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Sammanfattning 
Syftet med denna intervjustudie har varit att analysera hur förskolechefer ser på sin roll som 
chef och pedagogisk ledare. Intentionen är att belysa vilka konsekvenser upplevda ramar och 
förutsättningar får för deras möjligheter att utföra sitt uppdrag. Studien visar att förskolechefer 
upplever sitt uppdrag komplext och mångfacetterat. De strävar efter att hitta en balans och 
struktur i mångfalden av uppgifter för att kunna agera som pedagogisk ledare och chef. 
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1. Inledning 
Den kommunala förskolan är i dag en egen skolform. Förskolechefer har det övergripande 
ansvaret för den pedagogiska verksamheten på förskolorna och detta ansvar regleras av 
skollagen (SFS, 2010). De senaste decennier har samhällsutveckling och forskning om barn 
lett till dagens förskola som vänder sig till alla barn oavsett social eller ekonomisk situation. 
Alla barn har med andra ord rätt till en plats i förskolan. 1998 fick förskolan en egen läroplan 
(Regeringen, 1997) och kopplades därmed samman med det övriga utbildningssystemet. Från 
att ha setts som en institution för barnomsorg skulle förskolan ses som första steget i 
utbildningssystemet. Förskolan handlar i dag om att lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Historia, traditioner, utveckling, lagar, förordningar och samhällets normer och värderingar 
påverkar följaktligen den pedagogiska praktiken. Med pedagogisk praktik menar jag 
innehållet och pedagogernas konkreta arbete i förskolans dagliga verksamhet tillsammans 
med de yngsta barnen, 1-6 år.  

Samtidigt som förskolans verksamhet har utvecklats ställs även fler och andra krav på de som 
arbetar inom förskolan. Detta gäller också förskolechefer. I och med att förskolans läroplan 
reviderades 2010 förtydligades flera av dessa krav både för förskollärare och för 
förskolechefer. Utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling har betydelse och påverkar i 
sin tur också förskolans innehåll, arbetssätt och kvalitetsutveckling. I dag har förskolechefer 
det övergripande ansvaret för att förskolans verksamhet utövas i enlighet med läroplanens mål 
och uppdraget i dess helhet (SFS, 2010:800,Skolverket, 1998/2010).  Detta ansvar inbegriper 
dessutom organisationen av det pedagogiska arbetet samt att det bedrivs ett systematiskt 
kvalitetsarbete på varje enskild förskola.  

Begreppet förskolechef är relativt nytt och har föregåtts av benämningar såsom 
pedagogkonsulent, barnstugeföreståndare, daghemsföreståndare och föreståndare. Malmgren 
(2012)menar att just mängden av dessa titlar tyder på att det är en roll som ständigt är i 
förändring vilket även Skolverkets rapport (2012) bekräftar. Skolinspektionen (2012) hänvisar 
till Riddarsporre (2010) som påstår att förskolechefers ledarskap är varierat, komplext och 
samhällsrelaterat. Även Malmgren (2012) hänvisar i sin artikel till Riddarsporre och Sjövik 
(2011) som här hävdar att inom förskolan har förskolechefer ett komplext ledarskap med 
krav, olika relationer och en mängd kontakter på olika nivåer att hantera vardagligen. 
Förskolechefens ledarskap skiljer sig därmed från andra liknande ledarskap genom att den har 
förändrats under senare år och har inte heller lika stark röst i skolans hierarki såsom skolans 
rektorer.   

Niss och Söderström (2015) hävdar att förskolan behöver ledning. De poängterar även att om 
det länge funnits förskolechefer eller motsvarande så är det först nu i och med den reviderade 
läroplanen som deras funktion i förskolan har definierats. Arbetsuppgifterna har dessutom 
ökat under de senaste åren med ansvar över bland annat fler förskoleenheter och fler 
medarbetare. Denna ökning av arbetsuppgifter betyder att förskolechefers möjlighet att vara 
närvarande i verksamheten begränsas (Niss & Söderström, 2015). Jag har själv arbetat som 
förskollärare under 25 år samt som kollegial pedagogisk handledare under 12 år och under 
dessa år träffat och samtalat med ett flertal förskollärare, pedagoger och förskolechefer och 
även upplevt ett förändrat ledarskap i förskolan. Av denna anledning anser jag att det är av 
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intresse att undersöka hur förskolechefer i dag ser på sin roll. Det är även intressant att få en 
inblick i förskolechefers upplevelse om vilka ramar som påverkar möjligheterna för dem att 
genomföra sitt uppdrag som förskolechef och arbetet med kvalitet i förskolan. Då 
förskolechefers uppdrag är relativt nytt och har nyligen förtydligats är det dessutom ett 
område som det saknas forskning och kunskap om. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att analysera hur några förskolechefer ser på sin roll samt belysa 
deras uppfattningar om vilka konsekvenser upplevda ramar och förutsättningar får för dem 
som chef och som pedagogisk ledare i förskolans verksamhet.  
 
I studien ställs följande forskningsfrågor 
 

- Hur ser förskolechefer på sin roll som chef och pedagogisk ledare för 
förskoleverksamhet? 

 
- Vilka ramar upplever förskolechefer gör det möjligt eller försvårar för dem att utföra 

sitt uppdrag? 
 

- Hur upplever förskolechefer att olika ramar påverkar deras roll som pedagogisk 
ledare, chef samt verksamhetens kvalitetsarbete? 
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3. Metodval 
I det här arbetet valdes kvalitativa intervjuer som forskningsmetod i avsikt att få en bild av 
och fördjupad kunskap om hur förskolechefer resonerade kring sin roll som chef och 
pedagogisk ledare. Det valda ämnet handlade med andra ord om förskolechefers vardagliga 
arbete. Målet med en kvalitativ intervju var den intervjuades deskriptiva beskrivningar som 
utifrån relevanta teman i sin tur bidrog med kunskap om hur han eller hon upplevde sin 
vardagliga arbetssituation.   

Intervjuerna i detta arbete var semistrukturerad med en intervjuguide som stöd (Bilaga 2) 
innehållande öppna frågeställningar och med förslag på följdfrågor med utgångspunkt i 
studiens syfte och forskningsfrågor. Intentionen var att genomföra samtal i ett klimat där 
informanterna upplevde sig avslappnade och trygga och kände att de obehindrat kunde 
resonera om hur de upplevde sin roll som förskolechef. Intervjuguiden var ett stöd i samtalet 
för att säkerställa att förutbestämda teman blev behandlade. Kvale (1997) benämner detta som 
fokusering vilket innebär att frågorna i intervjun ska vara fokuserade men inte ”strängt 
strukturerade” (s.37).  Detta innebar att det fanns utrymme och möjlighet att under pågående 
intervju förändra ordningen eller formulering av frågorna. Detta stöds av Creswell (2014) som 
menar att frågorna i kvalitativa intervjuer kan behövas utvecklas, revideras och formuleras om 
under arbetets gång.  

3.1 Förberedelse 
Inför genomförandet av intervjuerna var det viktigt för mig att bli medveten om svårigheter 
och faktorer som kunde påverka intervjuerna och resultaten. Creswell (2014) påpekar att 
forskarens bakgrund kan bidra till vilken riktning studien tar och att forskaren behöver 
reflektera över sin bakgrund och erfarenheter som i sin tur kan komma att påverka tolkningen 
av den insamlade informationen. Det fanns med andra ord behov av att reflektera kring den 
egna bakgrunden och erfarenheter för att kunna ifrågasätta mina personliga föreställningar om 
förskolechefers roller som chef och pedagogisk ledare samt deras uppdrag. Genom informella 
samtal med förskollärare och förskolechefer som jag kände och som arbetade på olika 
förskolor fick jag möjlighet till reflektion. 

Frågeställningarna i intervjuguiden har utgått ifrån en ambition att ifrågasätta egna 
uppfattningar och bidra till en fördjupad inblick och bredd inom området. Frågorna i den 
kvalitativa intervjun var öppet formulerade och min avsikt var att bjuda in till samtal och 
samtidigt att ha i åtanke det Creswell (2014) påpekar om vikten av att behålla fokus på den 
intervjuades syn och perspektiv inom det bestämda området.  Syftet var således att få så rika 
svar som möjligt.  

Under intervjuerna var det följaktligen viktigt att vara medveten om mitt eget agerande. Att 
jag använde olika samtalsfärdigheter såsom att lyssna med empati, visa intresse, visa respekt, 
ha ögonkontakt och även att uppvisa följsamhet i samtalet (Hägg & Kouppa, 2007) har haft 
betydelse. Något som jag även har haft i åtanke under intervjuerna och som upplevdes som en 
utmaning var att inte falla in i egoimpulser och prata för mycket själv eller delge egna 
erfarenheter och åsikter. Det kunde då finnas risk att detta påverkade informanterna och 
innehållet i samtalet. Enligt Kvale (1997) är det ett hantverk att intervjua. Han påpekar även 
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att den som intervjuar fungerar som ett redskap och att kunskap, känslighet och empati hos 
intervjuaren har betydelse för hur intervjun utfaller. 

3.2 Val av informanter 
För att försöka få allsidighet och variation i det insamlade intervjumaterialet valdes 
mailkontakt med sex kommunalt anställda förskolechefer som var verksamma inom en och 
samma kommun men som arbetade på geografiskt olika områden i en mellanstor svensk stad. 
Både manliga och kvinnliga förskolechefer tillfrågades men eftersom könet inte hade någon 
inverkan på resultatet i studien var detta inget som att behandlades i uppsatsen. De sex 
informanterna som inledningsvis valdes ut hade olika lång erfarenhet av chefsyrket. Frågan 
om hur många informanter jag behövde för denna studie fick bero på om jag ansåg att jag får 
den information och variation som behövdes för att belysa området ur olika perspektiv. Det 
var dock viktigt att ha i åtanke att antalet intervjuer inte nödvändigtvis hade betydelse för 
kvalitén i tolkning och analys (Kvale, 1997). 

3.3 Etiska överväganden 
Redan från början i det här arbetet har det varit viktigt att beakta etiska aspekter och min 
avsikt var att de skulle finnas med genom hela arbetet. 

I kontakten med informanterna och under intervjuerna var det därför angeläget att ta hänsyn 
till olika forskningsetiska principer. De etiska föreskrifterna (Vetenskapsrådet, 2006) tar upp 
krav om information till informanterna angående studien och om att deras deltagande var 
frivilligt. I mailet (Bilaga 1) som skickades inledningsvis till förskolecheferna presenterade 
jag mig själv och gav en kort beskrivning av mitt pågående arbete samt syftet med intervjun 
och hur lång tid intervjun kunde beräknas ta. Det gjordes även tydligt för informanterna att 
jag avsåg spela in samtalet samt att jag skulle avidentifiera dem och namn/en på deras 
förskolor vilket övensstämmer med kravet om konfidentialtitet. I mailet bifogades även mina 
kontaktuppgifter för att informanterna skulle ha möjlighet att nå mig vid behov och kunna 
ställa eventuella frågor innan det inbokade intervjutillfället.  

Informanterna som svarade valde en tid som passade dem då jag kunde träffa dem på deras 
arbetsplats. När jag tog emot deras svar bekräftade jag tiden via mail samt tackade dem i 
förhand för deras medverkan.  

Varje intervjutillfälle inleddes sedan med en återkoppling till mailet och dess innehåll. Detta 
var för att i enlighet med samtyckeskravet försäkra mig om att det inte fanns några oklarheter 
eller frågetecken. Här poängterades även syftet med att spela in samtalet och att det endast var 
jag som ämnade lyssna på inspelningen. Detta innebar enligt nyttjandekravet att det insamlade 
material från intervjuerna endast skulle användas i forskningssyfte. Detta medförde dessutom 
att informanterna fått ännu en möjlighet att godkänna sin medverkan.  

3.4 Genomförande 
I ett tidigt skede av detta arbete togs kontakt med sex förskolechefer för att påbörja 
insamlande av material med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Bilaga 1). Två 
förskolechefer svarade aldrig trots påminnelse efter cirka en veckas tid efter det första mailet. 
Eftersom planen var att intervjua förskolechefer med olika lång yrkeserfarenhet som var 



 

- 8 - 
 

verksamma på olika områden i den aktuella kommunen togs därför kontakt med och bokades 
in tider tillsammans med ytterligare två förskolechefer. Under tiden påbörjades de intervjuer 
som redan tidigare bokats in. 

Ur ett etiskt perspektiv genomfördes intervjuerna i ett avskilt rum, oftast på förskolechefernas 
kontor, där samtalet kunde fullföljas i lugn och ro samt utan avbrott under de 45-60 minuter 
som samtalet pågick. 

Informanterna fick inledningsvis möjlighet att ställa frågor innan själva intervjun påbörjades. 
Valet av att inte anteckna under intervjuerna bidrog till att den intervjuade fick full 
uppmärksamhet då det fanns möjlighet till ögonkontakt, engagemang i samtalet och tillfälle 
att använda samtalsmetodiska färdigheterna. Eftersom inte anteckningar fördes var det 
angeläget att tekniken fungerade. Av denna anledning användes både en iPad samt en iPhone 
som dokumentationsverktyg. Detta stöds av Kvale (1997) som skriver att inspelningar är den 
vanligaste metoden vid intervjuer och att ”Den första förutsättningen för att skriva en intervju 
är att den verkligen spelas in” (s.149) samt att den går att höra. Intervjuerna avslutades med 
att ge informanten utrymme att lägga till något eller förtydliga något som tagits upp under 
samtalet. 

Parallellt med intervjuandet av förskolechefer har det varit betydelsefullt att genom litteratur 
få en inblick i förskolechefers uppdrag och ansvar i dag. Litteraturen har varit ett stöd i mötet 
med informanterna och har bidragit till fördjupning av innehållet i samtalet med hjälp av 
relevanta följdfrågor. Detta kan jämföras med Kvale (1997) som resonerar om att den som 
intervjuar kan bli klokare under ett pågående arbetet och att detta i sin tur kan bidra till en 
vidgad och förändrad uppfattning om det område som undersöks. 

Min bakgrund och erfarenhet av att arbeta som förskollärare och kollegial pedagogisk 
handledare kan ses som en tillgång i strävan att tolka och analysera hur olika förskolechefer 
resonerat om sin roll som chef och pedagogisk ledare i relation till sitt uppdrag. Förförståelse 
präglar dock det sätt jag ser på verkligheten i förskolans verksamhet och därför har det varit 
av vikt att bli medveten om att den även kunnat begränsa tillförlitligheten vid insamlandet och 
tolkningen av det insamlade materialet.  

3.5 Bearbetning och analys 
Varje intervjutillfälle bidrog till ett omfattande underlag för studien och för att i så liten 
utsträckning som möjligt begränsa tillförlitligheten transkriberades intervjuerna ordagrant i 
sin helhet medan de fortfarande var färska i minnet. Enligt Patel och Davidson (2011) närmar 
sig forskaren sitt material subjektivt utifrån sin egen förståelse. De menar att i stället för att 
förförståelsen skulle vara ett hinder är den en tillgång då forskaren anstränger sig att se 
helheten. Den kan ses som ett verktyg i tolkningen men det krävs att forskaren använder sin 
empati, inlevelse och deltagande som kan jämföras med de samtalsmetodiska färdigheter 
(Hägg & Kouppa, 2007) som tidigare tagits upp i avsnittet under förberedelse och 
genomförande. Min tolkning handlade med andra ord om att försöka förstå och analysera det 
som förskolecheferna uttrycker, deras handlingar och vad detta leder till, alltså resultaten av 
dessa. Att forskaren är sitt eget verktyg i kvalitativ forskning (Kvale, 1997) stöds även av 
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Svensson (2011) som anser att detta gäller såväl i insamlandet av material som analys och 
tolkning av empirin.  

Svensson (2011) påpekar även att studier av denna art innebär att forskaren gör en mängd 
aktiva val och handlingar. De val jag gjorde inledningsvis och under genomförandet av 
insamling av material har således haft betydelse för studiens resultat. Det är av denna 
anledning viktigt att som forskare även inta perspektiv, välja fokus, teorier, metoder och 
respondenter i analysen och tolkningen av det empiriska materialet. Enligt Svensson (2011) är 
det dock inte möjligt att uppnå objektivitet och därför är det enligt honom viktigt att analys, 
tolkning och slutsatser är väl förankrade i det empiriska materialet. Att analysera innebär att 
ordna, sortera och begripliggöra det material som samlats in under de genomförda 
intervjuerna. Svensson (2011) belyser analys på det sätt att vissa aspekter tydliggörs medan 
andra hålls mer i bakgrunden och att den valda teorin fungerar som ”ett par glasögon” i 
analysen.  Min intention var att teorin skulle fungera som stöd och vara till hjälp för att 
beskriva, förklara och förstå just förskolechefers syn på sin roll som chef och pedagogisk 
ledare i relation till sitt uppdrag. Teorin har gjort det följaktligen möjligt för mig som forskare 
att göra det som studerats begripligt.  

I analys och tolkningen av intervjuerna har det inneburit att inledningsvis läsa igenom de 
transkriberade intervjuerna i sin helhet och försöka förstå vad som sägs. Vidare lästes olika 
delar ur helheten i syfte att sortera och kategorisera för att förstå de olika delarna. När 
materialet analyserades ställdes de olika förståelserna i relation till varandra. Tolkningen 
utvecklades i sin tur genom att de olika delarna som bestod av intervjuer, tolkning, förståelse 
och text lett till nya tolkningar, förståelser och text som i sin tur fortsatt att utvecklas och växa 
under arbetets gång. 

3.6 Metoddiskussion 
De sex förskolecheferna som intervjuades var alla anställda som förskolechef inom en och 
samma kommun i en mellanstor svensk stad. Detta medförde att min tolkning av resultaten 
speglade just denna grupp av förskolechefer och kan inte generaliseras till förskolechefer 
överlag.  

Insamlandet av materialet som handlade om förskolechefers syn på sin roll som pedagogisk 
ledare och chef skedde i form av semistrukturerade intervjuer. Enligt Kvale (1997) är 
intervjun ett samtal som intresserar både den intervjuade och den som intervjuar vilket 
stämmer överens med denna studies tema.  Då intervjuerna liknade samtal och frågorna samt 
följdfrågorna följde informanternas egna framställningar följdes inte ordningen i 
intervjuguiden till punkt och pricka. Syftet var att erhålla rika och nyanserade beskrivningar 
av hur dessa sex förskolechefer ser på sin roll och hur de upplever att olika ramar och faktorer 
påverkar dem i utförandet av deras uppdrag. Trots att intervjuerna var förberedda och 
semistrukturerade var det oundvikligt att de intervjuade även kom in på områden som inte 
berörde det aktuella temat. Detta medförde att flera intervjutillfällen tog lång tid att 
genomföra även om jag som intervjuare styrde tillbaka samtalet till det aktuella temat. Enligt 
Kvale (1997) har den som intervjuar en maktposition genom att vara den som definierar 
sammanhanget, introducerar frågor och följer upp med följdfrågor. 
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Min bedömning är dock att genom att vara nyfiken, följsam och flexibel så fick samtalen en 
positiv karaktär och att förskolecheferna kände sig trygga nog att tala fritt om sina upplevelser 
och känslor. 

Jag anser inte att enkäter eller observationer skulle gett samma fördelar som intervjuerna 
gjort. Eftersom syftet med studien var att ta reda på förskolechefers synsätt och hur de 
påverkas av ramar och förutsättningar skulle enkäter varit en mindre bra metod. Enkäter 
skulle inte ha gjort det möjligt att exempelvis ställa följdfrågor som i sin tur bidragit till rikare 
svar. Detta stöds av Johansson och Svedner (2006) som menar att det är svårt att ställa 
specifika och avgränsade frågor om området som ska studeras är mångsidig. Att göra 
observationer var inte heller ett alternativ då det skulle ha varit tidskrävande samt att det 
skulle ha varit svårt att få inblick i helheten och vidden av förskolechefernas uppdrag.  

3.7 Trovärdighet 
Min bakgrund inom förskolans verksamhet bidrog till möjligheten att behålla fokus och att 
följa informanternas resonemang samt att även ställa relevanta följdfrågor. Följdfrågorna 
fyllde även den funktionen att motverka snedvridna resultat eller selektiva tolkningar samt att 
förskolecheferna fick möjlighet att förtydliga det som sagts (Kvale, 1997). För att inte 
begränsa tillförlitligheten och för att inte egna föreställningar skulle kommit till uttryck under 
intervjuerna var det av vikt att verkligen lyssna och försöka förstå vad förskolecheferna 
uttryckte samt att de blev bemötta med äkta nyfikenhet. Min erfarenhet av att arbeta som 
kollegial pedagogisk handledare där samtal med pedagoger har varit centralt, har följaktligen 
varit en tillgång i genomförandet av intervjuerna.  

Min avsikt var alltså att dra nytta av erfarenheter och förförståelse samtidigt som jag försökte 
skapa distans till den för att minimera inverkan på resultaten. Genomlyssningen och läsningar 
av det transkriberade materialet gjordes noggrant för att upptäcka om informanten kunde ha 
styrts av ledande frågor eller omotiverat stöd på grund av min förförståelse men sådana 
tillfällen har inte hittats. 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet handlade om det insamlade materialet och i vilken 
grad den ses som rimlig och sannolik och om undersökningen skulle kunna upprepas 
(Creswell, 2014). I denna studie har som tidigare nämnts kvalitativa intervjuer använts för att 
undersöka hur sex förskolechefer upplever sin roll samt att identifiera och kategorisera vilka 
ramar som de upplever påverkar dem i deras utförande av sitt uppdrag förskolan i dag. Här 
har det varit intressant med de här sex personernas uppfattning och därför var inte 
generaliserbarheten det viktigaste. Det går ändå att generalisera i viss mån då pedagogiskt 
ledarskap och chef även förekommer i andra kontexter som exempelvis skolan. 

Min avsikt har varit att beskriva metodens tillvägagångssätt så noga som möjligt för att 
studien om så skulle önskas kan upprepas. För att öka trovärdigheten presenteras även 
resultaten tillsammans med informanternas egna utsagor i form av citat.  
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4. Teori 
Avsikten med denna studie är att identifiera ramar och förutsättningar som förskolechefer 
upplever påverkar dem i deras arbete och även hur dessa ramar följaktligen påverkar 
förskolans verksamhet och kvalitet.  

Med en läroplansteoretisk inriktning betyder det i den här studien att begreppet läroplan har 
en vidare betydelse som det engelska begreppet curriculum omfattar. Detta innebär att 
förskolans läroplan (Skolverket 1998/2010) inte endast står för ett konkret dokument utan 
även den filosofi och de frågeställningar läroplanen utgår ifrån (Lundgren, 1989). 

Jag använder mig av ett ramfaktorteoretiskt perspektiv i avsikt att tolka en pedagogisk 
verklighet. Det handlar om vad som är möjligt/inte möjligt att göra med hänsyn till 
omkringliggande ramar och faktorer (Folke-Fichtelius, 2008). Förskolan är en styrd och 
reglerad verksamhet som vilar på ramar och regler samt på enskilda individer. Det handlar om 
att i den här studien identifiera och synliggöra ramar som påverkar och upplevs styra 
förskolechefers roll som chef och pedagogisk ledare. I en artikel författad av Christina 
Gustavsson (1999) hävdar hon att allt pedagogiskt arbete sker inom ramar som på olika vis 
begränsar olika aktörer i större eller mindre grad. I den här studien åsyftar aktörerna 
följaktligen förskolechefer. Gustavsson (1999) menar även att dessa ramar kan uppfattas olika 
av olika aktörer och det kan även skilja sig hur dessa ramar i sin tur begränsar eller inte.  

Förskolans läroplan (Skolverket, 1998/2010) är en ram som påverkar förskolechefers 
handlingsutrymme men det finns även andra ramar som påverkar och som kan begränsa detta 
utrymme i olika grad. Linde (2012) beskriver läroplanen som det som formulerats och som är 
önskvärt. Sedan finns alltså andra förutsättningar och ramar som vardera påverkar 
förskolechefer i utförandet av sitt uppdrag och även vad de upplever är möjligt eller som 
begränsar dem. Ramarna har med andra ord betydelse och det handlar om att analysera och 
förklara variationer utifrån likartade ramar (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

Bernsteins principer om klassifikation och inramning är redskap för att förstå hur vi 
organiserar innehåll. Principen om klassificering enligt Bernstein (2002) synliggör ramar 
inom ett visst område. I den här studien betyder det att identifiera och synliggöra ramar för 
förskolans uppdrag. Inramning visar i sin tur hur och i vilken grad dessa ramar påverkar 
förskolechefers möjligheter att utföra sitt uppdrag. Förskolans läroplan uppger exempelvis en 
stark klassificering och inramning för förskolechefers agerande i sitt arbete och 
förutsättningarna är följaktligen likartade för dem. Svagare inramning för genomförandet av 
uppdraget handlar exempelvis om tid, plats och organisation vilka i stället medverkar till ett 
större handlingsutrymme för hur förskolechefer prioriterar och utför sitt arbete. 

Förskolechefer tolkar den formulerade läroplanstexten för att sedan realisera den. Man kan 
säga att förskolechefen som har det övergripande ansvaret för förskolans verksamhet ansvarar 
för att det som står skrivet i förskolans läroplan (Skolverket, 1998/2010), hur det tolkas och 
vidare förverkligas i förskolans verksamhet. Medarbetarna på förskolan är i sin tur 
betydelsefulla för hur denna process fortlöper samt hur uppdraget genomförs. Detta belyser 
Linde (2012) genom att påpeka att det finns flera aktörer i urvalet av realisering. Han anser att 
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aktörerna kan genom acceptans eller motstånd påverka en pågående process. Detta skulle 
innebära att förskolechefer behöver interagera med sina medarbetare för att transformera och 
realisera styrdokument i förskolans verksamhet. Enligt Bloom (1998) som hänvisar till Levine 
handlar vår förståelse om hur förskolechefer resonerar och agerar om att vara uppmärksam 
och att lyssna på det de uttrycker. Genom att lyssna på dem kan vi uppmärksamma likheter 
och skillnader. Bloom (1998) menar att likheterna har samband med deras arbetssituation i det 
sammanhang de befinner sig i medan olikheter består av de olika sätt som deras egna 
erfarenheter påverkar dem. 

Hur förskolechefer hanterar svagt avgränsade och inramade områden beror enligt Linde 
(2012) på förskolechefernas personliga ”stoffrepertoar”. Det betyder att utbildning, 
kompetensutveckling, erfarenhet och den egna historian inverkar på vilka val och urval som 
görs och det påverkar även hur förskolechefer agerar och använder det handlingsutrymme de 
har till sitt förfogande. 
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5. Kort historik – från föreståndare till förskolechef 

Förskolan har andra förtecken än skolan då den är frivillig till skillnad från skolan som är 
obligatorisk. Förskolans ledarskap har dessutom konstruerats och förändrats över tid. Enligt 
Ivarsson Alm (2013) får förändringar och avsikter konsekvenser för verksamheten, 
ledarskapet och personalen på förskolor.  
 
Under 70-talet då Barnstugeutredningens betänkande (SOU:1972, 26-27) låg till grund för 
innehållet i förskolans verksamhet kom förskolans ledare ofta direkt från verksamheten och 
kallades då föreståndare. Arbetsuppgifterna skilde sig avsevärt från deras tidigare arbete och 
handlade bland annat om ett administrativt arbete, att agera arbetsledare för personalen samt 
föräldrakontakter. Arbetsuppgifterna kunde även variera beroende på var i landet man var 
verksam. Under denna tid skulle även föreståndarna både leda arbetslagen och vara en del av 
dem vilket enligt Ivarsson Alm (2013) medförde skillnader i kvalitén mellan olika förskolor. 
Trots detta påpekas det att de som arbetade som föreståndare under denna tid upplevde sitt 
jobb som roligt och spännande. 

I det som sedan kom, pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) beskrivs 
föreståndarnas arbetsuppgifter kort men enligt Ivarsson Alm (2013) ansåg föreståndarna 
själva att de hade stor nytta av Socialstyrelsens allmänna råd då de menade att de kunde visa 
att förskolan hade ett program att arbeta utifrån. Under den här tiden började 
förskollärarutbildningarna i landet utbilda föreståndare i form av kurser inom administration, 
ledarskap, konflikthantering, förändringsarbete och grupprocesser (Ivarsson Alm, 2013).  

Från att det tidigare funnits föreståndare på varje förskola som ansvarat för några få 
avdelningar kom förskolans ledarskap under 90-talet att benämnas förskolechef och deras 
ansvarsområden och arbetsuppgifter kom även att förändras. Förskolechefer fick ansvar för 
många fler avdelningar inom ett område och stationerades ofta närmre skolan. Det fanns inget 
krav på att förskolechefer skulle ha utbildning eller erfarenhet från förskolans verksamhet 
vilket enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 2004) medförde missnöje hos personalen i fråga 
om det pedagogiska ledarskapet samt att personalen själva fick sköta många arbetsuppgifter 
som föreståndarna tidigare gjort.  

Kraven på föreståndarna har alltså efter hand förändrats och betoningen på ledarskapet har 
ökat. Övergången från ett regelsystem till målstyrning har påverkat föreståndarnas arbete och 
de fick större möjligheter att påverka och utveckla den inre verksamheten. 

Styrdokument skiljer sig mellan olika länder och påverkar samt formar i sin tur det inre 
arbetet för förskollärarnas ledare (Styf, 2012). Lpfö 98 (Skolverket, 1998), förskolans första 
läroplan ersatte således det pedagogiska programmet för förskolan och utgjorde därmed första 
steget i Sveriges utbildningssystem för barn och unga. Läroplan är i sin tur en förordning, 
vilket betyder att den är tvingande för både kommunal ledning samt förskolans personal. Den 
har utfärdats av regeringen och innehåller obligatoriska föreskrifter som vänder sig till 
förskolans personal.  
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Enligt Wiklund och Jancke (1998) kan man se läroplanen som ett led i strävan att skapa ett 
gemensamt tänkande kring barns utveckling och lärande i all pedagogisk verksamhet. Tanken 
var att den skulle säkerställa en likvärdig kvalitet i förskolan i Sverige. Utvecklingen i Sverige 
är gemensam med utvecklingen i många andra länder och med tanke på dagens samhälle där 
det ställs höga krav på utbildnings- och kompetensnivå hos alla människor ansågs det att 
förskolan behövde integreras i utbildningssystemet (Wiklund & Jancke, 1998). 

I förskolan är det staten som ansvarar för att ange de övergripande mål och riktlinjer och det 
är kommunerna som ansvarar för att dessa genomförs. Det är alltså kommun som är 
huvudman för förskolorna och Skolverket är i sin tur tillsynsmyndighet (Wiklund & Jancke, 
1998). Det kan dock betonas att i förskolans läroplan har strävansmål till skillnad från skolans 
uppnåendemål. Det framgår inte i styrdokumentet hur riktlinjer ska följas eller hur målen ska 
nås utan just det ansvaret läggs på dem som arbetar i förskolans verksamhet. 

Varken i det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) eller i förskolans första 
läroplan (Skolverket, 1998) står det särskilt mycket om ledningen i förskolan. Wiklund och 
Jancke (1998) påpekar dock i sin analys och tolkning att läroplanen ställer höga krav på 
ledarskapet inom förskolan och att det är kommunen, huvudman i sin tur som formulerat 
kraven och ansvarar för dem. Det är dock inte framskrivet i förskolans läroplan vad dessa 
krav innefattar. 

Enligt Utbildningsdepartementets promemoria (2010) ansågs det nödvändigt med 
förtydliganden och kompletteringar av vissa mål i förskolans läroplan från 1998. Bland annat 
behövdes utbildningsnivå och befattning såsom förskolechef, förskollärare och arbetslag och 
deras olika ansvar förtydligas. Även riktlinjer och uppföljning av utvärdering av 
verksamheten var i behov av klargörande. Likaså låg innehållet i den nya skollagen (SFS, 
2010:800) till grund för förändringar i förskolans läroplan.  

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av 
en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. (Skollagen, 
2010:800, 2 kap 9§) 

I den nya skollagen (SFS, 2010:800) regleras alltså förskolechefen på samma sätt som rektor i 
skolan. Det är först nu fastställt att förskolan ska ledas av en förskolechef. Det blev därför 
aktuellt att införa ett avsnitt i förskolans läroplan som handlar just om förskolechefens ansvar 
i förskolan utöver det som står i skollagen. Här framgår exempelvis att förskolechefen är 
pedagogisk ledare och chef för personalen i förskolan samt att han eller hon har det 
övergripande ansvaret över verksamheten. Detta betyder att förskolechefen ansvarar för 
förskolans kvalitet och kvalitetsarbete samt att arbetet ska utövas inom givna ramar i enlighet 
med läroplanens mål och uppdraget som helhet (Skolverket 1998/2010).  

I en rapport från Europeen Commission (2014) framgår det att i nästan hälften av alla 
europeiska länder är minimumkravet på utbildning för dem som leder verksamheter som 
riktar sig mot yngre barn på samma nivå som dem som arbetar direkt med barnen. I några 
länder krävs dock högre utbildning. I de flesta europeiska länder krävs likafullt erfarenhet 
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inom området för att bli det vi kallar för förskolechef. I Sverige liksom i Danmark finns även 
krav på formell kompetens. I Danmark kräver lagstiftningen att lokala myndigheter ser till att 
förskolepersonal har den nödvändiga kompetensen för att kunna utföra sitt arbete medan 
endast personer med lämpliga färdigheter och kompetens som erfarits genom erfarenhet inom 
området får anställas som förskolechef. Särskild utbildning utöver erfarenhet är inte lika 
vanligt i de europeiska länderna för dem som arbetar med yngre barn i jämförelse med dem 
som arbetar med äldre barn. Detta stämmer även i Sverige då rektorsutbildningen för 
förskolechefer endast är en rekommendation medan den är obligatorisk för rektorer (Europeen 
Commission, 2014). 

Skolinspektionens rapport (2012:1) påpekar att ledaruppdraget är komplex med många 
förväntningar inom flera områden. Det krävs kunskap och erfarenheter som i sin tur ligger till 
grund för ledarens förhållningssätt och agerande. Huvudman har ansvar för att skolledare har 
den kompetens som de behöver för att leda och styra en verksamhet i enlighet med rådande 
mål och riktlinjer. Rektorsprogrammet som är en 3-årig befattningsutbildning på avancerad, 
akademisk nivå vänder sig till skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, 
biträdande rektor eller personal med motsvarande ledningsfunktion. Utbildningen är 
obligatorisk sedan 2010 för rektorer och dessa måste påbörja utbildningen inom ett år efter att 
de tillträtt sin tjänst. Beträffande förskolechefer och biträdande rektorer framgår det att de bör 
gå utbildningen för att säkerställa att det finns kompetenta och välutbildade skolledare, den är 
med andra ord inte obligatorisk. Skolverket (2014) påpekar också att förskolechefer är 
underrepresenterade i utbildningen med tanke på att det uppskattningsvis finns 7000 
verksamma förskolechefer i Sverige. Rektorsutbildningen omfattar 30 hp och består av tre 
kunskapsområden som behandlar skoljuridik och myndighetsutövning, mål och 
resultatstyrning samt skolledarskap. De olika områdena som studeras ska bilda en helhet då 
innehållet i de olika områdena är beroende av varandra. Tanken är att teori och praktik ska 
följas åt och att utbildningen ska vara nära kopplat till den egna verksamheten (Skolverket, 
2014). Enligt Skolverkets rapport (2014) har deltagare i Rektorsprogrammet skattat 
utbildningen som bra men att det finns utvecklingsområden för att kunna tillmötesgå de behov 
som deltagarna uttrycker. Lärosätena strävar alltså mot att anpassa uppgifter och 
examinationsformer som är anpassade till rektorers och förskolechefers egna verksamheter 
vilket har lett till att förskolechefer uppfattar att anpassningen till deras egen roll ökat över 
tiden utbildningen funnits. 
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6. Tidigare forskning 

6.1 Förskolechefers ledarskap och uppdrag 
Forskning inom området som handlar om förskolechefers ledarskap och uppdrag är begränsat 
i dag. Brodin och Renblad (2013) som intervjuat grupper av förskolechefer i sin forskning 
anser att även om forskningen inom området har ökat så är den fortfarande begränsad. De 
menar även att för att utveckla förskolans verksamhet behöver således förskolechefers 
ledarskap belysas. Brodin och Renblad (2013) hänvisar till tidigare studier som visar att just 
ledarskapet är en nyckelfaktor för enskilda förskolors kvalitet. Den skicklighet i form av 
pedagogisk kompetens, ledarskap och strategier och möjligheter till stöd som förskolechefer 
nyttjar har alltså avgörande betydelse för utveckling och kvalitén på enskilda förskolor. Detta 
bekräftas av Skolverkets allmänna råd (2013) som framhåller den pedagogiska ledningen som 
en viktig faktor för förskolans kvalitet. Förutom deras kunskap om och inblick i förskolans 
verksamhet, innehåll, mål och uppdrag framkommer det att förmågan att kommunicera med 
medarbetare om mål, utveckling och visioner är av betydelse. 

Forskning som finns att ta del av både i Sverige och internationellt har gemensamma faktorer 
som visar att ledare för verksamheter som riktar sig mot yngre barn upplever sitt uppdrag som 
mångfacetterat och komplext. Uppdraget är brett och som ledare ingår ansvar för att leda 
denna verksamhet (Törnsén, 2011). Detta styrks av Muijs, Aubrey, Harris och Briggs (2004) 
som i sin översyn av forskning inom området belyser vikten av ledarskap och påpekar att 
ledarnas roll visar sig vara komplex på grund av mångfalden av uppgifter i uppdraget samt att 
det finns behov av utbildning och kompetensutveckling inom området. Detta påpekande 
stämmer överens med Riddersporre (2010) som trycker på vikten av förberedelse för 
förskolechefer i form av utbildning för att kunna hantera sitt uppdrag och även för att utveckla 
sin yrkesprofession. Hon menar att Sverige ligger i framkant med den statliga 
rektorsutbildningen som riktar sig till rektorer och förskolechefer, men ifrågasätter om 
förskolans frågor blir belysta på samma sätt som skolans. 

Bloom (1998) menar att ledarnas utmaning ligger i att förstå och hantera denna komplexitet. I 
sina intervjuer har hon kommit fram till att ledare upplever tillfredsställelse med mångfalden 
av uppgifter, möjligheten till problemlösning och egen utveckling. Samtidigt upplever de 
frustration av att inte kunna möta medarbetare, vårdnadshavare och barns behov eller att deras 
tid och energi inte räcker till för att uppnå deras vision om en välfungerande verksamhet.  

Under de senaste årtionden har forskare från olika länder försökt analysera ledarskap för 
verksamheter som riktar sig till yngre barn. Riddarsporre (2010) påpekar att det är svårt att 
jämföra olika studier om ledarskap i förskolan på grund av bristen på samlade begrepp och 
teorier. Även att analysera och förstå ledarskapet är enligt Hujala, Waniganayake och Rodd 
(2013) inte enkelt eftersom ledarskapet; 

Is essential and holistic, multidimensional, multilayered and complex 
phenomenon that to be effective is embedded in the context in which it is 
enacted. (s.29) 
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Trots att ledarskapet är komplext och att det är ett område som är svårt att beforska kan man 
utifrån den tidigare forskningen utläsa vissa gemensamma drag, nämligen att ledarskapet för 
verksamheter med inriktning mot yngre barn är viktig och ser olika ut i olika länder men att 
många av ledarnas uppgifter upplevs svagt inramade och att det är mycket upp till var och en 
på vilket sätt man utför uppdraget. Det visar sig också att det finns behov av adekvat 
utbildning och kompetensutveckling inom området. 

6.2 Pedagogisk ledare och chef 
I svensk förskolekontext definieras pedagogiskt ledarskap av Skolinspektionen på följande 
sätt; 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva 
aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i 
förskolan. Det betyder att förskolechefen måste ha kunskap om och 
kompetens för att tolka uppdraget. Omsätta det i undervisning, leda och styra 
lärprocesser samt skapa förståelse hos medarbetarna för sambandet mellan 
insats och resultat. (Skolinspektionen, 2013 s.3) 

Lundström (2004) menar att olika sätt att se på ledarskapet ställer olika krav på den som är 
ledare att kunna prioritera. Prioritering av administrativa uppgifter, dagliga rutiner, 
information, akuta ärenden och möten av olika slag tar stor del av ledarnas tid. Att det 
administrativa uppdraget upptar stor del av den pedagogiska ledarens tid stämmer överens 
med Styf (2012) som hävdar att detta påverkar ledarskapet i förskolan och möjligheten att 
driva och utveckla förskolans verksamhet. Även Soukainen (2013) har i sin forskning 
identifierat tid som ett centralt problem som påverkar finska ledare. Hon menar att större 
delen av ledarnas dagar går åt till att ta hand om den ökade mängden pappersarbete som både 
hör till administration och ledning. Dessa ledare uttrycker en önskan om att tillbringa mer tid 
med pedagogiska frågor tillsammans med sina medarbetare men ser och förstår inte 
möjligheterna för att kunna prioritera bland sina arbetsuppgifter utan skyller hellre på tidsbrist 
(Soukainen, 2013). 

Ärlestig (2008) hävdar att ledarskapet även är beroende av den rådande organisationen. Hon 
tar upp struktur i form av mål, policys och hur arbetet organiseras samt kultur som inbegriper 
värderingar, normer och attityder. Hon menar att dessa två aspekter formar och påverkar 
förskollärares och lärares förståelse och agerande. Styf (2012) hänvisar i sin avhandling till 
tidigare nationell forskning som tyder på att förskolans ledarskap har utvecklats till en å ena 
sidan tydligare men å andra sidan en mer distanserad ledare. Soukainen (2013) menar 
följaktligen att bygga upp och bibehålla tillit hos medarbetare försvåras av att inte mötas 
ansikte mot ansikte. 

Gotsvalli (2002) har granskat olika ledarroller såsom det pedagogiska ledarskapet och den 
administrativa ledarrollen. Han beskriver det pedagogiska ledarskapet enligt följande, ”I 
centrum står processen, samtalen, initiativen och återkopplingarna. Ledarskap är ett 
problemlösande, välformulerande och språkskapande samspel” (s.143). Vidare beskriver han 
den administrativa ledarrollen som nödvändig för organisationens stabilitet. Han skiljer denna 
roll ytterligare i två olika typer som i sin tur påverkas av olika värderingar och prioriteringar. 
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Gotsvalli (2002) påvisar följaktligen ledaren som noga följer regler och förordningar oavsett 
vilka konsekvenser detta kan få för de inblandade. Denna i motsats till ledaren som ser olika 
möjliga lösningar och som genom ett processinriktat arbete som följs av utvärdering och 
uppföljning leder till förändring och utveckling av den enskilda verksamheten. 

Holmlund (red, 2004) anser i likhet med Ärlestig (2008) att samtal och samverkan är 
framträdande drag för ledarskap. Holmlund (red,2004)  menar vidare att ledarskapet inte 
endast är skolledarens ansvar utan att alla lärare bör visa ledarskap och att i en demokratisk 
organisation kan ett demokratiskt ledarskap skapa möjligheter för lärare att delta i olika 
arbetsgrupper utifrån verksamhetens behov. Här framhäver emellertid Ärlestig (2008) att 
kommunikation i form av samtal och möten upptar mycket av förskolechefers tid och som i 
sin tur påverkar förskolans verksamhet och bidrar även direkt och/eller indirekt till förskolans 
kvalitet. Vidare framhäver Malmgren (2012) i likhet med Lundström (2004) betydelsen av 
kommunikation som ett centralt verktyg för att skapa en gemensam förståelse av förskolans 
uppdrag.  Lundström (2004) uttrycker att medarbetares möjlighet till inflytande, ansvar och 
delaktighet bidrar till förutsättningar för utveckling och kvalitetsarbete. Det betyder med 
andra ord att ledning och medarbetare tillsammans tolkar och diskuterar uppdraget, tar hänsyn 
till och anpassar arbetet utifrån rådande förutsättningar. Det är följaktligen den gemensamma 
förståelsen av uppdraget som ligger till grund för utveckling av kvalitet (Lundström, 2004). 
Detta innebär att ledaren behöver organisationens stöd för att driva verksamheten framåt. 
Olofsson (2011) hävdar utifrån intervjuer med lärare att en framgångsrik skola dessutom 
behöver, ”en tydlig, stödjande och diskuterande rektor som dessutom följer upp 
överenskommelser och beslut” (s. 106).   

Förskolechefer är enligt styrdokumenten ansvariga för enskilda förskolors kvalitet och 
kvalitetsarbete. Ärlestig (2011) skriver om kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningens 
betydelse för skolans interna arbete och hävdar att delaktighet och ett gemensamt 
kvalitetsarbete kan bidra till och ligga till grund för utveckling av organisationen och 
verksamheten. Även här framhävs nödvändigheten av förskolechefers goda kommunikation 
med sina medarbetare om syften och vikten av utvärdering, uppföljning och kvalitetsarbete. 
God kommunikation ses alltså som en förutsättning för kvalitet i förskolans verksamhet.  

Ibland behöver likafullt ledaren ta kommandot och vara en chef som bestämmer kurs även om 
riktningen inte är förankrad hos alla medarbetare (Holmlund, 2004). Här görs gällande att det 
är av vikt att ledaren är klar över sina egna visioner för verksamheten samt sin syn på lärande. 
Det handlar dessutom om en balans mellan närhet och distans som hon uttrycker på detta sätt; 

Närhet (förståelse) kan vara en bas för ett distanserat (professionellt) 
förhållningssätt till skola och ledarskap. Men om förståelsen för den 
enskilde/a läraren tar över kan det professionella (distanserade) ledarskapet 
förloras. (Holmlund, 2004, s. 210) 

För att ett medvetet uppföljningsarbete i förskolan ska fungera är ett pedagogiskt ledarskap 
nödvändigt enligt Skolverket (2008). I rapporten konstateras att det pedagogiska ansvaret allt 
oftare delegeras från förskolechefer till förskolans pedagoger. Skolinspektionen (2013) 
påpekar dock att det inte är möjligt att dela ett ledningsansvar men i och med att 
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förskolechefen är med och utformar den inre organisationen finns det också möjlighet för dem 
att delegera vissa ledningsuppgifter och beslut till medarbetare som innehar nödvändig 
kompetens inom de aktuella områdena. Detta kan innebära att förändringar för 
förskolechefers möjligheter att genomföra sitt uppdrag. 

6.3 Ramar och förutsättningar 
Det finns ramar och förutsättningar som förskolans pedagogiska ledning och medarbetare har 
att förhålla sig till. Ramar definieras av staten som styr förskolan genom tre olika styrsystem; 
Juridiska, ekonomiska och ideologiska. Det finns även andra ramar som i sin tur påverkar 
dessa styrsystem, exempelvis politiker, vårdnadshavare, massmedia och forskning. Förskolans 
styrning sker i sin tur på olika nivåer; statlig, kommunal och lokal nivå. Den ideologiska 
styrningen formuleras genom läroplanen och dess strävansmål. Kommuner formulerar i sin 
tur egna mål och riktlinjer utifrån de centralt styrda målen. Det är dessa mål och riktlinjer som 
enskilda förskolor har i uppdrag att konkretisera och realisera i den egna verksamheten. Den 
ekonomiska styrningen i form av regler och resurser till kommuner sker på central nivå och 
påverkar i sin tur kommuners handlande och fördelning av pengar och resurser till olika 
kommunala verksamheter. Vidare sker den juridiska styrningen och regleringen av förskolans 
verksamhet genom Skollagen (Styf, 2012).  

Förskolechefer ska leda och samordna det pedagogiska arbetet i förskolan. Skolverket (2013) 
påpekar att den pedagogiska ledningen inom förskolan är en viktig faktor för förskolans 
kvalitet. De menar att förskolechefer behöver god kunskap om förskolans mål och uppdrag. 
Det är även viktigt att de har inblick i och kunskap om den pedagogiska verksamheten och 
dess innehåll.  

I förskolans läroplan (Skolverket, 1998/2010) framgår det att förskolechefen har ansvaret för 
förskolans kvalitet och inom givna ramar har därmed ett särskilt ansvar för att; 

- systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten 

- det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, 
barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare 
möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet. (s. 11) 

Skolverket (2013) framhäver även betydelsen av god kommunikation med medarbetarna, hög 
kompetens inom förskolepedagogik samt ledarskap som viktiga aspekter för kompetenta och 
välfungerande medarbetare. Niss och Söderström (2015) håller med om att förskolan behöver 
pedagogiska ledare och chefer och att det först är nu som förskolechefers funktion i förskolan 
har definierats. De poängterar emellertid att förskolechefernas arbetsuppgifter som har ökat 
under de senaste åren och ansvaret över fler enheter samt fler medarbetare även påverkar 
deras möjligheter att vara närvarande i verksamheten. Detta inverkar sedermera på 
kommunikationen med medarbetarna och följaktligen förankringen av förskolans uppdrag och 
enskilda förskolors kvalitetsarbete. 

Det framkommer likaså i Skolverkets rapport (2008) att det saknas en tydlig ledning på 
förskolor och att förskolechefer uttrycker att deras tid inte räcker till för att de ska kunna 
utöva det pedagogiska ledarskapet och vara delaktig i förskolans verksamhet i den grad de 
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önskar. Här poängterar Skolinspektionen att det är huvudmännens ansvar att förskolechefer 
klarar sitt uppdrag (Skolverket, 2008). 
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7. Resultat 
I den här delen av uppsatsen är avsikten att identifiera ramar som förskolechefer upplever 
inverkar på deras roll, agerande och verksamheternas kvalitetsarbete. Resultatet är baserat på 
kvalitativa intervjuer med sex förskolechefer som är i ålder mellan 42 och 59 år med olika 
lång erfarenhet som förskolechef och som arbetar på olika områden i en mellanstor kommun i 
Sverige. Informanterna presenteras med könsneutrala namn då könet inte har haft någon 
betydelse för studiens resultat. Deras utsagor är sammanställda i löpande text och citat 
används för att illustrera förskolechefers tankar och reflektioner. Avsnittet är indelat i rubriker 
som föll ut genom analysen eftersom dessa inbegriper förskolechefernas uppfattningar om 
vilka ramar och förutsättningar som påverkar dem och deras möjligheter att genomföra sitt 
uppdrag. 

Samtliga informanter har förskollärarutbildning som de slutfört någon gång från under tidigt 
80-tal till början på 90-talet. De har i dag fasta tjänster som förskolechefer och har arbetat som 
detta mellan två till ca 14 år. Kim har arbetat med olika typer av chefsuppdrag inom förskola 
och skola sedan slutet på åttitalet, Lo fick sitt första ledaruppdrag i slutet på åttitalet medan 
Robin har arbetat ca 14 år, Sam har i sin tur fem års erfarenhet.  Max har arbetat som 
förskolechef sedan 2012 och går rektorsutbildningen just nu och Li som arbetat ca två år har 
ännu inte påbörjat den. Ansvaret över antal enheter, medarbetare och barn skiljer sig till viss 
del mellan förskolecheferna medan uppdraget ser likvärdigt ut för dem alla.  

7.1 Pedagogisk ledare och chef 
När förskolecheferna samtalar om sin roll som pedagogisk ledare och chef är linjerna mellan 
dessa inte särdeles tydliga. Kim till exempel upplever att rollerna går hand i hand eftersom det 
”pedagogiska uppdraget går in i det ekonomiska och vidare in i personalen”. Och som Robin 
och Kim uttrycker det så är rollerna starkt beroende av varandra. Som chef följer man enligt 
Lo direktiv från stat och kommun och man kan behöva ta svåra beslut. Hen ser sig själv som 
ytterst pedagogisk ledare och coach vilket för hen handlar om att organisera förskolan och att 
delegera uppgifter. På frågan om vad som ingår i rollen som chef skrattar Max och utrycker 
sig på följande sätt; 

Hur mycket som helst. Kluvet. jag går ju rektorsprogrammet nu, och vi 
pratar om det här väldigt mycket. Och det gör ju att man får distans till det 
på ett bättre sätt än när jag började. Jag har ju bara varit heltid i två år så jag 
har ju inte att dra fram erfarenheter och så där. Jag känner ändå att det är 
hanterbart. Och det handlar ju bara om att få struktur på det jag gör så att jag 
har alla bitarna. (Max) 

Förskolecheferna resonerar om sina dubbla roller och kommer fram till att chefskapet och vad 
som ingår i det ändå är tydligare och har mer bestämda ramar än det pedagogiska ledarskapet 
vilket sammanfattas i ett citat från Robin. 

Det pedagogiska ledarskapet har en mer långsiktig karaktär med uppgifter 
som inte så lätt kan bockas av. Det handlar mer om processer med ett starkt 
beroende av andra medskapare. Dessa processer kan ibland bromsas, få stå 
tillbaka för måsten och/eller nya förutsättningar som dyker upp. För ett gott 
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ledarskap ska kunna utföras behöver man hantera chefsbiten bra. Det går inte 
att ha kompetens inom ett av områdena då de är starkt beroende av varandra 
för att skapa en god förskola. (Robin) 

Robin poängterar vikten av att vara tydlig och att förmedla vad hen står för som ledare och 
hur hen tänker kring en god förskola och vilka förväntningar hen har på medarbetare och 
verksamhetens utveckling. Att vara tydlig är något som Sam anser hen har lärt sig med tiden. 
Hen påpekar även vikten av att ha med sig sina medarbetare i förskolans utvecklingsarbete.  

Som ”ytterst pedagogisk ledare” tycker Lo att det handlar om att organisera förskolan och att 
delegera uppgifter jämfört med chefsuppdraget som hen inte anser går att delegera på samma 
sätt. Kim medger att hen är dålig på att delegera och åsyftar att det inte är något att hymla 
över att det är hen som ytterst tar beslut.  

Max upplever inte att hen har haft möjlighet eller ro att vara en pedagogisk ledare tidigare 
utan att det är någonting hen avser ta tag i. Hen berättar att tid har gått mycket till att ”släcka 
bränder” och lösa det som varit akut för stunden. Hen agerade utifrån det hen trodde behövde 
göras då och att hen inte hade mer kunskap eller erfarenhet då. Li berättar att hennes egna 
erfarenheter som förskollärare har bidragit till hennes syn på det pedagogiska ledarskapet och 
hur hon vill arbeta, ”Ja, det andra får jag lära mig, ja, ekonomi och allt det där”. 

Det handlar mycket om mig själv och min tid och prioritera och säga nej. 
Det är svårt att säga nej, men vissa saker kan jag kanske skjuta på eller lägga 
på en lägre prioriterat. Struktur som jag tänkt att ha handlar om att ha 
kontorstid på torsdagar. Det handlar om att man måste lära sig det. (Sam) 

Förskolecheferna ger uttryck för att de anser att det pedagogiska ledarskapet är oerhört viktigt 
samtidigt som de hanterar och prioriterar uppgifter på olika sätt. 

Informanterna berättar om att de har visioner om hur de vill vara som ledare samt hur de vill 
driva ”sina” förskolor. Visionerna är något de strävar efter och arbetar medvetet för att uppnå 
men upplever att det tar tid och konstaterar också att det måste få ta tid och att det är en 
process. Det är trots allt nödvändigt för dem att förhålla sig till rådande omständigheter och 
förutsättningar, här och nu. Sam har till exempel en vision om en lärande organisation, där 
alla lär av varandra och ser möjligheter. Hen kallar detta ”ett coachande medarbetarskap”. 
Flera av förskolecheferna har en vision om sig själv som en demokratisk, mer närvarande 
ledare som har möjlighet att arbeta mer med pedagogiska frågor i samspel med förskolans 
medarbetare. De uttrycker även att de söker balans och struktur samt att de vill känna sig 
tillfreds med sitt arbete.  Alla är dessutom måna om att skapa en god arbetsmiljö, en hållbar 
förskola och har en önskan om att alla medarbetare ska känna delaktighet och att de 
tillsammans ska sträva mot gemensamma mål utifrån gällande styrdokument och pedagogiska 
idéer. Robin och Max poängterar även att det handlar om att erbjuda barn och vårdnadshavare 
en god förskola där alla får möjligheter att känna både utmaningar och lärande.  

Samtliga förskolechefer söker alltså en balans och struktur i sitt arbete för att kunna axla 
rollerna som både chef och pedagogisk ledare. För Li som tagit sig an ett förskolechefsjobb på 
för hen ett nytt område berättar att det varit en riktig utmaning att ”hitta rätt nivå på saker och 
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ting”.  Hen beskriver sig själv bland annat som en projektledare, administratör och 
ekonomiassistent som samtidigt fungerar som en helikopter ovanför som försöker se om de 
tillsammans håller sig inom det som läroplanen föreskriver. 

7.2 Ramar och förutsättningar som upplevs påverka uppdraget 
Övervägande delen av informanter använder begreppet komplex när de beskriver sitt uppdrag 
som förskolechef. Vad begreppet innefattar skiljer sig dock mellan dem men det handlar i 
stort om att hantera mångfalden av arbetsuppgifter och att prioritera mellan dessa. Lo som 
arbetat som förskolechef sedan elva år anser att uppdraget är alltför stort, komplext och även 
spretigt. Hen påpekar att mängden av uppgifter gör att hen blir ofokuserad och att många av 
dessa även tar tid och kraft från hen. Li och Max som inte har lika lång erfarenhet inom yrket 
tycker å andra sidan att det är just bredden på uppdraget som lockar dem till yrket och anser 
att om och när de lär sig att hantera uppdraget så ser de det som ett ”optimalt och roligt yrke” 
(Max). Under följande rubriker presenteras de ramar som förskolecheferna upplever påverkar 
dem i deras arbete. 

7.2.1 Policy och ekonomi  
Informanterna upplever att ramar som påverkar chefsskapet är striktare och som Robin 
uttrycker ”från ovan komna”. Det är med andra ord inte ramar som de har möjlighet att själva 
påverka utan deras uppgift är att i sin tur kommunicera dessa ramar och riktlinjer vidare till 
personalen. Robin påpekar vidare att dessa ramar påverkar förskolecheferna eftersom de är 
bindande och/eller lagstadgade. ”Detta är både en trygghet och ett ok” (Robin). Sam och Lo 
tar även upp ekonomi som en ramfaktor som försvårar och framhäver att det ingår i deras 
uppdrag att hålla budgeten även om den upplevs ”tightare än tight” (Lo). Sam tar även upp att 
förändrade tider är en försvårande faktor. Hen hänvisar till ökade antal barn i barngrupperna, 
barnens förlängda vistelsetider på förskolan samtidigt som antal personal minskat. 

Lo poängterar att uppdraget och läroplanen samt kommunens beslut ska följas. Kim är den 
enda av informanterna som nämner kommunens uppdragsplan som styrande. Hen menar 
vidare att dessa styrmedel tillsammans ska generera och synas i förskolans egen arbetsplan 
och årshjul.  Kim uttrycker det på detta sätt, ”Det är min förbaskade skyldighet att göra så att 
man får syn på det här”.  Att arbeta med styrdokument handlar om ett oavbrutet arbete enligt 
Robin som ser styrdokument som en ”ledstång” även om de är tolkningsbara. Li berättar att 
hen inte tror att det har ”kommit så mycket ramar” utan att hen i stället anser att det handlar 
om att sätta ord på det man redan gör och att utveckla det till något bättre. Li beskriver att när 
hen började arbeta som förskolechef handlade pedagogernas arbete i första hand om att hålla 
sig levande. ”Så jag kör med mitt mantra hela tiden, läroplanen”, hen menar att även om 
verksamheten och organisationen upplevs svårhanterbar så måste man utgå från målen som 
står skrivna i läroplanen. 

7.2.2 Kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbete är ett område som alla informanter är medvetna om att de har ansvar över som 
pedagogisk ledare och chef men de upplever att de har kommit olika långt i detta arbete. Flera 
av dem uttrycker att de tycker att arbetet är intressant och spännande och att de har påbörjat 
ett utvecklingsarbete men uttrycker samtidigt att det tar tid.  
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Systematiskt kvalitetsarbete är ett spännande utvecklingsarbete! Just detta 
med att få det systematiskt och utgöra en naturlig del av vardagen, inget man 
betar av en dag/år. Att fånga lärande hos både barn och pedagoger för att 
spinna vidare. Att ärligt och nyfiket titta in på sig själv som pedagog och 
verksamhet. Just nu famlar vi oss fram i detta. Vi jobbar med att ta fram 
dokumentationsmallar som ska möjliggöra systematik och vi följer forskning 
inom området. (Robin) 

Samtliga förskolechefer har en vision om att kvalitetsarbetet ska ske kontinuerligt och 
systematiskt och att medarbetarna ska vara delaktiga, förstå syftet och att de även känner att 
det är värdefullt för utvecklingen av verksamheten. Max ser det som en rolig utmaning och 
vill att medarbetarna ska förstå att man gör det för sin egen verksamhet. Det gäller att ”att få 
med den viktiga analysen” enligt Max. Medan Li efterlyser gemensamma mallar i kommunen 
för att sträva mot likvärdighet mellan förskolor upplever andra förskolechefer att de 
tillsammans med sina medarbetare jobbar med att utarbeta egna modeller och/eller mallar för 
förskolorna de ansvarar för. Systematiskt kvalitetsarbete handlar enligt informanterna bland 
annat om att utgå ifrån arbetsplan, dokumentation, utvärdering, reflektion, analys, årshjul och 
systematik kring varje barn. Sam anser att det handlar om att tillsammans på förskolorna ställa 
sig frågorna vad man gör och varför. Kim håller med och anser att ”systematiskt 
kvalitetsarbete är ju nästan allt”. Hen anser att hen har haft nytta av sin långa erfarenhet och 
att det har bidragit till att hen har tillsammans med sina medarbetare ”hittat många bra vägar”. 
Kim och Sam påpekar dock att det tar tid att förändra i en verksamhet och att det inte alltid är 
så att alla medarbetare är positiva till förändringar. Här påpekar även Sam om vikten att ha 
med sig medarbetarna i det man gör. 

Robin uttrycker att hen ser det som en utmaning att utifrån förskolans rådande och snäva 
förhållanden erbjuda familjer en verksamhet som kännetecknas av god kvalité. Enligt hen 
handlar det om att skapa och bibehålla en god, hållbar och utvecklande arbetsplats för 
medarbetarna och att rekrytera behörig och kompetenta medarbetare. 

7.2.3 Stoffrepertoar 
När det kommer till ramarna för ledarskapet upplevs de otydligare. Det betyder att det är mer 
upp till hen själv att ”sätta/forma/tolka”. (Robin)  

Och det är därför jag är här. För hur vill jag göra? Jag får ju leda och styra 
inom ramarna givetvis, men jag formar den verksamhet som jag vill ha. Och 
det är inte ett yrke som man stannar i utvecklingsmässigt heller. Det är så 
mycket som förändras i den här verksamheten. (Max) 

Li säger att hon värnar om den ”pedagogiska delen” som ledare men upplever att den många 
gånger tappas bort på grund av mängden av andra uppgifter som hen anser behöver 
prioriteras. 

En förutsättning för att kunna utföra sitt arbete som förskolechef är kompetens, erfarenhet och 
utbildning. Samtliga förskolechefer som har genomgått eller går rektorsutbildningen anser att 
den har betydelse för och har stärkt dem i deras roll som förskolechef. Li däremot som inte 
har gått rektorsutbildningen än anser att den är riktad mycket mot skolan men påpekar att om 
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den var riktad mot förskolans verksamhet skulle hen ”hoppa på direkt”. Kontinuerlig 
kompetensutveckling upplever informanterna också är viktig för deras egen utveckling men 
Robin påpekar att det kan vara en utmaning att finna adekvat kompetensutveckling som 
passar just hen. Kim håller med och påpekar att hen även söker kompetensutveckling utanför 
det som kommunen erbjuder för att fortsätta utvecklas själv. Lo å andra sidan berättar att hen 
inte går så många utbildningar numera men tror att en del gärna söker sig till utbildningar 
vilket enligt Lo medför en hög arbetsbelastning för dem. Lo påpekar att hen arbetar 40 timmar 
i veckan. 

Jag saknar rektorsutbildningen, för det var så bra att träffa andra från andra 
kommuner och prata och allt det där att få hålla sig uppdaterad på ny 
litteratur. Det var jättejobbigt men, mycket stimulerande. (Kim)  

Samtliga förskolechefer som gått eller går rektorsutbildningen anser att den bidrar till deras 
kunskapsutveckling och att den är nödvändig även om den även anses ta mycket tid och är 
krävande. Li som inte har gått rektorsutbildningen än håller med om att kunskap är jätteviktig 
men menar att ”om man inte är i fas så tillgodoser man inte kunskapen”.  

Li saknar även en arbetsbeskrivning av förskolechefers uppdrag förutom det som framgår i 
läroplanen, hon anser inte att den räcker.  Att arbetsbeskrivningen för arbetet som 
förskolechef upplevs otydlig framkommer även när några av dem berättar om hur de 
påbörjade sin bana som förskolechef. De upplever inte att de hade den nödvändiga kunskap 
eller att de fick det stöd i den utsträckning som de hade behövt. De kände sig med andra ord 
oförberedda inför sitt uppdrag trots att flera av dem hade gått en rekryteringsutbildning för 
rektorer och förskolechefer dessförinnan. Max berättar exempelvis hur hen finner det märkligt 
att man kan vikariera som förskolechef utan att ha rektorsutbildning eftersom man förutsätts 
göra allt som uppdraget kräver och som flera av informanterna dessutom säger, ta hand om 
det oförutsedda. Trots att informanternas utsagor handlar om ett komplext uppdrag med 
många varierande arbetsuppgifter och krav från olika håll så är samtliga positiva till sitt 
arbete. Kim som har många års erfarenhet av ledarskap uttrycker det på detta vis, ”Det ingår i 
mitt uppdrag. Att driva en verksamhet, och det är så roligt”. 

7.2.4 Tid 
Resonemang om tid är något som återkommer under intervjuerna och som kan ses som något 
som samtliga förskolechefer brottas med. Det visar sig bland annat i studien att det framförallt 
är förskolecheferna som har kortare erfarenhet som upplever att de lägger ner mer tid på 
uppgifter som ekonomi och administration vilket ingår i chefskapet och som i sig upplevs 
begränsa deras tid och möjlighet för det pedagogiska ledarskapet. De upplever att de inte 
heller har möjlighet att välja bort detta eller att prioritera annorlunda.  

Det handlar mycket om mig själv och min tid, och att prioritera och säga nej. 
Det är svårt att säga nej, men vissa saker kan jag kanske skjuta på eller lägga 
på en lägre prioritet. Struktur. Det handlar om att man måste lära sig det. 
(Sam) 

Samtidigt kan noteras att Robin, Lo och Kim som alla har längre erfarenhet upplever också att 
chefsuppgifter är pressande eftersom de ofta är tidsatta och inte möjliga att prioritera bort. 
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Robin ger exempel såsom rehab-ärenden eller arbetsmiljöfrågor som uppgifter som man inte 
kan förutse när de uppstår och de ställer ofta krav på kompetens inom nya områden. Även 
Sam uttrycker att administration tar mycket tid och att det alltid är ”något som måste ordnas” 
men att hen bedömer att hen egentligen har möjlighet att styra mycket själv. Som pedagogisk 
ledare anser Max att det är på vilket sätt hen tar sig tid och disponerar den som har betydelse 
för arbetet.  

7.2.5 Plats 
Samtidigt som flera av förskolecheferna uttrycker att de vill driva förskoleverksamheten och 
vara med och bidra till att utveckla den vill de även vara en närvarande förskolechef. Vad som 
innefattar att komma närmre verksamheten och vara närvarande visar sig betyda olika saker 
för de intervjuade förskolecheferna. Några uttrycker att de vill tillbringa mer tid inne på 
avdelningarna, komma ut mer från kontoret, få en inblick i verksamheten och pedagogernas 
arbete, de vill synas för pedagoger, barn och vårdnadshavare och finnas till hands. Detta anser 
de ha haft betydelse för dem och påverkat dem i deras val att ha sina kontor placerade på 
förskolorna.  

Jag känner att jag vinner på det att sitta ute på förskolorna. Fast för mitt 
ledarskap kanske det skulle vara bättre att jag satt i en korridor med andra 
ledare. Men jobbet här skulle det bli jättedåligt, men för min egen kunskap 
och för att kunna bolla. För det kan jag känna att när det dyker upp saker 
eller det här man bara kan ta på en gång. Just det här att möta de här som 
jobbat länge på skolområdet. Det går ju att ringa men det blir inte samma sak 
och man kanske drar sig för det. (Li) 

Andra uttrycker att vara närvarande inte behöver betyda att vara ute på avdelningarna eller att 
alltid finnas till hands utan att det i stället handlar om att delta i pedagogernas olika möten och 
träffar för att följa deras reflektioner och diskussioner.  Genom att ha en tydlig veckostruktur 
för när förskolecheferna möter medarbetare på förskolan i olika sammanhang och den tid när 
de arbetar på sina kontor upplever de att deras arbete blir mer strukturerat och att de bättre kan 
fokusera på det som är aktuellt just då. Detta illustreras med hjälp av Max; ”Så när jag sitter 
på kontoret är det kontor. När vi ska mötas är jag hos dom” 

7.2.6 Personalansvar 
Lo upplever att det hela tiden kommer nya utmaningar men att den största utmaningen är att 
leva upp till det som står skrivet i läroplanen och att förhålla sig till det i det vardagliga 
arbetet samt att göra sina medarbetare delaktiga.  

Den [utmaningen] är väl att få alla med på tåget. Vad gör jag för 
kombinationer av arbetslag så att alla kommer med? Så att jag inte får nåt 
arbetslag som bara ser problemen. Eller ja, vad gör jag för kombinationer, 
hur lägger jag upp kompetensutveckling och sånt där? Och det 
[kompetensutveckling] har vi haft, och jag tror att det är en av 
framgångsfaktorerna. (Kim) 
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Att verksamheten bedrivs i enligheten med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet är 
en utmaningen uppfattar Li som komplex utifrån medarbetares olika utbildningar, kunskaper 
och erfarenheter vilket i sin tur påverkar innehållet och kvalitén i förskolans verksamhet. 

Det behövs bli mer verkstad, kom igen nu! Som person vill jag att det ska 
hända ganska fort. Det är svårt att skynda på. De måste förstå varför man gör 
saker. Jag försöker nu när jag gått utbildningen [rektorsutbildningen] gjort 
en verksamhetsplan. (Sam) 

Sam anser att pedagogerna ”sliter” och att organisationen i dag är ”tajt”. Hen förklarar detta 
med att bland annat har antalet barn i grupperna ökat och att barns vistelsetider har förlängts. 
Krav och förväntningar från olika håll anser hen ingår i rollen som ledare. Även om de ingår i 
arbetet upplever Lo att krav som kommer genom uppdraget, i fråga om arbetsmiljön, från 
föräldrar och personal påverkan hen. Att uppdraget dessutom är psykiskt krävande är en 
faktor som påverkar Max. 

Psykiskt krävande. Man känner sig, man måste lära sig hantera. Vad är det 
jag ska ta åt mig av? Man får ju inte ta åt sig. För det är ju arga föräldrar, 
frustrerade föräldrar eller ledsna. Eller likadant med personal, och att hantera 
det rätt det är någonting man lär sig med tid. (Max) 

Förskolecheferna har personalansvar på sina förskolor vilket visar sig upplevs som en 
utmaning. De anser exempelvis att de påverkas av de personer de arbetar med och upplever 
bland annat att negativa personer kan ”suga energi” (Li). Max och Li påstår även att arbetet 
som förskolechef är psykiskt krävande och att de påverkas om inte personalen mår bra. Detta 
kan ses som förskolechefers arbetsmiljöansvar enligt Li och betonar vikten av att pedagogerna 
mår bra som en förutsättning för förskolans utvecklingsarbete. Det handlar även om ett ansvar 
att ta hand om personalen utan att må dåligt själv. Det här påpekar flera av förskolecheferna 
att det är något de anser att man lär sig med tiden men att man kan behöva stöd på vägen 
vilket flera av dem har fått via olika stödfunktioner genom kommun. ”Jag värnar om att 
pedagogerna ska må bra, för att om inte de mår bra, eller om de inte är trygg på förskolan eller 
i arbetslagen så kan vi ju inte ens utvecklas tillsammans” (Li). Flera av förskolecheferna 
upplever att personalomsättning samt medarbetarnas hälsa och sjukskrivningar är en stor och 
svår utmaning. Sam och Lo upplever även att det är jobbigt som ledare att se medarbetarna 
som anser att arbetet är tufft och slitsamt. 

 Hur kan jag som chef hjälpa till för att få dem att må bättre…Hur kan jag få 
dem att tycka att det är kul att komma hit. Det finns småsaker, bjuda på lite 
frukt, bjuda på nån överraskning. Jag har fått hjälp från kommunen, jag kan 
ta hjälp därifrån. Det är viktigt att inte glömma bort att det finns hjälp, jag 
ska inte tro att jag behöver fixa allting själv. Utan att man gör det som 
ledare, att ta tag i det här och prata med personen, det ska jag göra, men jag 
ska inte tro att jag ska fixa allt, utan jag kan i min tur ta hjälp av kommun. 
Det finns folk som har betalt varje dag som är till för det här. (Lo) 

Samtidigt kan noteras att samtliga förskolechefer strävar efter att finna en organisation som är 
anpassad till deras förskolor, dess förutsättningar och de medarbetare som arbetar inom 
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organisationen. Sam kallar detta ett demokratiskt ledarskap och menar också att hen är 
beroende av samverkande personal samt en fungerande organisation. Hur förskolecheferna 
arbetar med att bygga upp denna organisation med olika typer av arbetsgrupper, 
ansvarsområden och delegerande av uppgifter handlar i mångt och mycket om god 
kommunikation mellan förskolechefer och deras medarbetare. Sam och Robin menar kort sagt 
att alla på förskolan behöver arbeta tillsammans för att uppnå en god och hållbar arbetsmiljö.  

Jag tycker att det är viktigt att man som ledare inser att man måste göra det 
tillsammans, måste ge ansvar, det skapar förtroende och man känner sig 
delaktig. Det känner jag är jätteviktigt. Också för att man som ledare ska 
hålla. (Sam) 

Mot denna bakgrund genom informanternas utsagor kan medarbetarna ses som en ramfaktor 
som påverkar förskolechefernas arbete samtidigt som de försöker anpassa förskolornas 
organisation utifrån rådande förutsättningar. 

7.2.7 Nätverk och stödfunktioner 
Max och Lo påpekar att i rollen som förskolechef ”ska man inte tro att man har alla svar” utan 
man behöver vara ”duktig” på att ta hjälp av de stödfunktioner som kommunen erbjuder. Det 
kan handla om stöd till både förskolechefen och/eller till personalen. Robin, Sam och Li 
bekräftar detta och menar att kommunen har god kompetens inom de stödjande funktionerna, 
”och de finns bara ett telefonsamtal bort” (Robin).   

Li anser även att olika nätverk är viktiga för hens roll som förskolechef. Hen anser att det är 
betydelsefullt att både träffas i stora och små ledarlag även om det ofta handlar om mycket 
information i de större ledarlagsträffarna. Informanterna ser ändå olika på de här nätverken, 
alltså både de informella och de formella beroende på vilka behov de anser att de har. De 
menar att behovet hos dem ser olika ut beroende på hur lång erfarenhet de har, var de befinner 
sig i sin egen utveckling, innehållet på träffarna samt hur de upplever att de drar nytta av dem.  

Flera av förskolecheferna finner även ett gott stöd i kollegor som arbetar inom samma område 
eller i samma korridor eftersom de kan stå inför liknande problematik. Här har de möjlighet 
att ta upp frågor som de upplever att de inte kan ta upp med sina medarbetare. 
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8. Analys  
Den här studien är baserad på kvalitativa intervjuer som genomförts tillsammans med sex 
förskolechefer i en mellanstor svensk kommun. Syftet var att analysera hur de ser på sin roll 
som chef och pedagogisk ledare i förskolans verksamhet. Ramfaktorteorin har fungerat som 
ett stöd samtidigt som den har funnits med som en röd tråd i studien genom att den har 
fungerat som ”ett par glasögon” under arbetets gång och bidragit till att jag kunnat behålla 
fokus under genomförandet av intervjuerna, sortering, kategorisering och tolkning av det 
insamlade materialet. 

Genom att anta ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och tolka en pedagogisk praktik är det 
möjligt att belysa olika ramar och förutsättningar som förskolechefer upplever påverkar och 
även begränsar deras möjligheter att utföra sitt arbete. Precis som Gustavsson (1999) hävdar 
påvisar studien att likartade ramar uppfattas olika av de intervjuade förskolecheferna och även 
att uppfattningen om i vilken grad ramarna påverkar och/eller begränsar dem i deras roll som 
chef och pedagogisk ledare vilket får konsekvenser för förskolans organisation och 
kvalitetsarbete. Det vill säga att utifrån Bernsteins teori kan vi förstå vad som styr hur 
förskolechefer organiserar innehållet och uppgifterna i sitt uppdrag och genom hans principer 
om klassificering synliggörs olika ramar medan inramning visar på vilket sätt och i vilken 
grad dessa påverkar olika förskolechefer (Bernstein, 2002). 

Som det framgår i tidigare forskning (bl.a. Bloom, 1998, Aubrey, Harris & Briggs, 2004, 
Riddarsporre, 2010) och enligt studiens informanters uttalanden bidrar mångfalden av 
uppgifter och ett förtydligat ansvar som framgår i skollagen och i läroplanen att yrket som 
förskolechef är ett yrke i förändring. Detta påverkar i sin tur en förskolechefs förutsättningar 
både som pedagogisk ledare och chef genom att det ställs höga krav på dem från huvudman, 
styrdokument, personal och vårdnadshavare. Den här studien visar att förskolechefer upplever 
vissa arbetsuppgifter som starkt inramade, dvs styrdokument, ekonomi och administration 
upplevdes som tydliga och bestämda. De är bindande och/eller lagstadgade och upplevs i 
första hand påverka förskolechefernas roll som chef. Dessa arbetsuppgifter går med andra ord 
inte att välja bort och förskolecheferna är ytterst ansvariga för att de blir utförda och de kan 
inte heller delegera dessa till annan personal inom organisationen.  

De starkt inramade uppgifterna såsom ekonomi och administration upplever framförallt de 
förskolechefer med kortare erfarenhet inom yrket att de upptar mycket av deras tid och 
påverkar dem såtillvida att det begränsar deras tid och möjlighet att agera som pedagogisk 
ledare. I studien finns förskolechefer som upplever att de har känt sig tvungna att välja bort 
det pedagogiska ledarskapet på grund av dessa uppgifter. Detta överensstämmer med Styf 
(2012), Lundström (2004) och Soukainen (2013) som i sin forskning kommit fram till att 
administrativa uppgifter, akuta ärenden och möten upptar avsevärd tid och Lundström (2004) 
menar således att det finns krav på förskolechefer att kunna prioritera mellan olika 
arbetsuppgifter. Studien antyder dock att förskolechefer med längre erfarenhet är mer tydliga, 
mer säkra, samt tryggare i sin roll som chef och att de upplever det lättare att ta beslut och 
göra olika prioriteringar. Samtidigt kan noteras att de också upplever att framförallt 
administration upptar mycket av deras tid. 
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Förskolecheferna i studien upplever även att de påverkas av svagt inramade uppgifter som 
exempelvis personalvård, organisation, krav från vårdnadshavare och medarbetare. 
Ledarskapet i förskolan visar sig vara komplext på grund av mångfalden av uppgifter som 
ingår i uppdraget och att förskolechefer behöver som nämnts tidigare prioritera bland dessa 
uppgifter och handskas med denna komplexitet. Bloom (1998) menar likaså att ledarnas 
utmaning ligger just i att förstå och hantera denna komplexitet. Alltså ska förskolechefer 
agera både som chef och som pedagogisk ledare vars uppgifter upplevs vara beroende av 
varandra och som samtidigt många gånger går in i varandra vilket uttrycks i intervjuerna. Det 
kan tolkas som att starkt och svagt inramade uppgifter har viss inverkan på varandra. Enligt 
informanterna går det inte alltid att förutse starkt inramade uppgifter. De ger uttryck för att 
akuta ärenden som exempelvis anmälningar till socialtjänsten varken går att skjuta på eller 
prioritera bort men de är svagt inramade vad gäller tid. Tid som följaktligen behöver tas från 
andra uppgifter. 

Förskolecheferna uttrycker att de hellre skulle vilja lägga mer tid på sitt pedagogiska 
ledarskap och ägna sig mer åt pedagogiska frågor än vad de gör i dag. Detta kan ses som ett 
dilemma då de inte upplever att förutsättningar och ramar tillåter det. Tid och synen på tid 
framkommer i denna studie liksom i tidigare forskning (bl.a. Soukainen, 2013) som en central 
fråga och som upplevs avgörande för hur det pedagogiska ledarskapet hanteras.  Det visar sig 
också i studien att förskolechefernas olika erfarenheter, kompetenser och utbildning har 
betydelse för hur de ser på sin roll som pedagogisk ledare och hur de använder sin tid och 
utövar sitt uppdrag. Förskolechefer som är relativt nya i yrket upplever att de lagt ner mycket 
tid framförallt i början till att komma in i sin nya roll som pedagogisk ledare och chef samt att 
finna en hållbar struktur, för att hantera uppdraget.  

Uppdraget beskrivs av informanterna och i tidigare forskning (bl.a. Törnsén, 2011, Bloom, 
1998) som mångfacetterat och komplext. I studien kommer det fram att de förskolechefer med 
kortare erfarenhet brottas mer med att hitta struktur och balans utifrån rådande förutsättningar 
och ramar för att kunna hantera mängden av uppgifter samt utföra sitt uppdrag som chef och 
pedagogisk ledare efter bästa förmåga. Uppdraget som chef är som framgår av informanterna 
utsagor starkare klassificerat och hierarkiskt överordnat uppdraget som pedagogisk ledare 
vilket får konsekvenser som till exempel att förskolechefer med kortare erfarenhet lägger mer 
tid på de starkt inramade uppgifterna. Studien antyder att det inte går att skilja på rollerna som 
chef och som pedagogisk ledare utan slutsatsen blir att rollerna går in i varandra och är även 
beroende av varandra. På vilket sätt förskolechefer handhar ekonomin är ett exempel på detta 
då ekonomin och tilldelning av resurser påverkar förskolans organisation och innehållet i 
förskolans verksamhet. 

Under olika tider har olika åsikter, värderingar och kulturer mer eller mindre dominerat i 
förskolan likaså olika syner och krav på ledarskapet. Förändringar och avsikter får följaktligen 
konsekvenser för verksamheten, ledarskapet och personalen på förskolor (Ivarsson Alm, 
2013). Dessutom är ledarskapet beroende av vilken kontext och vilka människor som ingår i 
denna kontext vilket bekräftas av informanterna när de beskriver hur det är att komma som ny 
förskolechef till en förskola. Som exempelvis Kim uttrycker det tar det cirka två år ”att vända 
skutan”. Det är alltså inte bara ledaren själv som bestämmer sin roll utan människorna inom 



 

- 31 - 
 

organisationen ger även förutsättningar och är med och skapar detta ledarskap. I studien 
framgår det att flertalet av informanterna anser att arbetet på förskolan sker tillsammans och 
delegerar därför uppgifter till medarbetare med adekvat kompetens, ger dem ansvar samt 
bjuder in till delaktighet och inflytande genom olika typer av arbetsgrupper.  

Kommunikationen och samverkan mellan förskolechefer och deras medarbetare visar studien 
tillsammans med tidigare forskning (Ärlestig, 2008, 2011) är viktiga faktorer som påverkar 
både ledarskapet samt förskolans gemensamma kvalitetsarbete. Det kan handla om att 
kommunicera mål, riktlinjer och visioner och att samverka kring hur man tillsammans ska 
arbeta för att uppnå dessa.  I och med att förskolans läroplan reviderades 2010 (Skolverket 
1998/2010) tydliggjordes förskolechefers ansvar för förskolans verksamhet, innehåll, kvalitet 
och kvalitetsarbete. Brodin och Renblad (2013) hävdar att förskolechefen är en nyckelfaktor 
för förskolans kvalitet. Detta ställer höga krav på kunskap och kompetens hos enskilda 
förskolechefer för att de ska klara av att utöva ett förordat demokratiskt ledarskap i samverkan 
med de människor som ingår i den aktuella organisationen. Studien visar att arbetet med 
kvalitet kan ses som svagt inramat då det inte finns klara riktlinjer eller modeller på hur detta 
ska ske. Detta styrks av informanterna som beskriver att de tillsammans med sina medarbetare 
utarbetar egna mallar och modeller för förskolornas systematiska kvalitetsarbete med 
utgångspunkt i läroplanen, förskolans egna arbetsplan och mål, dokumentation och 
utvärderingar mm. 

Att förskolechefer väljer att arbeta och ha sina kontor på annat håll än på förskolorna som de 
ansvarar över kan ses som ett sätt för dem att försöka hantera frågan om tid och prioritering.  
Samtidigt kan plats klassificeras som en ramfaktor som får konsekvenser för det pedagogiska 
ledarskapet och för chefsskapet. Informanterna som valt att göra på detta vis upplever att de 
har större möjlighet att möta andra ledare samt att de kan dela upp sin tid och sina 
arbetsuppgifter på ett tydligare sätt vilket enligt dem således leder till bättre struktur, tydlighet 
och effektivitet. De förskolechefer som däremot valt att ha sina kontor på förskolorna ser i 
stället fördelar med att vara närvarande och tillgängliga och de menar att de upplever det som 
en förutsättning för det pedagogiska ledarskapet, medarbetarnas inflytande och delaktighet 
samt för att få inblick i verksamheten. Studien visar att förskolecheferna har valt platsen för 
sina kontor utifrån både praktiska skäl som egna behov. 

I studien framkommer det alltså att förskolechefernas pedagogiska ledarskap har en svagare 
inramning där tid, plats, organisation och kvalitetsarbete påverkar hur de hanterar sitt 
uppdrag. Eftersom förskolecheferna till stor del själva formar sitt ledarskap utifrån det Linde 
(2012) kallar deras personliga ”stoffrepertoar” så finns det också en större variation i hur de 
lägger upp sitt arbete och prioriterar olika frågor. I intervjuerna med Robin och Max uttrycker 
de att det är förskolechefen själv som sätter och formar sin roll. Varje enskild förskolechef är 
följaktligen beroende av det sammanhang de befinner sig i och deras arbete påverkas som 
tidigare nämnts av dess rådande ramar och förutsättningar. Det är tydligt att förskolechefer 
behöver kunskap om och inblick i förskolans verksamhet samt att de behöver förmåga att 
kommunicera uppdraget med sina medarbetare för att utveckla och driva förskolans 
verksamhet. 
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Studien visar att nya förskolechefer upplever att de är i behov av mer stöd genom kommunens 
olika stödfunktioner och olika nätverk än de som arbetat under längre tid. De uttrycker bland 
annat att de behöver möta andra förskolechefer och utbyta erfarenheter och funderingar för att 
i sin tur kunna hantera svåra frågor som ingår i uppdraget. Det är positivt att förskolecheferna 
uppfattar att de har tillgång till det stöd de behöver men studien antyder att det även finns 
behov av mer riktad utbildning och kompetensutveckling för att de ska känna sig trygga och 
mer förberedda inför det komplexa arbete som förskolechef innebär. När det gäller utbildning 
strävar lärosätena som ansvarar för Rektorsutbildningen som i sin tur ska förbereda 
förskolechefer och rektorer för sitt uppdrag och utveckla deras yrkesprofession att anpassa 
uppgifter och examinationsformer som är lämpade till rektorers och förskolechefers egna 
verksamheter (Riddarsporre, 2010, Skolverket, 2014). Några informanter uttryckte att 
utbildningen inte lägger samma vikt få frågor som berör förskolan jämfört med frågor som 
berör skolan. Frågan är om Rektorsutbildningen räcker för förskolechefer eller om det skulle 
ha betydelse för dem att den blev obligatorisk och riktad just mot deras yrkesprofession och 
med större fokus på frågor som gäller specifikt förskola? 

Något som blir uppenbart i denna studie är att förskolechefer upplever personalansvar som en 
stor utmaning då organisationen i dag upplevs så snäv och såsom Sam uttryckte det att 
”personalen sliter så i dag”. Olika problem eller dilemman som uppstår bland medarbetare 
kan vara stress, otillfredsställelse, frånvaro, sjukskrivningar, samarbetssvårigheter, skilda 
åsikter, olika utbildningar osv. Att medarbetare inte mår bra av olika anledningar påverkar de 
intervjuade förskolecheferna och upplevs även kunna begränsa förskolans utvecklings- och 
kvalitetsarbete då det upptar tid och energi från andra uppgifter. Flertalet av informanterna 
uttrycker att de är måna om medarbetarnas hälsa och välbefinnande och påpekar att dessa 
frågor är svåra och ställer höga krav på dem som ledare och medmänniska.  

Min slutsats är att starkt inramade uppgifter som förskolecheferna inte kan påverka men som 
de måste förhålla sig till, exempelvis ekonomi och policy påverkar och även begränsar deras 
handlingsutrymme. Den här studien antyder att förskolechefer med mindre erfarenheter 
upplever sig ännu mer begränsade än dem som har längre erfarenhet. Dessa starkt inramade 
uppgifter inverkar med andra ord på förskolechefernas möjligheter att arbeta med de uppgifter 
som har en svagare inramning som exempelvis personalvård, organisation och kvalitetsarbete.  
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9. Diskussion 
Förskolechef är som tidigare påpekats ett yrke i förändring. Jag anser att det är positivt att de 
intervjuade förskolecheferna vill vara ännu mer närvarande och arbeta mer med pedagogiska 
frågor tillsammans med sina medarbetare än vad de gör idag. Jag vill påstå att 
förskolechefernas egna ”stoffrepertoar” som innefattar kunskap, kompetens och erfarenheter 
har stor betydelse för hur de ser på sin roll och hur de utför sitt uppdrag. Frågan är hur det är 
möjligt för dem att vara den närvarande pedagogiska ledaren som de uttrycker att de vill vara 
då uppdraget även innehåller många olikartade uppgifter utöver detta. Uppgifter som enligt 
studien upplevs svåra att hantera och som förskolecheferna anser inte går att välja eller 
prioritera bort på grund av dess starka inramning.  

Med tanke på studiens resultat anser jag det oroväckande att flertalet av de intervjuade 
förskolecheferna tar upp personalens ohälsa som ett problem. Det som är bekymmersamt är 
att förskolans organisation i dag ser ut att tära hårt på dem som är verksamma inom förskolan 
och att de i sin tur inte upplever att de har de förutsättningar som krävs för att utföra sitt 
uppdrag på ett för dem tillfredställande sätt. Med detta sagt vill jag påstå att förskolecheferna 
har en enormt stor och svår uppgift i sitt uppdrag. De har krav och riktlinjer ”som kommer 
från ovan” (Robin) som de ska kommunicera till sina medarbetare samtidigt som de är 
ansvariga för personalens välbefinnande och arbetsmiljön där barn, pedagoger och föräldrar 
vistas.  

Tanken med förskolans läroplan som kom 1998 var att den skulle säkerställa en likvärdig 
kvalitet i förskolan i Sverige (Wiklund & Janke, 1998). Rektorsutbildningen är som tidigare 
nämnts inte obligatorisk för förskolechefer men enligt Riddarsporre (2010) är den ur ett 
internationellt perspektiv, förutsatt att förskolechefer har deltagit, en likvärdig förberedelse 
för uppdraget som förskolechef och rektor. I likhet med Riddarsporre (2010) ställer jag mig 
dock frågande till om frågor som berör förskolan belyses på samma sätt som skolans frågor. 
Den här studien bidrar med en inblick i vad sex förskolechefer brottas med för att kunna 
hantera sitt uppdrag och vad som påverkar dem i deras agerande. Jag vill påstå att 
förskolechefers ledarskap och deras olika förutsättningar och ramar för att utöva detta behöver 
belysas och studeras ytterligare för att identifiera dagens förskolechefers olika behov för att 
vidare kunna utveckla deras kompetens och det stöd samt de verktyg de behöver för att kunna 
utföra sitt uppdrag i enlighet med rådande ramar och riktlinjer.  

Såsom det framgår i styrdokumenten (Skolverket, 1998/2010 & SFS, 2010) är 
förskolecheferna ansvariga för förskolornas kvalitets- och utvecklingsarbete och är således 
beroende av kontexten och samverkan med personalen som är arbetar i verksamheten 
tillsammans med barnen. I studien beskriver förskolecheferna sina visioner om framtiden och 
hur de önskar arbeta och utföra sitt uppdrag i enlighet med mål och riktlinjer.  För att detta ska 
bli realitet vill jag påstå utifrån resultaten i denna studie att det krävs ramar och 
förutsättningar som gör detta möjligt. Av denna anledning ställer jag mig frågan om på vilket 
sätt huvudman och politiker kan tillhandahålla med resurser och stöd för att förskolecheferna 
ska få möjlighet att utföra sitt uppdrag såsom de önskar och arbeta med förskolornas kvalitet 
och utveckling. 



 

- 34 - 
 

Sammanfattningsvis vill jag mena att utifrån studiens resultat är det förskolechefernas svagt 
inramade arbetsuppgifter vilka påverkas av bland annat tid, plats, medarbetare den egna 
stoffrepertoaren som skulle behöva åskådliggöras ännu mer eftersom det till synes inte finns 
tydliga riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Detta kan i sin tur bidra till osäkerhet hos 
förskolecheferna och även att misstag begås. Det är alltså många gånger upp till 
förskolecheferna själva att hantera och lösa dessa arbetsuppgifter. Det är inte förvånande att 
de intervjuade förskolecheferna som har längre erfarenhet också känner sig tryggare och 
säkrare i sin roll och i sitt ledarskap. Förskolecheferna som intervjuats i den här studien har 
dock påpekat som tidigare nämnts att de upplever att kommunen de är verksamma i erbjuder 
bra stöd vid behov och att det är viktigt att de i egenskap av att vara ledare inser att de inte 
klarar av att göra allt på egen hand utan att de verkligen söker hjälp vid behov. Detta väcker i 
sin tur nyfikenhet om hur förskolechefer i andra svenska kommuner ser på sin roll som 
pedagogisk ledare och chef, vilket stöd som finns att få samt hur de hanterar rådande ramar 
och förutsättningar för att bedriva förskoleverksamhet i enlighet med målen i förskolans 
läroplan och uppdraget i dess helhet.  
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10. Vidare forskning 
Den här studien är begränsad till material inhämtat från kvalitativa intervjuer genomförda 
tillsammans med sex verksamma förskolechefer i en och samma kommun. Därför skulle det 
vara intressant att ta del av hur förskolechefer i andra kommuner upplever sin roll som 
pedagogisk ledare och chef och vilka ramar och förutsättningar de upplever påverkar dem i 
deras arbete. 

Syftet skulle vara att belysa och bidra med kunskap om likheter och skillnader för 
förskolechefer i olika kommuner samt identifiera vilka behov de anser att de har för att kunna 
utföra sitt uppdrag i enlighet med rådande mål och riktlinjer.  
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Bilaga 1 
Hej, 

Mitt namn är Helena Rosqvist och jag arbetar som adjunkt på förskollärarprogrammet vid 
Umeå universitet. Jag har tidigare arbetat i Umeå kommun som förskollärare och på Idéan 
som kollegial pedagogisk handledare. 

Just nu skriver jag min magisteruppsats och tar av denna anledning kontakt med dig som är 
förskolechef. Mitt syfte med uppsatsen är att få en inblick i hur några förskolechefer ser på sin 
roll som chef, ledare och på sitt uppdrag som förskolechef. 

Av denna anledning är jag intresserad av att intervjua dig med frågor som utgår ifrån 
ovanstående syfte. Intervjun bör ta ca 30-60 minuter. Ditt deltagande är frivilligt och jag 
kommer att skriva så att det inte går att identifiera dig eller din förskola/förskolor. För att jag 
inte ska gå miste om något viktigt i samtalet kommer jag att spela in det. 

Förlag på tider då jag kan komma till dig: 
Vecka x 
Måndag x/x efter Kl. xx.xx 
Onsdag x/x 
Fredag x/x efter Kl.xx.xx 
Vecka x 
Tisdag x/x 
Onsdag x/x 
Torsdag x/x 
 
Min förhoppning är att någon av dessa tider passar dig och jag ser fram mot att du tar kontakt 
med mig så att vi kan boka in en tid och plats. 

Om du har några frågor eller funderingar går det bra att ringa eller maila mig. 

Tack på förhand! 

Mvh 
Helena Rosqvist 
Tel: xxx-xxxxxxx 
helena.rosqvist@xxx.xx 
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Bilaga 2 

Intervjuunderlag  
x Informantens bakgrund 

o Man/kvinna 
o Ålder 
o Utbildning 
o Antal år i yrket 

 
x Organisatoriska faktorer 

o Antal enheter som du som förskolechef ansvarar för 
o Antal medarbetare 
o Antal barn 
o Andra ramfaktorer som du anser viktiga att ta med 

 
x Berätta om hur det kommer sig att du arbetar som förskolechef  

 
x Hur ser du på din roll som chef? 

o Faktorer som du upplever påverkar din roll som chef 
 

x Hur ser du på din roll som pedagogisk ledare? 
o Faktorer som du upplever påverkar din roll som pedagogisk ledare 

 
x Beskriv hur du ser på ditt uppdrag? 

o Ramar 
o Krav och förväntningar från medarbetare, vårdnadshavare, huvudman 
o Styrdokument  
o Utmaningar 
o Stödfunktioner 
o Nätverk 

 
x Vilka ramar upplever du gör det möjligt/inte möjligt för dig att utföra ditt uppdrag 

såsom du önskar? 
 

x Visioner inför framtiden som förskolechef? 
o Om du fick bestämma hur skulle du vilja att arbetet som förskolechef skulle se 

ut? 
 

x Avslut 
o Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
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