
 
kursnamn/kurskod/program: Sociala relationer, konflikt och ledarskap. OAU280. 
Förskolärarprogrammet.  

Moment/termin i programmet: FSR1 – fältstudierapport.  

Lärare: Mikaela Persson. Mikaela.persson@mdu.se 21101608 

Tidpunkt: V. 3-7 (16/1-17/2-2023) 

 

Fältstudieuppgift:  

 FSR1, 3,5hp, (fältstudierapport) individuell skriftlig och muntlig examination, avser 
lärandemål 1, 2 och 4.  
 

1. Problematisera och reflektera kring frågor som rör sociala relationer och identitet 
samt relatera dessa till kulturella, språkliga och samhälleliga faktorer av betydelse för 
förskolan 
 

2. Analysera förskollärarens ledarskap och professionella förhållningssätt utifrån 
yrkesetiska principer, barns rättigheter med stöd av vetenskapligt grundad kunskap 

 
4. Analysera och diskutera konflikters uppkomst, dynamik och hantering i förskolan 

utifrån teorier och forskning 
 

 
En av kursens examinationer är att den studerande ska planera och genomföra en fältstudie, 
som sedan redovisas för studiegruppen. Fältstudierna ska genomföras i förhållande till 
kursens temaområden: konflikthantering och ledarskap. Den studerande ska lägga fokus på 
de två områdena i olika uppgifter, men samordna sina besök på sin fältförskola. De två 
områdena tangerar temat sociala relationer och kan inte helt särskiljas. 
 
Den studerande planerar kontinuerligt under kursens gång sina två fältstudier, genom att 
använda sig av mallarna (Fältstudierapport - Konflikthantering, Fältstudierapport – 
Ledarskap). Mallen ska fungera som underlag för att kunna skapa bra förutsättningar för att 
genomföra fältstudien. Mallarna finner den studerande på Canvas, under modulen 
Datainsamling. 
 
Vid tre undervisningstillfällen ges den studerande möjlighet att planera sin fältstudie i samråd 
med den undervisande läraren. Detta för att överbrygga eventuella frågetecken.  
 
Under den fjärde kursveckan genomför den studerande sina fältstudier. Den studerade får på 
egen hand kontakta sin fältförskola för att boka in dag/dagar att genomföra sin fältstudie på.  
 
Den studerande redovisa sin fältstudie för sina studiekamrater. Till detta tillfälle ska den 
studerande redogöra för sitt datamaterial. Den studerande ska vid detta tillfälle kunna 
berätta om bakgrunden till fältstudien, hur genomförandet av fältstudien såg ut, resultatet av 
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fältstudien, samt en analys av fältstudien med koppling till relevant kurslitteratur. Fokus vid 
redovisningen är att den studerande ska redogöra för sina resultat, samt analysen av 
resultatet. Alla två temaområdena ska redovisas. Studiegruppen ansvarar för att alla får lika 
mycket tid till sin redovisning. Uppgiften ska även lämnas in skriftligt på Canvas. 
 
 
Eftersom det är en examination är det aktivt deltagande och obligatorisk närvaro. Vid frånvaro ges 
en kompletteringsuppgift.  

 
 


