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Abstract 
This paper aims at discussing a research plan on educational leadership for educated teacher in pre-schools and 
is produced in the beginning of a doctoral project. 
Early childhood education and care in Sweden has been extended and reformed by the government as a part of 
the Swedish family welfare policy. The responsibility now lies within the Ministry of education and Science, and 
the supervisory responsibility with the National Agency for education. Pre-school (1-6) in Sweden are now a 
part of the educational system and has its own Curriculum.  
The School Act in 1998 has decentralized the responsibility to the municipalities, and thereby also the 
organization of the educational leadership. This change of the educational leadership for pre-school from a 
leadership located within the pre-school to a educational leader for a school district, is the initial ground for 
this research-interest. How does this change affect the educational leadership for pre-school teachers? 
This paper will account for what the regulatory documents and literature about educational leadership say 
about the importance of educative leadership. 
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Inledning  
 
Förskolan ses i politiska dokument som det första steget mot ett livslångt och livsvitt lärande i 
ett samhälle som skall genomsyras av utbildning och utveckling. 
I och med inträde i utbildningssystemet 1998, flyttas intentionerna med verksamheten flyttas 
från socialdepartementet och socialtjänstlagen till utbildningsdepartementet och skollagen, i 
och med det får också förskolan sin första läroplan (Lpfö 98). 
 
I reformens spår återfinns även förändringar för den pedagogiska ledningen. Pedagogisk 
ledning och ledarskap framskrivs i forskning som en avgörande funktion för kvalitet och 
utveckling för verksamheten (Asplund Carlsson et al., 2001; Ekholm & Skolverket, 2000; 
Kärrby & Socialstyrelsen, 1992). Skolverket uttrycker i ett uppdrag från regeringen, i en 
inventering av forskningsbehov för förskola, skola och skolbarnomsorg, att forskning om 
ledarskap är eftersatt ”ledare för ledande organisationer behöver studeras, vilket även kan 
omfatta jämförelser med andra organisationer. Ledarskapets betydelse för skolors utveckling 
är ett angeläget tema” (Thelin, 1999, s 17). Enligt Ellström (Ellström et al., 2005) ökar 
intresset för det pedagogiska ledarskapet utifrån att det skett en ökad målstyrning och 
decentralisering av verksamheterna. Som ledare ”förväntas” man skapa en god miljö för 
arbetstagarnas lärande. 
 
Förskolan idag har en decentraliserad organisation, vilket innebär att man från statligt håll lagt 
över ansvaret på kommunerna hur ledningen och därmed det pedagogiska ledarskapet skall 
fördelas. Ledningsstrukturen ser väldigt olika ut från kommun till kommun. Dessa skilda 
förutsättningar gör det än viktigare att studera och förstå hur ledningen och det pedagogiska 
ledarskapet organiseras och vilka konsekvenser det kan få till följd. 
 
Syfte 
 
Syfte; är att ge en beskrivning av det pedagogiska ledarskapet i förskolan före och efter den 
reform förskolan det senaste årtiondet genomgått i samband med inträde i 
utbildningssystemet. Fokus för genomgången kommer att vara den statliga styrningen av 
ledningsstrukuren och det pedagogiska ledarskapet förändring. 
 
Frågeställningar 

1. Vilken betydelse har reformen för den pedagogiska ledningen och ledarskapets 
uppdrag? 

2. Vilka hinder och möjligheter har förändringen i uppdraget medfört? 
 

Metod 
 
Källor som används är främst de styrdokument som finns tillgängliga från tiden före reformen 
till dagens datum, samt forskning, rapporter och undersökningar såväl nationella som 
internationella, som ansetts relevanta för att svara mot paperets syfte. 
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Förskolan i brytningstid 
Från omsorg till utbildning 
 
Med barnstugeutredningen (1968 års barnstugeutredning, 1972) följer en utveckling som 
omfattar begreppen omsorg, vård och pedagogik, vilket blir den svenska förskolemodellens 
signum. Denna förening benämns internationellt med begreppet Educare (se, Barnomsorg och 
skolakommittén, 1997; Skolverket, 2004). Föreningen mellan omsorg och pedagogik blev i 
och med det ett faktum och man sammanförde verksamheterna daghem, deltidsförskolor och 
lekskolor under ett gemensamt namn, Förskola.  
 
Den samhällsbild som dominerat förskolan under lång tid, är en bild av en institution för 
välgörenhet och filantropi (Persson, 1998). Välgörenheten får representeras av barnkrubban 
med dess samhälleliga uppgift dvs. att passa barnen när föräldrarna arbetade. Den 
filantropiska, av kindergarten eller folkbarnträdgårdar, som utbildade modern till en god 
uppfostrare och hade ett uttalat syfte att idka en pedagogisk verksamhet. Till en 
nutidshistorisk institution, där jämlikhet och demokrati betonas. Institutionen som sådan skall 
se till hela barnet och verkar för en samhällelig uppfostran till solidariska individer, förskolan 
skall vara likvärdig för alla barn, där lärande betonas. (Förskola för alla barn, 1986; 
Socialstyrelsen, 1993) 
 
Förskolan benämns idag som det första steget i utbildningssystemet i ett flertal publikationer 
(Barnomsorg och skolakommittén, 1997; Skolverket, 2004; Utbildningsdepartementet, 1998). 
Det formella steget att sammanföra omsorg och utbildning togs i och med att man överförde 
förskolan från socialdepartementet till utbildningsdepartementet. Som förskola flyttades det 
juridiska ansvaret från socialtjänslagen till skollagen och förskolan blev därmed 
läroplansorienterad. Tillsynsmyndighetsansvaret överförs vid samma tidpunkt från 
socialtjänsten till skolverket. Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt 
lärande(Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Förskolans juridiska och ideologiska styrning 
 
Den statliga styrningen kan beskrivas utifrån begreppen Ekonomisk, juridisk och ideologisk 
styrning (Dahlberg & Åsén, 1987)Ekonomisk styrning som ger ramar och begränsar, juridiska 
styrning som reglerar och ger en lagstiftning att följa, ideologisk styrning som ger de politiska 
dokumenten i form av allmänna råd/läroplanen. 
 
Före expansion på 70-talet var verksamheten starkt decentraliserad, dvs. det mesta av driften 
låg inom förskolan självt. I och med att förskolan ökade i omfång ökade även den statliga 
styrningen i form av lagstiftning, centrala direktiv och specialiserade bidragsformer. 
Kommunerna slås under denna tidsepok ihop och nya statliga regleringar införs, vilket leder 
till att de kommunala förvaltningarna blir större och mycket av ansvaret och besluten som 
tidigare låg på fältet centraliseras till förvaltningen. En av anledning till detta anges som ökad 
effektivitet och minskade omkostnader. Ett annat syfte var att öka kontrollen och bidra till en 
större likvärdighet mellan institutionerna. (se, Ibid., 1987) 
 
I och med socialtjänstlagen (SoL) 1982, överförs ansvaret mer och mer mot kommunen och 
verksamheten decentraliseras. I regeringens proposition ”Förskola för alla barn” (förskola för 
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alla barn, 1986) ger statsrådet Sten Andersson ett förslag om en förskola för alla barn från ett 
och ett halvt år ålder. Förskolan skall enligt honom syfta till att idka en verksamhet som 
genomsyras av samma grundprinciper som socialtjänstlagens 1:a paragraf dvs. ”demokrati, 
solidaritet, jämlikhet, trygghet och ansvar” (ibid., s 8). Propositionen syftar till att ge ett 
förslag till ett pedagogiskt program för förskolan som ger en gemensam ram för landets 
förskolor. Denna proposition tillsammans med ett antal remissförslag samt den expertgrupp 
som tillsattes för ändamålet utarbetat det program som kom att kallas, pedagogiskt program 
för förskola (Socialstyrelsen, 1993).  
 
Pedagogiskt program för förskolan, (socialstyrelsen,1987) är det ideologiska uttrycken för den 
statliga styrningen och vänder sig i första hand till kommunernas ledningsansvariga. Det är ett 
ramprogram som ger verksamheten de mål och riktlinjer och principer som bör vägleda 
förskolan i arbetet, både daghem och deltidsförskolor.  
 

”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, s 9} 

 
Förskolans inträde i utbildningssystemet markeras av betänkandet ”Att erövra omvärlden” 
(Barnomsorg och skolakommittén, 1997) är det politiska dokument som ger förslaget till en 
läroplan för förskolan. Enligt betänkandet slår man fast, genom regeringsförklaringen i mars 
1996, att förskolan, skolan och skolbarnomsorgen skall integreras. I juli samma år överförs 
den centrala administrationen från socialdepartementet till utbildningsdepartementet och 
bestämmelserna i socialtjänstlagen till skollagen sker i januari 1998, vid detta tillfälle övertar 
samtidigt Skolverket tillsyns ansvar från Socialstyrelsen och Länsstyrelserna. Denna 
transaktion är en konkret handling till följd av den ”politiska viljeriktningen att all 
pedagogisk verksamhet, som syftar till att fostra och stödja barn och ungdomar i deras 
utveckling och lärande bör ses som en helhet” (Barnomsorg och skolakommittén, 1997, s 7) 
I och med regeringsförklaringen 1996, arbetas fram ett gemensamt måldokument för 
förskolans sexårsverksamhet, skolan och skolbarnomsorgen fram. Många kommuner följde 
efter och integrerade förskolans sexåringar med grundskolan, vilket innebar en 
heldagsomsorg för många skolor. Den avgörande skillnaden, enligt betänkandet, är att de 
olika verksamheterna inrymmer två traditioner och för att få till en integration bör man enligt 
betänkandet mötas genom gemensamma mål och en gemensam värdegrund,”Ett måldokument 
för förskolan måste, om integrationen skall utvecklas, fogas in mot skolans läroplan”(ibid., s 
33) 
 
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) som är förskolans första läroplan 
och innebär att förskolan från 1998, ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Förskolans 
läroplan, är en av de tre som alla utgår från en gemensam syn på kunskap, utveckling och 
lärande och stämmer överens utifrån en gemensam struktur. Från den 1 januari 1998 är det 
skolverket som har det formella ansvaret för tillsynen av förskolan, lagstiftningen överförs vid 
samma datum. Ansvaret fördelas från staten som anger de övergripande målen och 
riktlinjerna, kommunen ansvarar för genomförandet. Läroplanen är aktuell för den 
pedagogiska verksamheten som kommunen är huvudman för och ersätter det pedagogiska 
programmet för förskolan.  
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Enligt läroplanen för förskolan är uppdraget att; 
 

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, 
där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” ( s 8) 
 

Läroplanen bygger på skollagen, i 2 a kap. 1-12 § i skollagen (1985:11000) finns de 
grundläggande bestämmelserna om hur förskoleverksamheten skall utformas. 
”förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran 
och omvårdnad.” 
 
Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) har utarbetats för att 
förtydliga verksamheten och utvärdera kvaliteten mot de nationella målen. De allmänna råden 
skall fungera som ett stöd för bedömning, utveckling och kvalitet ur ett 
likvärdighetsperspektiv. Det är det senaste politiska dokumentet för förskolan, som tar sin 
utgångspunkt i de områden och faktorer som skolverket bedömer centrala för förskolans 
kvalitet. I kommentarerna till de allmänna råden uttrycks den frihet kommunerna har att 
avgöra hur verksamheten skall utformas. Det är kommunallagen som ställer kraven på hur en 
effektiv styrning och ledning av verksamheten skall fördelas och det är enligt skolverket av 
största vikt att detta ansvar tydligt fördelas. 
 
I kölvattnet av dessa förändringar finns föreståndaren eller som man i dag många gånger 
benämner denna funktion förskolans chef/rektor. 
 
Från föreståndare till förskolans chef/rektor 
 
Inte förrän expansionen på 70-talet har det funnits anledning att uppmärksamma de 
kommunala förskolornas ledningsuppdrag, då den kommunala barnomsorgen enbart bestod av 
ett fåtal deltidsgrupper eller daghem. Föreståndaren har sedan 70-talet beskrivits som en 
administrativ och pedagogisk ledare med ansvar över personalvårdsfrågor och varit 
kontaktman gentemot huvudmannen och övriga lokala myndigheter. Arbetslagstanken genom 
barnstugeutredningen påverkade föreståndarens arbetsuppgifter såtillvida att föreståndare blev 
mer en arbetslagsledare som skulle sköta det administrativa och organisatoriska arbetet men 
även ses som huvudansvarig för det pedagogiska arbetet. Föreståndaren, utifrån att vara en av 
arbetslaget, hade även till uppgift beroende på förskolans storlek att delta i arbetet med 
barngruppen.(Dahlberg & Åsén, 1987) 
 
Avhandlingen av Lantz & Pingel (1988) kan man säga ger 80-talets beskrivning av 
barnomsorgsorganisationens struktur i ett formellt perspektiv. Där man på central nivå leds i 
verksamheten av politiker med bistånd av tjänstemän, på lokalnivå av politiker i sociala 
distriktsnämnden. Socialchefen är distriktsnämndens chef för distriktets förvaltning och 
personal. Barnomsorgschefen ansvarar för planering och samordning av 
barnomsorgsverksamheten och har till sin hjälp barnomsorgskonsulenten, som är sidoordnad 
övrig personal på barnomsorgsbyrån. Barnomsorgsinspektörerna är direkt underställda 
barnomsorgschefen och ansvarar för ledningen och utvecklingen av den administrativa och 
pedagogiska verksamheten inom sitt område. Arbetet på daghem leds av en föreståndare som 
är direkt underställd barnomsorgsinspektören. Föreståndarens huvuduppgifter är att leda och 
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utveckla den pedagogiska och administrativa verksamheten på daghemmet. Arbetsledning för 
daghemsverksamheten åligger barnomsorgsinspektörer och föreståndaren. Förskollärare 
nämns inte som tillhörande kategori arbetsledare, men ansvarar ändå för arbetet inom 
avdelningen. I den formella strukturen bestäms inflytandeförhållanden av hierarkisk position” 
(ibid. s 175). Kontakter mellan fält och förvaltning utmärks av informationsutbyte och 
kommunikation i organisatorisk bemärkelse, även den mellan politiker och 
förvaltningstjäntemän utgörs av informationsutbyte. ”vägar för kommunikation är inom 
organisationen vertikala.” (s 176.). Den pedagogiska ledningen betonas vad det gäller 
arbetsledningsansvaret för föreståndaren där det administrativa ansvaret underställs det 
pedagogiska ledningsansvaret.  
 
Enligt det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) är det viktigt med ett centralt 
ledningsansvar för barnomsorgen och därmed förskolan. Detta ledningsarbete bör omfatta 
planering och utveckling i ett längre perspektiv av verksamheten. Barnomsorgsassistenter och 
pedagogkonsulter bör fungera som viktiga resurser vad det gäller förskolans pedagogiska 
planering, utvärdering och utvecklingsplaner och fungera som ett direkt stöd till föreståndare 
och personal vid pedagogiska frågeställningar. 
Föreståndaren bör enligt det pedagogiska programmet, vid den enskilda förskolan, ha det 
pedagogiska ledningsansvaret, vilket innebär ett ansvar för arbetsledning, stöd och 
handledning till personalen och att pedagogisk planering och utvärdering genomförs samt att 
utvecklingsplaner utarbetas. Tid och kompetens är kriterier föreståndare behöver för att leda 
förskolans pedagogiska verksamhet. Det kommunala utvecklingsarbetet bör enligt det 
pedagogiska programmet den enskilda förskolans föreståndare direkt beröras av (ibid., 1987). 
 
Decentraliseringen på 90-talet gjorde att föreståndartjänster byttes ut mot tjänster som 
förskolechef/rektor och man fick ett större ansvar med fler arbetsenheter. I och med det 
skedde en förskjutning från ett pedagogiskt ledningsansvar till ett allt mer administrativt och 
att arbetsuppgifter som tidigare låg centralt inom förvaltningen även har blivit 
förskolechefens/rektorn (Dahlberg & Åsén, 1987; Gotvassli & Nilsson, 1991; Skolverket, 
2004). Ledarrollen börjar förändras inom förskolan och skolan. Rollen som förvaltar och 
administratör börjar förändras mot att bli en mer kundorienterad ledare, med siktet inställd på 
en god kvalitet (Axiö, 1994). Olof Johansson & Leif Lindberg (Johansson et al., 1996) visar 
upp en snarlik problematik kring de nya kraven som ställs på ledarskapet för barnomsorg och 
skola. De menar att det kan uppstå konflikter men även utvecklingsmöjligheter när man 
sammanför de båda traditionerna under samma tak, problemen ser författarna utifrån skilda 
förutsättningar av ”ramkaraktär”.  
Organisationen går mot en formering där verksamheterna utgår från ett områdeskontor, med 
en områdeschef som är ansvarig för barnomsorgen och en rektor som är ansvarig för en skola. 
Till sin hjälp har man en områdesassistent som servar dessa båda chefer. Kännetecken för de 
nya områdeskontoren nämns en närhet, helhetssyn och en gemensam arbetsplats, men även 
yttrande om en snedfördelning, där skolan blir dominerande. (Johansson et al., 1996) 
  
Det finns inte enligt betänkandet ”Att erövra omvärlden” (Barnomsorg och skolakommittén, 
1997) reglerat i socialtjänstlagen hur ledningsansvaret skall organiseras vilket innebär att det 
varierar utifrån den faktiska verkligheten. I och med integreringen mellan förskola, skola och 
fritidsverksamhet har ledningsansvaret förändrats ”allt fler kommuner har samma chef för 
förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorgen” (s 108). Kommitténs förslag rörande 
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ledningsansvaret är att förskolans ledning skall regleras på samma sätt som för den 
kommunala skolan. Motivering till det förslaget är att samordning är nödvändigt för 
integration. Vad man skall kalla ledningsfunktionen väljer kommittén att inte ta ställning till.  
Förskolans uppdrag ställer enligt läroplanen höga krav på ledarskapet och kommunen som 
huvudman är ansvarig för detta. 
 
På 2000-talet ligger de flesta förskolorna i de flesta kommunen under en gemensam nämnd, 
med gemensamma kommunala styrdokument och i en tredjedel av fallen har man en 
gemensam rektor för förskolan och skolan, enligt den nationella utvärderingen av förskolan 
”förskola i brytningstid” (Skolverket, 2004) Utvärderingen förmedlar en bild av 
förskolechefen med ett ansvar som inte är reglerat varken i skollag eller i läroplanen, men 
med en nyckelroll vad det gäller ansvaret att vara den pedagogiske ledaren som skapar 
utrymme för och initierar att läroplanens mål översätts och genomförs lokalt. Som 
förskolechef är man enligt utvärderingen splittrad över vad som är ens arbetsuppgifter. Man 
skall inte bara fungera som pedagogiska ledare utan även utföra andra mer administrativa 
arbetsuppgifter, det händer även att man rycker in och ersätter personal vid behov. Enligt 
utredningen ser man en fara med att inte förskolechefen agerar pedagogisk ledare, risken är 
att ett glapp mellan kommunnivå och verksamhet blir för stor. Det blir svårt för den enskilde 
kommunen att bedriva relevanta utvecklingsfrågor. 

 
”I de fall rektorerna saknar erfarenhet av förskolan är personalen ofta missnöjd med den 
pedagogiska ledningen eller försöker klara sig själva. En konsekvens av osynlig ledning är att 
genomförandet av läroplanens intentioner blir en fråga för det enskilda arbetslaget eller 
avhängigt av enskilda personers kompetens, förmåga och intresse.”(ibid., 2004, s 57) 

 
Enligt de allmänna råden Kvalitet i förskolan (Skolverket, 2005) bör kommunen tydligt ange 
hur ansvaret är fördelat för förskolan och det är kommunens ansvar att se till att chefen för 
förskolan är väl förtrogen med det dagliga arbetet. Kompetenser inom förskolans uppdrag så 
som mål och den pedagogik man bedriver inom förskolan skall eftersträvas. Man menar att 
om en chef saknas eller chefen saknar kompetens inom området ”uppstår ett glapp mellan 
kommunen och verksamheten och det blir svårt att driva utvecklingsfrågor och fördela 
resurser efter behov. För att aktivt ha en förutsättning att driva utvecklingen framåt anser de 
allmänna råden att förskolans chef skall ha möjlighet att följa det dagliga arbetet. 
 
Vad visar den nationella forskningen i relation till reformen? 
 
Nationell forskning om ledarskapet i förskolan 
 
Dahlberg & Åséns (1987) studie av föreståndares arbete och arbetssituation, visar på hur 
ledningsfunktionen styr och reglerar arbetet. Föreståndarna är enligt undersökningen relativt 
nöjda med den förändring som skett i och med decentraliseringen av organisationen då 
arbetsuppgifterna och därmed rollen förtydligats. Undersökningen visar att det administrativa 
uppdraget har ökat och man känner samtidigt att man från kommunens sida får stöd i dessa 
frågor. Vad det gäller det pedagogiska ledningsansvaret är inte detta stöd lika starkt, trots 
behovet. Riktlinjer och direktiven mellan fält och förvaltning är inte lika stark i pedagogiska 
frågor som de ekonomiskt administrativa enligt undersökningen. Föreståndarna i 
undersökningen uttrycker att en av förutsättningarna för att leda den pedagogiska 
verksamheten är vara nära och ”känna” verksamheten. Vissa föreståndare menar att det råder 
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en motsättning mellan det administrativa och det pedagogiska ledningsarbete. Andra menar 
att man klarar det administrativa arbetet lättare, om man är klar över sin pedagogiska 
ledningsroll.  
Undersökningen visar på tendenser att man som föreståndare närmar sig den förvaltande 
delen samtidigt som ena benet står kvar i den pedagogiska, där man är satt att leda sin 
personal. 
 

”förskolans unika organisation ger således föreståndarens ledningsarbete en speciell karaktär. 
Föreståndaren ska i sitt arbete kunna omvandla förvaltningen av förskolan till en ledning av 
verksamheten på lokal nivå och kunna handskas med den ”dubbla positionen” som 
förvaltningsperson och pedagog”(ibid., 1987, s 79) 

 
Avhandlingen ”Att gestalta en organisation –perspektiv på offentlig barnomsorg”(Lantz & 
Pingel, 1988) visar att arbetsledningen och samordning inte styrs av organisationens 
existerande och uttryckta modeller för samarbete. De principer för arbetsledning och 
samordning som fanns, var baserade uteslutande på vad de enskilda arbetslagen lyckades 
utveckla. (ibid, s 184) I undersökningen ansåg man att föreståndaren inte påverkade eller 
influerade arbetets innehåll och utformning. Relationerna till föreståndaren var goda, men 
man sökte inte mer ledning eller stöd i arbetet . Man ansåg även att föreståndaren inte hade 
tillräckliga administrativa kunskaper.  
 
Siv Boalt Boëthius och Krister Gerner har i rapporten Ledare och Ledda på daghem undersökt 
hur olika ramfaktorer inverkat på interaktionsprocessen i små arbetsgrupper (Boalt Boëthius 
et al., 1989). Resultatet visar att den formelle ledaren är viktig för gruppens möjligheter att 
agera på adekvat nivå. Bilden av att vara en uppgiftsorienterad och känslomässigt inriktad 
klassisk ledare är svår att leva upp till. För att man som grupp skall fungera optimal behövs 
enligt undersökningen båda funktionerna.  
 
Ett ledarskap i utveckling, så benämner Malin Rohlin sin rapport som är en studie av ett 
förstärkt ledarskap vid 3- och 4- avdelningsdaghem i socialdistrikt 17(Rohlin, 1991) 
Resultatet visar att arbetsfördelningen medgett en ökad prioritering av pedagogiska frågor 
främst genom handledning individuellt och grupp. Personalen är mer nöjd med sin 
arbetssituation och stödet och handledningen har blivit tydligare. En tätare kontakt med 
föreståndaren har enligt undersökningen haft stor betydelse för ett förbättrat arbetsklimat. 
 
Siv Boalt Boëthius och Anna-Lena Stavren- Eriksson har undersökt ”ledare på mellannivå i 
vårdinriktade organisationer” (Boalt Boëthius et al., 1992)Resultaten av projektet visar på en 
obalans mellan olika delsystem vad gäller samverkan mellan ledning och fält i förhållande till 
mellannivån. Enligt undersökningen måste föreståndarrollen bli tydligare och avståndet öka 
mot arbetskamraterna, för att stärka självbilden och därigenom rollen som arbetsledare. 
 
Annika Axiö ställer i sin rapport ”Jag har ett helt annat jobb idag”(1994) frågan om vad som 
händer i mötet när två typer av ledarskap och två världar möts. Undersökningen visar att 
arbetsbördan har ökat vad det gäller administrativa ansvaret. Organiseringen av ledarskapet 
påverkar så att större ansvarsområden leder mot en manlig ledarstil där budget och effektivitet 
är viktigt. Fler enheter minskar tillgängligheten för personalen och ökar arbetsbördan för 
förskolechefen. Axiö konstaterar att organisation och tradition skiljer sig mellan 
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förskolechefer och rektorer. Ledarstilarna mellan rektorer och förskolechef skiljer sig på så 
sätt att förskolechefen har en större närhet till de anställda än vad man som rektor har, där en 
mer förvaltande tradition råder.  
 
Olof Johanssons & Leif Lindbergs (Johansson et al., 1996) undersökning visar att synen på 
ledarskapet varierar mellan enheter och personalgrupper. Barnomsorg och skola skiljer sig åt 
med avseende på vad en ledare skall göra och hur nära detta ledarskap skall vara. 
De redogör för att de förändrade beslutsvägarna påverkar de administrativa och pedagogiska 
effekterna. Decentraliseringen har medfört att arbetsbelastningen ökat och i kampen om tid 
har det administrativa uppdraget vunnit över det pedagogiska. Dock ses det som positivt att 
beslutsvägarna kortats då mer av ansvaret och besluten kan tas lokalt, med en passus om att 
många uppfattar att delegationen av ansvaret är oklar och det ekonomiska styrsystemet 
otydligt. 
 
Vilka konsekvenser får då den nationella undersökningen för frågeställningen initialt?  
En direkt konsekvens för frågeställningen, är att forskning i direkt anknytning till reformen 
och uppdraget, inte funnits tillgänglig. Den forskning som redovisas ger en bild av det 
decentraliserade ansvar den statlig och kommunala syrningen förskolan erfarit under 80- och 
90-talet och vilka konsekvenser för ledarskapet det givit.  
För att få en bild av ledarskapets syrning och ledning i ett nutidsperspektiv, finns den 
nationella utvärderingen ”förskolan i brytningstid” (Skolverket, 2004). 
Ett internationellt perspektiv på ledarskap i nutidsperspektiv, har dock funnits tillgänglig, 
vilket ett av dessa projekt redovisas här efter. 
 
Ett internationellt perspektiv på ledarskap i förskolan 
 
Ett Internationellt perspektiv av ledarskapet i förskolan finns att hämta i Leadership in early 
childhood education cross-cultural perspectives, (Nivala & Hujala, 2002). Det är ett antal 
artiklar från det internationella ledarskaps projektet ILP, med deltagare från Australien, 
Finland, England Ryssland och USA, med forskare från de fem ovanstående länderna, från sju 
universitet. En bild av ledarskap i förskola ges utifrån en kontextuell ledarskapsteori.  
 
Veijo Nivala beskriver ledarskapsbegreppets ontologiska natur, när det inte finns någon 
egentlig överenskommelse hur ledarskap skall definieras. Enligt Kirsti Karila är det de 
nationella och lokala regelverken som influerar definitionen och arbetet i ”Early Childhood” 
för ledning och ledarskap, till viss del. Strukturen, värderingar, traditioner lagar och normer 
blir på macronivå, kontexten som reflekterar reglementsnivån, i de olika samhällena. 
Ledarskapet är enligt undersökningen kulturellt och kontextuellt betingat. Detta bekräftas av 
Eeva Hujala som säger att ledarskapets kontext definerar ledarskapets språk och kultur. 
Ledarskapets uppgifter och åtagande var enligt undersökningen, på alla kontextuella nivåer, 
micro som macro, otydliga.  
 
Anna – Maija Purolia, Hannakaarina Sarvela – Pikkarainen och Olga Melnik visar på både 
likheter och skillnader i finskt och ryskt rektorskap. Resultaten diskuterades ur två aspekter, 
roll differentiering bland de anställda och utvärderings orientering i förskolan. Skillnaden 
visade sig i att de ryska rektorerna hade en tydligare roll bland de anställda, medan den finska 
var tvådelad av sin natur. De finska ledarna arbetade som lärare och på sidan hade det sitt 
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administrativa arbete. Dessa omständigheter relaterades till situationsbundna kulturella och 
historiska omständigheter. Det finländska utbildningssystemet har genomgått en utveckling 
mot en mer administrativ struktur. En annan skillnad som visade sig genom undersökningen, 
var att man i större utsträckning utvärderade och följde upp sin verksamhet i Ryssland, medan 
man i Finland näst intill var främmande för orden kontroll och korrigering. Vilket enligt 
författarna kan ha sin förklaring i en kulturell bakgrund. 
 
Catherine A. Rosemary & Anna-Maija Puroila (Ibid., 2002)Visar på en skillnad mellan 
Finland och USA´s ledarskapsroller. I Finland var man som ledare också en kollega dvs. en 
lärare som de andra, samtidigt som man hade ett lednings uppdrag, vilket gjorde det 
administrativa uppdraget sekundärt. I USA var ledarskapsrollen mer tydlig. Resultatet av 
undersökningen visade att man i Finland var mindre roll differentierade än i USA. Det 
framkom även att styrdokumenten var av betydelse för att skärpa det potentiella ledarskapets 
förutsättningar i ”day care” miljö. 
 
I ett internationellt perspektiv ställs frågeställningarna till paperet, i ljuset av att vara relevanta 
då forskning visar på en förståelse av ledarskapet som en kontextuell företeelse, knutna till de 
nationella och lokala regelverken. 
 
Sammanfattning/Diskussion 
En ledning och ett ledarskap i brytningstid, utifrån en statlig styrning. 
 
(En bild av den statliga styrningen, samt den nationella forskningen sammanfattas i bilaga 1) 
 
Ordet brytningstid är lånat från utvärderingen med samma namn dvs. förskolan i brytningstid 
(Skolverket, 2004). Utvärderingen visar att förskolan befinner sig i en brytningstid, en 
brytningstid mellan tradition och nya krav, där man vill utveckla och bibehålla förskolans 
särart. Den pedagogiska ledningen befinner sig i en brytningstid, en brytningstid med nya 
krav på utveckling och traditionella förväntningar på ledarskapet. Vill man behålla förskolans 
särart och samtidigt utveckla den så är frågan, är det möjligt på det sätt ledningen/ledarskapet 
är reglerat och organiserat idag?  
 
Decentraliseringen på 80-90-talet har påverkat den pedagogiska ledningens struktur till att bli 
ett ledarskap som flyttats från den direkta verksamheten, till att bli ett mer centraliserat 
ledarskap med fler enheter. Det pedagogiska ledarskapet har förändrats från ett nära 
ledarskap, att vara en i arbetslaget med det pedagogiska ansvaret, till ett delegerat pedagogiskt 
ansvar där personalen tar en del av ansvaret. Även uppdraget från tillsynsmyndigheten har 
under reformen förändrats från att vara den pedagogiskt ledningsansvarige vid den enskilda 
förskolan, till att vara den lokalt ansvarige för det pedagogiska arbetet. Förskolechefens 
ansvar är inte reglerat i vare sig skollag eller läroplan. 
 
Forskningen under den pågående decentraliseringen ger en bild av en ledning/ett ledarskap 
som är otydlig, otydligt i form av en flytande roll som både ledare och arbetskamrat, där krav 
om ett tydligare ledarskap uppkommer. Rollen som ledare förändras i och med att ansvaret 
ökar från en enhet till flera. Ledarskapet påverkas av denna förändring på så sätt att fler 
enheter ökar arbetsbördan och tillgängligheten för personalen minskar. En konsekvens av en 
ökad arbetsbörda är att det administrativa arbetet får ett större utrymme, vilket leder till att det 
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pedagogiska ledarskapet minskar. Problematiken kring det att det administrativa uppdraget av 
ledarskapet, tar tid från den pedagogiska, har nämnvärt inte förändrats, frågan känns lika 
aktuell idag som för 20år sedan. Det administrativa uppdraget är vinnare i kampen om tiden 
(Axiö, 1994; Boalt Boëthius et al., 1989; Boalt Boëthius et al., 1992; Dahlberg & Åsén, 1987; 
Johansson et al., 1996; Rohlin, 1991).  
Utvärderingen ”förskolan i brytningstid” (skolverket, 2005) illustrerar det pedagogiska 
ledarskapet inom förskolan idag, som ett ledarskap där man inte bara skall agera pedagogisk 
ledare utan även utföra administrativa uppgifter och agera vikarie för att spara pengar. För att 
lösa problem delegeras vid vissa förskolor ansvaret över pedagogiska och administrativa 
frågor ut till personalen. I vissa fall löser man det pedagogiska ansvaret med pedagogiska 
handledare (ibid., 2005). Vilka konsekvenser får det för uppdraget? 
 
Den statliga reformen som 1998 förde in förskolan i utbildningssystemet och gav förskolan en 
egen läroplan, har givit det pedagogiska ledarskapet ett nytt uppdrag. Från att vara ett 
uppdrag, där man som pedagogiskt ledningsansvarig tillsammans med hemmet skapar goda 
förutsättningar för varje barns utveckling, ser till hela barnet, förmedlar demokratiska 
värderingar genom en pedagogik som utgår från barnens sociala och kulturella verklighet, till 
ett uppdrag som skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och 
lärande bildar en helhet och skall lägga grunden för det livslånga lärandet. Reformen ställer 
krav på ledarskapet att arbeta både utifrån det traditionella uppdraget och samtidigt styra 
verksamheten mot nya krav på lärande, utveckling och kvalitet. Det målstyrda system 
reformen givit förskolan, med mål att sträva mot, ställer även det nya krav på ledarskapet. 
Krav på en ledare med goda kunskaper om förskolans tradition och en god kunskap om vilka 
förutsättningar som krävs för en pedagogisk verksamhet som skall sträva mot att lägga 
grunden till ett livslångt lärande. Enligt skolverket (2005) är, i de fall rektor för förskolan 
saknade erfarenhet av förskolan, man som personal missnöjd med den pedagogiska ledningen. 
 
Ledarskapets styrning och ledning 
 
Ledarskapets styrning och ledning är en komplex fråga och det bekräftas av internationella 
undersökningar (Nivala & Hujala, 2002). Ledarskapet beskrivs som en kulturell och 
kontextuell betingad företeelse där nationella och lokala regelverk är av betydelse för 
ledarskapet. Anmärkningsvärt kan då tyckas att förskolechefens uppdrag inte är reglerat i vare 
sig skollag eller läroplan. Skollagen (1985:11000) 2 a kap. 3 § uttrycker endast ”för att 
bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skall det finnas personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 
kan tillgodoses”. Läroplanen för förskolan anger att ”Förskolans uppdrag ställer också höga 
krav på ledarskapet för verksamheten. Det är kommunen som huvudman för verksamheten 
som har ansvar för detta”(Utbildningsdepartementet, 1998, s 4). Detta gör det än mer 
intressant att närmare försöka förklara och förstå hur man inom kommunerna valt att 
organisera förskolans chef/rektor och vilka konsekvenser det får för personalens och 
verksamhetens uppdrag. Intressant är det även att återvända till frågan som ställdes initialt i 
diskussionen dvs. om det är möjligt för den pedagogiska ledningen att leva upp till reformens 
syfte ” att bibehålla och utveckla förskolans särart” på det sätt funktionen är organiserad. 
Enligt utredningen ”skolans ledningsstruktur” (2004) står rektor ”mitt emellan samhällets, 
politikens och den vidare skolorganisationens styrimpulser och själva den värdeskapande 
processen”(s. 25). En rektor, som i vissa fall även är förskolans chef och har det 
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gemensamma ledarskapet för skolan och förskolan. Det ger en ledare för skolan med ett 
ansvar för samhället, politiken och skolorganisationen reglerat i lag, och en för förskolan med 
ett ansvar med samma innebörd som inte är reglerat enligt lag. Vad får då detta för effekter på 
det pedagogiska ledarskapet, ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv? 
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