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Hur ska en bra ledare vara? Detta är den inledande intervjufrågan i vår studie kring barns per-

spektiv på bra ledare. Ledare finns överallt i samhället och deras förhållningssätt synliggörs i 

deras sätt att agera och uttrycka sig. Deras bemötande kan uppfattas positivt och negativt av de 

människor de leder. Syftet med denna uppsats är att studera barns uppfattning om ledarskap ut-

ifrån problematik kring övervikt och fetma.   

Den fråga vi ville söka svar på var: 

 Hur är en bra respektive dålig ledare enligt barn med övervikt och fetma? 

 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sex barn i åldrarna 8-12, vilka ingår i 

ett projekt för barn och ungdomar med övervikt och fetma, som heter ”Viktiga barn och ung-

domar”. I bearbetningen av intervjuerna använde vi oss av en analysmetod som kallas me-

ningskoncentrering, som syftar till att koncentrera intervjusvaren till kortare meningsbärande 

enheter. Detta gav oss två huvudområden som blev vårt resultat. 

 
I de svar barnen gav var ledaren ofta en lärare. Ur svaren utkristalliserades två huvudområden 

under vilka ledares egenskaper kan sorteras, nämligen närhet och distans vilka speglar positiva 

och negativa möten mellan barn och ledare. Närhet innefattar utifrån vårt resultat följande un-

derrubriker: lyhörd, snäll, uppmuntrande och hjälpsam. Distans innefattar rubrikerna ordning 

och behärskning samt stress. Under varje rubrik får man möta barnens upplevelser med deras 

egna ord.  
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INLEDNING 
Det är tisdag eftermiddag och hallen fylls på med ”viktiga barn”. Några sprudlar av 

energi i försöken att få ner de enorma pilatesbollarna från hyllan högt upp på väggen 

medan andra söker sig till ledarna för att få deras uppmärksamhet eller bara för att 

säga ”hej”. Linda, som är huvudledare, rör sig runt i salen för att möta varje barn med 

en blick och bekräfta dem. 

 
Välkommen hit idag Sandra, hur är det med hunden hemma, är den frisk 
nu? 
 

Efter en stund, när alla har kommit in i hallen samlas alla i en stor ring sittande och 

studsandes på pilatesbollarna. Den här dagen har det kommit ett nytt viktigt barn till 

gruppen. Linda presenterar den nya personen inför gruppen och barnen gensvarar di-

rekt genom att presentera sig själva.  

 

Som iakttagare kan man skönja en igenkännande attityd från barnen i gruppen gent-

emot den nytillkomna medlemmen. Kan detta bero på deras upplevelse av att alla är 

där på samma villkor? Eller beror det på att de är medvetna om att alla i gruppen lever 

i ett slags utanförskap i ”den andra världen”, utanför den plats där de nu befinner sig?  

 

Sedan sätter Linda igång aktiviteterna; lekar, bollsporter, dans och cirkuskonster. Liv, 

rörelse och glädje sprudlar när de viktiga barnen träffas igen efter en vecka.  

 

Övervikt och fetma är en sjukdom som har ökat i dramatisk takt de senaste åren, inte 

minst bland barn och ungdomar. Detta kan ofta leda till utsatthet och lidande i form av 

fysiska följdsjukdomar i tidiga år samt ett socialt utanförskap på grund av omgivning-

ens fördömande attityder gentemot människor med övervikt och fetma.  

 

I denna uppsats vill vi undersöka några av de ”Viktiga barnens” perspektiv på gott le-

darskap. Hur är en bra respektive dålig ledare enligt barnen och hur beskriver de det-

ta?  
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1 PROJEKTBESKRIVNING 
”Viktiga barn och ungdomar” är ett projekt som drivs i ett samarbete mellan Kungs-

portens Friskvård, Landstinget Jönköpings län, Hela Människan, Fritid Jönköping och 

Skolförvaltningen (skolhälsovården) samt några andra samarbetspartners som Korpen, 

Rädda barnen och Lärarförbundet. Projektet går ut på att främja fysisk aktivitet, goda 

matvanor och god psykisk hälsa hos barn med övervikt och fetma. Projektet syftar 

även till att utveckla fungerande modeller för ideellt arbete inom friskvård och inspi-

rera till liknande insatser inom detta område på andra platser. Projektet har två mål-

grupper: 

 Barn och ungdomar med övervikt eller fetma samt deras familjer 

 Personer som i arbete eller fritid möter dessa ungdomar samt organisationer 

och myndigheter som arbetar med dessa frågor. 

Projektet startade på grund av den ökade graden av övervikt och fetma bland barn och 

ungdomar, både i Jönköpings län och i Sverige som helhet. Från början arbetade 

Kungsportens Friskvård med en stor bredd inom fysisk träning, såsom ryggympa för 

sjukskrivna, vänta-barn-gymnastik, gym/styrketräning och aerobics för nyblivna 

mammor. Inom vården i Jönköpings län blev detta känt och sjukgymnaster började 

hänvisa patienter till friskvården i Kungsporten. I takt med detta växte samarbetet 

mellan Landstinget och Kungsporten. En arbetsgrupp innehållande läkare, sköterskor, 

psykologer och dietister, som redan arbetade kring den ökande problematiken om 

barn med övervikt och fetma, såg möjligheter i ett samarbete med Kungsportens 

Friskvård, eftersom de inte hade tillräckliga resurser själva. De tillfrågade Kungspor-

tens Friskvård och hösten 2004 startades träning för ”viktiga barn”. Första terminen 

tränade en grupp barn. Termin två ökade antalet till ett 40-tal, vilket ledde till att 

gruppen delades till två grupper, 7-11 år respektive 12-18 år. 

Under tidens gång utkristalliserades behov av stöttning vad gäller barnens psykiska 

hälsa. Det visade sig att många av barnen hade levt eller lever i en mycket utsatt situa-

tion, där utanförskap och mobbning varit eller är en del av vardagen. I och med att de 

lever med övervikt eller fetma utmärker de sig i grupper där andra är ”normalviktiga”. 

Det skapar tillfällen för mobbning, förnedring, förlöjligande och medvetandegörande 

av att de ”ser annorlunda ut”. Detta kan leda till svårigheter i sociala kontakter vilket i 

sin tur leder till ännu mer utanförskap och självförakt. Denna onda cirkel kan fortsätta 
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hur långt som helst. Därför blev arbetet med barnens självförtroende och självbild 

grunden för det fortsatta arbetet. Ett av målen med arbetet är att skapa möjligheter för 

barnen att komma till gruppen på samma premisser och därmed hitta stöd i varandra, i 

nyfunna vänner. De ska få utveckla sin sociala förmåga, vilket kan leda till att de vå-

gar ta initiativ till kontakter med människor i sammanhang utanför projektet.  

I dag består ”viktiga barn” av en grupp 5-7 år som tränar en gång i veckan, en grupp 

8-12 år som tränar tisdagar och har ”kreativ timme” på torsdagar, en grupp av ”viktiga 

ungdomar” 13-18 år som tränar två dagar i veckan. Förutom detta får de viktiga ung-

domar som är över 15 år träna i gymmet. Medan barnen och ungdomarna tränar er-

bjuds föräldrafika i Kungsportens café. Där samlas föräldrar och ledare för att samtala 

om erfarenheter och frågor som berör det dagliga livet med en familjesituation där 

övervikt och fetma är inblandat (M. Edin, personlig kommunikation, 13 november, 

2007).  
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2 LITTERATURSTUDIE 
Vi utgår ifrån att vår tillvaro i världen är kroppslig, vi lär, upplever och lever livet i 

vår kropp. Därför har vi valt att utgå från livsvärldsfenomenologin enligt Maurice 

Merleau-Pontys syn på ”den levda kroppen” som teoretisk kunskapsansats. Inom fe-

nomenologin används det filosofiska begreppet livsvärlden. Enligt fenomenologin in-

nebär livsvärlden människans upplevelse av den värld hon uppfattar att hon lever i. 

Den innefattar alla erfarenheter en människa har, alla önskningar, känslor, drömmar, 

lustar; alltså det som finns inom oss som ingen annan kan ta del av om vi inte ger till-

träde. Ordet fenomen härstammar från grekiska språket och betyder ”det som visar 

sig” (Bengtsson, 1993). 

 

2.1 Fenomenologiska rörelsen 

Den moderna fenomenologins ursprung finns i Franz Brentanos (1838-1927) teorier.  

Brentanos teorier behandlar människans varseblivning av världen. Han menar att vår 

upplevelse av yttervärlden inte bevisar att den faktiskt existerar eller är sådan den 

tycks vara; den skulle kunna vara en illusion. Han menar att den "inre" varseblivning-

en (introspektionen) av våra egna upplevelser är det som det går att lita på. Brentano 

och många av hans anhängare ansåg därför att naturvetenskaperna bara kan formulera 

hypoteser och inte allmängiltiga, absoluta sanningar (Bengtsson, 1993, 1999). 

 

Edmund Husserl (1859-1908) tog Brentanos idéer vidare och utvecklade dem till att 

bli det som kallas den moderna fenomenologin. Han kallas därför den moderna feno-

menologins fader. Husserl började studera filosofisk matematik vid universitetet i 

Leipzig men gick vidare inom kunskapsfilosofi. Begreppet ”livsvärld” var ännu inte 

myntat men det var detta som Husserl intresserade sig mest för. Han såg brister i sam-

tida forskares distanserade förhållningssätt till kunskapen om människans inre och 

framförde hård kritik mot dåtidens psykologi. Han ansåg att det rådande naturalistiska 

(naturvetenskapliga) synsättet var förhärskande. Husserl kritiserade forskarvärlden på 

grund av att de grundade sin syn på de processer som sker i människans inre på natur-

vetenskap. Han ansåg att den naturvetenskapliga synen gjorde en alldeles för stor 

skillnad mellan den intellektuella världens perspektiv och de verkliga människornas 

erfarenheter (Bengtsson, 1993, 1999). Husserls paroll ”till sakerna själva” blev snabbt 
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fenomenologins riktmärke. Med det menade han att ”människan erfar världen genom 

att erfara ett fenomen1”. Fenomenologin är inte generaliserbar och går därför inte att 

begränsa till endast en teoretisk modell. Däremot kan fenomenologin beskrivas som 

en rörelse med många inriktningar (Bengtsson, 1999).  
 
 

Husserls inställning är positivistisk vilket innebär att han eftersträvar säker kunskap, 

att saker är logiska, lagbundna. Han menar att det går att forska objektivt, det vill säga 

att sätta sina egna förutfattade meningar åt sidan för att bara studera fenomenet (Thu-

rén, 1991).  

 

2.2 Den levda kroppen 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) tar fenomenologin mot en ny riktning; han utgår 

från den ”levda kroppen”. Under sin tid i Paris 1933-34 så umgicks han med många 

olika sorters tänkare och filosofer men det var framför allt Aron Gurwitch föreläs-

ningar om gestaltpsykologi som färgade Merleau-Pontys syn på människans relation 

till sin egen kropp. Merleau-Ponty menar att samtidigt som vår kropp är ett subjekt är 

den också ett objekt. När man med vänster hand (subjektet, den percipierande2 delen 

av kroppen) tar i eller rör vid sin högra hand (objektet, som då blir den percipierande 

delen) så sker en cirkulär rörelse. För samtidigt som kroppen är subjekt (vänster hand) 

så blir höger hand objekt i den cirkulära rörelsen. Och tvärtom; samtidigt som höger 

hand blir subjekt och känner vänster hands grepp så blir vänster hand objektet gent-

emot höger hand. Merleau-Ponty menar att den levda kroppen är subjekt för alla ob-

jekt vi någonsin kan erfara (Bengtsson, 1993; Merleau-Ponty, 1999). Denna 

tvetydighet är något som kännetecknar Merleau-Pontys existentialistiska fenomenolo-

gi, att han menar att kroppen är både subjekt och objekt. Om människans inre upple-

velse av kroppen, själva det fysiska skriver Merleau-Ponty att: 

 
Kroppen skiljer sig från bordet eller lampan därför att den percipieras oav-
brutet medan jag kan vända mig bort från de andra. Kroppen är alltså ett 
föremål som inte lämnar mig. (Merleau-Ponty: 1999, s. 41) 

 
Om vår kropp är vår tillgång till världen så betyder det enligt Merleau-Ponty att varje 

förändring av den innebär en förändring av världen. Vid sjukdom eller skador så upp-

                                                 
1 fenomen = saken så som den visar sig 
2 percipierande = att uppleva med sina sinnen 
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står en förändring som radikalt förändrar världen inom oss (livsvärlden). Merleau-

Ponty vill visa detta med diskussionen om en blind människas käpp. Han menar att då 

personen inte uppfattar världen genom ögonen blir käppen den blindes syn på världen. 

Personens livsvärlds möte med andra människors livsvärld sker genom käppen efter-

som den nu är en del av dennes kropp. Samtidigt går det också att tolka Merleau-

Pontys syn på vår upplevelse av världen genom kroppen att föremål faktiskt blir en 

del av kroppen eller tvärtom, att kroppen i vissa fall blir ett föremål, ett objekt. Ett ex-

empel är patienters upplevelse av sjukhusvistelser. De är bundna till sin säng stora de-

lar av sjukdomsförloppet. Blir då sängen kroppen eller sängen en förlängning av 

kroppen? Blir droppställningen en del av ens egen kropp? Utan den överlever man ju 

inte trots att den inte tillhörde kroppen från födseln. Är den en del av min kropp nu för 

att den är livsnödvändig för mig? (Friberg, 1999) 

 
Att tala om kroppen som levd markerar att kropp och själ är förenade i en 
helhet. Kroppen är en enhet av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik, 
där det fysiska inte kan skiljas från det psykiska.(Johansson: 2003, s.19) 
 

Merleau-Ponty diskuterar kring människans olika färdmedel som direkt påverkar 

kroppens sätt att ta sig fram, det vill säga transporteras. När man åker bil till exempel 

så är bilen en förlängning av ens egen kropp. Det är ju inte så att man måste stanna 

och mäta vägens bredd eller tunnelns takhöjd för att vara säker på att kunna köra på 

vägen och komma igenom tunneln. Det går att uppskatta, ha en känsla av bilens stor-

lek och hur mycket plats det finns. Denna känsla finns därför att bilen utgör en del av 

kroppen, förlängning av ens fysiska varande. ”Genom att på detta sätt införliva ting 

med vår egen kropp upphör de att vara ting och blir istället medel för att utvidga och 

omgestalta vår värld” (Bengtsson: 1993, s.75). 

 

Eftersom den som kör bilen är den som har den egentliga kontrollen så är det alltid 

mindre angenämt att åka med som passagerare. Som passagerare är det inte min per-

ception som utgör ramarna för hur bilen ska framföras utan den andres, föraren. Mer-

leau-Ponty skriver om att vi möter tingen runt om oss i världen som just ting, objekt. 

Detta fenomen, denna relation till ting och företeelser omkring oss förändras när vi 

människor på vår resa genom livet tvingas använda oss av och interagera med tingen. 

En del av dessa interaktioner med tingen blir till slut en vana. Att cykla är till en bör-

jan en träning i att använda ett objekt med rätt teknik. Att cykla är (ur ett naturalistiskt 

perspektiv, som fenomenet är beskaffat) att med fötterna hitta tramporna, avgöra hur 
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mycket muskelkraft som ska användas för att få dem att gå runt, att förstå handens rö-

relsers betydelse för vilken riktning cykeln (tinget) far åt och med blicken avgöra åt 

vilket håll man ska styra. När man har erövrat denna teknik så kan cykeln användas 

inte bara som ett ting för teknikutövning utan ett sätt att snabbt ta sig fram på. Det är 

inte längre subjektet (jag) och objektet, tinget (cykeln) utan nu är det jag som tar mig 

fram. Sättet jag tar mig fram på är att cykla men då har cyklandets fenomen blivit in-

karnerat i mig själv, det är jag som är cyklande, tinget (cykeln) är underordnad i situa-

tionen, det är människan som bestämmer hur förlängningen av kroppen ska agera 

(Bengtsson, 1993).  

 

Merleau-Pontys syn på människans varande (medvetande existens) är att den levda 

kroppen inte är i tid och rum utan den bebor rummet och tiden. Det fysiska rummet 

och den kronologiska tiden utgör inte det egentliga levda rummet i våra liv, det gör 

vår kropp. Den är ju inte skapad från början till att vara tid och rum utan istället vara 

levande för människan. Merleau-Ponty menar att det är genom kroppen hon erfar 

världen och världen finns ju till oavsett hur vi delar in den i matematiska konstruktio-

ner som tid, rum, geometriskt och kronologiskt (Bengtsson, 1993).  

 

2.3 Ledarskap  

För att kunna redogöra för ledarskap ur livsvärldsperspektivet är det grundläggande 

att först förklara att ledaren och de barn den leder tar del av varandras livsvärldar. Det 

kan vara vuxna ledare och barn i gruppen som delar varandras livsvärldar och lever 

tillsammans i varandras sociala och kulturella värld. De möts utifrån deras olika erfa-

renheter och utifrån den utveckling som skett i deras liv i tidigare möten med männi-

skor (Johansson, 2003).  

 

Livsvärlden innebär enligt Merleau-Ponty (1999) att ”världen är subjektiv och objek-

tiv på samma gång, vi är delar av den, påverkar och påverkas av den”. Ledaren bär 

ansvaret för att närma sig barnens livsvärld och i mötet mellan ledaren och barnen 

möter även ledaren barnens alla erfarenheter. Ledaren bär ju med sig sina erfarenhe-

ter, sin livsvärld och i interaktionen mellan barn och ledare finns förutsättningar för 

delade livsvärldar. I denna interaktion speglas ledarens förhållningssätt. Därav är det 

av stor vikt att utgå från barnens erfarenheter för att bemöta dem på ett bra sätt, på 
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barnens egna villkor, som medmänniskor. Det finns olika typer av ledarskap som ska-

par ett visst socialt klimat. Närhet och lyhördhet till barnen ger möjlighet till värdeful-

la möten mellan ledare och barn. En ledare som visar engagemang för barnen och 

deras egna initiativ och åsikter får för en tid i livet låna nycklar till barnens värld. Det-

ta leder till en samspelande miljö med ömsesidigt utbyte och lärande. Motsatsen till 

närhet blir ett ledarskap i form av vänlig distans. Ledaren visar då genom sitt förhåll-

ningssätt och bemötande på en syn av att den vuxne alltid vet bäst och utgår i arbetet 

med barn utifrån ett vuxenperspektiv. Barnen blir inte bemötta utifrån sina erfarenhe-

ter och deras röst räknas sällan, vilket skapar ett hämmande och distanserat klimat 

(Johansson, 2003). 

 

Nationalencyklopedin (NE, 2007, hämtad 18 november, 2007) delar in ledarskap ut-

ifrån forskning till tre olika riktningar: ledarskap som personlighet, ledarskap som be-

teende eller handling och ledarskap som symbol. Ledarskap som personlighet handlar 

om sambandet mellan person i ledningsposition och de personliga egenskaper som 

den personen har. Det har dock inte framkommit vetenskapliga bevis på att vissa per-

sonlighetsdrag leder till ledarpositioner. Ledarskap som beteende eller handling hand-

lar bland annat om ledarskap som funktion, det vill säga organisering, planering, 

kontroll med mera. I denna forskningsriktning ingår ledares beteende eller ledarskaps-

stilar som det har forskats mycket kring. Man kan urskilja två skilda fokus inom detta: 

uppgiftsinriktat ledarskap eller personalinriktat ledarskap. Ledarskap som symbol 

handlar om hur ledaren uppfattas och hur dess ledarroll kan påverka medarbetarnas 

uppfattning och beteende.  

 

”Vad minns man av en bra lärare?” (Hesslefors Arktoft, 1998) är en rapport utifrån ett 

projekt sponsrat av trygghetsfonden. I detta projekt skulle 24 lärare intervjua olika 

personer om vad de mindes av bra lärare och dessutom intervjua sina gamla elever om 

hur de hade uppfattat läraren och vad de mindes av den. Materialet sammanställdes 

och analyserades. De beskrivningar som kan betraktas som karakteriserande för en bra 

lärare innefattar både social/emotionell och didaktisk/pedagogisk kompetens. En bra 

lärare: 

 

 är stödjande, berömmande och personlig, 

 är rättvis, 
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 sätter gränser, 

 är engagerad i ’kunskapsbildning’, 

 aktiverar eleverna. 

När intervjupersonerna förklarade vad en bra lärare innebar talades det om omtanke, 

lyhördhet, uppmärksamhet och stöd. Dessutom påtalades att läraren hade skapat ett 

gott klassrumsklimat med trygghet och en god anda. Det nämndes även ord som för-

troende, trygghet, värme och personligt bemötande i intervjuerna. Många talade om 

lärarens betydelse för deras självkänsla, hur läraren hade hjälpt eleverna att utvecklas 

och få tilltro till sin egen förmåga (Hesslefors Arktoft, 2000). Detta skulle enligt Mer-

leau-Ponty innebära att läraren har gett eleverna möjlighet att erövra en förståelse för 

livsvärlden. I mötet med läraren fick de chans att få tilltro till sin förmåga och erövra 

sina kroppar.  

 

Det visade sig genom intervjuerna att ordet rättvis kan stå för två skilda saker: rättvisa 

kan innebära likhet, att alla skall behandlas lika eller så kan det betyda olikhet, det vill 

säga att behandla alla efter vars och ens olika behov. I livsvärldsperspektivet existerar 

inte likhetsdefinitionen av rättvisa, eftersom människor möter varandra utifrån de 

skilda erfarenheter och bakgrunder man bär med sig vilket leder till att rättvisa inte 

skipas då alla har olika behov och förutsättningar. Därför är det mest rättvist att inom 

detta perspektiv möta alla individer utifrån olika behov.  

 

Något som uppskattades hos alla intervjupersonerna var att läraren hade satt tydliga 

gränser och skapat ordning. I detta ingår även disciplin, struktur och ett konsekvent 

handlande. Det framkom i många intervjuer en förväntan på att lärarna ska vara kun-

niga, engagerade och brinna för att eleverna skulle erövra ett eget intresse och kun-

skap i lärarens ämnen. Till avslutningen av dessa karakteristiska drag beskrevs bra 

lärare utifrån att de hade elevaktiva arbetssätt som lät eleverna ta egna initiativ och ta 

ansvar. Många intervjuer visade exempel på kreativa aktiviteter, uppträdanden, teater, 

diskussioner mellan elever och lärare där läraren fick vara bollplank och visa en öp-

penhet och intresse för allas åsikter (Hesslefors Arktoft, 2000). Det går att sammanfat-

ta några kriterier för ett gott ledarskap från rapporten Vad dom kan – dom bra lärarna 

(Lander, Almius & Odhagen, 1995) i följande citat: ”engagemang och passion för sin 

uppgift, kärlek till eleverna och personligt bemötande av eleverna”. I undervisning 

inom skolan kan ett vidgat synsätt enligt Merleau-Ponty innebära att eleverna ska få 
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tillämpa sina erövrade kunskaper genom att läraren skapar tillfällen då de kan få an-

vända sig av hela kroppen. Merleau-Ponty menar ju att vi existerar i kroppslig bemär-

kelse och erfar världen med vår kropp (Claesson, 2005).  

 

2.4 Aktuell överviktsproblematik bland barn  

Barn med övervikt och fetma är en utsatt grupp i vårt samhälle och mängden barn i 

denna situation har ökat i dramatisk takt de senaste åren. Enligt WHO3 lever 10-30 % 

av Europas 7-11 åringar med övervikt eller fetma (WHO, 2007, hämtad 13 nov 2007). 

I Sverige lider cirka 4 % av barnen av fetma och var fjärde 10-åring lider av övervikt. 

 

Fetma påverkar ofta livskvaliteten negativt, både fysiskt och psykiskt. En mycket om-

fattande och aktuell studie i Danmark visar att barn med fetma i hög grad riskerar att 

drabbas av hjärtproblem och dö i hjärtsjukdomar som vuxna. Rikscentrum för över-

viktiga barn i Huddinge har bedrivit studier vilka visar på att tidiga insatser mot över-

vikt lönar sig och att resultatet blir sämst om barnet med fetma hinner bli tonåring 

(Haverdahl, 2007, hämtad 4 december, 2007). SBU4 gav 2002 ut en rapport som visar 

att mindre än 10 % av barn som lider av fetma får vård och behandling (SBU, 2002). 

Ytterligare hälsorisker vid fetma är högt blodtryck, diabetes typ 1 och kärlförändring-

ar (NHS5, n.d., hämtad 13 november, 2007). I samhället finns en medvetenhet kring 

problematiken, men det saknas resurser och kompetens på alla nivåer, det vill säga 

hos föräldrar, skolhälsovård och sjukvård för att bemöta och hantera den ökande ohäl-

san bland barn (Jansson & Danielsson, 2003).  

 

Jansson och Danielsson (2003) menar att barn med övervikt eller fetma mår sämre än 

andra barn, både psykiskt och fysiskt. Barnen har genom sin övervikt en ökad belast-

ning av vikt på sin kropp och drabbas ofta tidigare av fysiska följdsjukdomar jämfört 

med normalviktiga. Denna extra belastning gör att de orkar mindre vilket kan leda till 

orörlighet och sämre kondition. Vikten blir deras ständiga hinder. Det finns, enligt 

författarna, allmänna fördomar om fetma som kan leda till fördömande attityder och 

mobbning gentemot personer med fetma, vilket ofta resulterar i skuldbeläggning och 
                                                 
3 World Health Organization 
4 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering 
5 National Institute for Health and Clinical Excellence Centre for Reviews and Dissemination, Univer-
sity of York 
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personligt lidande för de som lider av fetma. Som nedanstående citat beskriver, är ut-

seende och kroppsstorlek ibland ett hinder i bemötandet av medmänniskor i samhället.  

 

Den feta tonåringen har inte samma chanser i livet som andra, inte i val av 
utbildning och yrke, inte i val av kamrater och livspartner. Det är djupt 
orättvist men säkert alldeles sant. Det tar en stund för alla som möter en 
väldigt tjock person att se människan under allt hull. Så starkt reagerar 
omgivningen på de fetaste att de kan förvänta sig att bli diskriminerade på 
arbetsmarknaden, även om de ännu inte drabbats av följdsjukdomar (Jans-
son & Danielsson, 2003). 

 

Det är viktigt att i detta sammanhang beskriva att alla barn och ungdomar med över-

vikt och fetma inte är olyckliga utan att de flesta mår bra, är lyckliga och klarar sig 

bra. Vissa barn kan träda in i roller som passar dem just för att de är överviktiga, till 

exempel kan en överviktig tjej bli klassens duktigaste frisör som gör häftiga frisyrer 

på alla klasskompisar eller en överviktig kille kan bli den perfekta dörrvakten på sko-

lans disco eller fotbollslagets bästa målvakt. Det som var deras begränsning och hin-

der kan de dra nytta av och det blir istället del av deras identitet (Jansson & 

Danielsson, 2003).  

 

Dock kan problematiken att inte ha erövrat sin egen kropp resultera i vissa svårigheter 

som behöver övervinnas för att barnen och ungdomarna ska må bra. Följande exempel 

visar på en situation där Jansson och Danielsson (2003), som arbetar vid Rikscentrum 

för överviktiga barn, försökte göra just detta – att uppfatta svårigheten och skapa möj-

lighet för barnen och ungdomarna att våga närma sig det och övervinna hindren. 

 

Att våga ge, men också ta emot kärlek kan vara svårt för den som inte trivs 
med sin egen kropp. Att dansa med en person av motsatt kön, att dansa 
nära, är för många av våra fetaste tonåringar uteslutet. När några av våra 
kraftigaste ungdomar dansade med varandra på ett av våra sommarläger 
för överviktiga tonåringar var det första gången de vågade. Armarna räckte 
nästan inte runt danspartnern, men det gjorde ingenting för – äntligen! 
(Jansson & Danielsson, 2003). 
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3 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att studera hur barn i ett projekt om övervikt och fetma 

upplever ledarskap som de uppfattar hos sina ledare. 

 

Den fråga vi vill söka svar på är: 

 

 Hur är en bra eller dålig ledare enligt barn med övervikt och fetma? 
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4 METOD 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med barn eftersom syftet var att söka svar på 

barns uppfattning om ledarskap. Barnen ingår i ett projekt som kallas ”Viktiga barn” 

vilket är till för barn och ungdomar med övervikt och fetma.  

 
I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om 
sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, 
får reda på deras uppfattning om den egna arbetssituationen och familjeli-
vet, deras drömmar och förhoppningar. Den kvalitativa forskningsinter-
vjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de ve-
tenskapliga förklaringarna. (Kvale: 1997, s. 9) 

 
Med kvalitativ intervju som metod förväntade vi oss att få tillgång till delar av bar-

nens livsvärld. Det bästa sättet att nå deras tankar gällande ledares bemötande och 

förhållningssätt var att välja intervjusamtal som form. Vi ville söka förstå deras livs-

värld ur deras synvinkel och låta dem prata öppet och fritt tills de uttryckte att de hade 

sagt allt som de ville.  

 

4.1 Urval 

Vi valde att intervjua sex barn, varav fem flickor och en pojke i åldrarna 8-12 år. Vårt 

urval gällande kön speglar projektet där det ingår fler flickor än pojkar. Alla barnen 

ingår i ett projekt för barn och ungdomar med överviktsproblematik. De kommer från 

olika stadsdelar och differentierade socioekonomiska förhållanden. Till projektet 

kommer de på samma premisser; alla lever i utsatthet på grund av sin kroppsliga stor-

lek och sociala konsekvenser av detta. Alltså möts de på samma grund; för att träna, 

skapa sociala kontakter och erövra sin kropp, och inte utifrån ett könsperspektiv.  

 

4.2 Genomförande 

I ett tidigt skede av uppsatsarbetet var vi och besökte projektets verksamhet med de 

yngre barnen för att få en första kontakt med de barn som vi senare skulle kunna in-

tervjua. Dessutom ville vi skaffa oss en uppfattning om var intervjuerna kunde äga 

rum. 
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En vecka innan de planerade intervjuerna frågade vi barnens föräldrar om tillåtelse att 

intervjua deras barn. När vi hade fått deras godkännande frågade vi barnen om de 

själva ville ställa upp. Vid positiv respons från både förälder och barn bestämde vi tid 

och plats för intervjun. Vid tillfrågandet berättade vi om intervjuns ämne och syfte; 

barns syn på ledarskap. Denna förberedelse beskriver Kvale (1997) som informerat 

samtycke, det vill säga att man informerar informanterna om syftet och om hur inter-

vjun kommer att vara upplagd. Dessutom talar han om den frivillighet som intervjun 

bör bygga på ur ett forskningsetiskt perspektiv. Eftersom barnen och föräldrarna del-

tar i projektet på frivillig basis och båda parter är närvarande vid dessa tillfällen var 

valet av föräldrarnas samtycke självklart. Vi mötte aldrig någon situation då ett barn 

nekade till att bli intervjuad.  

 

Vi genomförde intervjuerna i en lokal som är en välkänd miljö för barnen. Lokalen är 

anpassad för barngrupper, vilket innebär låga bord och stolar, leksaker, färgglad in-

redning och mjuka kuddar. Miljön är tillåtande för barnens egna initiativ och inbjuder 

till lek och avslappnad samvaro på barnens villkor (Doverborg & Pramling, 1992). Vi 

satt i ett av grupprummen vid ett bord med sex stolar. Vi lät barnen välja sina och våra 

platser vid bordet. För att kunna analysera intervjuerna efteråt spelade vi in med en li-

ten bandspelare som vi ställde på bordet. Vi frågade barnen om det var ok att vi spela-

de in och berättade också om hur vi skulle använda det vi spelat in. Under själva 

intervjuerna gjorde vi minnesanteckningar för att komplettera bearbetningen av råma-

terialet. 

 

Barnen som vi skulle intervjua fick själva välja om de ville låta sig intervjuas indivi-

duellt eller i par. Detta gav utrymme till personligt val av situation som för barnet kan 

innebära trygghet och vår hänsyn till varierade uttryckssätt hos de olika barnen (Do-

verborg & Pramling, 1992). Två av barnen valde att låta sig intervjuas enskilt och fyra 

av barnen att göra det parvis. Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen och pågick i 

cirka 15-25 minuter. Anledningen till att vi lät barnen få välja intervjusituation (parvis 

eller individuell) bestod i att vi ville bejaka deras rätt att själva bestämma förutsätt-

ningar för intervjun. Genom detta fick de möjlighet till delaktighet och deras personli-

ga beslut trodde vi kunde resultera i en känsla av trygghet inför en sådan situation. 

Intervjuerna inleddes med ett samtal med barnen om vilka vi var, varför vi ville inter-

vjua dem och för vilket syfte intervjuerna skulle ske. Vi ansåg det relevant att återkny-
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ta till den information som vi redan delgivit dem och deras föräldrar vid det informe-

rade samtycket en vecka innan intervjuerna ägde rum. Dessutom fick det avslappnade 

samtalet med barnen bli en mjuk inledning till intervjun. Efter genomförda intervjuer 

frågade vi varje barn hur de hade upplevt intervjun och hur det hade känts att få dela 

med sig av sina tankar. Vi tackade för deras medverkan och tog avsked av dem. 

 

4.3.1 Etik  

Eftersom vår urvalsgrupp lever med problematik kring övervikt och fetma så valde vi 

att inte medvetandegöra dem mer om deras utsatta situation. I intervjuerna fokuserade 

vi deras syn på ledarskap utan att förstärka problematiken med övervikt och fetma, 

mobbning och utanförskap. Eftersom de intervjuade var barn som lever i en utsatt si-

tuation, lyfte vi inte den problematiken i de kvalitativa intervjuerna. Ett etiskt ställ-

ningstagande vi gjorde var att tillfråga föräldrar och barn innan huruvida barnen ville 

delta i intervjuer. Detta för att ge dem valmöjlighet om de ville delta i intervju eller 

inte. Ett ytterligare etiskt ställningstagande var, i enlighet med Kvales (1997) beskriv-

ning av informerat samtycke, det vill säga att i avtalet om medverkan informera dem 

om hur vi skulle använda intervjumaterialet. I Barnkonventionen artikel 13 och 14 står 

det att barn har rätt till att uttrycka tankar, åsikter och idéer. De har rätt att bli tagna på 

allvar och bli hörda för sina åsikter (Rädda Barnen, 2007, hämtad 26 november, 

2007).   

 

En etisk aspekt är att behandla informationen från informanterna konfidentiellt. Detta 

kan innebära att man har flera informanter, att det i uppsatsen inte nämns specifik ål-

der, namn, bostadsort, yrke, organisationstillhörighet eller annat som kan göra att in-

formanterna går att identifiera (Ejvegård, 2003). I vårt fall avslöjas kopplingen till ett 

aktuellt projekt men i och med att namnen är fingerade, vi har flera informanter och 

bostadsorten inte nämns anser vi att vi har behandlat uppgifterna konfidentiellt. 

 

4.3.2 Trovärdighet 

Vilka faktorer är det som gör vår uppsats trovärdig? Trovärdigheten grundar sig i att 

vi, utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt utgångsläge, använde oss av kvalitativa in-
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tervjuer med öppna frågor, genomförde intervjuerna i en för barnen välkänd miljö, ut-

gick från informerat samtycke och frivillig medverkan.  

 

Det som skulle kunna begränsa den kvalitativa intervjun som metod var om barnen 

inte hade känt sig trygga i miljön eller med oss som intervjuare och därför inte öppna-

de upp sina tankar och erfarenheter för oss. Miljön i sig skulle också kunna vara en 

faktor, om den är otrygg för barnen så hämmar den deras uttryckssätt. I detta fall var 

miljön välkänd och trygg för barnen, vilket skapade goda förutsättningar för ett gott 

intervjusamtal.  

 

Den kvalitativa intervjun är en bra metod som passar flera forskningsansatser och är 

ett slipat verktyg för att komma djupt in i informantens tankar och perspektiv. Dover-

borg & Pramling (1992) beskriver viktiga tankar och tillvägagångssätt inför att 

genomföra barnintervjuer. Det som är viktigt att tänka på vid intervjuer av barn är att 

de uttrycker sina tankar på ett spontant och ibland onyanserat sätt. För oss tycks det 

att barn har en förmåga, mer än vuxna, att låta tankarna flyga och därmed innehåller 

berättelsen/svaret ofta flera skilda riktningar än just det som frågades om. Ytterligare 

faktorer är att ha en miljö som barnen är vana vid, lämna stort utrymme för deras svar 

och låta dem berätta sina tankar, särskilt i och med att vissa saker ibland sitter långt 

inne. Det är viktigt att som vuxen ha en lyssnande inställning och ge barnen tid att ut-

trycka sig, utan press och stress. Som vuxen bör man också vara en aktiv samtalspart-

ner och ställa frågor som gör att barnet utvecklar sina tankar. Det kan vara att säga till 

exempel ”hur menar du?” eller ”berätta mera” (Doverborg & Pramling, 1992). 

 
Våra intervjufrågor var strukturerade och öppna frågor, som skapade möjlighet för 

barnen att reflektera över sina tankar. Vi bearbetade frågeformuleringarna väl och 

pilottestade dem på andra barn oberoende av projektet ”Viktiga Barn”. Syftet med att 

pilottesta frågorna var att validera frågorna, det vill säga att testa frågorna på barn i 

samma åldersgrupp som informanterna för att se om nivån och innehållet på frågorna 

stämde med uppsatsens syfte.  

 
Vi äntrade denna metod av kvalitativ intervju och meningskoncentrering med försik-

tighet eftersom vi inte har så stor erfarenhet av att intervjua barn på detta sätt. Våra in-

tervjuer tenderade att bli samtalsform mer än en opersonlig intervju. Detta behöver 
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inte vara negativt, eftersom forskaren vid intervjuer av barn är i behov av att samspela 

och interagera mer än vid intervju av vuxna. I mötet med barn är det viktigt att vara 

lyhörd och ge utrymme för deras livsvärld, vilket kan ske i samtalsform mer än i en 

opersonlig intervju. Om man som intervjuare har en nyfiken attityd och ett intresse för 

att söka förstå barnens upplevelser och tankar kan förtroende skapas och vara en vik-

tig grund för att få närvara i barnens livsvärld (Johansson, 2003). Vi tror att detta för-

hållningssätt och bemötande gjorde att vi fick träda in i barnens livsvärldar och på så 

sätt få tillförlitliga svar på frågorna. Både före och under intervjuerna var vi väl med-

vetna om att inte använda ledande frågor som skulle kunna påverka svaren. Därför 

använde vi öppna frågor som gav barnen utrymme att uttrycka sina tankar. Genom 

tydliga följdfrågor fick de möjlighet att utveckla sina tankar och fördjupa sina svar ut-

ifrån sin livsvärld.  

 

4.4 Analys  

I takt med att intervjuerna blev färdiga satte vi oss ner och lyssnade på de inspelade 

intervjuerna från bandspelaren. Vi transkriberade allt som sades på banden och spara-

de det på datorn. Vi specificerade noggrant vem som sade vad. Vissa intervjuer kräv-

de avlyssning fler gånger än andra på grund av att barnen var så ivriga att uttrycka 

sina tankar att de pratade i munnen på varandra. Sedan läste vi igenom intervjuerna 

noga och analyserade dem.  

 
Vi läste igenom varje intervju för att få en känsla av helhet. Sedan plockade vi ut bar-

nens svar och skrev in dem i en tabell. Barnens svar kallade vi naturliga meningsenhe-

ter och de placerade vi in i en kolumn. I kolumnen bredvid sammanfattade vi det som 

vi uppfattade som centrala teman i deras uttalanden, det vill säga att tematisera. Vi 

strävade efter att tolka barnens svar rakt av och inte färga med våra egna åsikter. När 

vi hade färdigställt råmaterialet i analysen ställde vi frågor till meningsenheterna för 

att jämföra huruvida detta svarade på uppsatsens specifika syfte. Som nästa steg i ar-

betet med analysen knöt vi ihop centrala teman till en deskriptiv utsaga - en för varje 

barn. Den deskriptiva utsagan innehöll barnens uttryckta svar och innebörder, men i 

ett mer koncist format. I och med detta hade vi analyserat fram ett strukturerat råmate-

rial. Dessa utsagor ledde till en holistisk syn på svarens innebörd. Detta lotsade oss 

vidare till en utkristallisering av två huvudområden som beskriver olika sidor av le-
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darskap, vilket slutligen gav formen för vårt resultat. Denna process kan sammanfattas 

i figur 1.  

 

 

 
Två huvud- Naturliga me-

ningsenheter 
Centrala 
teman 

Deskriptiva 
utsagor 

 

 

 

Figur 1. Schematisk återgivning av analysprocessen avseende intervjusvaren. 

 

I analysen av intervjuerna använde vi oss av meningskoncentrering. Det innebär att 

forskaren tar informantens svar och sammanfattar dessa till kortare meningsenheter. 

Den väsentliga innebörden finns med, men i kortare och tydligare formuleringar. Me-

ningskoncentrering är en fenomenologiskt baserad analysmetod som används i kvali-

tativ forskning (Kvale, 1997). 

 
Det rör sig om trohet mot fenomenen, livsvärldens företräde, ett deskrip-
tivt förhållningssätt, beskrivning av situationen utifrån intervjupersonens 
synvinkel, behandling av situationen som forskningsenhet, engagerade 
forskare och sökande efter mening. (Kvale: 1997, s. 177-178)  
 

Koncentrering av meningen är dock inte begränsat till endast ett fenomenologiskt an-

greppssätt, utan har även använts inom andra kvalitativa studier (Kvale, 1997). 

 

Vid valet av denna analysmetod förväntade vi oss att få tillgång till barnens livsvärl-

dar så att vi kunde utröna vad barnen beskriver som en bra ledare. Denna metod inne-

bär ett tillvägagångssätt som vi uppfattade kunde leda oss fram till tydliga resultat på 

vår syftesfråga.  

 
 
 

områden 

Syfte 
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5 RESULTAT 
I följande del kommer vi att presentera några områden som är karakteriserande för 

svaren som framkom under intervjuerna. Vid citat använder vi barnens fingerade 

namn för att visa vem som säger vad. Barnen får namnen Sandra, Maryam, Pontus, 

Johanna, Vilma och Mary. Analysen av intervjuerna ledde till att utsagorna kan pre-

senteras under huvudområdena närhet och distans vilka beskriver olika sidor av ledar-

skapet som barnen uppfattar det. 

 

5.1 Närhet 

Det som framkommer efter analys av intervjusvaren visar på barnens önskan av ledare 

med närhet till barnen. De uttryckte behov av nära och personlig kontakt med ledare 

och nämnde olika situationer där ledarens tillvägagångssätt kunde innebära trygghet 

och närhet. Följande områden karakteriseras av närhet genom att en ledare är: lyhörd, 

snäll, uppmuntrande och hjälpsam. 

 

Lyhörd 

Ett av områdena som utkristalliserades var en lyhörd ledare som lyssnar in barnens 

egna initiativ och avsikter och därmed öppnar upp för barns inflytande. I intervjuerna 

beskrev barnen detta område genom att ledaren lyssnade in barnen, var lyhörd för de-

ras tankar, gav barnen utrymme och delaktighet, inbjöd till egna initiativ och ansvar i 

aktiviteter. Barnen uttryckte behov av att ledaren kunde se varje barns förutsättningar 

och möjligheter. Situationer som uppskattades av barnen var då ledaren var frimodig 

att bjuda på sig själv och på så sätt inbjöd till en trygg miljö. Dessutom tyckte de att 

ledaren ska ge plats för barnens initiativ och spontanitet. Pontus beskrev det på föl-

jande sätt:  

 
ja! Man får låta andra skoja så att…och berätta historier och så, inte bara 
vara stressad…  

 

Detta citat av Sandra visar på ledare som träder in i barnens livsvärldar och möter dem 

på deras villkor genom kreativa tillvägagångssätt:  
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ibland är de roliga, lärarna…när de klär ut sig och…vår lärare klädde ut 
sig till en viking…mmm, hon hade sytt sådana kläder och visade saker och 
så. Så det är rätt roligt…i skolan, de är roliga och säger snälla saker…de 
är snälla…och…ja, dem här (ledarna i Viktiga Barn, förf. anm.) är också 
jättesnälla… 

 

Vilma skildrar situationer där barnen har inflytande och delaktighet i lektionssam-

manhang: 

 
typ när barn får bestämma lite… ja på gympan ibland…mmm…då så frå-
gade vi typ ut vi, fröknarna brukar jämt fråga tjejerna för att killarna hål-
ler på och nästan alltid kommer för sent och så och då så frågade dem 
tjejerna vad vi typ ville göra och så…det är la…ibland så är det typ roligt 
med att de (ledarna, förf. anm.) också bestämmer roliga lekar… 

 
Maryam beskriver hur hon känner sig när ledaren inbjuder till delaktighet: 

 
ibland så undrar jag vad vi ska göra och då kan…vad vill ni typ göra och 
sånt… jag brukar känna mig glad och då blir jag liksom spänd att få göra 
det själv… 

 

Den lyssnande ledaren beskriver hon så här:  

 
…snäll och glad och omtänksam och bry sig typ veta vad andra vill göra 
och så… 

 

Följande citat visar på Marys önskan om att en ledare ska vara lyhörd och ge utrymme 

för individen:  

 
till exempel om man har en lektion och man ska ha hjälp med matte 
till exempel, så den inte bara tar någon annan bara för att den som 
räcker upp handen så bara för att man säger rätt ut så… Så den inte 
tar den så… 

 
 
Snäll 

Mary uttrycker sig om en snäll ledare som för henne innebär att den lyssnar, är tillå-

tande och ger utrymme för barnens önskningar: 

 
Snäll…snäll är asså…om man är gympalärare till exempel och man be-
hövde gå på toa mitt i lektionen kanske den är snäll och låter en göra det 
så…och eh…vara snäll på att till exempel vi har fritt 
ibland…mmm…alltså fritt lek så att man får leka till exempel hänga i rep 
och sånt. 

 
…den ska va snäll… snäll, rolig… 
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Hon får medhåll av Johanna, som tycker att en ledare ska ha en positiv grundinställ-

ning: 

 
man ska ju vara positiv…snäll, positiv 

 
Hon fortsätter: 

 
Den ska kunna säga vad den tycker, tänker och …ja…om allt 

 
Maryam beskriver hur hon tycker att en bra ledare ska vara samt egna erfarenheter 

kring närhet till ledaren på följande sätt: 

 
den ska vara snäll, omtänksam och hjälpsam och glad…man bryr sig om 
andra så...snäll, hjälpsam och gilla barn väldigt mycket och sånt. Till ex-
empel på sommarlovet då längtar man till dem väldigt mycket, att få träffa 
dem igen...till exempel som Linda [ledare i projektet] gjorde...mmm, hon 
är kul... 

 

Vilma anser att en god ledare ska tycka om barn och hon menar att det märks genom 

att ledaren visar omsorg: 

 
den ska typ tycka om barn och sånt...ja…om de bryr sig typ 

 
 
Sandra uttrycker hur det känns när ledaren tröstar: 

 
när man har ramlat eller slagit sig och ja, tröstar en, man får gå in och 
sitta, sätta sig i soffan… känns bra! Skönare. 

 
 
Uppmuntrande 

Pontus berättar om en ledare som uppmuntrar utifrån individens förutsättningar. En 

ledare som tar hänsyn till både allmänt tillstånd och den specifika dagsformen, och 

som kan anpassa uppgifter utifrån detta: 

 
om man typ…om man typ skriver skrivstil och vad heter det om man inte 
kan skriva så bra och typ man skriver en bokstav fast det inte ser ut som 
en bokstav eller typ man skriver sitt bästa och inte kan bättre då ska inte 
läraren komma och säga att man måste skriva finare och sudda ut allting 
igen…jo säga att du gjorde ditt bästa. 
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Mary instämmer med Pontus syn på ledare som ser varje individ och anpassar utifrån 

detta. Även hon belyser hur viktig uppmuntran från ledaren är, enligt hennes egen 

upplevelse:  

…det var nästan det som Pontus sa, om man har skrivit skrivstil ja, så när 
han kommer fram och säger eh, det kanske inte var ditt bästa men du skrev 
jättefint. Och man ska kanske skriva jättemånga ord men så säger han du 
behöver inte skriva några mer det räcker där. 

 
Pontus uttrycker, men på ett mer ivrigt och livfullt sätt, hur viktigt det är med upp-

muntran: 

 
…Skönt…man…man känner sig väldigt bra…mmm, bra, jag fick mycket 
beröm… för min skrivstil… 

 
 
Hjälpsam 

En ledare ska enligt Mary vara personlig på det sättet att de engagerar sig i barnens 

vardagsliv och är hjälpande: 

 
…till exempel man ska vara hjälpsam och till exempel om man har rätt så 
mycket läxor...  
 
…Och så man kanske har en sån här liten platsficka, typ så tjock ja och så 
kanske så mycket läxor typ så kan den hjälpa till så och lägga i det om 
man har tappat nåt den ska hjälpa till och leta till exempel… 

 
Hon fortsätter om den hjälpande ledaren: 

 
…hjälper varandra om några till exempel bråkar eller så ja, asså hjälper 
om till exempel  jag och nån annan kanske heter Filip bråkar så kommer 
han t.ex. och hjälpte så…hjälpte lite lättare så… 
 

 
Sandra vill att ledaren ska hjälpa till att reda ut konflikter och hon önskar att ledaren 

[läraren] kunde hjälpa henne med alla läxor: 

 
…nej. Det kan vara när man har bråkat eller så då får man hjälp att reda 
upp saker… man får all hjälp med läxorna! 

 
Pontus uttryckte något av samma sak från ett helt annat område: 
 

…ja, nu kom jag på! Om man typ skjuter upp en studsboll upp i taket och 
eller där man kan ta den då ska inte läraren bara säga att den som har 
skjutit upp den måste ta den utan hjälpa till istället… 
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5.2 Distans 

Närhet symboliserar de positiva sidor som framkommer i möten mellan ledares och 

barns livsvärldar. Motpolen till närhet är distans, vilket kan ta sig uttryck i att ledaren 

distanserar sig från barnens livsvärldar. Detta framkommer i barnens citat när de be-

skriver olika situationer. I intervjuerna kunde vi urskilja följande områden som karak-

teriseras av distans genom att en ledare använder sig av: ordning och behärskning 

samt den negativa upplevelsen av att ledare är stressade. Några av barnen nämner er-

farenheter där negativa sidor hos ledaren framträder på ett konkret sätt. Vissa av dessa 

bemötanden påverkar barnen direkt eller indirekt.  

 

Ordning och behärskning 

Maryam tycker att en ledare inte ska vara på följande sätt: 

 
dum! sträng och elak…jamen typ dum mot dem och skriker och 
så…typ om den inte tycker om barn och så.  

 

Pontus hänvisar till egna erfarenheter där ledare tillrättavisat på ett okontrollerat sätt: 

 
…eh, vaheterdet om typ man gör något, och man inte får göra 
det…då är det bra typ om inte en börjar skälla direkt utan kan säga 
det lite lugnt att man inte får göra så…så gör man inte det en gång 
till, bara så man inte börjar skälla direkt…ja, den ska inte skrika 

 

Han uttrycker sig vidare om situationer där han själv tagit initiativ till närhet men 

istället möttes av distans från ledaren. Han uttrycker sig om hur han önskar att en le-

dare istället ska bemöta barn:  

 
ja, nu kom jag på! Om man typ skjuter upp en studsboll upp i taket 
och eller där man kan ta den då ska inte läraren bara säga att den 
som har skjutit upp den måste ta den utan hjälpa till istället 

 

Mary nämner erfarenheter som har påverkat henne personligen och tillfällen där hon 

har bemötts av en distans hos ledaren. Hon beskriver bland annat ett behov av att gå 

på toaletten under lektionstid och tillåts inte göra detta. Detta kan visa på en ledare 

som vill hålla ordning i gruppen, men på bekostnad av vissa barns behov. I detta fall 

kan det få både fysiska och psykiska konsekvenser, fysiskt för att hon inte får utföra 
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sina behov och psykiskt för att ledaren inte har en lyhördhet och därmed inte visar re-

spekt för barnens åsikter. 

 
…ska inte vara elak… inte va elak…och sen inte skälla…asså, till 
exempel, det är så att om man inte får gå toa i lektioner och så… 
 
…till exempel som våran lärare, vi kommer till exempel halv åtta, 
eller kanske inte halv åtta men kvart i eller nåt, och sen så måste vi 
vänta utanför hela tiden tills han kommer. Och det tar väldigt lång 
tid. 

 

En sida av behärskning är självbehärskning, det vill säga att ha förmågan att kontrol-

lera sina känslor och uttryck i situationer. Enligt Johanna är det viktigt att ledaren inte 

talar illa: 

 
…de ska inte gå runt och säga massa dumma saker. 

 

Stress 

Barn avläser ofta ledaren och ser saker på ett annat sätt. Negativa situationer kan på-

verka barn mer än ledaren märker i situationen, till exempel vid stress. Pontus berättar 

om negativa erfarenheter av hur ledare är:  

 
inte bara vara stressad…en lärare ska inte komma för sent hela ti-
den, hehe…exempel det jag sa innan, att komma för sent…  

 
Han fortsätter att beskriva en situation där han själv utsatts för stress och press från 

ledare som inte visat på en lyhördhet för individens möjligheter och förutsättningar. 

 
…och att typ om man kör ”Följa John” eller nåt och man springer 
eller så som hemma på området…där vi har en idrottsplats…när vi 
har gympa ute så ska vi springa runt den två varv och då vadheter-
det…om vi inte orkar och vi går istället då ska inte den säga ’skyn-
da på’ hela tiden…skynda sig hela tiden, att man måste springa… 
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6 DISKUSSION 
Vår upplevelse är att intervjuerna med de aktuella barnen har varit mycket givande. 

Examensarbetet har gett oss möjligheter att sätta oss ned, för att med fokus på syftet 

lyssna till vad barnen haft att säga, om hur de uppfattat ledarskapet hos sina ledare, 

som i barnens citat ofta varit deras lärare. Barnens naturliga meningsenheter har oftast 

innehållit sådant som vi genom vår analys förstår som deras upplevelser av vad de 

uppfattat. Arbetet har för oss varit inspirerande och har gett oss många perspektiv att 

reflektera över när vi nu avslutar vår utbildning och skall arbeta som lärare och ledare. 

 

Vi har under kort tid försökt sätta oss in i och sökt förstå livsvärldsperspektivet och 

”den levda kroppen”. Under arbetets gång har dessa begrepp blivit verkliga och rele-

vanta för oss. Vi upplever att förhållningssättet till vår egen ledarroll har blivit mer 

fokuserat på att våga ha en närhet till dem vi leder genom att vara lyhörda och hjälp-

samma. Vikten av denna närhet har vi insett genom denna studie. Den urvalsgrupp vi 

begränsade oss till lever med problematiken kring övervikt och fetma och har, enligt 

tidigare undersökningar, utvecklat en negativ kroppssyn utifrån sina erfarenheter och 

upplevelsen av andras reaktioner. När en människa är på väg att växa upp formas både 

personlighet och attityd till livet, sig själv och ens medmänniskor. De projekt som syf-

tar till att hjälpa barn med övervikt och fetma anser vi vara värdefulla, eftersom barn i 

denna situation behöver få möjligheter till hjälp i sin kamp mot övervikten.  

 

6.1 Diskussion om metodologiska val 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer av barn och analyserade svaren med hjälp av 

meningskoncentrering. Vi arbetade noga med intervjufrågorna innan vi genomförde 

intervjuerna för att göra dem så tydliga som möjligt. Detta anser vi var viktigt efter-

som vi intervjuade barn i 8-12 årsåldern. Med vissa av barnen fick vi dock dra ut sva-

ren. Det var en bra erfarenhet att få kämpa med formuleringar i intervjufrågorna för 

att inse vikten av tydliga frågor som leder till att intervjupersonerna förstår dem. De-

ras förståelse av frågorna är avgörande för att de ska kunna ge svar som är relevanta 

gentemot vårt specifika syfte. Vi upplevde att meningskoncentrering var ett bra ana-

lysverktyg som hjälpte oss i processen att få fram ett resultat. När vi hade arbetat ige-
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nom varje del av analysprocessen kunde vi på ett tydligt sätt skönja områden som 

kunde vara representativa för barnens svar.  

 

Vi såg vissa begränsningar med Kvales (1997) sätt att beskriva metoden kvalitativ 

forskningsintervju. Att intervjua ungdomar och vuxna är beskrivet på ett bra sätt i bo-

ken, både vad gäller förberedelser, vad som sker under själva intervjun och analys ef-

teråt. Däremot anser vi att intervjuer av barn behöver förberedas och intervjuerna 

behöver ske på ett annat sätt. Flertalet barn är inte vana vid intervjusituationer, utan är 

mer införlivade med samtalsformen. Därför saknade vi instruktioner på en kvalitativ 

intervju som passar barn, anpassat för de omständigheter och förutsättningar som 

krävs vid intervjusamtal med barn. Med tanke på detta, hänvisar vi till Doverborg och 

Pramlings perspektiv på tillvägagångssätt vid intervjuer med barn. 

 

6.2 Diskussion om resultatet 

Barnen ger exempel på goda och dåliga erfarenheter av möten med ledare som i bar-

nens utsagor ofta var läraren. Många av dessa uttalanden visade tydligt att de grundar 

sig i självupplevda erfarenheter. Det visar sig bland annat i Pontus uttalande om att 

känna press från en lärare att prestera bättre fast han själv upplever att han redan har 

gjort sitt bästa utifrån dagsformen. Det är uppenbart att läraren behöver påminna sig 

om vikten av att verkligen lyssna och inse hur viktig ens roll och förhållningssätt är. 

Våra handlingar påverkar barn mer än vi ofta tror. Vårt ledarskap ger barnen minnen 

för livet, och det är upp till varje ledare om man lämnar positiva eller negativa spår ef-

ter sig.  

 

Merleau-Ponty menar att vår existens är i den levda kroppen och att vi uppfattar värl-

den genom den. Barnet existerar i sin kropp och det är på så sätt barnet upplever och 

förstår världen och kan vara med och förändra den (Claesson, 2005). I våra resultat 

återspeglades det i hur barnen uppfattar situationer i möten med sina ledare och som i 

våra analyser framträder som deras upplevelser av ledarskapet. Alla barn lär på olika 

sätt. En del lär genom att se eller lyssna, andra lär genom att logiskt reflektera och un-

dersöka, andra genom att känna och uppleva och för ytterligare andra är musiken ett 

medel för att lära sig. Alla dessa sätt beskriver på olika sätt ”den levda kroppen” och 

barns olika behov och sätt att tillgodogöra sig den. En ledare som engagerar sig i 
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barns livsvärld och bemöter dem utifrån ett barns sätt att se, har möjlighet att komma 

dem närmare och vinna deras förtroende. En ökad insikt i sin lärarroll kan man kanske 

förvärva sig genom att reflektera över sitt bemötande på ett medvetet sätt.  

 

Genom intervjuerna märkte vi hur mycket barnen faktiskt ser och uppfattar av ledare, 

både i skolan och i projektet. Barnen gav många exempel på konkreta situationer där 

ledare har agerat på ett eller annat sätt. Några av dessa situationer blev ögonöppnare 

för oss själva, att vi som ledare verkligen blir synade i sömmarna och allt vi säger och 

gör kan tolkas på ett helt annat sätt än vad som var vårt avsiktliga syfte. Detta kan gäl-

la i situationer där barnen ber om hjälp att hämta något, och vi önskar att de ska lära 

sig att ta ansvar och därför ber dem att göra det själva. Ett exempel på det gav Pontus 

på sidan 22.  

 

En annan upplevelse, som vi har förstått, kan finnas bland barn är när de gjort något 

dumt och ledaren direkt skäller och tillrättavisar. Ofta förstår barn själva att de gjort 

något dumt, och gör det inte igen, men trots detta så skäller ledaren på dem i tron på 

att de inte skulle ha förmågan att förstå det själva. Utifrån egna erfarenheter skapar sig 

barn uppfattningen om hur ledare bör vara och göra. Det borde vara naturligt att lyss-

na till barn och ta hänsyn till deras åsikter, särskilt de barn som lever i någon form av 

utsatthet.  

 

6.3 Vidare forskning 

Genom denna studie har vi mött människor med andra perspektiv än våra egna, vilket 

har resulterat i reflektioner kring hur vidare forskning kan bedrivas i olika riktningar 

utifrån detta ämne. Vi ser att det är mycket som är annorlunda idag, jämfört med då 

Merleau-Ponty var verksam. Till exempel tycker vi att det saknas en specifik barnsyn 

kring ”den levda kroppen” i Merleau-Pontys teorier. Såg han ett barns relation till sin 

kropp (som inte är färdigväxt och där det händer massor med saker i kroppen) och 

barnets förnimmelser av världen eller grundar han sitt perspektiv i den vuxna männi-

skans medvetande, vars kropp redan är färdigvuxen? Vilken typ av barnsyn var rå-

dande bland filosofer, vetenskapsmän och forskare vid den tiden? Detta skulle vara 

intressant att fördjupa sig i. 
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Ett av barnen uttryckte negativa erfarenheter av att ledare stressar hela tiden. Detta 

måste vi som vuxna ta på allvar och som ledare reflektera över. I dagens informa-

tionssamhälle där stress är en del av vardagen, efterfrågar vi forskning som kan utröna 

betydelsen av nära relationer och lyhördhet samt hur stress påverkar barn och deras 

relationer.  

 

På grund av att vi behövde begränsa vårt arbete hade vi inte möjlighet att göra en jäm-

förande analys mellan barn i vår urvalsgrupp och en grupp normalviktiga barns be-

skrivning av ledare. Det hade varit intressant att göra samma studie på en grupp 

normalviktiga barn för att utforska deras syn på goda respektive dåliga ledare. Ut-

trycker normalviktiga barn behov av ett annat bemötande från ledare jämfört med 

barn med övervikt och fetma? Detta anser vi vara ett angeläget ämne för vidare forsk-

ning. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 
1. Berätta för mig, hur är en bra ledare? 

Hur/på vilket sätt (fördjupa)? Utveckla: hur är man när man är… 

 

2. Hur ska en ledare inte vara? 

 

3. Kommer du på något tillfälle när ledaren har fått dig att må bra? 

Vad hände då? Hur kändes det? 

 

4. Om du fick önska, hur ska en bra ledare vara? 

Vad kan den ledaren göra? 
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