemenskapen, att det bildas ett sammanhang, men också att det 
blir ett lärande.  
 

[…] det är att reflektera men det finns, det är väl bland det viktigaste, ett sätt kan ju vara att bara få skapa 
en lugn stund, annars kan det vara att skapa en gemenskap eller sång och dans och man får röra på sig 
tillsammans, att barnen ska få känna sig delaktiga under sin dag […] […] Samlingen är hos oss rutinbundet, 
min grupp har stora behov av att följ rutiner […] (Förskollärare B, 2020) 
 

Förskollärare B delar tidigare uppfattning, men tar även upp andra värderingar, som att 
reflektera med barnen, rutiner och att skapa en lugn stund. Att alla barnen får synas kan göras 
på olika sätt i samlingen. Förskollärare D tar upp rekvisita i form av kort på barnen: 
 

[…] Vi har två olika tygpåsar en med kort på alla barnen och så tar vi upp ett kort, och frågar ”vem är det 
här?” och de barnet som är på kortet får komma fram och ta sitt kort och sätta den på en whiteboardtavla 
som vi har och så gör vi så med alla barn. Och de barn som behöver stöd, hjälp följer vi liksom med och 
”sätt ditt kort här”, sen när vi har gjort det så räknar vi alla bilderna och sedan tar bort dem från tavlan och 
räknar hur många som var där […] […] Att vi fångar alla barnen, speciellt det här med korten, man visar 
att du är här i dag, här är du och här är du, så att alla liksom får synas […] (Förskollärare D, 2020) 
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Förskollärare D:s strategi är att fånga barnen med dessa kort och i formuleringsarenan så 
skapas en möjlighet till lärande med korten, där själva barngruppen är ramen 
(verksamheten). Förskolläraren vill fånga barnens uppmärksamhet i samlingen, men också 
visa vilka barn som är i samlingen. I transformeringsarenan, det är där förskolläraren 
använder korten för att förmedla vilka som är där. Eftersom barnen är så små tolkar jag 
korten som ett extra stöd för barnen som tydliggör innehållet i samlingen. Barnen som själva 
går fram och sätter sitt kort på tavlan eller med hjälp av förskolläraren, visar att jag är här.  I 
läroplanen så finns målet att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
självständighet och tillit till sin egen förmåga (2018, s. 13) I realiseringsarenan blir resultatet 
att barnen stärker sin självkänsla när de inför gruppen ställer sig upp och tar sitt kort till 
tavlan.  
      Förskollärare B använder samlingen som rutin och det gör att barnen känner sig trygga 
och bidrar till de lugn som blir när man känner igen sig i aktivitetens struktur. Samlingens 
syfte enligt dessa förskollärare tolkar jag handla om att samlas, få känna samhörigheten som 
bildas när alla i barngruppen sitter i ringen (Lewin och Lippit 1938, s. 293).   
 

7.2.3 Samlingen och rollen som ledare  
 
I intervjuerna redogör förskollärarna att deras roll under samlingen är att vara inspirerande, 
att fånga upp barnen och att barnen ska få komma till tals. 
 

[…] Jag tänker att den är ganska viktig ändå. jag ser själv när jag håller en samling att barnen lägger mycket 
fokus riktat på mig, alltså den som håller i samlingen. Där jag tänker att man är inspirerande och också 
förbered på något sätt för att barnens förväntningar införlivas, man ser att de har en förväntning på vad som 
ska hända under samlingen. Så jag tänker att man har en viktig roll där […] Förskollärare C, 2020) 
 

Förskollärare C kan se på barnen, när hen håller i en samling att barnen har förväntningar på 
vad som ska hända, så rollen är viktig enligt hen. Planeringen är också av sin vikt enligt 
förskollärare A. 
 

[…] Ja jag är ju förskollärare, det är jag som brukar hålla samlingen och jag planerar också samlingen. Det 
handlar om att man ska behålla fokus och planera samlingen innan, att man har ett innehåll som lockar 
barnen som är intressant, och som ledare ska man vara öppen för frågor och funderingar för barnen. Men 
också tänka på vad klarar de här barnen och gruppen av. Vi har inte så långa samlingar, för de klarar inte 
riktigt av det. Man vill inte heller att barnen ska misslyckas under en sådan situation utan det ska vara en 
stund där vi ja, där vi ska känna glädje tillsammans så det handlar mycket om planering tänker ja, som 
ledare […] (Förskollärare A, 2020) 
 

I citatet förklarar förskolläraren A att fokus måste finnas och att planeringen görs innan. 
Förskollärarna B utgår mycket från barnen i sitt ledarskap. Barnen har en stor del av 
förskollärarens roll och det syns tydligt i samlingen: 
 

[…] Jag vill lyfta barnen, jag vill ta reda på vad dem vill, jag vill att de ska vara delaktiga, att de ska kunna 
få säga, få påverka sin vardag och sin tid på förskolan och hur undervisningen då ska få fortlöpa, och det 
är ju det här mitt ledarskap ska komma fram, det är ju att jag ska möjliggöra det här, min roll är att alla ska 
komma till tals under samlingen, det är ju grundat utifrån vad barnen tycker och tänker, demokratiska 
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samhället med demokratiska principer inom förskolan, liksom, det är det jag behöver möjliggöra för barnen 
[…](Förskollärare B, 2020). 
 

Det är i samlingen som förskollärarna kan se hur barngruppen fungerar, hur det skapas 
gemenskaper, och hur ledarskapet ska komma fram. 
 
Förskollärarna A, B och C anser att deras roll är viktig i samlingen, fokus ligger på dem och 
hur de ska få barnen delaktiga. Det är de som planerar innehållet och samlingens struktur för 
att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärandetillfälle. Ledarens roll tydliggörs i samlingen i 
och med dess struktur och innehåll, och syns här tydligare än ute i förskolans andra rum 
(Rubinstein Reich 1993, s. 235). 

Förskollärare A beskriver att hens roll är att planera samlingarna efter barnen i gruppen, 
de klarar inte av att sitta stilla i längre stunder. Här är tiden i verksamheten ett hinder för 
förskolläraren, och för att få till ett lärande måste tankesättet utgå från formuleringsarenan, 
Läroplanen. Jag tolkar det som att barnen blir rastlösa i samlingen efter en längre tid. Detta 
påverkar då både barnen och förskolläraren själv under samlingen. Förskolläraren 
transformerar, väljer att planera in för kortare samlingar och på så sätt förhindras rastlösheten 
som uppstår. I realiseringsarenan, då förskolläraren genomför sin anpassade samling med 
barnen, får läraren den reaktion hen efterfrågade. Barnen blir mer fokuserade på samlingen, 
detta slutskede kan säga att realiseringsarenan och transformeringsarenan går hand i hand.  

Förskollärare B tar upp demokratin i förskolan och utrycker vikten av att barnen ska vara 
delaktiga och påverka undervisningen, det är vad ledarskapet betyder för hen och det är vad 
förskolläraren vill möjliggöra med sitt ledarskap. Förskollärarens ledarskap ser jag skiljer 
sig i motsats till det auktoritära ledarskapet som består av. Att ledaren själv tar alla beslut 
och strukturerar på sitt sätt, samt håller avstånd från gruppen (Lewin och Lippit 1938, s. 
294).  

 
7.2.4 En vanlig samling 
 
I intervjuerna visade det sig att två av förskollärarna hade liknande rutiner när det kommer 
till början av samlingen. Samlingen har många rutiner och de kan se olika ut, men ändå ha 
samma funktion.  
 

[…] Vi samlar barnen i en ring på en matta på golvet och sen är ju tanken att man har samlingen, vi brukar 
starta upp med en sång, alltid samma. Så att det blir en rutin för barnen så att de vet, ”ja nu kommer den 
här sången” och den består av en namnsång där vi samlar alla barnen och sjunger deras namn, och därefter 
brukar vi ibland räkna alla barnen. Så man får in lite matematik också. Och det kan vi göra antingen 
tillsammans eller att ett barn går runt och räknar, ifall något barn vill räkna alla […] (Förskollärare C, 2020) 
 

En sång med barnens namn skapar gemenskap då barnen är samlade och sjunger 
tillsammans.  

 
[…] Vi har två olika tygpåsar en med kort på alla barnen och så tar vi upp ett kort. Och frågar ”vem är det 
här?” och de barnet som är på kortet får komma fram och ta sitt kort, och sätta den på en whiteboardtavla 
som vi har och så gör vi så med alla barn. De barn som behöver stöd, hjälp följer vi liksom med och ”sätt 
ditt kort här”, sen när vi har gjort det så räknar vi alla bilderna och sedan tar bort dem från tavlan och räknar 
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hur många som var där. Sen så tar vi fram de andra tygpåsen och där har vi rekvisita till varje sång som vi 
sjunger, för vi pratar inte så mycket om vilken dag det är och så, när man tar fram dessa påsar gör ju att 
barnens spänning ökar lite, nu är det samling, och vad finns de i, och nu kommer hon med påsarna nu ska 
vi städa inför samlingen […] […] Vi sitter runt en matta på golvet. Fast vi upplever att barnen inte sitter 
stilla, så från och med nästa vecka så kommer vi låta barnen sitta på stolar runt mattan […] (Förskollärare 
D, 2020) 
 

Förskolläraren D tar upp att med rekvisita och bilder skapas rutiner och spänning i 
barngruppen, detta gör att barnen veta vad som ska hända.  
 
Båda förskollärarna D och C börjar samlingarna på ett traditionellt sätt, de sitter i en cirkel 
på golvet. Förskollärare D uppmärksammar även att de upplever att barnen inte sitter stilla i 
deras samling på golvet och ska pröva ett annat sätt att få barnen mera fokuserade, genom 
att byta till stolar i samlingen, så att samlingen kan fungera. Förskolläraren upplever att 
miljön, det vill säga golvet i verksamheten blir till ett hinder för barnen i samlingen. I 
Läroplanen, formuleringsarenan finns riktlinjer att arbetslaget ska främja barnens förmåga 
att vara delaktiga […] (2018, s. 16). Förskolläraren och barnen själva blir påverkade av att 
barnen inte sitter stilla på golvet, om barnen inte sitter stilla blir de inte delaktiga under 
samlingen. Då i denna arena får arbetslaget tänka ut hur det ska gå till väga. I 
transformeringsarenan blir då arbetslagets planering av valet att ha stolar i samlingen synligt 
vid nästa tillfälle. I realiseringsarenan kommer arbetslaget kunna se om deras tankesätt 
fungerade. Om det blir ett lyckat resultat, gynnas barnens lärande i och med att det bli mer 
fokuserade om de sitter på stolarna. Här uppfattar jag att de yngre barnen inte har någon 
talan, beslutet är taget av de vuxna, ett autoritärt ledarskap. Det är förskolläraren som 
beslutar att barnen ska sitta på stolar (Lewin och Lippit 1938, s. 293) 
 

7.2.5 Barnens intresse under samlingen 
 
I intervjuerna kom det fram att samtliga förskollärare väljer att fokusera på att fånga upp 
barnen och det är just det som är syftet med samlingen, att alla barnen ska fokusera på den 
som leder samlingen. Förskollärarna har även olika strategier för hur de ska behålla barnens 
intresse, något som också är viktigt. 
 

[…] sen så tar vi fram tygpåsen och där har vi rekvisita till varje sång som vi sjunger […] […] Jag upplever 
att rekvisitan gör jättemycket, liksom att jag får dem att se det innan vi börjar sjunga och att de kan referera 
till, tillexempel en spindel, då kan samtidigt barnen få välja, det finns många olika sorters spindelsånger, 
lilla, stora och rockspindeln, och då får dem vara med och påverka och välja vilken dem vill, rekvisitan gör 
jättemycket (Förskollärare D, 2020). 
 

Förskolläraren i citatet ovan använder tygpåsar med olika innehåll för att skapa intresse hos 
barnen. Förskollärare C svarade såhär:  
 

[…] man ju göra på lite olika sätt, men det vanligaste är att man kan, att jag själv gör det med inlevelse så 
att det blir, så att man fångar barnen genom att man använder sin röst på olika sätt eller att man har med 
sig någonting, en liten handdocka eller att man gör någonting speciell, en liten sak så där, som fångar 
barnen, ibland räcker det bara att man har en röst så att man pratar på ett sådant sätt som gör att de liksom 
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sitter kvar och lyssnar och vill höra mer. Och sen så klart gör man något som är intressant så brukar de vara 
intresserade och uppmärksamma (Förskollärare C, 2020). 

 
Att bjuda på sig själv, att skoja till det genom att förvränga rösten kan även det fånga barnens 
intresse. 
 

[…] de brukar få uppgifter, fruktvärd och då får man deras intresse med de, att ” jag har en roll som är 
viktig här” och det är något som barnen har önskat, alla vill vara med. Så där har vi fångat deras intressen 
just för samlingen, där presenterar de också vad de kommer bli för mat i dag […] (Förskollärare A, 2020) 
 

Som förskolläraren berättar i citatet ovan så skapas intresse om barnen får vara med och 
bestämma, för att sedan fullfölja önskningen. Förskolläraren har lyssnat på barnen och gjort 
fruktstunden lärorik men också rolig genom att barnen presenterar frukten. 
 
Att fånga alla barns intresse i en samling kräver mycket planering men också olika tankesätt 
och strategier från förskolläraren. Förskolläraren C förklarar att barnen fångas med hjälp av 
röstläget. Det tar även Holmgren-Lind upp att ledaren kan använda sig av rösten på olika 
sätt, som att förvränga rösten i talet, eller att ändra tonläget i högläsningen (2011, s. 85). Jag 
håller med förskollärare C, att en sådan liten sak som att ställa om sin egen röst, kan vara till 
hjälp för att fånga upp allas uppmärksamhet och på så vis göra alla delaktiga i barngruppen 
(Lewin och Lippit, s. 293.) Att ledaren använder sin röst för att komma åt barnen och göra 
dem intresserade är troligtvis en använd strategi bland många. Speciellt för att de barn som 
kanske inte delar samma intresse ska få chansen att bli intresserade. På så sätt kan alla delta 
och känna den här samhörigheten. Det är just en sådan liten, men mycket viktig strategi, som 
jag delar Rubinstein Reich åsikt, om yrkesrollens tydlighet, att den syns just då i samlingen 
(1993, s. 235).  

Förskollärare D använder sig av rekvisita, just för att fånga de små barnens 
uppmärksamhet. Tygpåsarna i sig själv, gör väldigt mycket redan från början. Speciellt när 
innehållet i påsen kan bytas ut inför de olika årstiderna och högtiderna, det gör att spänningen 
ökar när sakerna rätt som det är inte är de samma som förra gången. Hägglund resonerar, att 
om inte ledaren kan göra gruppen intresserade under en aktivitet i samlingen, så kan inte 
ledaren förvänta sig att gruppen ska bli intresserade (2011, s. 24). I formuleringsarenan 
planerar förskolläraren in tygpåsarnas olika innehåll i samlingen, beroende på vad som 
barnen ska undervisas med. Tygpåsarna skapar en möjlighet för förskolläraren att fånga 
barnen, och får på så sätt ut sitt mål med samlingen. I transformeringsarenan blir hens 
tankesätt synligt då påsens innehåll bidrar med ett lustfyllt lärande för alla barnen. När en 
spindel dras från påsen får barnen möjligheten att välja vilken slags spindel låt de vill sjunga, 
det finns några varianter. 
      Både förskollärare A och D fångar sina barn på olika sätt, men båda strategierna fungerar. 
Strategierna med att använda påsar och att barnens önskan om att vara fruktvärdar gör att 
barnen blir uppmärksamma och intresserade. Förskollärare A tar vara på barnens önskan om 
att bli fruktvärdar, ett tillfälle då förskolläraren låter barngruppen ta beslutet (Lewin och 
Lippit, 1938, s. 293). 
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7.2.6 Förskollärarna om sitt ledarskap  
 
I intervjuerna framkom det att tre av förskollärarnas tankar kretsade kring fokuset på barnen, 
att trygghet skapas, att alla syns under samlingen och att de själva ska vara tydliga i sitt 
ledarskap.  
 

[…] Man ska föregå med gott exempel, visa den rätta vägen, eller det rätta sättet eller vad man nu ska 
säga, och att man finns där för barnen och visar att jag finns här för dig, som en trygghet att jag ska vara 
en trygghet för barnen och att de ska känna att de kan komma till mig. Om det är något, ja att finnas där 
för de och att vara en trygghet och en förebild det är viktigt (Förskollärare C, 2020) 
 

Förskolan ska förbereda barnen för vuxenlivet, mycket av det lär sig barnen utifrån de vuxna 
som de möter varje dag i förskolan. Förskollärarna har alla barns ögon på sig. 
 

[…] Det handlar om att vara, alltså väldigt lyhörd tycker jag för barnens tankar och funderingar och frågor, 
men också vara tydlig i sitt ledarskap för alla barn behöver tydligt ledarskap, men att man är lyhörd […] 
[…]  när man jobbar med yngre barn så måste man vara ledare på ett annat sätt än med de äldre […] jag 
tänker också just när man har skolbarn att de kräver andra, ett annat ledarskap oftast (Förskollärare A, 
2020)  
 

I citatet tar förskolläraren upp att i olika åldrar behövs olika ledarskap, men att man ändå är 
lyhörd och tydlig i sitt ledarskap. 
 

[…] Vara tydlig, lyssna in barnen, lugn och tydlig. Se varje barn tycker jag. Försöka få alla att komma till 
tals under samlingen, och görs dem inte det då, får barnet komma till tals under nästa samling […] 
(Förskollärare B, 2020) 
 

Förskollärare B tar upp i citatet att hen försöker få alla barn att göra sig hörda, men med 
många barn i samlingen kan det bli att någon får vänta med att säga sitt.  
 
Förskollärare B lyfter också vikten med att alla barnen ska komma till tals. Strategin som 
visar sig i hens ledarskap just i en sådan situation blir, att barnet som inte kom till tals denna 
gång får komma till tals i nästa samling. Denna strategi anser jag förskolläraren visar ett 
tydligt demokratiskt sätt att gå till väga på. Men det kan bli lite farligt tänker jag, att lova 
något sådant. Här funderar jag kring vad som kan hända nästa dag. Förskolläraren kan 
glömma bort att barnet skulle få säga sitt och då kan ledarskapet bli ett låt-gå ledarskap. Det 
ledarskapet synliggörs av att ledaren är passiv, och ger svar endast då barnen frågar (Maltén, 
2000, s. 63).  
     Både förskollärare A och C vill att barnen ska känna trygghet och tillit, men också att 
deras eget ledarskap ska vara tydligt och föregå med gott exempel. Detta kan frambringas 
genom fasta rutiner då samlingen enligt Rubinstein Reich för det mesta hålls på samma plats, 
infinner sig på samma tider under dagen och då innehållet för det mesta är detsamma (1993, 
s. 236). Förskollärare C vill föregå med gott exempel, visa den rätta vägen för barnen. 
Förskolan ska vila på en demokratisk grund, som framkommer i formuleringsarenan då 
planering görs av förskolläraren. I transformeringsarenan, där det som planerats gör sig 
synligt med barnen kommer det demokratiska värdena fram på olika sätt i samlingen.  Det 
kan visa sig när barnen inför en aktivitet lär sig att vänta på sin tur, genom att räcka upp 
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handen då förskolläraren ställer olika frågor till barnen, och överlåter därmed barngruppen 
att bestämma (Lewin och Lippit, 1938, s. 294). Resultatet kommer fram i realiseringsarenan 
då den planerade undervisningen kommer till uttryck i barngruppen, samt att i slutändan har 
förskolan förberett barnen för det kommande vuxenlivet ute i samhället.  
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8. Diskussion och konklusion  

Här relateras båda delstudier till varandra och analyserna berörs i samband med studiens 
syfte och frågeställningar i diskussionen. Sedan presenteras konklusionen där det slutliga 
resultatet sammanfattas och där vi redogör för våra tankar kring vidare forskning.      

8.1 Diskussion  
 
Syftet med studien är att undersöka förskolans pedagogiska ledarskap under samling- och 
måltidssituationer i förskolan, samt skapa ny kunskap kring förskollärarnas val och 
förhållningsätt av olika strategier i fasta lärandesituationer. Frågeställningarna lyder; vilka 
ledarskapsstrategier framkommer i förskollärarens pedagogiska ledarskap under 
samlingssituationer respektive måltidssituationer?     
      Med ett par läroplansteoretiska glasögon har vi i och med analysen tolkat förskollärarnas 
beskrivningar av sitt ledarskap under både måltids- och samlingssituationerna. Där 
transformeringsarenan, alltså planerandet och beskrivningarna kring situationerna, på den så 
kallade lokala-nivån redovisas av förskollärarna. Utifrån transformeringarna har vi kunnat 
dra slutsatser kring hur förskollärarnas realiseringsarenor förefaller och vad som så att säga 
implementeras i verksamheten. Sist men inte minst har vi jämfört realiseringarna med 
läroplanens mål och riktlinjer, alltså med formuleringsarenan. Detta för att undersöka och få 
en bild av hur väl förskollärarnas val samt förhållningssätt påverkas av läroplanen. Även 
andra ramfaktorer som tid och den fysiska miljön har inkluderats i analysen när vi sett sådana 
samband, eftersom dessa också har en påverkan på vad informanterna kan och inte kan göra 
i sitt ledarskap. Det har i studiens resultat och analys visat sig att mål och riktlinjer från 
formuleringsarenan, samt andra ramfaktorer har varit betydande för förskollärarnas 
transformering kring de fasta lärandesituationerna. Förskollärarnas realisering runt i kring 
sitt ledarskap har visat sig grunda sig på olika ramfaktorer.     
     Förskollärarna har kring måltids- och samlingssituationerna gett uttryckt för ett 
demokratiskt ledarskap. Där det sociala värdet och gemenskapen har lyst igenom och 
kommit fram som en stor del av informanternas realiseringsarena. I transformeringsarenan 
framkommer det demokratiska ledarskapet i och med måltid och samling såklart på olika 
sätt, men generellt i och med våra analyser skiljer sig ledarskapet i dessa två 
lärandesituationer i omfånget av delaktiggörandet av barnen. Under måltiden har resultatet 
visat att barnen påverkar innehållet kring måltiden, men att det erbjuds färre val under 
samlingen som kretsar kring striktare ramar.  
     Lewin & Lippitt har i sin forskning använt sig av sina ledarskapsstrategier för att 
undersöka undervisningen bland yngre barn i skolan (1938, s. 292). Vid användandet av 
dessa begrepp i vår studie kring förskollärarnas ledarskap, har det också varit möjligt att 
urskilja alla ledarskapsstilar.        
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8.2 Konklusion  
 
I empirin framkommer till största del ett demokratiskt ledarskap under båda 
lärandesituationer. Vi kunde dock se att det också förekom låt-gå samt auktoritära strategier 
i arbetet. Under samlingen uppstod det två tillfällen då läraren använde sig av ett auktoritärt 
ledarskap, vilket vi inte kunde hitta några tecken på kring förskollärarnas förhållningssätt i 
måltiden. Låt-gå strategier framträder däremot under både samlings- och 
måltidssituationerna under varsitt tillfälle. Förskollärarnas val och förhållningssätt av 
ledarskapsstrategier under de studerade situationerna har visat sig vara influerad av 
läroplansteorin samt tillhörande ramar, och till stor del legat till grund för informanterna. 
Just det faktum att läroplansteorin och det rörande ramfaktorerna i sådan stor utsträckning 
påverkar förskollärarnas ledarskap, är en ny kunskap för oss. Denna studie ser vi inte som 
bidragande till den aktuella forskningen inom området. Man kan dock bland informanterna 
tyda ett förhållningssätt mellan förskollärarnas ledarskapsstrategier och läroplanens 
riktlinjer. Vidare forskning rörande förskollärarens ledarskapsstrategier ser vi kunna inrikta 
sig på hur dessa förändras i och med de aktuella ramarna och teorierna kring förskolans och 
samhällets framtida utformning.    
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10. Bilagor  

10.1 Matris brev  
 

Information om en intervjustudie kring förskolors ledarskap. 
 

Vi är två studenter vid Uppsala universitet som läser sista terminen på förskollärarprogrammet. Som 

en del av vårt examensarbete genomför vi nu en intervjustudie rörande förskolans pedagogiska 

ledarskap med fokus på samling- och måltidssituationer.  

Studien har fokus på förskollärarens förhållningssätt och vi önskar att ta del av förskollärares tankar 

kring sitt arbete med ledarskap. Därför söker vi förskollärare som kan ställa upp på att göra en 

telefonintervju. Intervjuerna kommer att spelas in via ljudupptagningar och antecknas skriftligt. 

Tiden för intervjun beräknas vara cirka 20 minuter.  

Datainsamlingen kommer främst att ske under mars månad och möjligen i början av april. All data 

kommer att transkriberas och analyseras under innevarande termin, den kommer också hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den samt avskilt från personuppgifter.   

Medverkandet är självklart frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd.    

 

Studiens handledare: Jörgen Mattlar 

e-post: xxxxxx 

 

Student: Maria Löfgren E-post: xxxxxx 

Student: Eric Isola E-post: xxxxxx 

 

 

Uppsala den 17 Mars 2020 
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10.2 Frågeguide  
 
Samling 
 
Vad är en samling för dig?  
 
Hur ser du på din roll som ledare under samling?  
 
Beskriv hur en vanlig samling ser ut hos dig? 
 
Vad har samlingen för funktion enligt dig?  
 
Vad tycker du är det viktigaste med samlingen?  
 
Hur fångar du barnens intresse i samlingen?  
 
Vilka eventuella störningsmoment kan uppstå i samlingen och hur hanterar du dem?  
 
Vilka möjligheter finns det för barnen att påverka i samlingen? 
 
Hur kommer barnen till tals under samlingen?  
 
 
Måltid  
 
Vad är måltiden i förskolan för dig?  
 
Hur ser du på din roll som ledare under måltiden? 
 
Beskriv hur en vanlig måltid ser ut hos dig? 
 
Vad har måltiden för funktion enligt dig?  
 
Vad tycker du är det viktigaste med måltiden?  
 
Vilka möjligheter finns det för barnen att påverka i måltidssituationen?  
 
Hur ser du på måltiden som en lärandesituation? 
 
Hur fångar du barnens intresse vid måltiden?    
 
Vilka eventuella störningsmoment kan uppstå i måltiden och hur hanterar du dem? 
 
Vad är ett gott ledarskap för dig? 
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10.3 Medgivandeblankett  
 

Medgivande till deltagande i studie  
 
Studien, som kommer att handla om ledarskap i förskolan, kommer att utföras inom ramen 
för ett självständigt arbete. Studien utförs av Eric Isola och Maria Löfgren som går sista 
terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 
  
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas och att samtalet spelas in, samt att intervjun kommer att analyseras. Jag har förstått 
vad studien innebär och vill delta i studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade 
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 av mig. 
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