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Bilaga 1 
 
Årtal Juridisk 

styrning 
Ideologisk 
styrning 

Ansvars fördelning Forskningen visar 

60-
70 

Barnavårdslagen - 
Förskolelagen -75 
1977 en utvidgning 
av förskolelagen den 
sk 
barnomsorgslagen. 

Barnstugeutredningen -72 
 

StatenEn detaljerad statlig styrning 
Tillsynsmyndighet 
Socialstyrelsen 
Kommunen 
Till övervägande del är kommunen huvudmän för 
verksamheten. 
Förskolans ledningsansvarige 
”fungera som arbetsledare (huvudansvarig för den 
pedagogiska och organisatoriska verksamheten) Vara 
huvudansvarig för förskolans egendom, ekonomi och 
administration. Vara kontaktman med huvudmannen, andra 
lokala myndigheter och allmänheten. (Sou 1972:27, s 51-
52) 

 

80 En utvidgning av 
barnomsorgs- 
lagen -82 blir en del 
av socialtjänstlagen 
(SoL) 
 

Prop. ”förskola för alla barn” -85 
 
Det pedagogiska programmet -87 
”förskolan skall tillsammans med hemmet 
skapa goda förutsättningar för varje barns 
utveckling och göra det möjligt för föräldrar 
att förena föräldraskap med yrkesarbete eller 
studier. Förskolans verksamhet ska präglas 
av en helhetssyn på barnens uppväxtsituation 
och utveckling, förmedla demokratiska 
värderingar och utveckla en medveten 
pedagogik som utgår ifrån barnens sociala 
och kulturella verklighet”{, 1987 #2, s 9} 
 

Staten Från regel till målstyrning. Ansvaret decentraliseras 
från stat till kommunen. 
Tillsynsmyndighet 
Socialstyrelsen och länsstyrelsen. 
Kommunen har huvudmannaskapet 
Central styrning 
Förskolans ledningsansvarige 
Ped. Prog. -87 ”föreståndaren vid den enskilda förskolan 
bör ha det enskilda pedagogiska ledningsansvaret” (s 71) 

Dahlberg & Åsen, 1987 
• Föreståndare nöjda med decentralisering, tydligare roll som 

ledare. 
• Riktlinjer och direktiven i pedagogiska frågor är svaga i 

jämförelse med de administrativa 
• Förutsättning för ledning, att känna och vara nära 

verksamheten. 
• Dubbla positioner förvaltningsperson och pedagog. 

Lantz & Pingel, 1988. 
• Arbetsdelning och samordning baserad på det enskilda 

arbetslaget. 
• Föreståndaren påverkade inte arbetets innehåll och 

utformning. 
• Föreståndaren otillräckliga administrativa kunskaper. 

Siv Boal Boethius &Krister Gerner, 1989 
• Formell ledare viktig, som är uppgiftsorienterad och 

känslomässigt inriktad, vilket var svårt att leva upp till. 
90 Regelverket överförs 

från 
socialtjänstlagen till 
skollagen januari -98 

Att erövra omvärlden, förslag till läroplan för 
förskolan, slutbetänkande SOU 1997:157 
 

LpFö 98 
”Förskolan skall lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Verksamheten skall vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

Staten En regeringsförklaring -96 slår fast att 
Förskolans skall integreras med skola och skolbarnomsorg. 
I juli samma år förs den centrala administrationen över från 
socialdepartementet till utbildningsdepartemet. 
Tillsynsmyndighet 
Skolverket tar över tillsyns ansvaret från socialstyrelsen 
och länsstyrelsen. -98 

Malin Rohlin, 1991 
• Ett förstärkt ledarskap ger, ökad prioritering av pedagogiska 

frågor, personal nöjd med tätare kontakt och ett bättre 
arbetsklimat. 

Siv Boalt Boethius & Anna – Lena Stavrén – Eriksson, 1992 
• Förestånarrollen måste bli tydligare genom att öka avståndet 

till att vara en bland arbetskamraterna. 
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deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. I samarbete med 
hemmen skall barnens utveckling till 
ansvarskännande människor och samhälls 
medlemmar främjas” (LpFö 98, s 8) 
 

Kommunen 
Decentraliserar ansvaret ned på lokal nivå 
Förskolans ledning/ledarskap 
Betänkandet -97 kommittén föreslår en reglering av 
förskolans ledning precis som för den kommunala skolan. 
Lpfö 98 ”förskolans uppdrag ställer också höga krav på 
ledarskapet för verksamheten. Det är kommunen som 
huvudman som har ansvar för detta.” (s 4) 

Annika Axiö, 1994 
• Arbetsbördan på det adminsitrativa uppdraget har ökat. 
• Organiseringen av ledarskapet ger större ansvarsområden, 

minskar tillgängligheten för personalen och ökar 
arbetsbördan för förskolechefen. 

• Ledarrollen förändras mot ett fokus på verksamhetens 
ekonomiska effektivitet 

• Organisation och tradition mellan förskolans ledarskap och 
skolans ledarskap skiljer sig. 

Olof Johansson & Leif Lindberg, 1996 
• Barnomsorg och skola skiljer sig åt gällande hur nära 

ledarskapet skall vara. Decentraliseringen har ökat 
arbetsbelastningen och det pedagogiska ledarskapet är 
förlorare i konflikten mellan det andministrativa och 
pedagogiska uppgifterna. 

2000 Skollagskommiténs 
förslag syftar till en 
gemensam 
lagstiftning för 
förskola och skola 
SOU 2002:121 

Kvalitet i förskolan, skolverkets allmänna 
råd och kommentarer 2005. 
 

Skolverkets allmänna råd 2005, ”Kommunen bör tydligt 
ange hur ansvaret för förskolan är fördelat samt se till att 
förskolans chef är väl förtrogen med det dagliga arbetet i 
förskolan” (s 12) 

 

 
Figur 1. Den statliga styrningen av den pedagogiska ledningen/ledarskapet. 
 


