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Abstract
Title: The preschool manager’s leadership - A study about five preschool managers approach

on their leadership Author: Erika Gustavsson Huang Sem: Fall 2013

Supervisor: Pål Normark

The purpose of this study was to examine how five preschool managers are looking at their

leadership and what difficulties they see in their leading. To live up to my purpose I asked

the following research questions: Which parts in their mission do the five preschool

managers see as problematic in relation to the curriculum for preschool and the schools

inspectorate quality investigation? How do the preschool managers describe their leader style

and leader ideals, and is their any difference between the two of them?

The method of this study was qualitative interviews with five preschool managers. The

results that I found was that the most of the preschool managers see their leadership as co-

produced (like in Ludvigssons research 2009) with the teachers and that the preschool

managers often find other difficulties in their mission compare to the quality investigation

(School inspectorate 2012). I also found that three of the five preschool managers thought

that they weren’t present enough in the preschools because of their many tasks.

When I tried to classify the preschool managers leader style I found that they vary between

democratic and authoritarian leader style in decision-making like in Tennenbaum and

Schmidt’s (1973, p. 4) model Continuum of Leader Behavior. My conclusion from that is

that in their complex mission the preschool managers needs to vary their leader style. The

leader style and ideal the most preschool managers seemed to describe were a democratic

leader that listen to the preschool teachers and involve them in the decision making, which is

a leadership style that Kurt Lewin and his colleague Ronald Lippitt (1938, see Maltén 2000,

p. 63) found in their research.

Keywords: Preschool leadership, preschool manager, approach to leadership

Nyckelord: Förskoleledarskap, förskolechef, syn på ledarskap



3

Abstract………………………………………………………………………………………………………………..2
1 Inledning.......................................................................................................................... 4
1.1 Bakgrund................................................................................................................................4

2 Syfte och frågeställningar............................................................................................. 5
3 Teoretiska perspektiv................................................................................................... 6
3.1 Ledarskap................................................................................................................................6
3.2 Ledarstilar............................................................................................................................. 7
3.3 Ledarens personlighetsdrag och förmågor.................................................................... 7
3.4 Analysverktyg....................................................................................................................... 8

4 Tidigare forskning..........................................................................................................9
4.1 Ledarstilar............................................................................................................................. 9
4.2 Förskolechefens personlighetsdrag och förmågor.....................................................10
4.3 Förskolechefens ledarskap..............................................................................................11
4.4 Analysverktyg.....................................................................................................................11

5 Material och metod......................................................................................................12
5.1 Urval och avgränsningar.................................................................................................. 12
5.2 Kvalitativa intervjuer........................................................................................................13
5.3 Genomförande....................................................................................................................13
5.4 Min roll som intervjuare...................................................................................................14
5.5 Etiska krav...........................................................................................................................14

6 Resultat och analys...................................................................................................... 15
6.1 Att vara en närvarande chef............................................................................................ 156.1.1 Sammanfattning.............................................................................................................18
6.2 Förskolechefernas ansvar................................................................................................186.2.1 Sammanfattning.............................................................................................................21
6.3 Ledarstil...............................................................................................................................216.3.1 Demokratisk ledarstil....................................................................................................216.3.2 Auktoritär ledarstil........................................................................................................236.3.3 Ledaren som trädgårdsmästare...................................................................................246.3.4 Ledaren som kompis.....................................................................................................246.3.5 Sammanfattning.............................................................................................................25
6.4 Ledarskapsideal.................................................................................................................256.4.1 Sammanfattning.............................................................................................................27

7 Slutdiskussion...............................................................................................................28
7.1 Syn på ledarskap................................................................................................................28
7.2 Svårigheter..........................................................................................................................29
7.3 Ledarskapsideal och ledarstilar.....................................................................................31
7.4 Slutsatser.............................................................................................................................33
7.5 Förslag till vidare forskning............................................................................................ 33

8 Käll- och litteraturförteckning.................................................................................. 35
8.1 Otryckta källor................................................................................................................... 35
8.2 Tryckta källor.....................................................................................................................35Bilaga 1 Mejl till förskolechefer………………………………………………………………………………..38Bilaga 2 Intervjuguide……………………………………………………………………………………………..39Bilaga 2.1 Skolinspektionens granskning…………………………………………………………………41



4

1 Inledning
Jag har många gånger under min lärarutbildning och under den verksamhetsförlagda

utbildningen funderat över förskolechefens ledarskap. Hur leder förskolechefen

verksamheten? Utövar chefen någon särskild ledarstil och vilka ledarskapsideal styr

utövandet av ledarskapet? Jag tror att det vore intressant för blivande och verksamma

förskollärare att få svar på dessa frågor, eftersom ledarskapet på förskolan genomsyrar hela

verksamheten och påverkar allt från verksamhetens utformande till pedagogers

förhållningssätt och barnens lärande.

1.1 Bakgrund
Förskolan är det första steget in i utbildningsväsendet, vilket innebär att det är förskolan som

lägger grunden för barnens lärande. Skollagen (SFS 2010:800, s. 6) slår fast att det är

förskolechefen som ska leda och samordna det pedagogiska arbetet på en förskola samt se till

att verksamheten utvecklas. Läroplanen (Skolverket 2011) slår fast att förskolechefen är

ytterst ansvarig för att förskolan arbetar i enlighet med läroplanens mål samt ansvarar för att

barnens förskoleutbildning är av god kvalitet. Därför ska förskolechefen planera, följa upp

och utvärdera förskoleverksamheten. Förskolechefen är också ansvarig för

likabehandlingsplaner, att förskolemiljön uppnår en bra kvalitet som utvecklar barnens

lärande, att barnen får stöd, stimulans och utmaningar samt att personalen får utveckla sin

kompetens (Skolverket 2011, s. 16).

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskoleverksamheter i Sverige (2012) visar att

många förskolechefer brister i sitt uppdrag. De lyckas inte skapa ett fungerande system för

att få återkoppling om det arbete som de har delegerat vidare till personalen.

Förskolecheferna är inte närvarande på förskolorna och lyckas därför inte kommunicera ut

förskolans mål och visioner. De brister i att få pedagogerna delaktiga i utvecklingsarbetet

och med att integrera kvalitetsarbetet i verksamheten på ett sätt som leder till utveckling.

Rapporten pekar också på ett misslyckande med att förankra arbetet med läroplanen i den

pedagogiska verksamheten så att all personal i förskoleverksamheten förstår innebörden i

den och så att det ger avtryck i barnens lärande. Ett annat område som förskolechefen

behöver utveckla är att skapa öppna, inbjudande miljöer som stimulerar barns lust att lära i

enlighet med läroplanen (Skolinspektionen 2012, s. 8).
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Mot denna bakgrund menar jag att det är av vikt att undersöka vilken syn förskolechefer har

på sitt ledarskap. Förskolechefens syn på ledarskapet påverkar i allra högsta grad

förskoleverksamheten där våra barn möter utbildningsväsendet för första gången. Dessutom

menar jag att synen på ledarskapet färgar av sig på hela den pedagogiska verksamheten och

påverkar barnens utveckling och lärande. Därför anser jag att det är relevant att försöka få en

insyn i hur några förskolechefer ser på sitt ledarskap.

2 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken syn fem förskolechefer har på sitt

ledarskap samt vilka svårigheter de upplever i sitt uppdrag. Utifrån syftet har studien

följande frågeställningar:

 Vilka delar i sitt uppdrag ser de fem förskolecheferna som problematiska i relation till

läroplanen och Skolinspektionens granskning?

 Hur beskriver förskolecheferna sin ledarstil och sitt ledarskapsideal? Är det någon

skillnad mellan dessa två?
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3 Teoretiska perspektiv
I det här kapitlet kommer jag att presentera teorietiska perspektiv kring två begrepp som är

centrala i mitt examensarbete; ledarskap och ledarstil. Begreppet ledarskap är centralt

eftersom hela studien handlar om förskolechefens ledarskap. Ledarstil är centralt eftersom

det handlar om på vilket sätt ledarskapet utövas. Sedan kommer jag att ta upp teorier om hur

en ideal ledare ska vara.

3.1 Ledarskap
I ledarskapslitteratur existerar en mångfald av definitioner och perspektiv på ledarskap. Den

definitionen av ledarskap som stämmer mest överens med min uppfattning är ”en

handlingsbenägenhet, ett samspel och en produktivitet genom människor” (Maltén 2000, s.

20). Maltén menar i citatet att ledarskap är en grupprocess som handlar om samspel mellan

den som leder och de som leds.

En annan aspekt på ledarskap som har varit framträdande i forskningen är att det anpassas

efter situationen. Gemensamt för alla situationsanpassade teorier är enligt experterna på

ledarskap Paul Hersey, Ken Blanchard & Dewey E Johnson (1996, s. 121) att ledaren

flexibelt behöver kunna analysera vilken ledarstil som passar bäst i situationen och därefter

kunna tillämpa den ledarstil som passar situationen.

I Robert Tennenbaum och Warren H. Schmidt’s (1973 se s. 4) modell Continuum of Leader

Behavior väljer ledaren mellan olika beteenden varav vissa är mer auktoritära medan andra

ger de underordnade mer frihet att fatta beslut. I ett bosscentrerat ledarskap fattar ledaren

besluten själv, medan de i ett personalcentrerat ledarskap lyssnar på de anställdas förslag

innan beslut fattas. Hersey & Blanchard (1996, s. 122-123) benämner den bosscentrerade

ledarstilen i Tannenbaum & Schmidt’s modell som auktoritärt och det personalcentrerade

ledarskapet som demokratiskt. De menar att en demokratisk ledarstil är mer gruppinriktad

och relationsinriktad medan auktoritär ledarstil är mer uppgiftsinriktad. Hersey & Blanchard

(1996, s. 134-135) definierar uppgiftsinriktat ledarbeteende som att ledaren bestämmer och

förklarar för de anställda vad och hur de ska göra. Relationsinriktat definieras av dem som att

ledaren fäster vikt vid att upprätthålla relationerna med de anställda och mellan de anställda.

En metod för detta är att skapa forum för kommunikation.
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Symbolrelaterad ledarskapsteori innebär att ledaren har visionell, kommunikativ,

fokuserings-, stödjande och inlärningsförmåga. Ledaren skapar en vision om verksamheten

som hen kommunicerar till de anställda, kämpar för att upprätthålla organisationens riktning

när svåra situationer uppstår, stödjer de anställda på ett sätt som lockar fram deras förmågor

samt tar intryck av förändringar som sker i samhället och i organisationen (Ekvall 1996, se

Maltén 2000, s. 81). Även om detta är en sekundärkälla så anser jag att det är relevant för

min studie. Tyvärr har jag inte fått tag på Ekvalls bok.

3.2 Ledarstilar
Begreppet ledarstil definieras som sättet att utöva sitt ledarskap (Drakenberg 1997, s. 28).

Forskaren Kurt Lewin och kollegan Ronald Lippitt (1938, se Maltén 2000, s. 63) kom fram

till följande ledarstilar i deras forskning; auktoritär, demokratisk och ”låt gå”-ledarstil.

Auktoritär ledarstil handlar om att en stark ledare fattar alla beslut och styr sina underställda.

En demokratisk ledarstil innebär att ledaren lyssnar på de anställda och beslutsfattandet är en

gemensam process. En ”låt gå”- ledarstil kännetecknas av brist på ledarskap. Ledaren håller

sig undan och låter de övriga i gruppen styra och fatta beslut. Lewin & Lippitt (1938 se

Maltén 2000, s. 63) fann i sin forskning att auktoritärt styrda anställda presterar bättre på

jobbet och demokratiskt deltagande leder till bra kvalitet medan passiv ”låt gå”- ledarstil inte

ger så mycket resultat.

Jag är medveten om att sekundärkällor är mindre trovärdiga, men Lewin & Lippitts

ledarstilar är allmänt kända och finns att finna i ett flertal andra böcker. Bland annat i

Stensmos Ledarstilar i klassrummet (2000).

3.3 Ledarens personlighetsdrag och förmågor
Studier om ledares personlighetsdrag bygger i huvudsak på uppfattningen om att ledare har

medfödda egenskaper som gör att de lämpar sig bättre för att vara ledare än andra.

Forskningen har studerat faktorer som kön, längd, beteende och egenskaper för att identifiera

generella ledaregenskaper. Exempel på dessa ledaregenskaper är självtillit, flexibilitet och

lyhördhet (Alvesson & Spicer 2012, s. 25-26).

Arne Maltén (2000, s. 14-15) har mångårig erfarenhet som universitetslektor i pedagogik och

som skolledare. Han menar att en god ledare tydligt ska kunna kommunicera organisationens
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mål och strategier, vara bra på att lyssna, motivera, kunna hantera konflikter samt handleda

kollegorna och se till så att de vidareutvecklar sig.

Förskolechefens komplexa roll ställer krav på olika förmågor enligt ledarskapsforskarna Bim

Riddersporre & Kristian Sjövik (2011, s. 11-12). Exempel på dessa är; att kunna styra mot

mål, utvärdera och kvalitetsredovisa, ha kunskap om organisering och administration samt

kunna hantera konflikter. Förskolechefen måste också hänga med i pedagogisk forskning för

att kunna utveckla den pedagogiska verksamheten.

3.4 Analysverktyg
I teoridelen har jag tagit upp ett antal analysverktyg som jag ämnar använda i resultat- och

analysdelen. Dessa är situationsanpassat ledarskap, uppgifts- och relationsinriktat ledarskap,

symbolrelaterad ledarskapsteori samt auktoritär, demokratisk och ”låt gå”-ledarstil. Jag

kommer även att använda ovan beskrivna personlighetsdrag och förmågor som

analysverktyg för att se hur intervjupersonerna beskriver sitt ledarskapsideal. Urvalet av

analysverktygen grundar sig i att jag tror att dessa passar till att göra jämförelser med mitt

material.
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4 Tidigare forskning
Det finns inte så mycket forskning om förskolechefens ledarskap. Dessutom kritiseras den

forskning som görs i Sverige internationellt, eftersom den varken är omfattande eller

genomförs på ett sätt som går att jämföra med andra studier (Riddarsporre 2011, s. 5-6).

Ivarsson Alm (2013, s. 107) tillägger att forskning om ledarskap ofta är kopplat till

organisationer. En del av den forskning som jag tar upp är däremot allmän och kan

appliceras på vilken organisation som helst. Min studie bygger vidare på den forskningen

som jag tar upp nedan genom att använda ledarstil, personlighetsdrag och förmågor för att få

en mångfasetterad bild av förskolechefens syn på sitt ledarskap. Nedan under rubriker som

kan kopplas till mina frågeställningar finner du forskning som jag anser vara relevant för min

studie.

4.1 Ledarstilar
Mats Alvesson, organisationsforskare & André Spicer, professor i organisationsbeteende har

under några år gjort upprepade observationer för att se hur chefer och anställda interagerar

med varandra i den kontexten där ledarskapet utövas samt studerat ledares framställningar i

litteratur. För att förstå chefernas komplexa ledarskap bättre har Alvesson & Spicer (2012)

använt sig av ledarskapsmetaforer (Svenska akademiens ordlista över svenska språket 2006,

s. 570 definierar metafor som ”bildligt uttryck”) som de funnit i sina studier, eftersom de

menar att metaforer hjälper oss att förstå komplicerade och tvetydiga aspekter på ledarskap

som att synen på och utövandet av ledarskapet varierar beroende på situation och person

(Alvesson & Spicer 2012, s). Jag kommer nedan att ta upp två av de ledarstilar (jag har valt

att benämna dem ledarstilar, eftersom metaforerna syftar till att beskriva ledarstilen) som

forskarna har kommit fram till i studien.

Ledaren som trädgårdsmästare coachar sina anställda och får dem att växa. På så sätt går

också organisationen framåt. I forskningsstudier fann Huzzard & Spoelstra (2012, s. 105,

111-112) att flera ledare identifierar sig med denna metafor. Dessa ledare var ofta negativa

till auktoritärt ledarskap och ville därför att de anställda skulle leda själva. Däremot var de

väl medvetna om att det finns en problematik i att de anställda styr själva utan att få några

riktlinjer.

Sveningsson & Blom (2012, s. 132-137) fann i studierna att ett flertal företagsledare försöker

skapa vänskapliga relationer för att få en god, harmonisk stämning som leder till motiverade
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och tillitsfulla anställda genom att uppmuntra de anställda, få dem att känna att de deltar i

möten och beslutsprocesser, få dem att känna att chefen är tillgänglig och lyssnar samt att

skydda dem mot de högre cheferna. Denna ledarskapsmetafor kallar Sveningsson & Blom

ledaren som kompis.

4.2 Förskolechefens personlighetsdrag och förmågor
Ledarskapsforskarna Bim Riddersporre & Kristian Sjövik (2011) har studerat 100

platsannonser för att se vilka krav som ställs på förskolechefer vid rekrytering. I annonserna

eftersöktes i huvudsak sex olika typer av ledare med tillhörande kvalifikationer. Den första

ledartypen var en förskolechef med högskoleutbildning, rektorsutbildning, god pedagogisk

förmåga och god ledarförmåga. Den andra ledartypen var en karaktärsfull person med

många personlighetsdrag - ”tydlig och stresstålig chef som tillsammans med personalen når

bra resultat” eller ”Vi söker dig som är kreativ och nytänkande, kommunikativ och stresstålig

samt lyhörd och har en god samarbetsförmåga” (Riddersporre & Sjövik 2011, s. 15). Den

tredje ledartypen i annonserna var en lojal chef som kan jobba mot kommunens mål och

visioner. Den fjärde ledartypen som efterfrågades var en god människa som strävar efter att

få andra människor att växa. Den femte ledartypen är en nyskapande och kreativ förskolechef

som vågar bryta normer och tar tillvara på de anställdas idéer. Den sjätte och sista ledartypen

är en stor lista med uppräkningar av en mängd personliga egenskaper som önskas, ”extra

allt”. Det är så många egenskaper att det kan vara svårt för en person att leva upp till dem.

Exempel på en förskolechef med ”extra allt” är: ”utmanande, inspirerande, lyssnande,

nyfiken, ser sammanhang, frågar, ifrågasätter, tydlig, engagerande, skicklig pedagog, driver

utveckling, målinriktad, modig, strukturerad, positiv, lyhörd, öppen, vägledande,

kommunikativ och serviceorienterad” (Riddersporre & Sjövik 2011, s. 17) . Riddersporre &

Sjöviks funna ledartyper kan hjälpa mig att se ett mönster i förskolechefernas beskrivna

personlighetsdrag och förmågor.

Ett urval av de krav på förmågor och färdigheter som Riddersporre & Sjövik (2011, s. 19, se

tabellen) fann i studien är ledarvana, ha pedagogisk erfarenhet/insikt, kunna arbeta med

ekonomi och administration samt med mål- och resultatstyrning samt ha erfarenhet av att

jobba med kvalitetsarbete och styrdokument.



11

4.3 Förskolechefens ledarskap
Ann Ludvigsson (2009), lektor i pedagogik och forskare om skolledarskap har under flera år

gjort fallstudier, intervjuer och observationer för att studera ledarskapet ur lärares och

rektorers perspektiv på tre grundskolor med verksamhet i år F-6. Hon kom i studierna fram

till att ledarskapet formas av skolledarna och lärarna i samspel samt att sociala, kulturella

och politiska faktorer har stor påverkan på detta ledarskap. Ledarskapet kallar Ludvigsson

för samproducerat ledarskap. Resultatet av Ludvigssons (2009, s. 174) studie leder till att

hon starkt emotsätter sig den traditionella bilden av en stark ledare som ensam styr

organisationen. Hon menar att en förståelse för att ledarskap är samproducerat skulle leda till

en mer realistisk bild av ledarskap och förhoppningsvis att det inte längre skulle det ställas så

orimligt höga krav på ledare vid rekrytering. Även om Ludvigssons forskning gäller

grundskolan så anser jag att den är relevant för mitt examensarbete då den kan användas för

att studera ledarskapet i förskolan.

4.4 Analysverktyg
De analysverktyg som jag har tagit upp i tidigare forskning är ledarstilarna ledaren som

trädgårdsmästare och ledaren som kompis, Riddersporre & Sjöviks uppräkningar av en

förskolechefs önskvärda kvalifikationer och samproducerat ledarskap.
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5 Material och metod
För att svara på studiens frågeställningar har jag valt att göra kvalitativa intervjuer med fem

förskolechefer. Under nedanstående rubriker kommer jag att berätta om urval och

avgränsningar, metoden kvalitativa intervjuer och intervjuernas genomförande. Jag kommer

också att reflektera över min roll som intervjuare samt de etiska krav som jag har tagit

ställning till.

5.1 Urval och avgränsningar
På grund av tidsbristen (en C-uppsats skrivs under 10 veckor) har jag varit tvungen att göra

en del avgränsningar när det gäller ämnet och metoden; att fokusera på ledarskapet utifrån

förskolechefens eget perspektiv samt att enbart göra intervjuer. För att få högre grad av

reliabilitet (tillförlitlighet) valde jag att begränsa undersökningen till kommunala förskolor i

en kommun i Stockholms län. Anledningen är att miljön, riktlinjer och styrning samt

pedagogiken är mer lika i kommunala förskolor i en och samma kommun. Det faktum att jag

tidigare varken har någon relation till förskolan eller förskolechefen som kan påverka

resultatet ökar reliabiliteten. Stukát (2011, s. 133) menar att reliabilitet (tillförlitlighet) är

som en skyddande sköld mot slumpen. Likvärdigheten gör också att det material jag får från

intervjuerna lättare går att jämföra och att relatera till andra kommunala förskolor.

Stukát (2011, s. 137) menar att det ofta är mer korrekt att prata om relaterbarhet än

generalisering (Nationalencyklopedins definition: ”härledning av allmän slutsats från

enskilda exempel”). Faktorer som en för liten undersökningsgrupp påverkar

generaliserbarheten (Stukát 2011, s. 137). Det är inte säkert att fem förskolechefer i en

kommun har samma syn på sitt ledarskap som fem förskolechefer i en annan kommun, men

det är intressant att använda mina resultat i en jämförelse med en annan kommun.

Urvalet av förskolecheferna föll sig naturligt. Jag gjorde ett mejlutskick till samtliga

förskolechefer i kommunen, eftersom jag hade på känn att bara ett fåtal förskolechefer skulle

nappa på grund av sin arbetsbörda. Mejlet finner du i bilaga 1. Sex förskolechefer nappade

och vi bokade in en tid. Eftersom förskolechef nr 6 inte kunde förrän 4 november, vilket jag

tyckte var för nära inpå examensarbetets deadline, bestämde jag att det fick räcka med fem

intervjuer.
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5.2 Kvalitativa intervjuer
Intervjuer tillhör en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ metod är ett ”samlingsbegrepp för

olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som

analyseras…” (Nationalencyklopedin 2013). Genom att göra kvalitativa intervjuer kan man

få insikt i hur människor tänker, tycker och upplever saker (Ahrne & Svensson 2011, s. 11-

12). Eftersom studiens syfte är att undersöka förskolechefers syn på ledarskap så är

intervjuer en lämplig metod som genererar beskrivningar om förskolechefernas tankar,

erfarenheter och upplevelser.

Ahrne & Svensson (2011, s. 56-57) beskriver intervjuns svagheter och styrkor. En svaghet

som de nämner är att det är svårt att veta att forskaren verkligen tolkar intervjupersonen rätt,

därför har jag mejlat intervjupersonerna i efterhand i de fall som jag har varit osäker på min

tolkning. Trots denna nackdel så anser jag att intervju är en passande metod för min studie.

Intervjuns styrkor är också många. Enligt Ahrne & Svensson (2011, s. 56-57) är intervjun

inte så tidskrävande och den ger ett brett material med inblick i flera personers erfarenheter

och upplevelser, vilket är min avsikt med studien.

5.3 Genomförande
Ahrne & Svensson (2011, s. 46-47) understryker vikten av att förbereda sig inför intervjuer.

För att förbereda mig har jag konstruerat en intervjuguide med olika grupper av frågor som

matchar frågeställningarna (se bilaga 2 och bilaga 2.1). Intervjufrågorna är öppna så att

förskolecheferna ska kunna berätta och beskriva sitt ledarskap på ett uttömmande sätt. Ahrne

& Svensson (2011, s. 46-47) menar att det är bra att ha frågor som stöd ifall man skulle tappa

bort sig och glömma bort vad man ska fråga. Det är precis så jag har tänkt. Frågorna är inte

fasta utan de är snarare ett stöd ifall jag kommer av mig och för att jag ska kunna få svar på

mina frågeställningar. Frågorna är konstruerade med Ahrnes & Svenssons (2011, s. 46-47)

råd i åtanke. De menar att frågorna ska ställas på ett vänligt sätt och intervjun inledas med

enkla frågor för att skapa ett förtroende så att intervjupersonen är villig att svara på frågor. I

mitten av intervjun kan enligt dem mer komplicerade och kritiska frågor ställas.

Avslutningen menar de bör avrunda intervjun på ett mjukt sätt så att man inte skiljs som

ovänner. För att underlätta transkriberingen har jag med intervjupersonernas samtycke spelat

in intervjuerna. Varje intervju tog cirka en timme och transkriberingen av det inspelade

materialet tog många timmar i anspråk. De fem intervjuerna gav mig ett omfattande material

som det var svårt att få grepp om. För att bena ut materialet och underlätta analysen har jag
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sorterat in intervjupersonernas utsagor under rubriker som motsvarar teman kopplade till

intervjuerna. Denna metod kallas tematisering (Dalen 2007, s. 84). Det viktiga i min analys

av materialet är att redogöra för förskolechefernas utsagor och klassificera dem i olika fack

kopplade till teorier och begrepp, inte att tolka dem.

5.4 Min roll som intervjuare
Som intervjuare är det viktigt att jag är medveten om situationens maktförhållanden. För att

minimera det eventuella maktförhållandet som jag utövar på förskolecheferna har jag tagit

hänsyn till de fem regler om intervjuarens förhållningssätt som utmynnat ur

Hawthornestudiens forskning (Ahrne & Svensson 2011, s. 39). I korthet handlar reglerna om

att intervjuaren ska lyssna och bemöta intervjupersonen på ett vänligt sätt utan att utöva

auktoritet, ge råd eller fördöma och utan att argumentera emot eller börja bråka. Frågor ska

inte avbryta intervjupersonen utan de ska användas som hjälp, stöd, beröm och uppmuntran.

Frågor kan också användas för att styra in intervjupersonen på rätt köl om han/hon skulle

sväva iväg bort från ämnet. Jag har valt att inte styra intervjupersonerna för mycket eftersom

jag vill låta dem berätta fritt om sitt ledarskap. På så sätt kan jag utifrån förskolechefernas

beskrivningar bedöma vad de anser vara viktigt i ledarskapet. Detta val har gjort att alla

förskolecheferna inte har uttalat sig om samma saker, vilket också märks i resultat- och

analysdelen. Om jag hade styrt intervjuerna mer och fått förskolecheferna att uttala sig om

t.ex. alla punkterna i Skolinspektionens granskning så hade det vara lättare att jämföra

resultaten, men som sagt så var min avsikt snarare att se vad de anser vara viktigt.

5.5 Etiska krav
En annan viktig faktor för att få förskolecheferna att vilja delta i min studie och för att få

dem att vilja berätta saker om sig själv är att jag följer vissa etiska principer (se Ahrne &

Svensson 2011, s. 31) som jag har informerat dem om innan intervjuernas start. Principerna

handlar om att forskaren bör informera vad studien handlar om så att informanterna själva

kan ta ställning till om de vill delta (principen om informerat samtycke) att personuppgifter

och andra känsliga uppgifter ska förvaras och redovisas på ett sätt omöjliggör identifiering

av intervjupersonerna (konfidentialitetskravet) och att den information som samlas in om

intervjupersonerna ej får användas i andra sammanhang än i studien (nyttjandekravet).

En av dessa principer har varit ett dilemma i skrivandet av mitt examensarbete;

konfidentialitetskravet. För att ingen intervjuperson ska kunna identifieras har jag enbart valt
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att fokusera på redogörelse av resultatet från intervjuerna. Intervjupersonerna kommer alltså

inte att presenteras. Eftersom förskolan är en kvinnodominerad värld enligt Tallberg Broman

(2002, se Riddersporre 2010, s. 215) och det endast finns ett fåtal män som är förskolechef i

Sverige så har jag valt att inte ange kön då det kan leda till identifiering av

intervjupersonerna. Dessutom är inte ett genusperspektiv relevant för mitt examensarbete.

Jag har löst detta dilemma genom att säga hen istället för hon eller han.

6 Resultat och analys
I resultat- och analysdelen kommer jag att presentera resultatet från intervjuerna med de fem

förskolecheferna och analysera dem med hjälp av teorier och tidigare forskning utifrån teman

som framkommit i förskolechefernas beskrivningar. Temana är: att vara en närvarande chef,

förskolechefens ansvar, ledarstil och ledarskapsideal. Denna presentationsmetod kallas

tematisering (Dalen 2007, s. 84). Eftersom förskolecheferna har haft frihet att välja vad de

vill uttala sig om så hörs de inte i alla sammanhang.

6.1 Att vara en närvarande chef
Under denna rubrik beskrivs förskolechefernas syn på sin närvaro i verksamheten samt hur

de jobbar med att kommunicera ut sina visioner. I slutdiskussionen kommer det som tas upp

här att diskuteras i relation till Skolinspektionens granskning (2012).

Förskolecheferna försöker alla att vara en närvarande chef som kommunicerar ut

verksamhetens mål och visioner. De har olika syn på hur man är en närvarande chef.

Förskolechef nr 1 menar att trots sin avståndsmässiga distans till sina tre förskolor (kontoret

är förlagt till en grundskola) så är hen inte mindre närvarande än en chef som sitter på

kontoret på förskolorna en dag i veckan. I resonemanget stödjer förskolechefen på att hen är

närvarande på avdelningarna när hen är ute i verksamheten. Dessutom är chefen alltid

anträffbar på telefon och åker ut till förskolorna vid behov.

Förskolechef nr 2 försöker att rättvist fördela tiden över de två förskolorna som hen är

närmsta chef över, och hen sitter varje vecka med något arbetslag och diskuterar

verksamheten, ändå känner hen att det inte är tillräckligt eftersom förskollärarna behöver

mycket stöttning i sitt komplexa och kravfyllda uppdrag. En pedagogisk utvecklare är

anställd för att stödja pedagogerna. Det övergripande ansvaret för den tredje förskolan har
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hen lämnat till en biträdande förskolechef. Det blir också många spontana möten i korridoren

eller så kommer de anställda in på hens kontor.

I nedanstående citat beskriver förskolechef nr 3 dilemmat med sin närvaro på de 3

förskolorna:

Det är alltid en förskolechefs och rektors mardröm att man hela tiden dränks ner i

andra arbetsuppgifter som gör att man är ute för lite. Det är alltid så att pedagogerna

tycker att man syns alldeles för lite. Att man aldrig är ute tillräckligt mycket. Det är

ett dilemmapussel att få det här att gå ihop.

Förskolechef nr 3 försöker vara ute i verksamheten så mycket som möjligt, men hen tror inte

att pedagogerna tycker det är tillräckligt. En lösning skulle enligt chefen vara att anställa en

pedagogisk utvecklare, men ekonomin tillåter inte det. Det finns en biträdande förskolechef,

men jag följde inte upp i intervjun om den biträdande har övertagit någon av förskolorna.

Förskolechef nr 4 anser att det är omöjligt för hen att sätta sig in i verksamheten och ha koll

på fem förskolor därför har en biträdande förskolechef huvudansvar för två av förskolorna.

De samarbetar mycket och har alla möten med pedagogerna tillsammans. Det finns också en

pedagogisk ledare anställd som ger förskolechefen mer koll genom att vara hens ”ögon in i

verksamheten”. Förskolechef nr 4 åker runt mycket mellan förskolorna och är där det behövs

mest.

Förskolechef nr 5 som hellre vill ha hand om det pedagogiska själv än att anställa en

pedagogisk ledare hävdar att man som chef bara behöver vara närvarande korta stunder för

att få en inblick i verksamheten. Dessutom hör chefen vad som händer på avdelningarna och

har överblick över gården från sitt kontor. Hen är chef över fyra förskolor, varav hen har

lämnat över ansvaret av en förskola till en biträdande förskolechef. Förskolechefen nr 5 åker

enligt hen runt mycket mellan förskolorna och tar sig tid för varje förskola en dag i veckan. I

nedanstående citat beskriver förskolechef nr 5 på vilket sätt hen är närvarande och deltar i

verksamheten:

Jag försöker att vara med mina medarbetare. Jag kan gå in och äta med dem. Jag kan

vara med på samling. Jag kan gå in en stund och vara med några barn ett litet tag. För

mig är det viktigt att se vardagen. För om jag ser vardagen då är det också mycket

lättare att prata med medarbetarna.
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Flera av de intervjuade förskolecheferna har även en administratör som avlastar dem med det

administrativa och ekonomiska arbetet. Trots det så menar förskolecheferna att de ändå har

många administrativa sysslor som gör att de inte hinner med att vara ute i verksamheten i

tillräckligt stor utsträckning.

När de fem förskolecheferna pratar om att kommunicera ut verksamhetens mål och visioner

kommer det fram att samtliga försöker föra ut en vision till de anställda som de kämpar med

att upprätthålla i enlighet med symbolrelaterad ledarteori (Ekvall 1996, se Maltén 2000, s.

81). För dem handlar visionen om att vara tydlig och kommunicera ut vad de vill med

verksamheten. Skillnaden är att förskolechef nr 5 endast för ut kommunens vision medan de

andra cheferna för ut en egen vision till de anställda. Enligt förskolechef nr 5 så glöms nog

visionen ändå bort av pedagogerna, eftersom de har så fullt upp med den stressiga vardagen.

Förskolechefen anser att visionen inte är så viktig, huvudsaken är att pedagogerna ser barnen.

Förskolechef nr 1 berättar i intervjun att de har en tydlig verksamhetsidé och att hen

är ”bärare av den”. Chefen kommunicerar ut en vision till de anställda som lyder ”alla utifrån

sina förutsättningar ska lyckas”. Enligt hen är verksamheten så tydlig så att personalen är så

trygga i att de vet vad som gäller att de kan svara på föräldrarnas frågor. Det är sällan en

förälder behöver kontakta förskolechefen för att få veta något.

I följande citat beskriver förskolechef nr 1 den stödjande aspekten i symbolrelaterad

ledarteori: ”Jag måste försöka skapa drivkraften till att göra något vettigt och det tycker jag

är väldigt roligt. Jag tycker att vi är bra på det. Att skapa motivation, att motivera och

entusiasmera medarbetarna”. Förskolechef nr 1 uppdaterar sig också genom att läsa böcker

och hänga med i ny forskning, vilket innebär att hen har inlärningsförmåga som är den sista

delen i symbolrelaterad ledarteori (Ekvall 1996, se Maltén 2000, s. 81).

För att vara tydlig sätter förskolechef nr 2 upp en vision och en målbild för hur verksamheten

ska vara. Förskolechefen menar att pedagogerna gör ett bättre jobb om de vet vad som

förväntas av dem. Så här förklarar förskolechefen varför det är viktigt att ha en vision. ”Jag

kände att vi behövde en gemensam vision för att ta ställning till vad vi vill uppnå, vart är vi

på väg och vad det är som vi vill och ha det tydligt nedskrivet så att alla vet att det är det här

som vi vill”. Hen använder alltså en vision för att se till så att alla strävar åt samma håll. Ett

ytterligare skäl till att ha en vision framkommer i intervjun; det underlättar för föräldrar och

jobbsökande pedagoger så att de vet vad verksamheten handlar om.
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Förskolechef nr 3 och 4 förnyar ständigt sina visioner. Förskolechef nr 3 sätter upp en

målbild varje år på tavlan i mötesrummet. Visionen skickas även ut via mejl till de anställda

och hen påminner skriftligt och muntligt om visionen. Under läsåret går förskolechefen

tillsammans med pedagogerna tillbaka till visionen för att se hur de lyckas nå målbilden. Det

är viktigt för förskolechef nr 3 att ha en vision för att se till så att alla stävar åt samma håll.

Enligt hen skulle pedagogerna inte ha någon motivation om det inte fanns mål att sträva efter.

Förskolechef 4 förklarar nedan varför hen har en vision:

Jag ser mig själv som en pedagogisk ledare. Det är ju där jag har mina rötter från

början så att säga, som pedagog så att det har alltid varit naturligt för mig att ta

ställning hur jag vill ha det rent pedagogiskt. Att ha en vision och försöka ta sig dit

sakta men säkert.

Förskolechefen menar att det är viktigt att man har en pedagogisk idé som chef. Vidare

berättar förskolechef nr 4 att det finns en vision formulerad i samspel med pedagogerna och

en formulerad i samspel med ledningsgruppen. Detta samspel när det gäller utformandet av

visioner tyder på samproducerat ledarskap (Ludvigsson 2009).

6.1.1 Sammanfattning
De fem förskolecheferna har olika syn på vad det innebär att vara en närvarande förskolechef.

Förskolechef nr 1 menar att en förskolechef som sitter på kontoret vid de olika förskolorna

inte är mer närvarande än hen, eftersom hen är ute i verksamheten på avdelningarna vid sina

besök på förskolorna. Dessutom är hen anträffbar via telefon och åker ut vid behov.

Förskolechef nr 5 som är tillgänglig på kontoret och deltar i verksamheten menar att det bara

behövs korta stunder för att få en överblick av läget. De övriga förskolecheferna anser att de

inte är närvarande tillräckligt mycket. Samtliga förskolechefer försöker att kommunicera ut

verksamhetens mål i form av en vision. Detta är något som tycks vara mindre viktigt för

förskolechef nr 5 än de övriga, eftersom hen verkar kämpa halvhjärtat med att föra ut

kommunens vision.

6.2 Förskolechefernas ansvar
Förskolecheferna ansvarar för en rad olika saker enligt läroplanen (Skolverket 2011, s. 16).

Nedan ger förskolecheferna sin syn på sitt uppdrag, läroplansansvaret, det systematiska
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kvalitetsarbetet och skapandet av barnens lärmiljöer. Det som beskrivs under denna rubrik

kommer i slutdiskussionen att diskuteras utifrån Skolinspektionens granskning (2012).

Förskolechef nr 1 tycker att det ligger alldeles för mycket ansvar på en förskolechef. Hen

som har sitt kontor vid en grundskola ser tydligt vilken skillnad det är mellan en

förskolechefs och en rektors ansvar. Enligt hen har en rektor en assistent som gör mycket

medan en förskolechef måste göra nästan allt själv.

Förskolechef nr 3 och nr 4 ser personalärenden som det mest problematiska i deras uppdrag.

När det finns dolda konflikter som inte går att lösa och någon därför måste omplaceras eller

när de måste prata med någon anställd som har begått tjänstefel.

Förskolechef nr 2 ger sin bild av förskolechefens uppdrag i följande citat:

Det är ett väldigt komplext uppdrag. Jag ska ju se till att barnen har det bra på alla

sätt och vis. Under den tiden de är här på förskolan. Att de får utvecklas och lära sig

saker utifrån sina egna förutsättningar. Att de får det stöd och hjälp och utmaningar

och omsorgen också som de behöver. Jag ska också se till att verksamheten har en så

hög kvalitet att föräldrarna är nöjda. De är ju trots allt också våra kunder.

Förskolechef nr 1 menar att hens uppgift är att se till så att läroplanen följs på ett sätt som ger

avtryck i verksamheten och i barnens lärande. Hen tycker att de flesta av de anställda

pedagogerna har god kännedom om läroplanen och vet vad den innebär.

Förskolechef nr 3 ser förankringen av läroplanen som problematisk. Hen beskriver det så här:

Det är ett processjobb att förankra läroplanen i verksamheten. När man väljer ett tema

så ska man titta i läroplanen och planera utifrån det. Det börjar sätta sig lite vad vi

menar genom de pedagogiska forum som vi har. Man får också säga att det här är vad

de högsta politikerna i det här landet vill att vi ska göra. Och det ska barnen ta del av.

Politikerna ska kunna se att alla barn får det.

Förskolechef nr 4 och nr 5 upplever olika svårigheter med läroplanen. Dessa redovisas nedan

i punktform för att det ska bli tydligare.

 Reflektion: Förskolechef nr 4 menar att det är en stor utmaning att få pedagogerna att

hela tiden se barnen och reflektera. Enligt chefen är det en lång och svår process som

de jobbar med hela tiden. Detta arbete sker framförallt i gemensamma projekt där

pedagogerna kan lära av varandra.
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 Efterföljandet: För förskolechef nr 5 ligger svårigheten i efterföljandet av läroplanen.

I förskolans kravfyllda och stressiga miljö blir läroplanen enligt hen en

prioriteringsfråga och allt hinns inte med i tid. Kraven på reflektion och

dokumentation har ökat, därför måste förskolechef nr 5 avväga vad som är viktigt

och vad som pedagogerna kan ”skippa”.

Enligt förskolechef nr 5 är det problematiskt att få till lärande i omsorgssituationer, därför

har hen tillsammans med pedagogerna börjat kartlägga sådana situationer för att få syn på

pedagogernas förhållningssätt. Detta är också något som den kommunen som de intervjuade

förskolecheferna verkar i fick kritik för i samband med Skolinspektionens granskning (2012),

enligt förskolechef nr 5.

Förskolechef nr 1 beskriver att kvalitetsarbetet går ut på att verksamheten hela tiden måste

utvärderas och följas upp. Det är hens uppgift att se till att åtgärderna kommer till stånd. Jag

får intrycket i intervjun att hen upplever detta som oproblematiskt till skillnad från

förskolechef nr 3 och nr 4. Förskolechef nr 3 och nr 4 ser följande svårigheter med

kvalitetsarbetet:

 Ekonomin: Med den budgeten som förskolechef nr 3 har är det enligt hen svårt att ha

en förskola av hög kvalitet som kan konkurera med andra förskolor. Personalen

måste jobba utan vikarier när någon är sjuk. Enligt hen är det är svårt att förbättra

verksamheten under de förutsättningarna. Även förskolechef nr 4 ser ekonomin som

ett problem, eftersom det inte finns tillräckligt med resurser. För hen gäller det att

göra det bästa av de resurser som finns.

 Tid: Förskolechef nr 4 ser även den långsamma utvecklingstakten som ett hinder.

Takten gör enligt hen att kvalitetsarbetet kan kännas ”svårt och motigt” ibland.

Förskolechefen säger: ”Det är väldigt tillfredsställande när man ser att man har tagit

ett steg i rätt riktning och när kvalitén faktiskt höjs i verksamheten. Då är det värt allt

slit”.

Förskolechef nr 2 och nr 4 ser båda att det är problematisk att skapa miljöer som leder till

lärande. Förskolechef nr 2 menar att det är svårt att ”komma till skott” ibland när det gäller

den pedagogsiska läromiljön, eftersom tiden inte räcker till. Dessutom händer det mycket

hela tiden och barnen går alltid först, men de jobbar envist på med att förbättra miljön.

Förskolechef nr 4 jobbar tillsammans med pedagogerna intensivt med att förbättra miljön.
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Den pedagogiska ledaren och bildpedagogen har fått i uppdrag att göra om samtliga

förskolors innemiljö. Tomma lokaler förvandlas till bland annat skaparateljéer,

konstruktionsateljéer och litteraturrum.

Förskolechef nr 5 stödjer sig på forskning när det gäller hens syn på skapandet av öppna och

inbjudande lärmiljöer. Forskningen säger enligt hen att vuxna inte bejakar barnens samspel

när de skapar lekhörnor, därför har pedagogerna fixat leklådor med olika material som

barnen kan använda för att sitta och leka där de vill leka.

6.2.1 Sammanfattning
Flera av förskolecheferna beskriver sitt uppdrag som komplext, eftersom de har mycket

ansvar och många arbetsuppgifter. Även att hantera personalärenden och konflikter är svårt.

Brist på resurserna tid och pengar gör att förskolecheferna inte klarar av eller hinner med allt

som de behöver göra. Det gäller då för dem att prioritera när det gäller de olika uppdragen i

läroplanen. Förskolecheferna har olika syn på sina ansvarsuppgifter. Vissa delar i sitt

uppdrag tycker de är lätta medan de anser att vissa är svårare.

6.3 Ledarstil
De fem förskolechefernas beskrivningar av sin ledarstil (sätt att leda förskoleverksamheten)

kommer nedan att redovisas och analyseras under rubriker som matchar de ledarstilar som

jag har tagit upp i teori och tidigare forskning. Som jag skrev i material- och metoddelen så

är min avsikt inte att tolka förskolechefernas utsagor utan snarare att försöka klassificera

dem och sätta in dem i olika fack.

6.3.1 Demokratisk ledarstil
En demokratisk ledarstil innebär att ledaren lyssnar på de anställda och att beslutsfattandet är

en gemensam process (Lewin & Lippitt 1938, se Maltén 2000, s. 63). I intervjuerna med

förskolechef nr 1, nr 2 och nr 4 är en demokratisk ledarstil mest framträdande, men även

förskolechef nr 3 och nr 5 beskriver att de till viss del utövar en sådan ledarstil. I följande

citat beskriver förskolecheferna utövandet av en demokratisk ledarstil:

Jag tror väldigt mycket på delaktighet. Att folk är väldigt delaktiga i organisationen.

En väldigt platt organisation. Vi har ganska mycket möten med representanter från

varje avdelning. Alla som jobbar hos oss har ett särskilt ansvar. Alla är med och

bestämmer fast olika saker. (Förskolechef nr 1)
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Om jag inte lyssnar vad som händer och var tankarna är så hur ska jag då kunna lotsa

verksamheten vidare? Det kan inte bara vara ur luften. Naturligtvis utifrån

styrdokumenten, men jag måste också lyssna på vart vi är någonstans. Lyssnandet är

ju också viktigt för att pedagogerna ska kunna känna delaktighet och få äga frågorna.

Jag tror väldigt mycket på att det är på det sättet man får resultat. (Förskolechef nr 2)

Jag vill ju ha mycket delaktighet i mitt ledarskap. Jag ser inte mig själv som den som

kan och vet allt. Det är inte så. Jag vill att vi tillsammans bygger någonting och alla

är jätteviktiga i den processen. Alla har någonting att bidra med. Jag vill ha aktiva

medarbetare som säger vad de tycker och tänker och då blir det också bra. Det händer

saker. (Förskolechef nr 4)

Förskolechef nr 4 pratar i citatet ovan om delaktighet och att alla har något att bidra med.

Vidare säger förskolechefen i intervjun att hen är lyhörd som gärna låter pedagogerna ”köra

på” när de kommer med egna idéer. Dessa faktorer är alla exempel på en demokratisk

ledarstil (Lewin & Lippitt 1938, se Maltén 2000, s. 63).

Förskolechef nr 3 beskriver utövandet av en demokratisk ledarstil genom att försöka ligga i

dialog med sina medarbetare samt uppmuntra till delaktighet och egna initiativ (Lewin &

Lippitt 1938, se Maltén 2000, s. 63). När det gäller beslutsfattandet bestäms en del

i ”konsensus” där chefen och pedagogerna tillsammans diskuterar ämnet. Då får alla uttrycka

sina tankar och åsikter tills ett beslut slutligen fattas.

Förskolechef nr 5 berättar att pedagogerna ibland får arbeta i processer för att kartlägga det

som behöver förbättras i verksamheten. Sedan får de själva reflektera och utvärdera

verksamheten för att komma med förslag till förbättrande metoder. Förskolechefen förklarar

så här: ”Det blir inflytande och delaktighet utifrån den reflektion som man gör tillsammans,

men strukturen och basic där bestämmer jag, så är det”.

Förskolechefernas beskrivningar av hur de utövar en demokratisk ledarstil är exempel på hur

ledarskapet till viss del produceras i samverkan mellan förskolecheferna och pedagogerna,

ett begrepp som Ludvigsson (2009) använder för detta är samproducerat ledarskap. De fem

förskolecheferna har alla olika typer av forum för kommunikation, delaktighet och

kompetensutveckling. Dessa forum kallas ofta för nätverk.
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6.3.2 Auktoritär ledarstil
Auktoritär ledarstil handlar om att en stark ledare fattar alla beslut och styr sina underställda

(Lewin & Lippitt 1938, se Maltén 2000, s.63).

Ingen av förskolecheferna verkar utöva en renodlad auktoritär ledarstil, enligt det som har

sagts i intervjuerna. Däremot är alla mer eller mindre auktoritära när det gäller sitt

beslutsfattande. Det är bara förskolechef nr 1 som inte har sagt något som tyder på att hen

kan vara auktoritär ibland. Istället pratar hen om att man kan vara en auktoritet utan att vara

auktoritär. Med detta menar förskolechefen att hen är en auktoritet på grund av sin kunnighet

om den pedagogik som förskolan utövar.

Enligt förskolecheferna nr 2-5 finns det saker som inte är förhandlingsbara, saker som inte

går att diskutera. Förskolechef nr 2 menar att det är viktigt som ledare att vara tydlig och

förmedla vad som inte är förhandlingsbart. Dessutom menar förskolechef nr 2 att hen har

ansvar för hur verksamheten ska vara, därför är det viktigt att lyssna av var pedagogerna är i

förhållande till styrdokumenten (läroplanen Skolverket 2011).

Förskolechef nr 3 ger i intervjun exempel på en situation som inte var förhandlingsbar. Det

handlade om att pedagogerna ville att frukosten skulle serveras kl 7, men eftersom det stred

mot reglerna för hur många timmar barn får vara utan mat så bestämde förskolechefen att

ingen på hens förskolor får äta frukost tidigare än 7.30.

När situationer uppstår där förskolechef nr 4 inte ser att någon annan metod fungerar så går

hen in och ”styr med hela handen”. Då har förskolechefen ”verksamhetens bästa framför

ögonen”.

Förskolechef nr 5 är ofta auktoritär och bestämmer själv när det gäller beslutsfattandet. Hen

ger de anställda ”ramar för vad de ska göra”, men de anställda får själva bestämma hur det

ska genomföras. Om chefen ser att något skulle kunna göras ännu mer så går dock chefen in

och ”petar i huret”, eftersom hen måste kunna stå för det som görs i verksamheten.

Två av förskolecheferna, förskolechef nr 1 och nr 3 uttrycker att de är starkt emot en

renodlad auktoritär ledarstil. De uttrycker det så här:

Om man nu tänker på sådana som jag inte tycker har varit bra chefer. Just det här att

sätta sig på sina höga hästar och peka med hela handen och så här. (Förskolechef nr 1)
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Jag tycker inte om de häftiga utfallen med humörsvängningar och sådär när man

gapar och skriker. Det är inte riktigt jag. Jag vet att det är lite populärt att vara en sån

ledare som pekar runt och är lite tuff, men det är inte jag. Jag tycker att jag har vunnit

under alla mina år på att inte vara så. (Förskolechef nr 3).

6.3.3 Ledaren som trädgårdsmästare
Ledaren som trädgårdsmästare coachar sina anställda och får dem att växa (Huzzard &

Spoelstra 2012, s. 105-106). Förskolechef nr 3:s beskriver en ledarstil som stämmer in på

detta:

Jag tycker att varje medarbetare ska känna att den finns i en verksamhet där den har

rätt att växa själv och ta bra ansvar att om den känner för att ta initiativ så ska den få

göra det, även om den känner att det den tog initiativ för inte ledde någon vart eller

att man kanske behöver backa tillbaka, men det ska man behöva ha friheten att kunna

göra.

Genom att prata om medarbetarnas rätt att växa och att ta egna initiativ utövar förskolechef

nr 3 enligt sin beskrivning ledarstilen ledaren som trädgårdsmästare. Förskolechef nr 3:s

beskrivning av sin ledarstil går också att koppla till ledartyp nr 4 i Riddersporre & Sjöviks

(2012) studie av platsannonser; en god människa som strävar efter att få andra människor att

växa.

6.3.4 Ledaren som kompis
Ledaren som kompis är en ledare som är tillgänglig, uppmuntrar de anställda och får de att

känna sig delaktiga, vilket skapar en god stämning som leder till motiverade och tillitsfulla

medarbetare (Sveningsson & Blom 2012, s. 132-137). Nedan finner du en beskrivning av hur

förskolechef nr 5 utövar ledarstilen ledaren som kompis och på vilket sätt hen är tillgänglig

för de anställda:

Jag är en sån chef som de vet att de alltid kan komma till mig jämt. En del chefer kan

bli stressade över sånt, men jag blir inte stressad. Det är en personlighet som jag har.

För mig gör det ingenting om någon kommer in och sätter sig så ältar vi lite i 10

minuter om något barn eller metod eller vad det nu kan vara, så går jag in efteråt och

lägger en budget eller vad jag nu gör.
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Förskolechef nr 5 försöker vara en chef som de anställda kan komma till och prata med. När

de anställda kommer till kontoret och vill prata lägger hen undan de övriga sysslorna.

Samma gäller när barnen söker upp hen. Då kan de sitta och titta på bilarna utanför fönstret.

Förskolechefen menar att hens tillgänglighet och att hen besöker avdelningarna och är med i

verksamheten skapar en tillit hos de anställda, eftersom de känner att de blir sedda och hörda.

Vidare säger förskolechefen att hen kan vara den som sitter och ”småsnackar och småskojar”

med de anställda. Förutom tillgängligheten så ger också ordvalen ”småsnacka och småskoja”

bilden av ledaren som kompis.

6.3.5 Sammanfattning
I ovanstående resultatredovisning och analys av materialet från intervjuerna har jag kommit

fram till att det inte lätt att peka ut en enda ledarstil som förskolecheferna utövar. De har

ingen fast ledarstil som de utövar statiskt, även om en del ledarstilar är mer framträdande i

deras beskrivningar. För att sammanfatta vilken ledarstil varje förskolechef i huvudsak

beskriver att de utövar så är förskolechef nr 1, nr 2 och nr 4 demokratiska ledare,

förskolechef nr 3 är en blandning av demokratisk ledare och ledaren som trädgårdsmästare

och förskolechef nr 5 är ledaren som kompis.

6.4 Ledarskapsideal
Hur förskolecheferna beskriver den ideala förskolechefen hör ihop med deras ledarskapsideal.

Jag ska här redogöra för och analysera hur var och en av förskolecheferna tycker att en

förskolechef ska vara. Först redovisar jag de viktigaste personlighetsdragen och förmågorna

som förskolecheferna räknar upp för att sedan försöka hitta deras ledarskapsideal. Sedan

avslutar jag med att ta upp övriga nämnda egenskaper.

I följande citat beskriver förskolecheferna sitt ledarskapsideal:

Man ska framförallt inte tro att man vet bäst själv. Man måste tro på att andra också

har tänkt. Det är jätteviktigt! Att man verkligen tar det bästa av allt för att det ska bli

bra. Att man verkligen vill lyssna. Att omsätta det och tänka utifrån det. Att mötas

inte bara träffas. Det tror jag är jätteviktigt! (Förskolechef nr 1)

Man måste vara lite tydlig. Man måste tycka om människor. Det är bland det

viktigaste. Man måste tycka om ungar. Man måste tycka om att relatera och
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kommunicera att hjälpa andra människor och känna att vi gör det här ihop och att det

blir bra. (Förskolechef nr 5)

Man ska leda med hjärta och hjärna. Så tänker jag att grunden varför jag är här

överhuvudtaget det finns i mitt hjärta någonstans. Jag månar om de här barnen att de

ska ha det så bra som möjligt. Men att jag kan inte bara följa mitt hjärta utan min

hjärna måste också vara med. Jag måste använda mitt förnuft så att säga.

(Förskolechef nr 4)

Förskolechef nr 4 förtydligar betydelsen av uttrycket att leda med hjärna: ”Man ska kunna ta

tuffa beslut. Man får inte vara för skör då blir det jobbigt”. Vidare nämner hen att en

förskolechef ska ha en vision som kommuniceras ut till de anställda och vara en god lyssnare.

Förskolechef nr 2 menar att en ideal förskolechef ska vara tydlig och trygg i sig själv,

lyssnande, kommunikativ, stabil och respektfull. Med andra ord en sådan ledare som hen

försöker vara (en demokratisk ledare). För förskolechef nr 3 är den ideala förskolechefen en

god kommunikatör som är tydlig, rakryggad, eftertänksam, lyssnar på sina anställda och inte

rusar fram till beslut.

Vilka ledarskapsideal tyder förskolechefernas beskrivningar på? Förskolechef nr 1-nr 3:s

beskrivningar tyder på att deras ideal är en lyssnande demokratisk ledare som kommunicerar

med sina anställda (Lewin & Lippitt 1938, se Maltén 2000, s. 63). Förskolechef nr 4 målar i

sitt citat upp bilden av en ledare som leder med hjärta och hjärna, så att det blir en balans

mellan känslor och förnuft. Hens ledarskapsideal är därför inte lika lätt att analysera. Att leda

med hjärta tyder på ledaren som kompis som försöker skapa vänskapliga relationer till sina

anställda (Sveningsson & Blom 2012, s. 132-137) eller möjligtvis ett demokratiskt

ledarskapsideal medan att leda med hjärna står för ett mer auktoritärt ledarskapsideal där

ledaren styr och fattar beslut. Att vara en god lyssnare tyder på ett demokratiskt

ledarskapsideal (Lewin & Lippitt 1938, se Maltén 2000, s. 63). Förskolechef nr 5:s betoning

på människor, kommunikation och gemenskap tyder på att hens ideal är ledaren som kompis,

en ledare som försöker skapa vänskapliga relationer med sina anställda (Sveningsson &

Blom 2012, s. 132-137). Det är också ett exempel på det som Hersey & Blanchard (1996, s.

134-135) kallar för relationsinriktat ledarskap, vilket innebär att ledaren fäster stor vikt vid

att upprätthålla relationerna med sina medarbetare.
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Förmågan att kommunicera är något som samtliga förskolechefer omtalar, vilket också är en

av de ledaregenskaper som Maltén (2000, s. 14-15) menar att en god ledare ska ha. Andra

ledaregenskaper som både Maltén och förskolecheferna nämner är lyssnande och tydlig.

Förskolechef nr 2 nämner i sin beskrivning av en ideal förskolechef stabil och trygg i sig

själv, vilket hör ihop med Alvesson & Spicers (2012, s. 25-26) nämnda självtillit.

Förskolecheferna räknar i intervjuerna upp ytterligare personlighetsdrag och förmågor som

jag ännu inte har redovisat. Dessa är: Organisationsförmåga, förmåga att hantera konflikter,

fantasirik, flexibel och stresstålig. Fantasirik, tydlig, organisationsförmåga och stresstålig är

personlighetsdrag och förmågor som Riddersporre & Sjövik (2011) tar upp. Maltén (2000, s.

14-15) menar, precis som förskolecheferna att en ideal ledare ska vara flexibel. Jag kan se ett

mönster bakom förskolechefernas uppräkningar av personlighetsdrag och förmågor. De

beskriver alla en karaktärsfull ledartyp med många egenskaper, vilket är ledartyp 2 i

Riddersporre & Sjöviks (2011) studerade platsannonser.

6.4.1 Sammanfattning
Förskolecheferna räknar upp många olika personlighetsdrag och förmågor. Genom att plocka

ut de mest centrala analyserade jag vilket ledarskapsideal förskolecheferna verkar ha. Jag

kom fram till att förskolechef nr 1-nr 3 verkar ha ett demokratiskt ledarskapsideal,

förskolechef nr 4 en blandning av ledaren som kompis eller demokratisk ledarstil och

auktoritär ledarstil medan förskolechef nr 5 verkar ha idealet ledaren som kompis.
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7 Slutdiskussion
Mitt syfte med examensarbetet var att undersöka vilken syn fem förskolechefer har på

ledarskap samt vilka svårigheter de upplever i sitt uppdrag. I denna del kommer jag att

återknyta till syftet och frågeställningarna för att visa och diskutera vad jag har kommit fram

till. Diskussionen kommer att ske i samband med det som redovisas under rubrikerna.

7.1 Syn på ledarskap
I resultat- och analysdelen framgår genom förskolechefernas beskrivningar att samtliga

förskolechefer utom förskolechef nr 5 ser sitt ledarskap som något som skapas i samspel med

pedagogerna. Ledarskapet är samproducerat, vilket bekräftar Ludvigssons (2009)

forskningsresultat. Ledarskapet är samproducerat i den bemärkelsen att var och en har ett

särskilt ansvar och är med och bestämmer olika saker. Förskolecheferna tror inte att de kan

och vet allt utan de tror att man bygger ledarskapet tillsammans. Ludvigsson (2009, s. 174)

menar att vetskapen om att ledarskapet är samproducerat skulle leda till en mer realistisk bild

av ledarskapet och att färre krav ställs vid rekrytering av förskolechefer. Riddersporre &

Sjöviks (2011) studier av platsannonser bekräftar att det ställs många krav på

förskolechefernas kvalifikationer.

Jag tror framförallt att vetskapen om att ledarskapet är samproducerat skulle förändra bilden

av att förskolechefen ensam styr verksamheten, men jag kan inte se på vilket sätt det skulle

förändra de krav som ställs på förskolecheferna. Förskolechefens uppdrag är omfattande och

komplext (enligt Riddersporre & Sjövik 2011, s. 11 och min studie), därför behöver de

många olika personlighetsdrag och förmågor, något som de intervjuade förskolecheferna

också är medvetna om. Om kraven ska kunna sänkas så måste omfattningen av

förskolechefernas uppdrag minska. Även om de ofta blir avlastade av biträdande

förskolechef så är det ändå de själva som bär det yttersta ansvaret.

Förskolechef nr 5 ser ledarskapet på ett annorlunda sätt än de övriga förskolecheferna. För

hen är det viktigaste som chef att vara tillgänglig, närvarande och delaktig i verksamheten.

Hen ser relationerna som viktiga och man kan läsa mellan raderna i hens uttalanden att

verksamheten byggs på relationer. Man kan dra slutsatsen att förskolechef nr 5 har en

relationsinriktad syn på ledarskapet i enlighet med Hersey & Blanchards (1996, s. 134-135)

definition av begreppet. Jag menar att relationerna även är viktiga i ett samproducerat

ledarskap. Det är relationerna som får samverkan mellan förskolechef och pedagoger att
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fungera. Hersey & Blanchards (1996, s. 134-135) menar att ledaren skapar ett forum för

kommunikation i ett relationsinriktat ledarskap. Samtliga intervjuade förskolechefer har

sådana forum.

7.2 Svårigheter
Denna rubrik hör ihop med mitt syfte, men också med min andra frågeställning om vilka

delar i sitt uppdrag förskolecheferna ser som problematiska i relation till läroplanen och

Skolinspektionens granskning (2012).

De fem förskolecheferna möter en rad olika svårigheter i deras läroplansreglerade uppdrag

(se Skolverket 2011, s. 16). Uppdraget är enligt dem komplext med många olika

arbetsuppgifter. Även Riddersporre & Sjövik (2011, s. 11) beskriver förskolechefens

uppdrag som komplext och kravfyllt. Därför är det svårt för förskolecheferna att alltid vara

stöttande och tillgängliga för sina anställda pedagoger. Som förskolechef nr 3 uttrycker det

så dränks de i olika arbetsuppgifter som gör att de inte kan vara ute i verksamheten

tillräckligt mycket. En faktor som kan påverka närvaron är hur många förskolor

förskolecheferna har ansvar för. Ju fler förskolor de har desto svårare är det att vara

närvarande på alla förskolor. Flera av förskolecheferna försöker lösa detta problem med att

anställa en biträdande chef eller pedagogisk ledare. Jag menar att det inte löser problemet.

Det är inte säkert att en annan part kan lyckas med att föra ut målen och visionerna lika bra

som förskolecheferna själva. Förskolechef nr 5 vill själv leda den pedagogiska verksamheten,

vilket är bra eftersom förskolechefernas närvaro behövs i verksamheten. Detta tycks även de

andra förskolecheferna vara medvetna om. Frågan är hur detta dilemma kan lösas. Trots att

flera av förskolecheferna har administratörer som avlastar dem när det gäller

administrationen och ekonomin så kvarstår ändå detta problem.

Skolinspektionen (2012) påpekar att förskolecheferna brister i att vara en närvarande chef

och därför misslyckas med att kommunicera ut verksamhetens mål och visioner. Jag menar

att faktorer som hur nära man är verksamheten, hur tillgänglig man är som chef och vilka

relationer man har till de anställda påverkar hur man lyckas med att kommunicera ut

verksamhetens mål och visioner. Med detta som utgångspunkt bedömer jag att förskolechef

nr 5 som utifrån sin beskrivning verkar vara en närvarande och tillgänglig chef med

vänskapliga relationer till de anställda har störst chans att lyckas med att kommunicera ut

verksamhetens visioner. Fast det framkommer i resultat- och analysdelen att förskolechef nr
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5 är den som lägger minst vikt vid att kommunicera ut en vision, eftersom pedagogerna ända

har fullt upp med barnen i sin stressiga vardag. De övriga förskolecheferna kämpar med att

kommunicera ut visioner i enlighet med symbolrelaterad ledarskapsteori (Ekvall 1996, se

Maltén 2000, s. 81).

Risken är stor att förskolechef nr 1 som har mest distans till verksamheten avståndsmässigt

misslyckas med att kommunicera ut verksamhetens visioner. Dessutom kan pedagogerna inte

komma och knacka på hens kontor och hen missar de spontana mötena i korridoren som

förskolechef nr 2 pratar om. Trots distansen så verkar hen enligt sin beskrivning leda en

förskoleverksamhet där visionerna och målen är tydligare än i de andra intervjuade

förskolechefernas verksamhet. Det skulle verkligen vara intressant att fråga de anställda vad

de tycker. Är förskolechefen verkligen så tydlig som hen säger? Till detta kan tilläggas att

förskolecheferna hade olika syn på hur man är en närvarande chef. Förskolechef nr 1 tycker

inte att hen är mindre närvarande än en chef som sitter på ett kontor på förskolorna hela

dagarna.

Andra svårigheter som förskolecheferna ser är att hushålla med de begränsade resurserna tid

och pengar, vilket leder till hinder för dem när det gäller läroplanen, det systematiska

kvalitetsarbetet och skapandet av lärmiljöerna. Ekonomin gör att förskolecheferna inte kan

anlita vikarier när någon pedagog är sjuk. Förskolechef nr 3 menar att det är komplext och

hindrar verksamheten utveckling. Det är även en utmaning för förskolecheferna att få

pedagogerna att reflektera och att se barnen. I den stressiga förskolemiljön blir läroplanen

ofta en prioriteringsfråga. Faktum är att det som förskolecheferna ser som problematiskt ofta

skiljer sig från Skolinspektionens granskning (2012). Vad kan detta bero på? En orsak till att

uppfattningarna skiljer sig åt kan vara att granskningen gäller förskolor runt om i landet

medan min studie är fokuserad till en kommun i Stockholms län. Rapporten säger alltså inget

specifikt om den kommunen som min studie är utförd i. I intervjun med förskolechef nr 5 att

kommunen fick kritik för att de har fler omsorgssituationer än lärandesituationer i

verksamheten. En annan orsak till att förskolecheferna har en helt annan syn kan vara att de

tolkar sitt uppdrag på olika sätt. I den stressiga vardagen där det händer mycket hela tiden

blir arbetsuppgifterna en prioriteringsfråga. Det är inte säkert att Skolinspektionen har tagit

hänsyn till detta. De utgår från hur verksamheten ska vara enligt läroplanens riktlinjer

(Skolverket 2011).
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7.3 Ledarskapsideal och ledarstilar
En av mina frågeställningar var hur förskolecheferna beskriver sitt ledarskapsideal och hur

de beskriver sin ledarstil samt vad det är för skillnad mellan dessa. Betoningen ligger på

beskriver, eftersom jag inte vet vilken ledarstil de faktiskt utövar. När det gäller

förskolechefernas ledarskapsideal säger jag verkar vara, eftersom det är den bild jag har

skapat utifrån förskolechefernas beskrivningar av en ideal förskolechef. Nedan kommer jag

att redovisa vad jag har kommit fram till i resultat- och analysdelen och föra en diskussion

kring det.

I resultat- och analysdelen har jag kommit fram till att förskolechef nr 1 och nr 2 beskriver

utövandet av en demokratisk ledarstil, vilket också verkar vara deras ideal. Förskolechef nr 3

beskriver utövandet av en blandning av ledaren som trädgårdsmästare och demokratisk

ledarstil, medan hens ideal verkar vara en demokratisk ledarstil. Förskolechef nr 4 utövar

enligt sin beskrivning en demokratisk ledarstil, men hens ledarskapsideal är mer vagt. Hens

ledarskapsideal verkar vara en balans mellan ledaren som kompis eller demokratisk och

auktoritär ledarstil. Det kan tyda på att hen försöker vara en ledare som varierar ledarstilen

mellan demokratisk och auktoritär ledarstil, precis som i Tannenbaum & Schmidt’s modell

(1973, s. 164). Förskolechef nr 5:s ledarskapsideal verkar vara ledaren som kompis, vilket

också är den ledarstil som hen enligt sina beskrivningar utövar.

Frågan är hur skillnaderna mellan förskolechef nr 4:s ledarstil och ledarskapsideal tar sig

uttryck i verksamheten. Risken är att hen är en otydlig ledare som misslyckas med att

kommunicera ut sina mål och visioner på grund av ett tvetydigt ledarskap, en sak som

Skolinspektionens granskning (2012) visar att många förskolechefer misslyckas med. Eller

så har hen en bra balans mellan demokratisk och auktoritär ledarstil.

Att bedöma av mitt resultat så är Lewin & Lippitts (1938 se Maltén, s. 63) framforskade

ledarstilar (demokratisk och auktoritär ledarstil) och Alvessons & Spicers (2012)

framforskade ledarskapstilar (ledaren som kompis och ledaren som trädgårdsmästare)

gällande än idag. Faktum är att den ledarstilen som flest förskolechefer beskriver att de

utövar eller har som ideal är demokratisk ledarstil, en ledarstil som innebär att ledaren

lyssnar de anställda samt uppmuntrar till gemensamt beslutsfattande (Lewin & Lippitt 1938,

se Maltén 2000, s. 63) . Vad beror det på att denna ledarstil är så gällande? Jag menar att det

kan bero på att vi socialiseras in i ett samhälle där ett demokratiskt ideal råder. Detta ideal är
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också tydligt i läroplanen (Skolverket 2011) som understryker vikten av delaktighet och

inflytande.

Det var inte lätt att klassificera förskolechefernas ledarstil och sätta in dem i ett fack. Detta

beror på att förskolecheferna varierar sin ledarstil, i synnerhet när det gäller beslutsfattandet

då de ibland tenderar att vara mer auktoritära. Alla intervjuade förskolechefer utom

förskolechef nr 1 hävdar att det finns saker som av olika anledningar inte är förhandlingsbara.

Förskolecheferna bekräftar därmed Tannenbaum & Schmidt’s modell (1973, s. 4) om att

ledaren i situationen väljer mellan olika ledarbeteenden varav en del är mer av demokratisk

karaktär medan andra är av mer auktoritär karaktär. Jag menar att det problematiska med att

ständigt utöva en demokratisk ledarstil är att ledaren kan bli en passiv ledare. Det måste

finnas en balans mellan demokratisk och auktoritär ledarstil annars kan ledaren tendera att

utöva en ”låt gå”-ledarstil. Lewin & Lippitt (1938 se Maltén 2000, s. 63) fann i sin forskning

att auktoritärt styrda anställda presterar bättre på jobbet och demokratiskt deltagande leder

till bra kvalitet medan passiv ”låt gå”- ledarstil inte ger så mycket resultat. Om förskolechef

nr 1 aldrig är auktoritär så är risken stor att hen utövar en ”låt gå”-ledarstil, vilket i enlighet

med Lewin & Lippitts forskning kan leda till att arbetet inte ger så mycket resultat. En ”låt

gå”-ledarstil kan med andra ord leda till att Skolinspektionens granskning (2012) visar på

brister på grund av det passiva ledarskapets frånvaro av resultat.

Eftersom förskolecheferna möter många olika människor och ställs inför ett antal svårigheter

i verksamheten krävs det att förskolecheferna har många olika personlighetsdrag och

förmågor. Malténs (2000, s. 14-15) teorier om en god ledare och Riddersporre & Sjöviks

(2011) forskningsstudie av platsannonser har varit användbara i min studie. De

personlighetsdrag och förmågor som de nämner har visat sig vara aktuella.

Förskolechefernas komplexa uppdrag kräver även en viss flexibilitet när det gäller ledarstilen,

speciellt när det gäller beslutsfattandet. Förskolecheferna behöver uppmuntra till delaktighet

och inflytande, eftersom samhället och läroplanen (Skolverket 2011) förväntar sig det, men

om de inte är auktoritära ibland så är det svårt för dem att hålla kontroll över verksamhetens

kvalitet. Som förskolechef nr 5 säger så är det förskolecheferna själva som har det yttersta

ansvaret för att läroplanen följs och att verksamheten är av god kvalité.



33

7.4 Slutsatser
Min slutsats är att förskolechefens uppdrag är komplext, eftersom de har många olika

ansvarsområden enligt läroplanen (Skolverket 2011, s. 16). Det är inte alltid så lätt för dem

att hinna med alla arbetsuppgifter och de hinner inte heller med att vara närvarande i

verksamheten i den utsträckningen som de borde. Dessutom är de ofta ansvariga för fler

förskolor än de kan hantera. Efterföljandet av läroplanen blir en prioriteringsfråga, vilket

också kan förklara bristerna i Skolinspektionens granskning (2012). Den dåliga ekonomin är

också ett hinder. Om man kunde få bukt med dessa problem så skulle förskoleverksamheten

uppnå högre kvalitet. Uppdragets komplexitet kräver att förskolecheferna har många olika

personlighetsdrag och förmågor samt att förskolecheferna behöver variera sin ledarstil.

Avslutningsvis vill jag säga att jag under arbetets gång har ändrat och tagit bort

frågeställningar ett flertal gånger, eftersom jag har märkt att de går in i varandra. Tidigare

hade jag en fråga om vilka personlighetsdrag och förmågor de fem förskolecheferna anser att

man behöver för att leda en förskoleverksamhet. När jag upptäckte att beskrivningarna av en

ideal förskolechef hör ihop med hur de beskriver sitt ledarskapsideal strök jag den frågan.

Min studie kan ses som ett försök att kombinera teorierna och den tidigare forskningen för

att få en mångfasetterad bild av hur förskolechefer ser på sitt ledarskap, ett ämne som det

inte finns så mycket forskning om. Resultatet är intressant för blivande förskollärare, men

även för yrkesverksamma pedagoger.

7.5 Förslag till vidare forskning
Om jag hade valt att även intervjua de anställda så skulle det varit lättare att analysera

giltigheten i förskolechefernas svar. Jag hade också kunnat komplettera intervjuerna genom

att observera hur de faktiskt utövar ledarskapet. Dessa saker valde jag bort på grund av

tidsbristen. Förslag på vidare forskning är därför att intervjua förskolechefer och anställda

för att kunna göra en jämförelse samt att observera förskolechefer i sitt utövande av

ledarskapet. Då skulle man få en mer allsidig bild av vilken ledarstil förskolecheferna utövar.

Man skulle också kunna ha ett smalare perspektiv på ledarskapet så att man får mer

detaljerade beskrivningar från förskolecheferna. Till exempel fokusera bara på

Skolinspektionens granskning eller bara på förskolechefernas ledarstilar.

Jag gick in i examensarbetet med en övertygelse om att förskolechefens syn på ledarskap

genomsyrar hela verksamheten och färgar av sig på barnens utveckling och lärande. Det tror
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jag fortfarande starkt på. Det skulle vara intressant att undersöka på vilket sätt ledarskapet

ger avtryck i verksamheten genom att observera barnen och intervjua pedagogerna.
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Bilaga 1 Mejl till förskolechefer

Hej Xxxx!

Jag heter Erika Gustavsson Huang och jag läser interkulturell lärarutbildning på Södertörns

högskola. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som handlar om förskolechefers syn

på ledarskap och hur de ser på sin egen roll som ledare. Min metod är att göra intervjuer.

Därför letar jag efter förskolechefer som kan tänka sig att bli intervjuade. Planerar att göra

intervjuer under vecka 41-43.

Skulle vara tacksam om du kunde ställa upp! Ditt bidrag skulle betyda mycket!

Tacksam för svar!

Mvh

Erika Gustavsson Huang
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Bilaga 2 Intervjuguide

Bakgrundsinformation

1. Vad har du för utbildning?

2. Hur länge har du jobbat som förskolechef?

3. Hur många förskolor är du chef över? Hur fördelar du din tid över förskolorna?

4. Hur ser strukturen ut i förskoleenheten? (biträdande förskolechef, administratör mm).

Hur har ni delat upp de uppgifter som ingår i förskolechefens uppdrag? Vad ser du för

möjligheter med strukturen? Vad ser du för hinder med strukturen?

Delaktighet

5. Berätta om ditt samarbete med pedagogerna!

Roll som förskolechef

6. Berätta om din roll som förskolechef (ansvar, arbetsuppgifter, en dag på jobbet)! Vad

ser du för möjligheter i ditt arbete? Vad ser du för hinder i ditt arbete? Vad är din

viktigaste roll som förskolechef? Vilka krav och förväntningar upplever du från

organisationen? Personalen? Staten och kommunen?

Ledarstil

7. Beskriv ditt sätt att leda verksamheten (din ledarstil)! Hur är du som förskolechef?

Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller att leda andra? Hur påverkar ditt

sätt att leda förskolans verksamhet?

Färdigheter och förmågor

8. Vilka färdigheter och förmågor anser du man behöver för att leda en

förskoleverksamhet som utvecklar barns lärande?

9. Vilken syn har du på ledaregenskaper – är det något man föds med eller kan man lära

sig att bli en ledare?

Ledarskapsideal

10. Beskriv hur du anser att en bra ledare ska vara! (ledarskapsideal)
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11. Beskriv hur du skulle vilja att ledarskapet och organisationen på förskolan såg ut? Alt.

Beskriv hur du skulle vilja leda förskoleverksamheten om organisationen såg

annorlunda ut/om förutsättningarna var annorlunda!
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Bilaga 2.1 Skolinspektionens granskning

Som komplement till intervjuguiden har jag haft med mig ett papper med

bristerna/utvecklingsområdena i Skolinspektionens granskning. Jag har presenterat

granskningen och några av bristerna som de kom fram till. Sedan har jag fritt låtit

förskolecheferna välja vilka punkter de vill uttala sig om. Se nedan:

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan Förskola, före skola – lärande och

bärande 2012 visar att många förskolechefer brister i sitt uppdrag. Rapporten pekar på

följande områden som förskolechefen behöver utveckla:

 Förskolechefen behöver också finnas där för personalen för att kunna kommunicera

om förskolans mål och visioner.

 Se till så att den pedagogiska personalen är delaktiga i utvecklingsarbetet och att se

till så att kvalitetsarbetet tillhör förskoleverksamhetens vardag samt leder till

utveckling av verksamheten.

 Förankra arbetet med läroplanen i den pedagogiska verksamheten så att all personal i

förskoleverksamheten förstår innebörden i den och så det ger avtryck i barnens

lärande.

 Skapa öppna, inbjudande miljöer som stimulerar barns lust att lära i enlighet med

läroplanen (Skolinspektionen 2012 s.8).
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