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Förord 
 

Idén till denna studie om förskolechefens betydelse för förskoleverksamheten kom när vi fick 

en inblick i den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98). I denna läroplan finns ett 

särskilt stycke som beskriver förskolechefens ansvar. Tankar och funderingar kring vad detta 

ansvar innebär samt vad förskolechefen har för roll i verksamheten väcktes och resulterade i 

denna studie.  

 

Vi vill börja med att tacka alla förskollärare som medverkat i vår studie. Tack för att ni ställt 

upp på våra intervjuer och delat med er av era tankar om förskolechefernas betydelse för 

verksamheten. Vi vill även tacka vår handledare, Gretha Wikgren, för hennes råd samt stöd 

under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka våra familjer för deras stöd.  

 

Tack! 

 

Viktoria Keskitalo och Cathrine Mäki 
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Abstrakt 

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft vilket innebar att förskolan blev en egen 

skolform. Förskolechef är en reglerad befattning vars uppdrag finns fastställt i den reviderade 

läroplanen för förskolan. Förskolechefen har enligt Lpfö98, reviderad 2010, ansvar för 

förskolans kvalité (Skolverket, 2010a). En bra chef är kärnan i en framgångsrik pedagogisk 

verksamhet. Vi vill med denna studie undersöka vad förskollärarna har för krav och 

förväntningar på förskolechefen och vad de anser att förskolechefen har för betydelse för 

förskoleverksamheten. Det faktum att förskolechefens uppdrag finns framställt i den nya 

reviderade läroplanen för förskolan gör ämnet intressant att undersöka.  

 

Studien utgår från en kvalitativ metod där vi genom intervjuer tagit reda på hur förskollärarna 

erfar fenomenet förskolechefer. I undersökningen deltog åtta förskollärare från olika 

rektorsområden i samma kommun.  Samtliga delar i studien har vi tillsammans arbetat fram, 

vilket resulterat i en forskning som från början till slut bygger på den fenomenografiska 

forskningsansatsen där variation, bredd samt djup tillvaratagits.  

 

Förskollärarna i studien ansåg att förskolechefen har det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Vilket innebär att förskolechefen ska se till att pedagogerna har den kompetens 

som krävs för att möta de mål som finns uppställda i förskolans läroplan. En bra förskolechef är 

en deltagande förskolechef enligt de förskollärare som ingick i vår studie.  
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1. Inledning  

Förskolan är en viktig del av vårt välfärdssamhälle. De flesta barn i Sverige mellan ett och fem 

år går i förskolan. Det är en institution som får samhället att fungera, en institution som många 

barn och föräldrar möter dagligen. Förskolan är första delen av vårt utbildningssystem och har 

en egen läroplan där grunden för verksamheten finns beskriven. I utbildningssystemet får 

förskolan en allt viktigare roll och det ställs större krav på innehåll och kompetens. Läroplanen 

för förskolan, Lpfö98, utgör riktlinjerna för verksamheten (Skolverket, 2010a). I Lpfö98 står 

det att barnen i förskolan skall fostras till goda medmänniskor som följer de demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. I förskolan läggs grunden för ett livslångt 

lärande (ibid). I dagens samhälle räcker det inte att planera verksamheten utifrån barns behov 

och intresse. Pedagoger som arbetar inom förskolan ska veta vad barn ska lära sig, hur de kan 

lära sig samt varför de ska lära sig. Det övergripande ansvaret för detta arbete har 

förskolechefen som enligt Skolverket (2005) ansvarar för att personalen i verksamheten följer 

de riktlinjer som finns i läroplanen.  

 

Förskoleverksamheten styrs av många aktörer som alla vill vara med och påverka hur arbetet 

bedrivs. I och med detta är det viktigt att kraven från stat, kommun, medarbetare, barn och 

föräldrar balanseras för att nå måluppfyllelsen. Riddarsporre och Sjövik (2011) skriver i sin 

rapport att det krävs ett gott samarbete mellan pedagoger och förskolechef för att målen i 

läroplanen skall uppnås. Det är av stor betydelse att arbetet inom arbetslaget fungerar, här har 

förskolechefen en viktig roll att spela. En bra chef och ledning är kärnan i en framgångsrik 

pedagogisk verksamhet.  

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån egna erfarenheter anser pedagoger ofta att stödet och engagemanget från deras rektorer 

tillika förskolechefer hade kunnat vara större. Skolverket (2005) skriver att ledningen för 

förskolan har ansvaret för att se till att arbetet i verksamheten utgår ifrån de nationella 

styrdokumenten och läroplanen. Vi har under vår studietid observerat och fått berättat för oss 

att pedagoger sällan får nog stöd från ledningen. Under vår studietid har vi sällan påträffat 

någon förskolechef i den dagliga verksamheten. Det har inte framkommit vilken betydelse 

förskolechefen har i vår kommande yrkesroll samt vad det i sin tur får för betydelse för det 

pedagogiska arbetet i den dagliga verksamheten. Vi vill med denna studie undersöka vad 

förskollärarna har för krav och förväntningar på förskolechefen och vad de anser att 

förskolechefen har samt bör ha för roll i verksamheten. Det faktum att förskolechefens uppdrag 

finns framställt i den nya reviderade läroplanen för förskolan gör ämnet intressant att 

undersöka.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vad förskollärarna anser att förskolechefen har 

för betydelse för förskoleverksamheten. 

 

- Vilken roll har förskolechefen i förskoleverksamheten? 

- Vilka krav och förväntningar har förskollärarna på förskolechefen? 
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1.4 Bakgrund 

Vi gör i vår bakgrund en beskrivning av förskoleverksamhetens uppbyggnad med fokus på 

ledarskap, förskolechefens uppdrag och förskollärarnas uppdrag samt tidigare forskning. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera en fenomenografisk forskningsansats, den 

forskningsansats vi valt att utgå ifrån i arbetet med vår studie. 

 
Skolverket kom i sina allmänna råd 2005 fram till att förskolans kvalité är beroende av en god 

pedagogisk ledning. Axiö och Palmquist (1995) skriver att förskolechefens uppdrag är 

komplext och mångfacetterat. En viktig del av arbetet består i att marknadsföra och 

kvalitetssäkra verksamheten för föräldrarna som idag kan ses som förskolans kunder. I den 

reviderade läroplanen för förskolan finns förskolechefens uppdrag idag fastställt. Förskolan är 

en institution där verksamheten styrs av skollagen och utformas utifrån läroplanen. Den nya 

skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011 och innebar att förskolan blev en egen skolform. 

Skolverket (2010b) skriver att den nya skollagen har inneburit att förskolechef nu är en reglerad 

befattning, förskolechefens ledning och samordningsansvar finns också reglerat i skollagen. I 

och med att den nya skollagen kom stärks förskolans pedagogiska uppdrag.  

  

1.4.1 Förskoleverksamhetens uppbyggnad med fokus på ledarskap 

Tallberg Broman (1995) skriver att förskolan som lärandeinstitution skapades av Fredrich 

Fröbel år 1837 när han upprättade den första barnträdgården. Enligt Riddarsporre och Sjövik 

(2011) benämndes personalen barnträdgårdslärare fram till 1950 då de fick titeln förskollärare i 

och med denna förändring fick cheferna titeln föreståndare. Under perioden 1950-1970 fanns 

det en föreståndare för varje förskola, därefter infördes kollektivt ledarskap. Föreståndare blev 

till förskolechefer under 1990 talet. Det var även då förskolan blev betraktad som ett sorts 

företag där föräldrarna representerar potentiella kunder. Riddarsporre och Sjövik beskriver i sin 

rapport att decentraliseringen inom förskolan har lett till att förskolechefen har närmare kontakt 

med kommunen. Det ökade samarbetet mellan förskolechefen och kommunen har dock bidragit 

till att förskolechefen är mindre synlig för medarbetarna i den dagliga verksamheten (ibid).   

 

Förskolan styrs av riksdagen och regeringen, vilka ger i uppdrag till skolverket och 

skolinspektionen att besluta om vilka mål och riktlinjer som varje kommun ska efterfölja. 

Kommunen eller de huvudmän kommunen beslutar ska vidare enligt Skollagen 

(Utbildningsdepartementet, SFS nr: 2010:15, 2 kap, 2§) ansvara för organisationen och 

genomförandet av verksamheten. Riddarsporre och Sjövik (2011) menar att skolans 

kommunalisering bidrog till att varje kommun själv kunde avgöra hur skolledningen skulle vara 

organiserad. De flesta kommuner valde att ha en gemensam ledning för barnomsorg, skola och 

fritidsverksamhet. I och med detta kunde tidigare daghemsföreståndare nu också bli rektorer. 

Enligt Riddarsporre och Sjövik är förskolan nu första ledet i utbildningssystemet och regleras 

nu under skollagen, vilket har inneburit att en förskolechef eller en rektor tillika förskolechef 

leder förskolan. Varje förskoleenhet har en chef men däremot kan varje chef ansvara för flera 

förskolor (ibid). Rektorn har enligt tidigare skollag haft det yttersta ansvaret för det 

pedagogiska arbetet och skolans utveckling. Kravet på att rektorn genom utbildning och 

erfarenhet har skaffat sig pedagogisk insikt finns enligt Riddarsporre och Sjövik även 

nedskrivet i skollagen och i den nya skollagen tillskrivs detta krav även förskolans ledning. 

Rektorsprogrammet är nu öppet även för förskolechefer vilket ses som en professionalisering 

av förskolans ledarskap.  
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Enligt Skolverket (2005) under rubriken styrning och ledning kan man läsa att kommunen bör 

se till att förskolans chef är välförtrogen med det dagliga arbetet i förskolan. Det pedagogiska 

arbetet inom förskolan ska enligt Skollagen (Utbildningsdepartementet, SFS nr:2010:800, 2 

kap, 9§) ledas och samordnas av en förskolechef vars uppdrag är att verka för att utbildningen 

utvecklas. Enligt Skollagen (2kap, §9) får en rektor eller förskolechef endast verka om denne 

genom utbildning och erfarenhet, har pedagogisk insikt över verksamheten. Skolverket (2005) 

framhåller att förskolans kvalité är beroende av en god pedagogisk ledning. Det är av stor 

betydelse att förskolans chef har goda kunskaper om förskolepedagogiken och förskolans mål 

och uppdrag. Det är viktigt att förskolans chef kan följa det dagliga arbetet för att kunna bidra 

till att det pedagogiska arbetet i förskolan utvecklas (ibid).  

 

1.4.2 Förskolechefens uppdrag 

Förskolechefens ledarskap och uppdrag kan enligt Axiö och Palmquist (1995) liknas vid att 

bedriva ett litet företag. Föräldrarna är kunderna som skall välja en förskola till sina barn. 

Förskolechefens uppdrag åligger i att marknadsföra verksamheten för att locka nya kunder men 

även tillfredsställa de kunder man redan har (ibid).  

 

Enligt Axiö och Palmquist har förskolechefen som krav på sig att kunna redovisa de mål som 

finns för verksamheten för politiker, förvaltning och föräldrar. I skolverket (2005) står det att 

förskolans chef är den som ansvarar för personalen inom verksamheten och för att de följer de 

riktlinjer som finns i läroplanen. Axiö och Palmquist (1995) skriver att det är chefens ansvar att 

se till att målen uppföljs och förverkligas. I Lpfö98 (Läroplanen för förskolan, reviderad 2010) 

står det att beslut om enhetens inre organisation tas av förskolans chef som även skall fatta de 

beslut som framgår av lagar och andra bestämmelser. Alla beslut som tas om särskilt stöd 

samlas hos förskolechefen som enligt Lpfö98 har ansvaret för att verksamheten skall utformas 

för att ge barn den hjälp och det särskilda stöd som barnet behöver. I den nya reviderade 

läroplanen för förskolan har förskolechefens uppdrag förtydligats.  I uppdraget beskrivs bland 

annat att det är förskolechefen som har ansvaret för att verksamheten utvecklas. Genom att 

kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera verksamheten ser förskolechefen även vilken 

kompetensutveckling personalen inom verksamheten behöver för att de professionellt skall 

kunna utföra sina uppgifter. Det är också upp till förskolechefen att se till att kvalitetsarbeten 

genomförs tillsammans med personalen på förskolan. Ett fungerande samarbete mellan förskola 

och hem skall eftersträvas. Att se till att föräldrarna får information om mål och sätt att arbete 

men även möjlighet till att delta i kvalitetsarbetet finns angivet i lpfö98. Riddarsporre och 

Sjövik (2011) skriver att det är av stor betydelse att förskolechefen har kunskap om 

målstyrning, utvärdering och färdigheter i kvalitetsredovisning.  

 

Skolinspektionen (2010:15) ska på uppdrag av regeringen kvalitetsgranska skolväsende, 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgen med utgångspunkt av alla barns och elevers lika 

rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Denna kvalitetsgranskning har gjorts genom att 

intervjua rektorer, lärare och elever med syfte att redovisa resultat av rektorers ledarskap. I 

kvalitetsgranskningen av rektorns ledarskap framkommer det att utredningar tydligt visar på 

komplexiteten med ledarskapet och på svårigheterna med att vara pedagogisk ledare. I den 

regelbundna tillsynen med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, framkommer det flera 

områden i retorns ledarskap där brister finns. Skolinspektionen har i sin granskning kommit 

fram till att förbättringsarbeten på vissa skolor har fungerat dåligt, på grund av att rektorerna 

inte har varit tydliga med vilka mål skolan skall arbete med eller varför vissa mål ska 

prioriteras. Det har i sin tur bidragit till att medarbetarna inte har förstått varför de ska arbeta 
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med just dessa mål. Skolinspektionen (2010:15) framhåller att en del lärare är besvikna över att 

rektorn inte bekräftar deras arbete i klassrummen och att rektorn är osynlig i skolans dagliga 

verksamhet. För att rektorerna ska kunna skapa legitimitet i den professionella lärargruppen 

måste de ha en allmän didaktisk och pedagogisk kunskap, detta enligt skolinspektionens 

bedömning. Det räcker inte att rektorerna har de årliga medarbetarsamtalen, utan de behöver ha 

kunskap om den undervisning som bedrivs för att kunna föra pedagogiska samtal och vidta 

förbättringsåtgärder där problem finns (skolinspektionen, 2010:15). 

 

Skolverket (2005) menar att glappet som kan uppstå mellan kommunnivå och verksamhetsnivå 

kan bidra till svårigheter för kommunen att driva relevanta utvecklingsfrågor och fördela 

resurser efter behov. Detta beror på att förskolan ofta saknar en pedagogisk ledare eller att 

förskolechefen saknar kännedom om sin verksamhet (ibid). Skolinspektionen (2010:15) skriver 

att rektorns ledarskap skapas av de förutsättningar och det sammanhang som skolan befinner 

sig i. Ledarskapet påverkas av hur stor personalgruppen är, hur stort elevantalet är samt den 

ledningsstrategi som den aktuella rektorn väljer att använda sig av. Axiö och Palmquist (1995) 

menar att varje förskolas ekonomi styr dess verksamhet. Hur förskolechefen sköter 

resultatenhetens ekonomi och administration följs noga upp och det är även det som man satsat 

mest på när det gäller fortbildning och utvärdering av förskolechefens arbete. Större delen av 

chefens arbetsuppgifter går åt till administration och budgetarbete. Väldigt lite tid finns kvar för 

att samtala med personal, barn och föräldrar enligt Axiö och Palmquist som även menar att 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet tidsmässigt blir lidande. På grund av förskolechefens 

många arbetsuppgifter och personalgruppernas storlek är det svårt att tillsammans fatta beslut 

och föra reflekterande diskussioner om verksamheten. 

 

I Lpfö98 (reviderad 2010) står det att förskolechefen är den som ansvarar för att barnen skall ha 

tillgång till en bra miljö, utveckling och lärande där varje barns inflytande gynnas. På varje 

förskola har chefen ansvaret för upprättandet, genomförande och utvärdering av förskolans 

handlingsplan mot mobbning, diskriminering och alla former av kränkande behandling. 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för dessa områden för att kunna säkerhetsställa 

kvalitén på förskolan samt för att se till att verksamheten bedrivs i enighet med målen i 

läroplanen och uppdraget i dess helhet.  

 

Riddarsporre och Sjövik (2011) beskriver förskolechefens uppdrag som mångdimensionellt. 

Förskolechefen är den person som förväntas agera i många olika roller, relationer och 

situationer. Kraven på förskolechefen är många, förväntningar är höga och önskemålen ofta 

motsägelsefulla. Riddarsporre och Sjövik liknar förskolechefen med spindeln i nätet. I 

uppdraget ingår bland annat att ha insikter i de centrala juridiska ramverken för förskolans 

verksamhet. Detta för att kunna möta uppdragen knutna till politik och juridik (ibid). Uppdraget 

som förskolechef innebär även att ha kontakt med en mängd olika privata och offentliga 

verksamheter och aktörer, som exempel kan nämnas kontakten med granskande medier eller att 

hantera andra problem som kan uppstå i den fysiska miljön. Detta ställer höga krav på 

förskolechefens sociala kompetens (ibid). Förskolechefen har i sitt ledarskap även kontakt med 

både barn och föräldrar främst via föräldramöten. Det förväntas enligt Riddarsporre och Sjövik 

att förskolechefen ger sin personal kontinuerlig kompetensutveckling som ger förskolan 

möjlighet att följa pedagogiska trender. Personalen skall ha möjlighet att föra utvecklingssamtal 

tillsammans med sin förskolechef samt få tillgång till annan kvalitetsutveckling. 

Förskolechefen bör ha organisatorisk kunskap för att kunna genomföra budget och 

bemanningsfrågor. Vidare kretsar förskolechefens administrativa uppdrag kring 

bemanningsfrågor, lönesamtal och lönesättning (ibid). 
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1.4.3 Förskollärarnas uppdrag 

Enligt Skollagen (Utbildningsdepartementet, SFS nr:2010:800, 2 kap, 13§) får endast de 

förskollärare som har legitimation och är behöriga för viss undervisning bedriva den. Det är 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som meddelar vilken behörighet 

som krävs för att bedriva viss undervisning. Utöver dessa förskollärare får det i enighet med 

14§ (2 kap) i undervisning finnas personal som har en utbildning eller erfarenheter som bidrar 

till att barnens utveckling och lärande främjas. Vidare är det enligt Skollagen (15§, 2 kap) den 

legitimerade förskolläraren som har ansvar för den undervisning som bedrivs inom 

verksamheten. Förskolläraren har ansvaret för utvecklingssamtalen (11§, 8 kap). Minst en gång 

per år ska personalen på förskolan genomföra ett utvecklingssamtal om varje barns utveckling 

och lärande med varje barns vårdnadshavare.  

 

”Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan 

och bidra till att förskolans uppdrag genomförs” (Lpfö98 reviderad 2010, s.8). Riktlinjerna som 

finns i läroplanen anger förskollärarens ansvar för att arbetet sker i enighet med målen i 

läroplanen. Förskollärare ska ansvara för att verksamheten har ett demokratiskt arbetssätt där 

barnen aktivt deltar. Barnen skall under sin tid på förskolan utmanas och utvecklas språkligt, 

matematiskt och i deras arbete med naturvetenskap och teknik. Förskolläraren finns för att 

stötta och stimulera barn i deras sociala utveckling, varje barn skall få sina behov respekterade 

och tillgodosedda och få uppleva sitt eget värde. Genom att förskolläraren använder sig av 

dokumentation och analyser är det möjligt för denne att se hur väl läroplansmålen integreras 

med varandra i det pedagogiska arbetet. Föräldrarna skall även ha en möjlighet att delta i den 

dagliga verksamheten och utöva inflytande över hur målen görs synliga i förskollärarnas 

pedagogiska planering. Förskolläraren skall använda sig av dokumentation och utvärdering 

även i det kvalitetsarbete som varje förskola sedan använder för att kvalitén på förskolan skall 

utvecklas och därmed barnens möjligheter till utveckling och lärande (ibid).  

 

 

1.5 Tidigare forskning 
 

Riddarsporre och Sjövik (2011) menar att ledarskapet i förskolan inte har särskilt stort fokus i 

forskningen. Den forskning som finns möter i ett internationellt perspektiv kritik på flera 

punkter, främst för att den är av liten omfattning men även på grund av att den inte är grundad i 

teorier och metoder som möjliggör en jämförelse mellan olika studier (ibid). Det finns få 

svenska studier som fördjupar sig på förskolechefens arbete. Vi finner ingen studie där man 

undersökt vad förskollärarna anser att förskolechefen har för betydelse för 

förskoleverksamheten. Den tidigare forskning som finns inom området inriktar sig i första hand 

på att beskriva det pedagogiska ledarskapet, ledarskapet inom skolans verksamhet, 

rektorsrollen och rektorns betydelse för verksamheten.  

De studier som vi valt att ta med har alla fokus på ett ledarskap inom skolväsendet. I många 

kommuner i Sverige har förskolor och skolor samma chef. Detta innebär att chefen får ett 

tvådelat uppdrag som både rektor och förskolechef. Genom att belysa både rektor och 

förskolechefens roll ger vi en samlad bild av hur uppdraget ser ut i många kommuner däribland 

i den kommun där denna studie genomförts.  

Fokus för både rektor och förskolechef är att se till att verksamheten följer skollagen och att 

lärarnas samt pedagogernas arbete följer läroplanen.  
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Romé (2008) har i sin magisteruppsats studerat rektorsrollen både ur ett rektors- och 

lärarperspektiv. För att få fram ett resultat har författaren valt att använda sig utav 

enkätundersökning som metod. Författaren kommer fram till att rektorerna i denna 

undersökning i hög grad anser sig vara mänskliga i sitt sätt att se på verksamheten. I studien 

framkom att det även är det mänskliga aspekterna av ledarskapet som lärarna prioriterar högst 

hos sina rektorer. Mänskliga aspekter såsom att ge beröm när något går bra, att behandla andra 

med respeket och att se till att framgångar uppmärksammas. Romé fann att lärarna uppskattar 

om rektorerna är tydliga i sin planering, detta är ett beteende som rektorerna bör tillämpa mer. 

Det är enligt lärarna minst viktigt att rektorn i sin ledarroll experimenterar, bryter mot invanda 

mönster, startar upp nya projekt eller ställer upp delmål för verksamheten. Vidare nämner 

lärarna även ledarbeteenden som att skapa entusiasm inför framtida projekt, att vara rationell, 

disciplinerad i sitt arbete samt att leva som hon/ han lär som mindre viktiga hos en rektor. Ett 

anmärkningsvärt resultat är enligt författaren att rektorerna uttryckt att den coachande 

ledarrollen är mycket viktig men däremot erkänner rektorerna själva att det coachande 

ledarbeteendet är bland de minst tillämpade.  

Resultatet av denna undersökning av Romé (2008) visar att lärarna efterfrågar rektorer som i 

sitt förhållningssätt visar på en öppenhet och som har en positiv samverkan med sina 

medarbetare. Romé menar att rektorn i sitt arbete ska vara konsekvent. I resultatet framkommer 

det vidare att lärarna vill att rektorerna i sin ledarroll ska ge beröm till dem som gjort ett bra 

jobb och berömma lärarna när något går bra. En rektor bör vara lyhörd för synpunkter, se till att 

framgångar uppmärksammas och ge andra möjlighet att fatta beslut. Bland de ledarbeteenden 

som lärarna i Romés magisteruppsats nämner som viktigast finns inte något som har med 

målformulering eller utveckling av verksamheten att göra. I studien tar även Romé upp de 

kommunikationssätt som lärarna anser är viktigast. Romés resultat visar att rektorn ska vara 

stöttande, ge tid att lyssna och uttrycka sina åsikter på ett rakt sätt, vilket lärarna ansåg att deras 

rektorer gjorde. Vidare ansåg lärarna att deras rektorer gav ett bra första intryck och hade lätt 

att knyta nya kontakter. I undersökningen framkommer de att rektorerna är väldigt dåliga på att 

ge svåra besked, ta sig an besvärliga medarbetare och hantera reaktioner som kan vara känsliga.  

 

Avslutningsvis kommer Romé fram till att ”den lagspelande coachen” är den viktigaste 

ledarstilen enligt lärare och rektorer. Rektorerna vill vara en ledare som ger beröm och 

uppskattar sina medarbetare och lärarna anser att rektorerna bör vara en ”lagspelande coach”. 

Den ledarstil som var mest tillämpad på de fem skolor som undersökningen gjordes på var ”den 

mänsklige förvaltaren”, en rektor som är mänsklig i sitt sätt att se på verksamheten och 

behandlar sina medarbetare med respekt. Den demokratiska ledaren som ställer samma krav på 

sig själv som på andra. 

 

Westerberg (2009) har studerat lärarens förväntningar och förståelse för rektorns uppdrag. 

Westerberg arbetar som rektor och har genomfört studien på den skola där hon är 

yrkesverksam, en grundskola med cirka hundra elever och sju verksamma lärare. Författarens 

syfte är att tolka och förstå rektorns uppdrag utifrån lärares förväntningar och möten med sin 

rektor. Fokus i Westerbergs studie är hennes spontana möten med arbetslaget. I undersökningen 

ingick de sju lärarna samt skolområdets resursteam som består av fem personer, även dessa fem 

personer står under Westerbergs ansvar. Författaren har använt sig utav loggbok som hon har 

fört under ett års tid. I resultatet återfinns en kategorisering av tre olika områden som de 

spontana samtalen med en rektor innefattar. Författaren menar att man i dessa möten antingen 

talar om: Pedagogisk ledning, administration eller chefsuppdraget. Studien visade att det minst 

prioriterade samtalsämnet var den pedagogiska ledningen. Frågor om skolutveckling och 
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kunskapssyn ställdes sällan enligt Westerberg. När svårigheter och problem uppstått kontaktas 

rektorn och ombeds då att ge råd eller ta fram åtgärder för den enskilde eleven som ärendet 

gäller. Om en elev inte utvecklas så som de andra i gruppen och uppträder med avvikande 

beteende och fler eller andra insatser behövs, kontaktas rektorn för att medverka och ge stöd. 

Westerbergs (2009) studie har även visat att arbetslagen på skolan vänder sig till rektorn då de 

behöver hjälp med enklare administrativa ärenden, då de förväntar sig stöd och hjälp. Det kan 

handla om att de behöver hjälp med utskrifter då datorn krånglar eller vill ha reda på 

telefonnummer till externa samtalspartner. Den befintliga organisationen och enhetens sätt att 

hantera ekonomifrågor leder till att arbetslagen ofta kontaktar rektorn då de vill ha svar på 

frågor som handlar om kontoställningar eller annan information som rör ekonomin. Vidare 

visar resultatet att drygt en tredjedel av de spontana mötena berörde chefsuppdraget och 

handlade oftast om arbetstagarens egen anställning där frågor rörande frånvaro, ledighet och 

annat som påverkar arbetsförhållandena var vanligast förekommande. Westerberg menar att de 

förväntningar som arbetslaget har på rektorn innefattar att utöva chefskapet, utföra de 

administrativa arbetsuppgifterna som förknippas med chefsrollen och att ha ansvar för 

områdets ekonomi.  

 

Sjöstrand- Lorenzatti (2008) gör i sin magisteruppsats en undersökning om vad ett pedagogiskt 

ledarskap är. Rektorer för grundskolan som har en tidigare bakgrund som förskollärare skall ge 

sin innebörd och mening åt begreppet pedagogiskt ledarskap. Författaren har kommit fram till 

resultatet med hjälp av intervjuer gjorda med föreställningskartor. Kartläggningen innebär att 

författaren kan synliggöra informanternas tankar om sitt arbete samt de föreställningar de har 

om pedagogiskt ledarskap i förhållande till sin rektorsroll.  Rektorsuppdraget ställer enligt 

informanterna stora krav på att rektorn ska ha goda kunskaper om lagar och förordningar, 

kunna hitta vägar utifrån de resurser som finns. Rektorn ska ha tilltro till sina medarbetare och 

samtidigt vara lojal och brinna för sitt arbete. Den administrativa bördan är större än det 

pedagogiska ledarskapet. Rektorerna själva framhåller en önskan om att få vara mer utav en 

pedagogisk ledare. Rektorns uppdrag innefattar att ta hand om personalärenden, 

konfliktlösningar, rehabiliteringsärenden och ta ansvar för arbetsmiljön. Informanterna i 

undersökningen menar att det är rektors uppgift att hålla god kontakt med föräldrar, 

vaktmästare och representanter från facket. I resultatet framkommer det att rektorerna som 

undersökningen innefattar anser att man som lärare tycker att det är viktigt att rektorn kan 

prioritera bland uppgifterna och inte vara en ”fixare” (ibid).  

 

En sammanställning av resultatet från Sjöstrand Lorenzattis (2008) studie visar att rektorerna 

anser att medarbetarsamtal är ett viktigt redskap då de kan nå fram till pedagogerna vilket 

bidrar till både en individuell utveckling och utveckling av den pedagogiska verksamheten. 

Informanterna i undersökningen säger att medarbetarsamtalen ger varje pedagog möjlighet att 

reflektera över vad de behöver för att utvecklas i sin yrkesroll men det sker även ett samtal om 

vad verksamheten behöver arbeta mer med. Det pedagogiska samtalet har en betydande del i 

verksamheten, det bidrar till ökad delaktighet genom att alla får komma till tals. Rektorerna 

som ingår i undersökningen menar att lärarna eftersöker en större delaktighet av rektorn för det 

dagliga arbetet. En av informanterna anser enligt Sjöstrand- Lorenzatti att rektorns uppdrag är 

att kunna se varje medarbetare som en individ och tillgång, inte bara som en i gruppen som alla 

skall fösas framåt. Vidare framkommer det i resultatet att rektorn måste vara tydlig i sin 

yrkesroll. Rektorerna menar att alla inte kan göra allt utan att varje enskild person har en 

funktion som används på olika sätt.  
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En av rektorerna som ingick i undersökningen (Sjöstrand Lorenzatti, 2008) påpekar att det är 

av stor betydelse att rektorn sätter sig in och förstår vilka förutsättningar pedagogerna har för 

att kunna påverka utvecklingsarbetet. Alla i organisationen är viktiga för att kunna genomföra 

ett arbete av god kvalitet. En av rektorns uppgifter är just att driva verksamhetens utveckling 

mot måluppfyllelse. Flera av rektorerna som ingick i undersökningen berättar att de ofta 

behöver hjälp med utvecklingsarbetet på sin enhet, det kan vara en utvecklingsledare som 

anlitas eller en pedagog som har de ansvaret i sin tjänst. Resultatet visar att 

kompentensutvecklingen som varje pedagog får ska vara utvecklande för både den enskilda 

pedagogen och för verksamheten. Valet av kompetensutveckling ska ske tillsammans med 

rektorn och motsätta den målsättning som verksamheten har. Sjöstrand Lorenzatti (2008) 

skriver i sina avslutande ord att informanterna i undersökningen hade stor nytta av sin bakgrund 

och sina erfarenheter som ledare. Erfarenheten att själv ha arbetat i arbetslag framställs som 

den viktigaste. Sjöstrand och Lorenzattis resultat visar att rektorns största fiende är tiden, 

mycket av tiden går åt till det administrativa arbetet.  

 

Magisteruppsatsen av Engström- Andersson (2009) berör rekryteringen av rektorer för förskola 

och skola. Syftet med studien är att beskriva hur reglering och tillsättning av rektorer inom 

förskola och skola sker. Författaren har i sin studie intervjuat tre chefsrekryterare, två kvinnor 

som har ett delat ledarskap på en förskola och en man som arbetar som chef på en skola. I 

studien kommer författaren fram till att de kvalifikationer och kompetenser som efterfrågas i en 

rekrytering av en rektor eller förskolechef är att rektorn har kunskap och kompetens om den 

yrkesgrupp som denne avser att leda. Den sökande skall kunna leda och styra verksamheten, 

ansvara för ekonomi, kunna administrera. När det gäller anställning av en förskolechef är de 

främst en förskollärarutbildning och kommunens egen utbildning i pedagogiskt ledarskap som 

efterfrågas. Vidare skriver författaren att de sökande som tidigare har haft en ledarroll har 

större förutsättningar att klara av chefsuppdraget. Förmåga att kunna samarbeta, inneha 

socialkompetens och informell kompetens är de tre viktigaste egenskaperna som efterfrågas. 

Att vara socialt kompetent innebär i detta sammanhang att kunna samarbeta, inspirera andra, 

vara empatisk och inneha en god kommunikationsförmåga. För den informella kunskapen som 

efterfrågas av den sökande innebär det enligt Engström- Andersson att den blivande rektorn bör 

ha mod och en positiv inställning samt en personlig drivkraft som innebär att personen kan 

planera och innehar strategiskt tänkande och kan organisera menar Engström- Andersson.  

 

Riddarsporre och Sjövik (2011) har gjort en rapport om hur utlysningarna av förskolechef eller 

rektor tillika förskolechefstjänsterna ser ut. Syftet med rapporten är att studera hur den dubbla 

styrningen från stat och kommun tar sig uttryck i utlysningar av uppdraget som förskolechef 

eller rektor tillika förskolechef. Hur balanseras krav som skrivs fram i statliga styrdokument, 

mot de mer lokala krav som kommunala huvudmän ställer? Riddarsporre och Sjövik har 

kommit fram till att de egenskaper och erfarenheter som eftersöks hos en förskolechef vid 

rekryteringar är den kommunikativa kompetensen, där söks en tydlig ledare, coachande och 

lyhörd. En förskolechef bör enligt undersökningen inneha god samarbetsförmåga, vara 

stresstålig, uppnå goda resultat och måluppfyllelse. Behovet av en ledare med förmåga att 

kunna förändra och utveckla är starkt gestaltat i många av utlysningarna. Det krav som ställs på 

den blivande förskolechefen i de flesta utlysningstexter är kravet på ledarerfarenhet, detta följt 

av ett krav på högskoleutbildning. Därefter följer kravet på ledarskapsutbildning och en 

pedagogisk erfarenhet. Efter dessa nämns krav på administrativa kunskaper, en god förmåga att 

uttrycka sig i tal och skrift, kunskap om kvalitetsarbete och styrdokument. Minst nämnda bland 

kraven blev därefter mål och resultatstyrningen samt datorvana. Riddarsporre och Sjövik 

nämner att ett problem med undersökningen var att det ibland inte fanns ett enda 
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behörighetskrav under rubriken kvalifikationer, det fanns enbart en lista på personliga 

egenskaper. Ett förvånansvärt resultat i undersökningen är att det inte ens i hälften av de 

utlysningar som Riddarsporre och Sjövik gått igenom funnits krav på att den som ansöker om 

tjänsten som förskolechef skall inneha pedagogisk utbildning eller erfarenhet. Detta väcker 

särskild uppmärksamhet nu med tanke på att det är ett av kraven som ställs på förskolechefen i 

den nya skollagen menar Riddarsporre och Sjövik (2011) som även uppmärksammat att 

kravbilden ser olika ut beroende på om man söker en förskolechef eller en rektor tillika 

förskolechef. Kraven är enligt Riddarsporre och Sjövik hårdare på de renodlade 

förskolecheferna.  

 

1.6 Fenomenografisk forskningsansats 

Larsson (2011) skriver att fenomenografin grundades under ledning av Ference Marton med 

avsikt att undersöka människors uppfattningar om omvärlden.  Översatt från grekiskan betyder 

fenomenografin ”beskriver det som visar sig”, vilket också är strävansmålet med den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Ansatsen brukar användas för att beskriva hur 

människor uppfattar olika aspekter eller företeelser i omvärlden till exempel ur ett politiskt 

perspektiv, ett maktperspektiv eller inom området för undervisning. Vi vill med vårt 

forskningsarbete i enighet med fenomenografin försöka beskriva, analyser och förstå hur 

människor tänker kring ett visst fenomen. I vårt fall vad förskollärarna anser att förskolechefen 

har för betydelse för verksamheten. Marton och Booth (2000) menar att inom fenomenografin 

beskrivs fenomen först så som de är, för att sedan beskriva hur de uppfattas vara. Forskare 

inom fenomenografin är alltså ute efter att beskriva hur något framträder för individen. 

Ansatsen utgår vidare från att alla människor i världen uppfattar världen på olika sätt, vi förstår 

också världen olika. Fenomenografin skall som forskningsansats ge olika kvalitativa 

beskrivningar av hur människor uppfattar och erfar saker och händelser i deras omvärld. Det 

finns en Vad och Hur aspekt av fenomenografin, där vadet syftar till att ge en beskrivning av 

fenomenet som inom fenomenografin benämns som tankeobjektet, medan hur aspekten syftar 

till att ge en beskrivning av förståelsen för tankeobjektet. Marton och Booth skriver att vad 

aspekten syftar på hur ett objekt förstås eller erfars av personen. Med hur aspekten menar 

Marton och Booth att människor erfar fenomen på olika sätt vilket även utgör variationen i 

teorin. Inom den fenomenografiska forskningsansatsen är vad och hur aspekterna knutna till 

varandra, för att kunna föra ett resonemang kring ett fenomen måste personen ha en förståelse 

för vad fenomenet i sig är för något.  

 

Larsson (2011) framhåller att fenomenografin vill beskriva individers uppfattningar och sätt att 

se på innehållsligt avgränsade fenomen, teori ansatsen syftar till att undersöka och beskriva å 

ena sidan uppfattningarna i sig och å andra sidan de kvalitativa skillnader i de uppfattningar 

som olika individer har. Att göra en undersökning med en kvalitativ ansats ger forskaren en 

möjlighet att studera fenomenet i djup och detalj menar Larsson.  
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2. Metod 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av intervjuer som metod.  

Att använda sig av intervjuer är den vanligaste metoden inom fenomenografin menar Eklund 

(2010). Innan intervjuerna genomförs är det även enligt Eklund viktigt att syftet för 

intervjuerna är klart innan man påbörjar dem. Därefter kan man göra upp några vad Eklund 

kallar för ingångsfrågor, dessa skall vara identiska för varje intervju. Vi har valt frågor av 

öppen karaktär vilka behandlar ganska stora områden. Avsikten med detta är att vi ville att den 

intervjuade skulle svara på frågorna genom att föra ett samtal kring dem för att vi i vårt resultat 

skulle få fram rikligt med information.  

Eklund (2010) skriver att avsikten med en intervju inom fenomenografisk teori är att föra ett 

samtal som skall leda till information om en persons förståelse för ett visst fenomen. Lantz 

(2007) beskriver att intervju som metod även används för att få information om vad en person 

tycker, tänker och känner inför en viss företeelse. I vardagliga sammanhang är det självklart att 

ställa frågor när man vill veta något och i yrkesmässiga sammanhang är intervju en vanlig 

metod för systematisk datainsamling (ibid). Den kvalitativa forskningsintervjun hjälper enligt 

Kvale (1997) oss att förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter samt frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. En 

samtalsundersökning, eller det vi kallar intervju, syftar enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wägnerud (2007) till att kartlägga människors uppfattningar på ett område. Intervjuer används 

av forskare som vill gå på djupet och försöka förstå människors tänkande kring något relativt 

komplicerat som forskarna bedömer att en mer ytlig frågeundersökning inte kan ge svar på 

(ibid). I vårt fall använde vi intervjuer för att få svar på vad pedagoger ansåg att förskolechefen 

har för betydelse för verksamheten.  

Det finns flera olika sätt att strukturera upp en intervju på, vi har valt att använda oss utav den 

ostrukturerade samtalsintervjuundersökningen (Esaiasson m.fl., 2007). Kring den 

ostrukturerade intervjun är intervjuaren medveten om vilket ämnesområde som behandlas, 

frågorna ställs sedan i den ordning som situationen inbjuder till. Esiasson m.fl beskriver 

samtalsintervjun som en metod med lägre grad av standardisering, beroende på hur dialogen 

med respektive person utvecklar sig förändras frågornas ordningsföljd, innehåll och 

formuleringar. I vår studie behandlades sex ingångsfrågor vid varje intervju (bilaga 1), 

beroende av intervjuns karaktär tillkom vissa följdfrågor. Stukat (2005) skriver även han att i 

den ostrukturerade intervjun kan intervjuaren välja att ställa frågor på ett sätt som är lätt att 

förstå för den intervjuade. Vidare kan intervjuaren ställa följdfrågor av karaktären ”Vad menar 

du med det?”, ”Kan du berätta mer?”.  Med denna metod utnyttjas samspelet för att få så fyllig 

information som möjligt (ibid).  

  

Vårt val av att använda kvalitativa intervjuer är enligt Trost (2010) ett bra sätt att få 

innehållsrika svar samtidigt som man ställer enkla och raka frågor. Efter att alla intervjuer är 

klara har forskarna ett otroligt rikt material som med hjälp av hårt arbete kan leda till många 

intressanta skeenden, åsikter och mönster med mera (ibid). De slutsatser som dras utifrån en 

intervju är betydelsefulla och påverkar resultatet enligt Lantz (2007) som vidare menar att det 

är lätt att övertolka eller tolka in annat i det som sägs i intervjudata än om resultatet baseras på 

siffror eller experiment. Det är extra viktigt att fundera över hur man kan arbeta med att öka 

kvaliteten i intervjuerna (ibid). Som ett led i att öka kvalitén av våra intervjuerhar vi valt att 

använda diktafon och nedskrivna svar för att dokumentera intervjuerna inför sammanfattningen 

av resultatet.  
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Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant i enighet med den fenomengrafiska 

forskningsansatsen. När vi bearbetade intervjuerna använde vi oss av både det som bandats 

men också av de anteckningar som en av oss fört under intervjuerna. Eklund (2010) skriver att 

när man tillämpar den fenomenografiska teorin i intervjuerna har man möjlighet att tolka 

intervjun medan den pågår, i anteckningarna finns stödinformation tillexempel känslouttryck 

som vi inte vill skall bli bortglömt under transkriberingen. Andra fördelar med att använda 

diktafon är enligt Trost (2010) att man får möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna upprepade 

gånger och att intervjuarna under intervjun kan koncentrera sig på frågorna och svaren istället 

för att behöva anteckna. I och med att vi var två personer som höll i intervjun kunde en av oss 

föra anteckningar medan den andre koncentrerade sig på frågor och svar. I den aktuella 

kontexten där ord, kroppsspråk och ansiktsuttryck framkommer är det bra om en person under 

intervjun kan skriva ner det som vi direkt uppfattar. Trost skriver även att gester och mimik går 

förlorat vid endast ljudupptagning. Författaren framhåller att två personer vanligen utför en 

bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än vad enbart en person haft 

möjlighet att göra. Genom att vi var två personer som genomför intervjuerna, bearbetningen 

och analys anser vi att kvalitén förbättrades. Vi anser att vi kompletterar varandra på ett bra sätt 

som är till fördel för studien. 

 

2.1 Forskningsetik 

Examensarbeten måste enligt Johansson & Svedner (2006) bygga på respekt för de individer 

som deltar i forskningsarbetet. Alla deltagare skall få information om vad examensarbetet 

handlar om och syftet med deras deltagande i forskningen, de skall ge samtycke till sin 

medverkan (ibid).   

 

De fyra grundläggande krav som forskare ska ta hänsyn till enligt Vetenskapsrådet, 

konkretiseras av www.codex.vr.se, enligt följande 

 

 Samtyckeskravet- de som deltar i undersökningen ska ge sitt samtycke innan 

undersökningen fortgår.  

 Informationskravet- Forskarna skall informera om vad respondenterna har för uppgift i 

projektet och om vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

 Konfidentialitetskravet-  alla som deltar i forskningsprojektet har rätt till anonymitet 

och personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa. 

 Nyttjandekravet- materialet som intervjuerna ger får endast användas i denna studie. 

 

Utifrån dessa fyra krav har vi inför vår studie tagit kontakt med pedagogerna vi haft för avsikt 

att intervjua. Via telefonsamtal har vi fått deras samtycke till att delta i vår studie. Vidare har vi 

informerat vad pedagogerna har för uppgift i vår studie och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande enligt informations och konfidentialitetskravet. I vår forskning kommer alla 

deltagare och deras arbetsplatser att vara anonyma, forskningen kommer att innehålla fingerade 

namn på pedagogerna, förskolecheferna benämns som hon oavsett kön. Vi väljer att inte nämna 

förskolorna överhuvudtaget när vi presenterar vårt resultat. För att ytterligare kunna garantera 

deltagarnas anonymitet kommer vi i vår forskning inte heller att nämna i vilken kommun vårt 

forskningsarbete är genomfört. Alla deltagare i studien får först via telefonsamtalet information 

om vad vårt syfte med intervjuerna är och enligt nyttjandekravet får de också veta att det endast 

är till denna studie materialet kommer att användas. Vid intervjutillfället kommer våra 

respondenter att få sammanfattande svar på de didaktiska frågorna kring vårt arbete.  

 

http://www.codex.vr.se/
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2.2 Urval 
 

Vårt val av respondenter inför intervjuerna baserades på att vi i största rimliga mån ville 

intervjua utbildade förskollärare. Valet av att intervjua förskollärare utgick från vår tanke om 

att förskollärarna i sin högskoleutbildning fått en grundlig genomgång av läroplanen och bör 

därmed ha kunskap om sitt och förskolechefens uppdrag. Det är till fördel för vår studie om 

dessa förskollärare arbetar inom olika rektorsområden, detta för att få en större spridning på 

resultatet av studien. Svaren i intervjun kan påverkas och variera beroende på vilken chef 

förskollärarna arbetar för i nuläget. Vi ville i vår forskning få fram ett resultat där 

undersökningspersonerna med största sannolikhet utgick från deras egna erfarenheter och 

uppfattningar kring fenomenet förskolechefer. Vi valde därför ut en förskollärare från varje 

rektorsområde. Syftet med en fenomenografisk ansats är enligt Larsson (2011) att beskriva 

variationer av uppfattningar av det valda fenomenet. Eftersom vi ville ha en bredd i vårt resultat 

besökte vi hemsidan för den kommun vi gör vår undersökning i. Vi gick in på respektive 

förskolas hemsida för att se vilka personerna som arbetar där är. Några namn kände vi igen och 

valde dessa personer eftersom vi var medvetna om deras ungefärliga ålder och yrkeserfarenhet. 

Enligt Eklund (2010) är det kravet på variationsbredd inom fenomenografin som gör det 

möjligt att handplocka undersökningspersoner. Inom den fenomenografiska forskningsansatsen 

är det också viktigt att personerna som är med i undersökningen har erfarenhet och kunskap om 

det som undersöks. Eklund menar att det även är viktigt att det ligger inom 

undersökningspersonernas intresseområde. Den grupp på åtta personer som vi har med i vår 

undersökning representerar alla rektorsområden i den undersökta kommunen. Eklund menar 

även att det är viktig att gruppen som undersöks inte är för liten för att det då är risk att 

analysen blir för tunn och att inte alla uppfattningar kommer fram, men det är också viktigt att 

gruppen inte heller är för stor för då är risken att analysen blir för ytlig. De valda förskollärarna 

arbetade inom samma kommun, på olika förskolor och har olika förskolechefer.  

 

2.3 Genomförande av intervjuerna 

Efter att vi genomfört en provintervju med en fritidspedagog kom vi fram till att intervjuerna 

kommer att pågå i ungefär 30 min. I vår första kontakt med förskollärarna informerade vi dem 

om att intervjuerna tar ungefär en halvtimme att genomföra och att vi därför helst ser att de kan 

avsätta tid för detta utanför barngruppen. I och med den första telefonkontakten med 

respondenterna informerde vi dem om syftet med forskningsarbetet och att vi vid 

intervjutillfället kommer använda diktafon. En av de tillfrågade respondenterna bad om att få 

intervjuguiden skickat till sig innan intervjutillfället. Vi bestämde träff på varje förskola där vi 

satte oss ner i ett ledigt rum avskiljt från övrig personal och barn. Vi började i enighet med 

Kvale (1997) varje intervju med att kort berätta lite bakgrund om forskningsarbetet, vi 

informerade respondenten om syftet med arbetet samt att vi använde oss av diktafon. Innan vi 

startade intervjun bad vi ytterligare en gång om tillåtelse för inspelning. Därefter frågade vi 

respondenten om hon har några funderingar eller frågor innan vi börjar (ibid). Frågorna ställdes 

därefter i den ordning som situationen inbjöd till. För att få mer djupgående information om en 

del svar ställde vi följdfrågor med avsikt att respondenten skulle öppna sig mer och berätta 

vidare. Enligt Kvale ska forskningsintervjuer ses som en mellanmänsklig situation, där ett 

samtal förs mellan två personer om ett fenomen som intresserar dem båda. Det mänskliga 

samspelet bidrar till att kunskap utvecklas genom dialogen (ibid). Vi anser därför att det är 

viktigt att intervjun flyter på som ett samtal där respondenten skall känna sig trygg och positivt 

inställd till att intervjuas. Detta ställer krav på oss som ”intervjuare”, vi ska visa ett genuint 

intresse för det som sägs. Det kräver stor koncentration att verkligen lyssna till det som sägs. 
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Samtidigt som vi lyssnar måste vi även fundera kring om svaret vi får ger oss tillräcklig 

information eller om vi behöver använda oss av någon följdfråga för att utveckla informationen 

vidare.  Kvale (1997) menar vidare att det är viktigt att vi som forskare styr samtalet mot det vi 

vill ha ökad kunskap och information om. Att bekräfta det som den intervjuade säger med hjälp 

av både kroppsspråk och ord bekräftar vårt intresse för det respondenten säger och bidrar till att 

intervjun får karaktären av ett samtal.  

 

Under intervjun satt vi mittemot den person som intervjuades för att lättare få ögonkontakt. En 

av oss höll i intervjun och ställde frågorna medan den andre hade anteckningsblocket där 

reflektioner skrevs ner. Intervjuguiden låg bredvid den som ställde frågorna men personen som 

förde anteckningar var även med och ställde följfrågor om informationen vi fick behövde 

vidareutvecklas. Intervjuerna avslutades i enighet med Kvale (1997) med att vi frågade 

respondenterna om de hade något att tillägga. Vi stängde av diktafonen och förde ett samtal om 

forskningsarbetet innan vi tackade den intervjuade för dennes medverkan. Vi lovade alla 

medverkande att de skulle få en kopia av studien när den var klar.  

 

2.4 Bearbetning av data  

Bearbetningen av materialet vi fått från intervjuerna skedde i fyra steg.  

 

 Vi började med att lyssna till de inspelade intervjuerna och transkriberade dem nästintill 

ordagrant. Vi valde att skriva ner allt det sagda som rör våra intervjufrågor. Har avbrott 

i intervjun förekommit där den intervjuade samtalat med någon annan eller om något 

som inte rör vår undersökning har vi inte skrivit ner det som sagts vid dessa tillfällen. 

De anteckningar vi fört under intervjun har fungerat som ett stöd för våra egna 

tolkningar och reflektioner över de svar vi fått. I bearbetningen av intervjuerna har vi 

med hjälp av både det sagda och anteckningarna över respondenternas kroppsspråk fått 

fram en tolkning av den egentliga innebörden av det som sagts. Larsson (2011) menar 

att det viktiga vid en analys med fenomengrafiskansats är att finna det som är 

underförstått, att försöka leva sig in i intervjupersonernas resonemang för att sedan ta 

distans till svaren och tänka över vilka antaganden som kan finnas bakom 

resonemanget. 

 

Vår transkribering av intervjuerna innebar att vi fick 19 sidor råmaterial. Vi har skrivit 

ut råmaterialet i två upplagor för att vi båda skulle ha varsin upplaga.  

 

 Efter transkriberingen av varje enskild intervju gjorde vi en sammanställning av alla 

svar vi fått av respondenterna för varje fråga. Vi fokuserade på att presentera olika 

uppfattningar, erfarenheter och åsikter om förskolechefer som framkom vid 

intervjuerna. Larsson (2011) menar att det viktigaste vid en kvalitativ analys utifrån den 

fenomenografiska forskningsansatsen är att kunna presentera de uppfattningar som 

finns snarare än att visa hur många som har en viss uppfattning. Det viktiga är även 

enligt Larsson att beskrivningarna av respondenternas uppfattningar är ordentligt 

fördjupade avgränsade och välgjorda. Avgränsningarna gjordes genom att vi samlade 

alla svar under respektive fråga för att därefter kunna reflektera över svaren och finna 

likheter och olikheter i förskollärarnas svar. Intervjuerna jämfördes enligt Eklund 

(2008) i denna andra analysfas mot varandra. Enligt Larsson (2011) är kärnan i den 

kvalitativa analysen att göra jämförelser mellan olika svar. I råmaterialet markerade och 

antecknade vi det som var relevant för vårt resultat.  
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 Larsson (2011) menar att forskarens arbete vid databearbetningen innebär att läsa och 

reflektera, att göra en kvalitativ analys kräver att forskaren inte nöjer sig med det första 

resultat han/hon får fram. Forskaren skall sträva efter att hela tiden försöka fördjupa sig 

i sin förståelse för materialet genom att låta reflektioner och material konfronteras med 

varandra. Vi utgick därefter från vårt råmaterial med markeringar och anteckningar för 

att göra ytterligare en sammanfattning av de resultat vi fått från intervjuerna. I detta 

material omformulerade vi svaren på frågorna till en hel text, för att förstärka den 

sammanfattande texten använde vi oss av direkt citat från respondenterna. Därefter 

påbörjade vi arbetet med att dela in vårt resultat i relevanta kategorier. Vi letade bland 

gemensamma nämnare i de olika respondenternas svar samtidigt som vi enligt 

fenomenologin sökte variationerna i svaren för att ge en så djup och bred beskrivning av 

respondenternas upplevelser av fenomenet som möjligt.  

 

 Vi delade upp resultatet med två huvud rubriker, förskolechefens roll i verksamheten 

och förskollärarnas krav och förväntningar på sin förskolechef. Under dessa 

rubriker arbetade vi fram följande kategorier, kompetensutveckling, ledare, 

administration, möten samt personalkonferenser, tillgänglighet, egenskaper, 

erfarenhet och den samtalande förskolechefen. I kategorierna finns en beskrivning av 

vårt resultat i textform, i slutet av varje kategori finns en kort sammanfattning av de 

viktigaste resultaten. I texten använder vi oss av både omformulerad text och direkt 

citat. Det färdiga resultatet fokuserar på att ge svar på våra frågeställningar för att 

därefter besvara syftet, detta görs i enighet med Larsson (2011) efter den överordnade 

regeln om att beskrivningen skall vara trogen utgångsmaterialet, det vill säga 

intervjuerna.  
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3. Resultat 

Utifrån vårt syfte redogör vi här de resultat som framkommit av vår intervjustudie. Intervjuerna 

gjordes med åtta förskollärare vars namn är fingerade, Barbro, Berit, Fanny, Frida, Hanna, 

Lina, Nadja, och Nora. De arbetar alla i olika rektorsområden i den valda kommunen. Vi ville 

veta vad förskollärarna anser att förskolechefen har för betydelse för förskoleverksamheten. 

Genom att bland annat fråga förskolläraren om hur deras chef ser på kompetensutveckling, vad 

förskolechefen gör för verksamheten och vad de önskat att förskolechefen skulle göra eller hur 

förskolechefen skulle kunna vara. Vi ville synliggöra hur förskollärarna erfar betydelsen av 

förskolechefer i förskoleverksamheten. I resultatet har vi presenterat en beskrivning som syftar 

till att besvara våra frågeställningar och därmed även syftet med vår forskning. Resultatet av 

vår forskning har sammanställts och presenteras under två huvudrubriker, förskolechefens roll 

i verksamheten samt förskollärarnas krav och förväntningar på förskolechefen. Under den 

första rubriken som handlar om förskolechefens roll finns följande kategorier presenterade, 

kompetensutveckling, ledare och administration, möten samt personalkonferenser. I 

rubrik två, förskollärarnas krav och förväntningar, finns dessa rubriker tillgänglighet, 

egenskaper, erfarenhet samt den samtalande förskolechefen. I varje kategori finns vårt 

resultat presentera, kategorierna avslutas med en kort sammanfattning av det viktigaste 

resultatet.  

 

3.1 Förskolechefens roll i verksamheten 

3.1.1 Kompetensutveckling 

Förskolechefen är enligt alla de förskollärare som vi intervjuat den som har ansvaret för att 

erbjuda personalen kompetensutveckling. Det framkommer vidare att förskollärarna anser att 

förskolechefens viktigaste uppgift är att se till att personalen får den kompetens de behöver för 

att uppnå de mål som fastställts för verksamheten. En bra ledare ser till att personalen får den 

kompetens de behöver för att därigenom kunna lyfta verksamheten menar Hanna.  

 

En förskollärare, Nora, säger att hon får utbildning men nämner inte vilken slags utbildning. 

Frida menar även hon att utbildning förekommer men då inom ramarna för den specifika 

undervisning som bedrivs och prioriteras på just denna förskola.  

 

De förskollärare vi intervjuat erbjuds någon form av utbildning och nämner detta som ett sätt 

för dem att utvecklas i sin förskollärarroll. De som har angivit att de erbjuds 

kompetensutveckling som en del i att utvecklas i deras förskollärarroll menar även på att denna 

kompetensutveckling inte sker individuellt. Barbro uttrycker en önskan om att få enskild 

kompetensutveckling inom det område hon intresserar sig för. Finns det en förskollärare med 

ett stort intresse för konst bör läraren ges en möjlighet till utveckling inom detta. Nu fungerar 

det oftast så att de får ett mejl om kommande utbildningar där de tillsammans i arbetslaget 

sedan tar ett beslut om vilka som skall gå utbildningen. Berit beskriver det såhär: 

 
Ja, chefen får säkert kompetensutvecklingsidéer skickade till mejlen, sen 

vidarebefordrar hon dom det till oss på mejlen. Men det är ju inte nått personligt som 

att, ja nu hallå, nu har jag sett något som skulle passa dig. Så är det ju inte. (Berit) 

 

Barbro berättar vidare att det under en längre tid varit fokus på nya läroplanen, 

kvalitetsredovisningar, förskolelyftet och pedagogiskdokumentation. Förutom enskild 
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utveckling efterlyses utveckling inom de områden som avdelningen arbetar med samt inom de 

områden som framhävs i och med den nya läroplanen. Barbro önskar utbildning inom ämnena 

naturvetenskap och teknik. Lina menar å andra sidan att hon får individuell 

kompetensutveckling genom att hon tillsammans med sin förskolechef har ett samtal kring det 

personalen anser sig behöva utvecklas inom.  

 

Barbro säger att problematiken i och med utbildningarna som erbjuds är att det ofta kommer 

med ett krav om att innehållet skall redovisas för övrig personal på sin egen men även andra 

förskolor. Hon säger att detta har bidragit till att en del tackat nej till att gå utbildningarna. 

Nätverksträffar är en utbildningsform som förskollärarna ställer sig väldigt positiva till. De 

menar att man utvecklas genom att bidra med och ta del av andra förskollärares kunskaper och 

erfarenheter. 

 

Nora berättar att hennes arbetslag tillsammans med förskolechefen har beslutat att de ska läsa 

litteratur som de sedan tillsammans med chefen för en diskussion om. Hon säger att detta har 

hjälpt henne att utöka hennes egna kunskaper inom olika områden.  

 

Det är fyra stycken förskollärare som nämner att de fått kompetensutvecklig i och med den nya 

läroplanen.  

 
Föreläsningar får alla gå på, alla som är yrkesverksamma i verksamheten, det är 

riktigt bra! Det har varit väldigt mycket på senaste tiden, i och med den nya 

läroplanen. Jag tror att dom har börjat inse att dom måste, för att behålla sin 

personal. Så att folk tycker att det är roligt igen. För förskolecheferna kan ju inte ha 

personal som inte är uppdaterad. (Lina) 

3.1.1.1 Sammanfattning 

Förskolechefen har ansvaret för att personalen får kompetensutveckling. Det viktigaste är att de 

får utbildning som gör det möjligt för dem att uppnå de mål som fastställts för verksamheten. 

Förskollärarna framhåller en önskan om utbildningar som är anpassade efter individens behov 

samt efter den verksamhet som bedrivs på den specifika förskolan. Tillsammans i mötet med 

förskolechefen eller med andra pedagoger kan utveckling ske. Genom att läsa kurslitteratur, gå 

på föreläsningar eller delta i nätverksträffar görs utvecklingen möjlig.  

 

3.1.2 Ledare 

Förskolechefen ska ha visioner om sin verksamhet menar Fanny. Vidare säger hon att en 

förskola måste ha en inriktning, en filosofi eller idé där förskolechefens fortsatta arbetsuppgift 

blir att samla personalen kring denna vision och starta upp arbetet mot att förverkliga visionen. 

Förskolechefen bör enligt flera förskollärare ha kunskap om styrdokument och ha fastställt mål 

för sin förskola. De bör enligt Lina även ha kännedom om de lagar och paragrafer som berör 

verksamheten. 

 
Jag har höga krav på en chef, de ska kunna verksamheten och kan dom  inte något så 

ska dom ta reda på det direkt.(Fanny) 

 

En bra förskolechef tar inget beslut eller ger något svar direkt enligt Lina. Om chefen får en 

förfrågan bör förskolechefen fundera ett tag och därefter ge ett svar eller tar reda på ytterligare 

information för att kunna komma med något konkret.  
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Jag tycker att det är fräckt av nån att kunna säga ja men det där får vi kolla upp och 

så gör man inte det. (Lina) 

 

Vidare anser förskollärarna att en bra ledare är någon som styr upp och tar ansvar över 

verksamheten. Ett behov av ett mer handgripligt stöd finns. Förskolechefen ska finnas där för 

att ge råd. Att utföra kvalitetsarbeten är ett av kraven som ställs på förskollärarna. De själva 

uttrycker en osäkerhet inför detta och menar att förskolechefen ska finnas tillhands och 

möjligtvis utforma en mall för hur detta arbete skall bedrivas.  

 

Det är förskolechefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Förskolechefen ska 

inte vara rädd för att bestämma och ta snabba beslut. Nadja menar att förskolechefen ska;  

 
Föra förskolans talan, höja vår status och visa hur viktig förskolan är för barn och 

familjer.(Nadja) 

 

Barbro anser att behovet av en förskolechef egentligen bara uppkommer när eller om det finns 

konflikter mellan pedagogerna. De övriga sju anser även dem att förskolechefen är eller bör 

vara ett stöd för personalen, tillexempel vid konflikter inom personalgruppen. 

 

Frida menar att förskolechefens allra viktigast arbetsuppgift är att se till att personalen på 

förskolan följer målen i läroplanen, där tillkommer arbetet med att sätta sig in i hur personalen 

på förskolan arbetar, ge förslag till förändring eller förbättring och därigenom upptäcka om det 

finns något som behövs för att förskolan ska nå målen. En annan av respondenterna uttrycker 

förskolechefens roll såhär; 

 
Hon ska vara en bra pedagogisk ledare, spindeln i nätet. (Barbro) 

 

Personalen ska känna att förskolechefen finns bakom dem. Hanna framhäver att förskolechefen 

är den som ska stötta personalen i det som händer på förskolan. Enligt Barbro ska 

förskolechefen vara tydlig i sitt ledarskap, inte vara rädd för att ta kommando eller 

kommendera sin personal. 

 
Stå för vad man säger och stå bakom oss. (Hanna) 

 

Så en bra ledare eller en bra förskolechef ska ha pondus och japp, nu kommenderar 

jag dig. Så kan man puttra på henne istället för på kollegerna och om det är några 

oegentligheter inom personallaget ska man som chef kunna ta tag i det och lösa det 

på en gång. (Berit) 

3.1.2.1 Sammanfattning 

Förskolechefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är viktigt att 

förskolechefen kan leda verksamheten mot måluppfyllelse, har kunskap om styrdokument, 

lagar och paragrafer. Genom att ha en klar och tydlig vision för sin verksamhet kan 

förskolechefen med ett tydligt ledarskap utveckla verksamheten. Förskolechefen ska vara ett 

stöd för personalen i allt från kvalitetsarbete till konflikthantering. Förskolechefen är spindeln i 

nätet, chefen bör ha kunskap och insyn i verksamheten för att se till att personalen följer målen 

i läroplanen. En bra förskolechef är inte rädd för att ta kommando.  
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3.1.3 Administration, möten samt personalkonferenser 

I förskolechefens uppdrag ingår att hålla en mängd samtal, medarbetarsamtal, lönesamtal, 

personalkonferenser och samtal vad gäller utredningar av förskolan menar Lina.  

 

Lina anser att förskolechefen har en skyldighet att ha medarbetarsamtal eftersom det ingår i 

förskolechefens arbetsuppgifter. Resultatet visar att flertalet förskollärare ser samtalen som 

positiva för den personliga utvecklingen, en nämner inte medarbetarsamtalen överhuvudtaget 

under intervjun. En annan ser inte samtalen som utvecklande. Medarbetarsamtalen sker en gång 

per år. Frida berättar att hon har möjligt att begära fler medarbetarsamtal om hon känner att hon 

behöver detta. Under samtalen har pedagogerna möjlighet att komma med önskemål om vad de 

själva behöver för att utvecklas i sin yrkesroll och förskolechefen får en chans att komma med 

förslag om vad förskollärarna ska göra för att verksamheten skall utvecklas. 

 

De flesta av respondenterna berättar att deras förskolechef sitter med på personalkonferenserna. 

Berit anser att personalkonferenserna är utvecklande. Två ser mötena som en möjlighet för 

personalen att få berätta om sitt arbete samtidigt som de har chans att föra en dialog om 

arbetsprocesserna. Fanny säger att mötena är betydelsefulla för både personal och 

förskolechefen. Dock anser hon att förskolechefens deltagande inte är tillräckligt.  

 
 Hon kommer på personalmötena i den mån hon hinner. (Fanny) 

 

Hanna uttrycker att det är upp till arbetslaget att under personalkonferenserna informera 

förskolechefen om arbetet som pågår ute i den verksamhet som förskolechefen ansvara över.  

 

Berit nämner miniteam som ett sätt för förskolechefen att utöka sin förståelse för verksamheten. 

Om förskollärarna gör förskolechefen medveten om vad de behöver stöd i anser de att det är 

lättare att få förskolechefen att arbeta tillsammans med dem. 

 

Flera möten, konferenser samt administrativa uppgifter skall genomföras av förskolechefen. 

Löpande under intervjuerna tas förskolechefens tidsbrist upp av förskollärarna. Tidsbristen 

leder till att chefen inte har möjlighet att vara mer insatt och intresserad av verksamheten. 

Tidsbristen nämns även som en anledning till att förskolechefen inte kan vara med och delta i 

verksamheten. Förskolechefen arbetar administrativt med semesterlistorna och har hand om 

budgeten och ekonomin för förskolan. Detta bidrar till att lite tid finns över till annat enligt 

Fanny. Frida upplever att förskolechefen prioriterar de ekonomiska aspekterna av sitt arbete 

före arbetet i verksamheten. Samtidigt menar de flesta intervjuade att det är pedagogerna på 

förskolan som sköter inköp av material, vid större inköp kontaktas förskolechefen för ett 

slutgiltigt beslut. Flera förskollärare menar att det allför mycket är pengarna som styr vad en 

förskolechef kan tillföra till verksamheten. Barbro säger att pengarna är ett stort hinder i 

förskolechefens arbete. 

3.1.3.1 Sammanfattning 

Förskolechefen sitter med på en mängd möten och konferenser, sköter administrativa uppgifter 

samt ekonomi. Genom att förskolechefen deltar på möten och konferenser med pedagoger ges 

en möjlighet till ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter. Tidsbristen nämns som en 

anledning till att förskolechefen inte är tillräckligt deltagande, intresserad och insatt i 

verksamheten. Förskollärarna upplever att ekonomin ofta prioriteras av förskolechefen som 

med mera pengar hade kunnat uträtta mer för verksamheten.  
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3.2 Förskollärarnas krav och förväntningar på sin förskolechef 

3.2.1 Tillgänglighet 

Det framkommer vid intervjuerna att sju av de åtta tillfrågade anser att deras förskolechef inte 

spenderar nog mycket tid på förskolan. Barbro, Berit och Lina säger att det vore önskvärt om 

förskolechefen varit där oftare. Frida menar att fler besök i verksamheten skulle bidra till en 

större förståelse för vilka behov förskollärarna och barnen har. Tre förskollärare nämner att 

deras förskolechefer gör oanmälda besök i verksamheten, på förskollärarnas olika arbetsplatser 

varierar besöken av deras förskolechefer från ett om dagen till ett besök varje månad.  

 
Jag tycker att förskolechefen bara ska ha förskola. (Frida) 

 

Hennes intention är att delta, på föräldramöten och sånt. Hon vill visa sig för 

föräldrarna. (Berit) 

 

Berit säger att förskolechefen har intentionen att komma till förskolan varje vecka men har 

erkänt att det är mycket med skolan. Förskolläraren menar vidare att tanken är att hon ska 

komma. Ytterligare en förskollärare håller med.  

 
Hon har ju sagt som mål att vara ute en gång i veckan men det funkar ju inte. Men 

nog är hon åtminstone ett par gånger i månaden. ( Lina) 

 

Nadja menar å andra sidan att bara för att förskolechefen besöker verksamheten ofta betyder 

det inte att förskolechefen har förståelse för verksamheten. Det är skillnad på att besöka och 

delta i verksamheten enligt flera respondenter. Att förskolechefen är deltagande i hela 

arbetsprocessen nämns av respondenterna som en viktig bit för att verksamheten skall kunna 

utvecklas.  

 
Hon visar vilja till att vara med, aah på hela tåget egentligen, det tycker jag är väldigt 

positivt. (Lina) 

 

Nora säger att hennes förskolechef ofta kommer på besök, förskolechefen kan då tillbringa en 

förmiddag på förskolan. En deltagande förskolechef är grunden till ett gott arbetsklimat enligt 

Lina som vidare framhåller att genom förskolechefen aktiva deltagande bidrar till att 

personalen får möjlighet att möta sin chef på ett annat sätt. Här framkommer det att några 

förskollärare anser att förskolechefen endast kommer på initierad inbjudan någon gång, det 

framkommer även av två respondenter att förskolechefen kommer in om det är riktig kris på 

förskolan. Som riktiga kriser nämns bland annat den rådande vikariebristen. 

 

Förskollärarna säger att de sköter arbetet med barnen tillsammans i arbetslaget utan medverkan 

av förskolechefen. Nadja menar att chefen sällan frågar om vilka temaarbeten de arbetar med. 

Däremot är chefen noga med att pedagogerna alltid arbetar efter läroplanen samt att de visar 

detta för föräldrarna.  

 

Förskollärarna framhåller att deras förskolechef försöker vara med under planeringstiden och 

beskriver även en vilja från förskolechefen att hålla sig uppdaterad. Lina säger att hon har 

erfarenheter från förskolechefer som sagt, det här kan ni göra och sen bara stått och tittat på. 

Nora säger att förskolechefen har varit med och följt det utvecklingsarbete som bedrivits på 

hennes förskola. 
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Hon vet allt, och hon vill veta allt. (Nora) 

3.2.1.1 Sammanfattning 

Förskollärarna önskar en förskolechef som finns tillgänglig för arbetslaget. De anser att en 

deltagande förskolechef är en förstående förskolechef. Kan förskolechefen på eget initiativ 

möta sin personal ute i verksamheten och bli en i arbetslaget skapas ett gott arbetsklimat. Att ha 

en förskolechef som bara besöker verksamheten framhävs inte som betydande, det är det aktiva 

deltagandet förskollärarna saknar. Det är även detta deltagande som får betydelse för kvalitén 

på förskolan. 

 

3.2.2 Egenskaper 

Lina berättar att förskolechefen är väldigt hjälpsam och menar på att hennes förskolechef alltid 

är positivt inställd till de frågor och funderingar personalen har. Det räcker om förskolechefen 

är positivt inställd och har en vilja att vara en del av verksamheten för att detta ska smitta av sig 

på alla andra som arbetar på förskolan. 

 

Två av de tillfrågade förskollärarna nämner lyhördhet som en önskvärd egenskap. 

Förskolechefen måste bli bättre på att lyssna. Berit önskar en förskolechef som lyssnar men 

ändå agerar som en chef, medan Lina menar att; 

 
Det är skillnad på att lyssna och lyssna. (Lina) 

 

 Med detta resonemang menar förskolläraren att förskolechefen bör ta till sig det som 

personalen har att säga.  

 

Några förskollärare uttrycker att förskolechefen ska visa sitt intresse, vara tillåtande inför att 

personalen prövar nya saker. Flexibilitet nämns av en respondent, detsamma gäller 

egenskaperna som att kunna bekräfta och uppmuntra sin personal. Att ha en chef som är 

medmänsklig och någon man kan luta sig mot anses viktigt.  

 

En bra förskolechef ska kunna läsa av människor och stämningar, uppmärksamma om läget är 

spänt bland personalen. Det är viktigt att förskolechefen själv är en lugn person som inte hetsar 

upp sig menar Barbro, förskolechefen ska vara drivande och snabbt kunna uträtta och ta tag i 

saker. Vidare säger Barbro att det är bra om förskolechefen tar tag i uppkomna situationer 

direkt, lyssnar av, sätter sig ner för att prata och eventuellt lösa konflikter. Nora säger att det är 

viktiga att förskolechefen arbetar för en god kontakt mellan sig själv och sin personal.  

3.2.2.1 Sammanfattning 

I resultatet framkommer en önskan om en förskolechef som är lyhörd, positiv, engagerad och 

medmänsklig. Många förskollärare menar att det är viktigt att ha en förskolechef som 

uppmuntrar och bekräftar deras arbete men även någon som bemöter sin personal genom att se 

till hur de mår och lyssnar till vad de har att säga. Samtidigt ska förskolechefen vara den som 

tagit på sig ledarrollen och förväntas därigenom vara en person som kan uträtta det mesta.  
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3.2.3. Erfarenhet  

Alla intervjuade menar att förskolechefen bör ha tidigare erfarenheter från förskolan. Några 

menar att det borde vara ett krav att en förskolechef har en förskollärarutbildning i grunden. 

Enbart tre av de intervjuade åtta förskollärarna hade en chef med förskollärarbakgrund. Lina 

menar att om förskolechefen tidigare har arbetat som förskollärare har personen kunskap om 

verksamheten och har då en annan syn på innebörden av förskolläraryrket. Lina har tidigare 

erfarenheter av att ha en rektor som förskolechef. 

 
Dom är jätteintresserade men dom har ändå inte samma förståelse för om man tar 

upp nånting som för en som har erfarenhet. (Lina) 

 

En förskolechef som har erfarenhet från arbete i förskolan kan delge sin personal de kunskaper 

hon har med sig. Hanna menar att det är otroligt viktigt att förskolechefen har kunskaper om 

verksamheten, särskilt viktigt är det för de rektorer som har ansvar för både skola och förskola 

där verksamheterna skiljer sig mycket. Synen på lärandesituationer samt pedagogik skiljer sig 

mycket åt inom skola och förskola. Hanna menar att i förskolan sker lärandet i alla situationer 

under hela dagen. Förskolechefen med förskollärarbakgrund förstår innebörden av att se miljön 

som en tredje pedagog och inser vikten av att förskollärarna har tid för varje enskilt barn.  

3.2.3.1 Sammanfattning 

Förskolechefen bör ha erfarenhet från förskolan för att ha förståelse för förskollärarnas uppdrag 

och verksamhetens uppbyggnad. Kunskap om förskoleverksamheten bidrar till möjligheten för 

att utbyta kunskaper ur ett gemensamt perspektiv. Förskollärarna kräver någon som kan komma 

med idéer och förslag som bygger på pedagogiska resonemang  

 

3.2.4 Den samtalande förskolechefen 

Flera av de intervjuade förskollärarna säger att förskolechefen bör föra samtal om och med 

personal samt barn. Att kunna samtala ökar tryggheten samt trivseln på förskolan för alla parter 

menar Fanny. Vårt resultat visar att förskollärarna anser att mötena med pedagoger, föräldrar 

och barn ska ske dagligen ute i verksamheten. Förskollärarna uttrycker även en önskan om att 

förskolechefen ska ha förståelse för betydelsen av personlig kontakt. Lina anser att det är 

mycket lättare att föra ett samtal med en person än att prata genom mejl och telefon.  

 

Hanna menar att det är viktigt för henne att hon har en förskolechef som hon kan rådfråga och 

som därefter ger henne klara besked om vad som gäller. Hon menar att en bra förskolechef är 

någon som kan föra pedagogiska diskussioner och samtal. Förskolechefen ska vara den person 

som pedagogerna kan komma till om de behöver samtala, de flesta förskollärarna ser det som 

givet att förskolechefen ska ta sig tid för att sätta sig ner och samtala med sin personal då och 

då. Förskolechefen ska fungera som en handledare vilken pedagogerna kan gå till när de känner 

att de själva eller arbetslaget inte räcker till. Det framkommer i en intervju med Barbro att 

hennes förskolechef ser vikten av reflekterande samtal inom arbetslaget men deltar inte alltid 

själv. 

 
Det har vår chef varit bra på, att vi har fått ta ut vikarier för att kunna sitta allihop 

och kunna diskutera och reflektera tillsammans. (Barbro) 

 

Frida menar att kommunikationen och sammanhållningen mellan förskolechef och 

förskollärare ofta brister.   
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Jag känner att det brister ibland för att vi kan tillsammans ha suttit, personallag och 

förskolechef och bestämt att ja men såhär, vi har den här policyn vi gör så här i dom 

här frågorna sen kan hon backa i ett samtal med en förälder, och då står ju vi där, då 

sätts vi på pottan. (Frida) 

3.2.4.1 Sammanfattning 

Förskolechefen ska föra samtal med föräldrar, barn samt pedagoger för att öka trivseln 

och sammanhållning på förskolan. Förskolechefen ska genom samtal skapa en god 

kontakt med sin personal för att de ska känna tillit för sin chef. Förskolechefen ska 

enligt förskollärarna fungera som handledare när deras egen kunskap sätts på prov.  
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4. Diskussion 

I diskussionsavsnittet har vi som avsikt att diskutera, dra slutsatser och göra jämförelser mellan 

vårt resultat och tidigare forskning som angivits i bakgrunden samt styrdokumenten och 

skollagen. Inledningsvis kommer vi att diskutera val av metoder samt studiens tillförlitlighet. 

Därefter kommer vi att diskutera resultatet och avsluta med förslag till vidare forskning.   

 

4.1 Metoddiskussion 

Studien utgår från en kvalitativ metod eftersom vi enligt Larsson (2011) syftar till att beskriva 

hur människor uppfattar ett fenomen. Studien hade kunnat presenteras utifrån en kvantitativ 

metod om vi fastställt kategorier för vad forskning anser som betydelsefullt för förskolechefer 

och därefter utifrån ett mängdperspektiv undersökt vad de flesta anser. Studiens resultat hade 

blivit tydligare och mer överskådligt men variationer och personliga uttryck, tankar samt 

erfarenheter hade inte varit bidragande till resultatet. Larsson framhåller att en god forskning 

karaktäriseras av att den valda metoden är ett smidigt verktyg genom hela studien och bidrar till 

att forskaren får kunskap om det valda fenomenet, vilket vi även menar att vårt metodval 

resulterat i. Vi har vidare använt oss av intervjuer för att få svar på vårt syfte med 

forskningsarbetet. Intervjuer är ett bra sätt att få förståelse för människor tankar och 

erfarenheter detta menar även Kvale (1997). Eftersom vi utgått från fenomenografin vilken har 

som utgångspunkt att ta reda på hur människor erfar ett fenomen valde vi intervju som metod. 

Vi anser att en enkätundersökning inte gett oss samma djup och variation som vi fått genom 

intervjuerna.  
 

”Samtalet är en grundläggande form av mänskligt samspel. Människor talar 

med varandra – de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 

känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och 

förhoppningar och om den värld de lever i.” (Kvale, 1997 s.13) 

 

Intervjuer kan kännas skrämmande för en del av respondenterna, särskilt med tanke på det 

område våra intervjuer berörde, förskollärarnas syn på förskolechefens betydelse. Deltagarna 

kunde inte vara helt anonyma eftersom ett personligt möte mellan respondenten och forskaren 

är nödvändigt. Intervjuer kräver även att respondenten ger ett direkt svar, det finns inte mycket 

tid till eftertanke hos respondenten. Intervjuerna ger därmed forskaren möjlighet att få ett 

direkt, personligt och mer ärligt svar från respondenten. Respondenterna ges med andra ord inte 

tillfälle att utbyta åsikter med till exempel en kollega vilket då hade kunnat ifrågasätta 

trovärdigheten i vår forskning som är baserad på att ge en beskrivning av personliga 

erfarenheter och åsikter. Lantz (2007) menar å andra sidan att enbart intervjuundersökningar 

inte kan uttrycka hela sanningar om en persons åsikter. En person kan presentera sig på ett sätt 

vid en intervju men vid en observation återspegla ett annat sätt. För att få ut så mycket 

information som möjligt av våra respondenter använde vi oss av både inspelningar och 

anteckningar av de som syns men inte sägs under intervjutillfället. För att kombinera dessa 

intervjutekniker på bästa sätt borde vi använt oss av filmkamera. Kvale (1997) menar att 

videoinspelning erbjuder unika möjligheter till att tolka både de sagda och kroppsspråket. De 

viktiga är att respondenterna känner sig trygga och bekväma inför en intervju, att filma 

intervjuerna valdes därför bort. Både med tanke på tidsperspektivet och utifrån våra tidigare 

erfarenheter av videoinspelning där resultatet upplevts konstlat. Att använda diktafon och 

anteckningar är tillräckligt för att få fram ett bra råmaterial. 
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Vi la stor vikt vid att försöka göra våra respondenter trygga i intervjusituation. Detta för att få 

personerna att känna tillit för oss och vara bekväma med att dela med sig av sina upplevelser av 

ett fenomen. Varje intervju började med att vi samtalade om vår kommande yrkesroll för att 

därefter ge en beskrivning av forskningsarbetet. Kvale (1997) menar att de första minuterna av 

en intervju är avgörande för vilka svar respondenten kommer att ge. Eftersom vi eftersträvade 

ett djup och en variation i svaren borde vi möjligtvis skickat syftet och intervjuguiden till 

respondenterna innan intervjutillfället. Detta hade gett de intervjuade en möjlighet att reflektera 

över vad de vill delge oss men även ökat deras trygghet inför intervjuerna eftersom 

respondenten är medveten om vilka frågar intervjun behandlar. En av respondenterna begärde 

att få intervjuguiden mejlad till sig innan intervjun. Vi konstaterade i efterhand att hennes svar 

var mer utförliga än de övriga respondenterna. Detta kan ha berott på att hon haft mer tid till att 

fundera över sina svar men det kan även berott på att hon kände sig tryggare än de övriga 

förskollärarna vid intervjutillfället eftersom hon känner oss sen tidigare.  

 

Vi hade tyvärr inte möjlighet att välja en plats för intervjuerna eftersom vi var tvungna att 

anpassa oss efter förskollärarnas arbetstider vilket bidrog till att vi var tvungna att genomföra 

intervjuerna på varje förskola. Med medvetenhet av Lantz (2007) och Trost (2010) syn på 

miljön, upplyste vi förskollärarna vid den första kontakten med dem om att vi önskade barnfri 

tid och ett lämpligt rum för att genomföra intervjuerna. Lantz (2007) menar att platsen för 

intervjun ska vara inbjudande för att underlätta kommunikationen, rummet bör ligga avskilt för 

att minska störningsmoment såsom telefoner och intrång. Något negativt med att vi 

genomförde intervjuerna på förskolan var att vi vid några tillfällen blev störda. Detta kan ha 

påverkat vårt resultat pågrund av att åtminstone en respondent vid ett störelsemoment tappade 

tråden i berättandet och hade svårt att återuppta den. Trost (2010) menar att om vi däremot 

bjudit respondenterna till en annan plats hade störelsemomenten försvunnit men 

respondenternas trygghet av att befinna sig inom deras eget territorium hade minskat.  

 

Under intervjutillfällena använde vi oss av intervjuguiden i största möjliga mån. Detta för att vi 

i vårt resultat skulle kunna göra sammanställningar och jämförelser av den bearbetade data 

under kategorier. Tanken med att använda oss av en fenomenografisk forskningsansats var att 

få djup, bredd och variation i vår studie. Öppenheten i våra frågor har gett respondenterna 

tillfälle att berätta fritt om hur de erfar fenomenet vilket innebär att vi i vårt resultat kan 

presentera en variation av svar. Samtidigt som vi tror att om vi haft mer erfarenhet av intervjuer 

kunnat ställa personliga följdfrågor till varje respondent för att få ett än mer djup i svaren 

 

Enligt Larsson (2011) syftar den kvalitativa metoden inte heller till att ge resultat baserade på 

mängder och siffror utan en beskrivning av hur någonting är beskaffat. Det kunde varit 

intressant att presentera ett resultat av många fler respondenters svar, utgå från en annan 

teoretisk ansats och framställa resultatet procentuellt där man till exempel räknar hur många 

som nämnde lyhördhet som en önskvärd egenskap. Samtidigt vore inte resultatet då en rättvis 

beskrivning av respondenternas varierande erfaranden av fenomenet förskolechefer.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

Enligt Kvale (1997) är valideringen inte en granskning som skall göras i slutet av forskningen 

utan skall göras som en kvalitetskontroll under studiens samtliga stadier. ”Att validera är att 

ifrågasätta” (Kvale, 1997, s.219). Under hela vår forskningsprocess har vi kontinuerligt ställt 

oss frågorna vad och varför därefter hur för att sedan arbeta utifrån de (Kvale). 
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Hade mer tid funnits till intervjuer och bearbetning av data kunde vi ökat bredden av vårt 

resultat genom att fler förskollärare intervjuats, då inom samma rektorsområde. Med tanke på 

tiden valde vi ut en förskollärare från varje rektorsområde som finns representerade i den valda 

kommunen. Trost (2010) menar att intervjupersoner ska väljas med medvetenhet om att 

respondenterna ska utgöra en så stor variation och bredd som möjligt för resultatet. I studien 

finns åtta förskollärare med åtta olika chefer representerade.  

 

Eftersom vi använt oss av intervjuer för att få fram vårt resultat har vi kunnat få ett djup och en 

bredd som vi inte kunnat uppnå i användandet av en annan metod. Vi har haft möjlighet att 

ställa följdfrågor för att utöka förståelsen och få ett djup i svaren från respondenterna.  

 

Kvale (1997) menar att reliabilitet för en studie handlar om att beskrivningen av genomförandet 

av studien ska vara så väl beskrivet att studien kan genomföras av någon annan. Resultatet som 

baseras på människors åsikter via intervjuer kan däremot bli annorlunda (ibid). Problematiken 

med detta är att vår studie utgått från en fenomengrafisk forskningsansats, vilken har sitt syfte i 

att kunna ge en beskrivning av hur en person erfar och uppfattar ett visst fenomen. När vi 

intervjuat förskollärarna är det deras tankar om betydelsen av en förskolechef vi velat få fram. 

För vår studie innebär det att vårt resultat ger en beskrivning av hur åtta personer erfar ett 

fenomen. 

 

Innan vi påbörjat varje intervju har vi varit tydliga med att det som sägs under intervjun 

kommer att behandlas med största försiktighet. Det inspelade materialet kommer att raderas när 

studien är färdig, material som transkriberats kommer att förstöras och i den färdiga rapporten 

fingeras namnen på de deltagande respondenterna. Detta för att området som vi har undersökt 

är känsligt och vi vill att de som deltar ska känna sig trygga med att lämna sanningsenliga svar.  

 

4.3 Resultatdiskussion 

Förskolechefens betydelse för förskoleverksamheten har fått liten plats i den forskning som 

finns kring förskolan idag. Detta överensstämmer med Riddarsporre och Sjöviks (2011) rapport 

där författarna skriver att lite forskning finns om ledarskap i förskolan. 

 

Förskolechefen ska erbjuda förskollärarna kontinuerlig kompetensutveckling. Förskollärarna 

lägger stor vikt vid att ha den kunskap som krävs för att möta målen i läroplanen. Däremot 

anser förskollärarna att det är förskolechefens uppgift att se till att personalen har den 

kompetens som krävs för att kunna göra detta. Förskollärarnas åsikt om förskolechefens uppgift 

påminner om Skolverkets (2005) studie där resultatet visar att förskolans chef är den som 

ansvarar för att personalen i förskolan följer de riktlinjer som finns i läroplanen. 

 
”Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs 

för att de professionellt ska kunna utför sina arbetsuppgifter.” (Lpfö98, reviderad 

2010, s.16)  

 

Vårt resultat visar att förskolechefen ansvarar för kompetensutvecklingen vilket påminner om 

det som finns skrivet i läroplanen men samtidigt är det inte i läroplanen beskrivet hur 

förskolechefen ska ge kompetensutveckling. Förskollärarna önskar individanpassad 

kompetensutveckling samt utbildning som främjar verksamhetens inriktning. Vårt resultat 

påminner om Sjöstrand Lorenzattis (2008) resultat som visade på en önskan från rektorerna om 
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att kompetensutveckling bör vara utvecklande för den enskilda pedagogen. Resultatet från vår 

undersökning visar att rektorerna erbjuder samtliga pedagoger samma kompetensutveckling. 

Detta görs genom vidarebefordringar av mejl med utbildningsinformation. Vårt resultat 

motsäger resultatet av Sjöstrand Lorenzattis studie som visade att rektorerna menar att en rektor 

alltid ska se varje medarbetare som en enskild individ och tillgång så att personalen inte bara är 

en grupp som skall fösas framåt. Vidare visar vårt resultat att förskollärarna anser att 

förskolechefen ska ha mer kunskap om personalen samt arbetet som görs på den verksamhet 

som han eller hon ansvarar för.   

 

Förskollärarna har enligt vår studie en möjlighet att påverka vilken kompetensutveckling de 

skall erbjudas under medarbetarsamtalen. Vårt resultat påminner om Sjöstrand Lorenzattis 

(2008) som visade att samtal om kompetensutveckling ska ske i samråd med rektorn. Sällan 

resulterar dock möjligheten som förskollärarna i vår studie ger uttryck för i en verklighet där 

förskollärarna får individuell utbildning. I Sjöstrand Lorenzattis studie anges 

medarbetarsamtalen som det redskap rektorerna kan använda för att nå fram till pedagogerna 

och därigenom bidra till den enskilda medarbetarens utveckling. Vi ställer oss frågande till hur 

den enskilda pedagogen professionellt ska kunna möta sina arbetsuppgifter om inte 

förskolechefen genom enskild utbildning har möjliggjort detta.  

 

Förskollärarna har möjlighet att få utbildning inom nya områden samt nya metoder. Resultatet i 

Riddarsporre och Sjöviks (2011) studie stödjer vårt. Studien visar att förskolechefen ska ge sin 

personal kontinuerlig kompetensutveckling som ger förskolan möjlighet att följa pedagogiska 

trender. I vårt resultat framkommer det vidare att förskolecheferna också lägger stor vikt vid att 

hålla sin personal uppdaterad. Det läggs däremot inte stor vikt vid att förskolechefen har 

kännedom om arbetssätt eller teman förskollärarna arbetar mot.  

 

Engström-Andersson (2009), Riddarsporre och Sjövik (2011) samt skollagen (2010:800) 

påpekar samtliga betydelsen av att förskolechefen ska ha erfarenhet av ledarskap. I motsättning 

till vårt resultat framhåller ingen av dessa författare betydelsen av att förskolechefen ska ha 

erfarenhet av förskolan eller inneha förskollärarutbildning, vilket våra respondenter har 

framfört som avgörande för förskolechefens betydelse för förskoleverksamheten. Flertalet 

förskollärare är tydliga med att erfarenheter av förskolan saknas hos många av deras 

förskolechefer. Skollagen (2010:800) understryker att en förskolechef genom utbildning och 

erfarenhet ska ha pedagogisk insikt, förståelse för verksamheten samt förmågan att kunna föra 

pedagogiska resonemang. Vårt resultat motsätter det som står skrivet i skollagen om att 

förskolechefen ska kunna föra pedagogiska resonemang. Resultat från vår studie visar att denna 

förmåga saknas hos många av förskolecheferna. Kan det bero på att i kommunen där studien är 

genomförd har endast tre förskolechefer bakgrund som förskollärare? Förskolecheferna i 

kommunen har hand om både förskola och skola. Av vårt resultat framkommer det vidare att 

skolan ofta ligger i fokus för rektorer tillika förskolechefer. Förskolechefen deltar knappt i 

förskoleverksamheten utan gör enstaka besök. Pedagogerna söker stöd och uppmuntran från 

sina chefer. I vårt resultat har vi kommit fram till att lärarna är besvikna över att rektorerna inte 

bekräftar dem i deras arbete och inte är synliga i verksamheten. Resultatet bekräftas av det 

skolinspektionen (2010:15) kom fram till i sin granskning som visade att lärarna är besvikna 

över att rektorn är osynliga i den dagliga verksamheten.  

 

Axiö och Palmquist (1995) samt Sjöstrand Lorenzatti (2008) framhåller att förskolechefen har 

alltför många arbetsuppgifter samt ansvarsområden på sina axlar vilket bekräftar vårt resultat. 

Resultatet från vår studie visar som Sjöstrand Lorenzatti även menar att ekonomi samt 
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budgetarbetet upplevs ta mycket tid. Väldigt lite tid finns kvar till att samtala med barn, 

personal samt föräldrar. I likhet med Sjöstrand Lorenzattis resultat visar vårt resultat att det är 

av stor betydelse att förskolechefen kan prioritera bland sina arbetsuppgifter. Av Sjöstrand 

Lorenzattis resultat framkom det att pedagogerna uttrycker väldigt liten förståelse för 

förskolechefens höga arbetsbelastning. De resultat som vi fick fram i vår studie påminner om 

hennes resultat. Axiö och Palmquist (1995) skriver att tidsbristen leder till att utvecklingen av 

det pedagogiska arbetet blir lidande. Vår studie framhåller vikten av att verksamheten 

utvecklas. 

 

Resultatet vi fått från studien visar på en stor variation i hur förskolecheferna prioriterar sitt 

deltagande i förskolans verksamhet, antalet besök på varje förskola har en stor spridning. Vi 

ställer oss undrande till varför besöken har så stor spridning. Beror det på att förskolechefen 

saknar kunskap om vikten av att vara tillgänglig ute i verksamheten? Skolverket (2005) menar 

att betydelsen av att förskolans chef har kunskaper om förskolepedagogiken, förskolans mål 

samt uppdrag är avgörande för förskolans kvalitet. Förskolans chef ska kunna följa det dagliga 

arbetet för att ha möjlighet att bidra till en utveckling av verksamheten (ibid).  

 

Resultatet vi fått fram visar på att förskollärarna vill ha möjlighet att föra samtal och 

resonemang med sin förskolechef, Lina uttrycker ett behov av personlig kontakt med 

förskolechefen. Lina menar att en god kontakt mellan förskollärarna och förskolechefen 

resulterar i ett gott samarbete. Vårt resultat styrks av Skolinspektionen (2010:15) som 

framhåller att rektorn behöver ha kunskap om den undervisning som bedrivs för att tillsammans 

med lärarna kunna föra pedagogiska samtal och vidta förbättringsåtgärder där problem finns.  

Vår studie visar att kontakten mellan förskolechef och förskollärare sker via fåtal besök, telefon 

eller mejl, främst genom inbjudan av förskollärarna. Vårt resultat visade att samarbetet mellan 

förskolechefen och personalen på förskolan är vagt, till skillnad från Axiö och Palmquist 

(1995) som skriver att förskolan är en verksamhet med unika möjligheter till att upprätthålla ett 

särskilt gott samarbete mellan chef och förskollärare. Inom förskolan finns inte enligt 

författarna gamla traditioner av givna positioner, prestige samt auktoritärt ledarskap. 

  

Vårt resultat motsäger Romés (2008) resultat. Förskollärarna i vår studie beskriver 

förskolechefen som en ledare, en chef som är ansvarstagande samt tydlig i sitt ledarskap, 

medan lärarna i Romés studie prioriterade de mänskliga aspekterna av rektorernas ledarskap 

högst.  

 

Förskollärarna i vår studie framhåller vikten av en ledare som utvecklar verksamhet till skillnad 

från Romés resultat som visar att målformulering och utveckling av verksamheten inte beskrivs 

som en viktig del av ledarskapet. Skillnaden kan bero på att respondenterna i vår undersökning 

uttrycker en saknad av en närvarande ledare, en förskolechef som ger dem konkret 

handledning. 

 

För ökad tillgänglighet samt förståelse för förskollärarna borde förskolechefen prioritera 

annorlunda. Kanske skulle deltagande i verksamheten finnas med som en punkt i 

förskolechefens ansvar enligt läroplanen. Hade förskolechefen då fått större betydelse för 

förskoleverksamheten? Om den administrativa samt ekonomiska bördan hade lättat från 

förskolechefens axlar hade det då bidragit till en mer deltagande förskolechef eller hade 

prioriteringar ändå hamnat någon annanstans? 
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4.4 Förslag till vidare forskning 

Om vi hade haft mer tid att disponera för studien, hade det varit intressant att belysa 

förskolechefens betydelse för verksamheten både från förskollärarnas samt förskolechefens 

perspektiv. Därefter göra en jämförelse och dra paralleller mellan respondenternas svar. Vidare 

forskning utifrån vår studie hade kunnat resultera i en studie om hur förskollärarnas 

förväntningar på förskolechefen kan förverkligas. Vårt resultat visade på betydelsen av att 

förskolechefen har erfarenhet från förskolan, utifrån detta hade det varit intressant att göra en 

studie där man jämför förskolechefer med bakgrund som förskollärare mot förskolechefer med 

bakgrund som lärare. I och med den nya skollagen och reviderade läroplanen skulle man kunna 

göra en studie om vad framtida kompetenser hos en förskolechef bör vara med. 
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6 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Vad gör din förskolechef för att du ska utvecklas i din förskollärarroll? 

Hur arbetar förskolechefen för att utveckla verksamheten? 

Vad anser du att förskolechefen bör tillföra till förskoleverksamheten? 

Vilka egenskaper anser du att förskolechefen bör inneha? 

Vilken uppgift anser du är den viktigaste uppgiften för en förskolechef? 

Har du kännedom om vad förskolechefen har för arbetsuppgifter gentemot 

förskoleverksamheten? 

 


