
 

 

  

                             
                                                Examensarbete, 30 hp 

                                      Specialpedagogprogrammet, 90 hp 

                                                         Ht 2018 

  

    

 

KOMMUNIKATION- NYCKELN I 
ETT FÖRÄNDRINGSARBETE 

  

En fallstudie om pedagogers och 

förskolechefers erfarenheter av ett 

påbörjat förändringsarbete 

 

                                           Mona Backeström   

   
  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna fallstudie har varit att få kunskap om pedagogers och förskolechefers 

erfarenheter av ett påbörjat förändringsarbete som uppmärksammar ett 

kommunikationsverktyg. Frågeställningar som skulle besvaras var hur förutsättningarna var 

för att genomföra ett förändringsarbetes intentioner i förskolans verksamhet då det initierades, 

vilka främjande och hindrande faktorer de upplever finns för att implementera innehållet i 

förskolans verksamhet samt vilket behov av stöd som finns. Genom semistrukturerade 

intervjuer av fyra pedagoger och två förskolechefer samt enkätstudie med 42 informanter 

inom två förskoleområden i en kommun i Norrland har studiens syftesfrågor besvarats. 

Analysen av det empiriska materialet har inspirerats av sociokulturellt perspektiv samt funnit 

stöd av förändringsprocessens fyra faser. Resultatet visade att informanterna fått förutsättning 

att utveckla ny kunskap, däremot har inte alla pedagoger fått förutsättning till kollegialt 

lärande. Resultatet visade också att främjande faktorer som exempelvis samarbete och 

kommunikation även kan vara hindrande faktorer. Informanterna lyfte kommunikation och 

samspel som de mest betydande faktorerna i ett förändringsarbete. De behöver stöd av 

förskolechefen att det skapas utrymme för detta och specialpedagogen har en betydande roll i 

samtalen i form av samtalsledare och handledning. 

 

 

Nyckelord; Förändringsarbete, kommunikation, samspel, specialpedagogens roll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Innehåll 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 2 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 2 

Definition av centrala begrepp: .............................................................................................. 2 

Styrdokument ......................................................................................................................... 3 

Salamancadeklarationen ..................................................................................................... 3 

Förskolans ansvar enligt skollag och läroplan ................................................................... 4 

Förskolechefens roll ........................................................................................................... 5 

Examensförordningen för specialpedagoger ...................................................................... 5 

Kommunens förändringsarbete .......................................................................................... 5 

De undersökta förskolornas organisation ........................................................................... 6 

TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................... 6 

Specialpedagogens roll i förändringsarbete ....................................................................... 7 

Skolkulturens betydelse i förändringsarbete ...................................................................... 7 

Att leda en förändring ........................................................................................................ 8 

Kommunikationens betydelse i ett förändringsarbete ........................................................ 9 

Förändringsstrategier .......................................................................................................... 9 

Implementeringsforskning ............................................................................................... 10 

Top-down, bottom-up ....................................................................................................... 10 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................... 11 

Det sociokulturella perspektivet ........................................................................................... 11 

Förändringsprocessens fyra faser ......................................................................................... 13 

METOD .................................................................................................................................... 14 

Mixed methods ..................................................................................................................... 14 



 

 

Design ................................................................................................................................... 15 

Datainsamling ....................................................................................................................... 15 

Urval ..................................................................................................................................... 15 

Genomförande ...................................................................................................................... 17 

Bortfallsanalys ...................................................................................................................... 18 

Databearbetning och analys ................................................................................................. 18 

Tillförlitlighet och äkthet ..................................................................................................... 19 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 20 

RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................... 21 

Förutsättningar för att genomföra förändringsarbetet .......................................................... 21 

Främjande respektive hindrande faktorer ............................................................................. 24 

Behov av stöd ....................................................................................................................... 30 

Sammanfattning av studiens resultat .................................................................................... 32 

Analys av resultat ................................................................................................................. 34 

Förutsättningar för att genomföra ett förändringsarbete .................................................. 34 

Främjande respektive hindrande faktorer ......................................................................... 35 

Behov av stöd ................................................................................................................... 36 

Sammanfattning av analys ............................................................................................... 36 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 38 

Förutsättningar för att genomföra ett förändringsarbete ...................................................... 38 

Främjande och Hindrande faktorer ...................................................................................... 39 

Behov av stöd ....................................................................................................................... 40 

SLUTDISKUSSION ................................................................................................................ 41 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 42 

Vidare forskning ................................................................................................................... 43 

REFERENSER ......................................................................................................................... 44 

 



 

 

Bilaga 1 Intervjuguide pedagoger  

Bilaga 2 Intervjuguide pedagoger 

Bilaga 3 Intervjuguide Förskolechefer 

Bilaga 4 Följebrev 



1 

 

INLEDNING 

Examensordningen för specialpedagogutbildningen (SFS 2011:688) slår fast att 

specialpedagogen ska ha kunskap att bedriva förändringsarbeten i lärmiljön samt ge stöd till 

pedagoger i detta arbete. Dock resonerar Göransson i tidskriften Specialpedagogik (2012) om 

hur svårt det kan vara för specialpedagoger att hitta sin funktion i ett förändringsarbete. Det 

kan upplevas som ett problem för specialpedagoger att överföra utbildningens teori till praktik 

i förändringsarbete i förskolans verksamhet (Göransson, 2012). Öqvist och Cervantes (2018) 

klargör att förskolan är en frivillig pedagogisk verksamhet för barn mellan 1-5 år. Den är 

också första steget i svenska utbildningssystemet med egen läroplan för utveckling och 

lärande. Dessutom styrs förskolans verksamhet av krav och riktlinjer på förändring menar 

Ahlberg (2015). Denna styrning beskrivs i skollagen (Svensk författningssamling 2010:800) 

samt i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där det anges att förskolans verksamhet ska 

arbeta förebyggande och lärmiljön ska anpassas till alla barn och systematiskt utvecklas så att 

varje barn ges bästa förutsättning till lärande. Likväl ska förskolechefen tydliggöra hur 

förändringsarbetet ska fortskridas samt ge möjlighet till kontinuerlig återkoppling. Ahlberg 

(2015) beskriver vidare att under 90-talet överfördes delar av ansvaret över förskolan från stat 

till kommun. Syftet var bland annat att underlätta för förändringsarbeten genom att ge 

pedagogerna mer självständigt beslutsutrymme (a.a.).  

Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) menar att barn på förskolan har olika 

förutsättningar till utveckling och lärande. De hävdar att språket är barns viktigaste redskap 

för kommunikation, tankeprocesser och kunskapsutveckling. Det är också vanligt att 

diagnosen språkstörning hos barn förekommer tillsammans med andra svårigheter såsom 

koncentration och arbetsminne. Dessutom kan språkförmågan hos barn med den diagnosen 

variera mellan barnen men även hos samma barn i olika miljöer och situationer. Författarna 

framhåller att när förväntningar på barnets språkliga förutsättningar är för höga i den 

pedagogiska miljön uppstår något som Bruce et al. (2016) namnger som språklig sårbarhet.  

I likhet med Bruces et al.(2016) resonemang om lärmiljöns betydelse för språklig sårbarhet 

har en medelstor kommun i norra delen av Sverige påbörjat ett förändringsarbete som 

eftersträvar att utveckla lärmiljön i förskolorna genom att upphandla en licens för ett 

kommunikationsverktyg, det vill säga ett hjälpmedel för pedagoger att stimulera barns 

språkliga utveckling och lärande. Upphandlingen innebär att alla undervisande pedagoger i 

kommunens förskolor har tillgång till programvaran. Förändringsarbetet är initierat på grund 

av efterfrågan hos verksamma pedagoger i förskolans verksamhet och tanken är att 

specialpedagogerna på varje förskoleområde ska vara delaktiga i implementeringsarbetet av 

kommunikationsverktyget (Personlig kommunikation med logoped på centrala elevhälsan, 03 

september 2018). 

Enligt Scherp (2013) har förskolan en tydlig tradition av förändringsarbeten som initierats 

uppifrån av yttre faktorer, ett så kallat top- down perspektiv. Författaren betonar dock 

betydelsen av pedagogers djupare förståelse för de problem som möts i den pedagogiska 

praktiken samt av en inre motivation för val av ett förändringsarbete. Det beskrivs som 

bottom- up perspektiv, vilket kan skapa större möjlighet till varaktiga förändringar (a.a.). 

Trots ett bottom-up perspektiv finns risk för problem av implementeringen. 

Framgångsfaktorer vid implementering är bland annat kompetens hos pedagogerna samt en 

stödjande organisation (Löfgren, 2016). I förskolan är arbetslag en central del av 

organisationsstrukturen och när de fokuserar på både sitt eget och barnens lärande utmynnar 
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det till högre kvalitet av den pedagogiska praktiken (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

Blossing, Nyen, Söderström och Hagen (2012) beskriver den arbetslagsstyrda skolan, att 

styrkan är de skilda kompetenserna hos pedagogerna att tillsammans i nära samarbete och 

genom samtal bilda en kraft som driver utveckling framåt. Vilken form av stödfunktion 

önskar pedagoger och förskolechefer? På vilket sätt kan specialpedagogers kunskap främja 

implementering? Då jag i mitt nya uppdrag som specialpedagog kommer att möta pedagoger i 

olika förändringsarbeten är det viktigt att skapa kunskap i hur specialpedagogrollen kan 

medverka och gynna i ett förändringsarbete.    

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers och förskolechefers erfarenheter 

av ett påbörjat förändringsarbete på förskolor som uppmärksammar ett 

kommunikationsverktyg i en kommun.  

De frågeställningar som skall besvaras är:  

 Hur upplever förskolechefer och pedagoger att förutsättningarna var för att genomföra 

ett förändringsarbetes intentioner i förskolans verksamhet var då det initierades?   

 Vilka främjande respektive hindrande faktorer upplever de finns för att implementera 

innehållet i förskolans verksamhet?   

 Vilket behov av stöd finns enligt dem för att förändringsarbetet ska kunna 

implementeras gynnsamt? 

 

BAKGRUND  

Detta kapitel inleds med förklaring av de centrala begrepp som används i föreliggande studie. 

Därpå kommer en redogörelse av innehållet i förskolans styrdokument och vad som ligger till 

grund för detta innehåll. Vidare görs en kort beskrivning av examensförordningen för 

specialpedagoger. Avslutningsvis skildras den undersökta kommunens förändringsarbete samt 

organisationen av de undersökta förskoleområdena.  

 

Definition av centrala begrepp:  

Förändringsarbete 

Ahlberg (2015) menar att en planerad förändring med syfte att förändra verksamheten till det 

bättre kan benämnas som; förändringsarbete, skolförbättring eller skolutveckling. I 

föreliggande studie nyttjas begreppet förändringsarbete.  
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Språklig sårbarhet 

Språkstörning är en logopedisk diagnos som sätts i samband med en språklig utredning. 

Begreppet språklig sårbarhet bygger på ett relationellt synsätt, det vill säga att fokus förts över 

från barn till miljö. Orsakerna till språklig sårbarhet kan variera och biologiska, miljömässiga 

samt sociala faktorer sägs påverka varandra (Bruce et al., 2016). 

 

Kommunikationsverktyg 

Kommunikationsverktyget, widgit bassymbol, beskrivs som ett hjälpmedel till 

kommunikation och är en webbtjänst där möjlighet finns för pedagogerna att logga in från 

eget konto från vilken dator som helst och sedan skapa, spara och dela symbolmaterial med 

bland annat kollegor. Verktyget bygger på en bank med 14 000 symboler kopplade till 17 

olika språk. Symbolerna kommer automatiskt fram när användaren skriver ett ord, ett begrepp 

eller en mening. I en dator, på en surfplatta eller mobiltelefon finns även möjlighet att se och 

lyssna på det skapade materialet (Widgitonline.se). 

 

Pedagog 

I förskolan arbetar olika yrkeskategorier bland annat förskollärare och barnskötare. I studien 

benämns samtliga informanter oavsett yrkesexamen som pedagoger. 

 

Arbetsplatsträff 

Alla förskolor inom varje förskoleområde träffas tillsammans med ledningsgrupp en gång i 

månaden på kvällstid. Arbetsplatsträffen ingår som en del av överenskommelsen mellan 

arbetsgivaren, personal och fackförbund. Träffarna ska vara en del av verksamheten där 

aktuella och pågående ämnen bearbetas samt uppmärksamma innehåll i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Ordet arbetsplatsträff förkortas till APT i denna studie. 

 

Styrdokument 

 

Salamancadeklarationen 

Rätten till utbildning slås redan fast i förenta nationernas (FN, 1948) konvention om de 

mänskliga rättigheterna från 1948, där en av artiklarna erkänner barns rätt till utbildning. 

Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien, där 300 deltagare 

som representerade 92 regeringar träffades för att skapa en överenskommelse. Deklarationen 

grundar sig i FN:s konvention och pekar på att barn i behov av särskilt stöd ska få likvärdig 

utbildning med hög kvalité inom den ordinarie undervisningen. Där betonas även att insatser i 

barns tidiga år ska vara ett prioriterat område (Svenska Unescorådet, 2006). ”The inclusive 

school” är en central formulering i dokumentet och har resulterat till att begreppet inkludering 

blivit ett ord som flitigt används inom specialpedagogiken (Nilholm & Göransson, 2013). 

Svenska Unescorådet (2008) uttrycker att inkludering är en process som avser att möta barns 
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olika behov genom att skapa tillgänglighet till lärande samt möjlighet att vara delaktig i 

lärmiljön. FN:s konvention samt Salamancadeklarationen kan ses som specialpedagogikens 

officiella målsättning. De ligger till grund för Sveriges skollag (SFS 2010:800) och förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) som anges vila på demokratins grund (Ahlberg, 2015). 

 

Förskolans ansvar enligt skollag och läroplan 

Svenska förskolors verksamhet är politiskt styrd av riksdag och regering. Från att ha varit en 

regelstyrd verksamhet under Socialdepartementet blev förskolan i slutet av år 1990 en 

målstyrd pedagogisk verksamhet under Utbildningsdepartementet. Det medförde att nya och 

mer preciserade krav på innehållet i verksamheten, framför allt gällande lärande och fostran. 

För att garantera en likvärdig förskola för alla barn oavsett var i landet barnet befinner sig 

kom även krav på att ett systematiskt kvalitetsarbete ska införas i förskolans verksamhet 

(Ekström, 2007). Kommuner hanterar sitt uppdrag genom kvalitetsarbete som ska utgå från 

nationella mål och skollagen (SFS 2010:800) samt läroplan för förskolan (Skolverket, 2016).   

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska förskolans verksamhet bedrivas på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Ett sätt att bedriva verksamheten utifrån forskning och praktik är att 

driva förändringsarbeten som integrerar med förskolans kvalitetsarbete (Ahlberg, 2015). I 

skollagen (SFS 2010:800), 4 kap. 3§ beskrivs att kvalitetsarbetet i förskolan innebär att 

pedagoger systematiskt planerar och utvecklar verksamheten där förskolechefen är högst 

ansvarig för att arbetet genomförs. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att 

förskolan ska skapa goda villkor för alla barns lärande. Enligt Strandberg (2016) är ett av 

dessa villkor verksamhetens lärmiljö. Han menar vidare att förskolans läroplan präglas av ett 

sociokulturellt perspektiv där bland annat barnens tillgång till goda lärmiljöer är av mycket 

stor betydelse för barns utveckling och lärande. 

Läroplanens (Skolverket, 2016) mål anger inriktning för vad förskolan ska arbeta efter och 

sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. Det finns inga mål att 

uppnå som anger vad barnen ska kunna eller åstadkomma vid olika tidpunkter utan det är 

kvaliteten på den pedagogiska verksamheten som ska utvärderas eller bedömas, inte barns 

individuella prestationer. Strandberg (2016) menar att observationer av barns utveckling och 

lärande ska ske återkommande. Dessa observationer ska användas för att ge förskolans 

pedagoger syn på vad som kan göras för att stödja varje barn. Enligt läroplanen (Skolverket, 

2016) ska barn som är i behov av särskilt stöd få den omsorg som behovet kräver och barnets 

bästa ska vara en förutsättning för all verksamhet. Begreppet barn i behov av särskilt stöd 

syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp, utan alla barn behöver stöd för sin 

utveckling i förskolan. Vissa barn är i behov av särskilt stöd under hela sin tid på förskolan 

medan andra behöver stödet under perioder (Skolverket, 2005). Läroplanen anger vidare att 

stöd och särskilt stöd i första hand ska ges inom barngruppen. Alla barn har på så sätt 

möjlighet att uppleva välbefinnande, övervinna svårigheter och få känna sig som en viktig del 

i gruppen. Barngruppen blir då betydelsefull även för det enskilda barnets utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016). När det gäller barns utveckling mot målen, säger skollagen att 

hänsyn ska tas till barns individuella behov samt att de ska få stöd och stimulans i sin 

utveckling och lärande (SFS 2010:800).  
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Förskolechefens roll 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) anger att förskolans verksamhet ska anpassas till alla 

barn och systematiskt utvecklas så att varje barn ges bästa förutsättningar till lärande. 

Förskolechefen ska ge förutsättningar för det pedagogiska arbetet och kontinuitet för 

utvecklingsarbeten samt har ett övergripande ansvar för att verksamheten följer läroplanens 

mål och att förskolans arbetssätt utvecklas så att barnens utveckling och lärande främjas 

(Skolverket 2016). Förskolechefen ska också tillsammans med arbetslaget som står närmast 

verksamheten granska hur arbetet ska utformas. Det är även dennes skyldighet och ansvar att 

utforma arbetslag och förskolans lärmiljö så att barnen får bästa möjlighet till utveckling och 

lärande (a.a.). 

 

Examensförordningen för specialpedagoger 

Högskoleverket (2012) beskriver hur specialpedagogutbildningen utvecklats. År 1990 

beslutade nämligen riksdagen att tillsätta en ny specialpedagogutbildning. Den nya 

utbildningen innehöll flera nyheter jämfört med den tidigare speciallärarutbildningen. 

Hädanefter skulle utbildningen inriktas mot handledning istället för undervisning och 

specialpedagogerna skulle erhålla grundläggande kunskaper inom forsknings samt 

utvecklingsområdet. Detta för att förbereda specialpedagogerna för att kunna driva ett 

utvecklingsarbete i kommunerna. På grund av detta påvisar examensförordningen (SFS 

2011:688) att handledning för pedagoger är ett prioriterat uppdrag för specialpedagoger. 

Dessutom bygger specialpedagogutbildningen på ett relationellt perspektiv och lydelsen i 

examensförordning för specialpedagoger (SFS 2011:688) är därför tydlig med att 

specialpedagoger ska medverka i det förebyggande arbetet och i arbetet med att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, vilket även kan tolkas som en personalstödjande 

resurs. (a.a.). 

 

Kommunens förändringsarbete  

I den aktuella kommunen där studien genomförts finns en central elevhälsa som består av 

psykologer, logoped, sjuksköterska samt kurator. Specialpedagoger eller annan 

specialpedagogisk kompetens finns fördelade på varje rektorsområde. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska det finnas elevhälsa i alla skolformer från förskoleklass och uppåt. Elevhälsan 

ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Insatserna ska stödja barnets utveckling 

mot utbildningens mål. Politikerna i kommunen har tagit ett beslut om att utvidga elevhälsan 

(logoped och psykolog) till att även gälla kommunens förskolor. Kommunen har genom en 

styrgrupp bestående av olika representanter från utbildningsförvaltningen, verksamhetschef 

samt logoped från centrala elevhälsan upphandlat en licens till ett kommunikationsverktyg. 

Förändringsarbetet är förankrat hos skolledare, förvaltning och ledningsgrupp i kommunen. 

Det är dock ovanligt att kommunen genomför satsningar för 1- 16 års perspektiv, det vill säga 

samtliga skolstadier från förskola till årskurs nio. Det är mer vanligt att satsningar görs för 

olika skolstadier. Syftet med denna satsning är att förbättra undervisningen och lärmiljön för 

de barn och elever som inte klarar de förväntningar som ligger inom ordinarie verksamhet. 

Genom tillgång till kommunikationsverktyget kan pedagogernas visuella arbetssätt utvecklas 

så att barn i språklig sårbarhet ges bättre förutsättning att tillgodogöra sig undervisningen. På 

så sätt ökas möjlighet för alla barns likvärdighet för lärande och utveckling. Målet med 

satsningen är att samtliga pedagoger i kommunen har kunskap om samt använder visuellt stöd 
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i den vardagliga verksamheten och att arbetet ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 

förändringsarbete har hunnit olika långt i kommunens olika rektors- och förskoleområden 

(personlig kommunikation med logoped på centrala elevhälsan, 03 september 2018). I 

föreliggande fallstudie har två olika förskoleområden valts för närmare undersökning av 

förändringsarbetet. 

 

De undersökta förskolornas organisation 

De fem förskolorna som innefattas i studien ligger belägna i en medelstor kommun i 

Norrland, uppdelade på två olika rektorsområden. Det är kommunala förskolor där varje 

område har cirka 150 barn inskrivna. Upptagningsområdet är hela kommunen, både tätort 

samt byar i anslutning till tätorten. Tre av förskolorna ligger geografiskt nära varandra och i 

samma stadsdel. Detta förskoleområde benämns som förskoleområde A i studien. Det andra 

området som benämns som förskoleområde B, innefattar en förskola som ligger i samma 

stadsdel och även geografiskt nära förskolorna i område A, samt en förskola belägen i 

utkanten av staden. Område A har en ledningsgrupp där förskolechef, specialpedagog, 

pedagogista, KBT (kognitiv beteende terapeut) pedagog ingår samt cirka 28 pedagoger 

uppdelade på tre förskolor. Område B har en ledningsgrupp bestående av förskolechef, 

pedagogista, KBT pedagog, logoped samt cirka 22 pedagoger fördelade på två förskolor. 

Utöver pedagogisk personal finns administrativ personal, lokalvårdare, måltidspersonal och 

vaktmästare. Varje förskola består av två till fyra avdelningar. På de olika avdelningarna finns 

arbetslag som består av förskollärare och barnskötare. Varje arbetslag möts en gång i veckan 

på gemensam planeringstid, så kallad arbetslagsplanering. En gång i månaden möts samtliga 

pedagoger inom området på en gemensam APT tillsammans med ledningsgruppen. Eftersom 

flertalet förskolor ligger inom samma område sker en gemensam APT, medan förskolan som 

är belägen i utkanten av staden har en egen APT tillsammans med annat närliggande 

förskoleområde. I varje förskoleområde finns ett så kallat barnhälsoteam som är en 

motsvarighet till skolans elevhälsoteam. Barnhälsoteamet består av förskolechef, 

specialpedagog, KBT pedagog samt en pedagog från en av förskolorna. Barnhälsoteamet 

träffas en gång i månaden. Förändringsarbetet är förankrat hos skolledare, förvaltning och 

ledningsgrupp i kommunen. Tanken är att Specialpedagogerna på varje rektorsområde ska 

vara delaktiga i implementering av kommunikationsverktyget på förskolorna. Utvärdering av 

verksamheten, systematiskt kvalitetsarbete, sker varje år under vårterminen då samtliga 

pedagoger deltar. Utifrån den utvärderingen sätter förskolans pedagoger upp särskilt utvalda 

mål som styrs av ledningsgruppen. Under läsåret 2018/ 2019 har samtliga förskolor i 

kommunen språk och kommunikation som utvecklingsarbete (Personlig kommunikation med 

förskolechef i X kommun, 10 september 2018).  

 

TIDIGARE FORSKNING 

Denna studie syftar till att skapa kunskap om betydelse av olika faktorer i ett 

förändringsarbete och vilken funktion specialpedagoger kan ha. För att möta syftet redovisas 

forskning inom området förändringsarbete som är relevant för studien. Strävan har varit att 

finna så aktuell litteratur som möjligt som även är originalkällor. Med hjälp av svenska 

nyckelord har sökningar gjorts på Internet via söktjänsten Google. Med utgångspunkt från  

engelska nyckelord har sökningar gjorts med hjälp av referensdatabasen ERIC och Google 

Scholar via Umeå Universitet. Dessutom har källor sökts utifrån referenslistor i uppsatser och 
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annan litteratur. På grund av relevanta och än idag bärande teorier redogörs även forskning av 

äldre årgång.  

Forskningslitteraturen presenteras under rubriker som ligger nära studiens forskningsfrågor. 

Detta kapitel inleds därmed med en genomgång av forskningslitteraturens syn på 

specialpedagogers roll i förskolors förändringsarbeten. Därefter följer avsnitt som behandlar 

forskningens uppfattningar av skolkulturers, ledarens samt kommunikationens betydelse vid 

förändring. Vidare redogörs för olika förändringsstrategier hos människor. Kapitlet avslutas 

med forskares syn på implementering och en kort beskrivning på skillnaden mellan top-down 

och bottom-up process.  

 

Specialpedagogens roll i förändringsarbete 

Enligt Ahlberg (2015) är specialpedagogens roll i förskolan att skapa villkor och 

förutsättningar som främjar alla barns lärande. Däremot kan den specialpedagogiska rollen 

skilja sig på förskolor beroende på olika kulturer som påverkar både organisationen och den 

pedagogiska praktiken. Vidare menar Ahlberg att det bedrivs förändringsarbeten på många 

förskolor i landet med syfte att utveckla verksamheten där specialpedagogen har en betydande 

roll, medan specialpedagoger på andra håll inte alls är involverade (a.a.). En av de största 

utmaningarna som pedagoger möter i sin pedagogiska vardag är en ökad variation avseende 

hur barns lärande ser ut, menar Kotte (2017). Således är det den växande sociala 

komplexiteten och variationen bland barn som utmanar pedagoger till att ständigt reflektera 

kring hur de på bästa sätt kan stödja alla barn i deras utveckling. Kotte anser därmed att 

pedagogens val av pedagogiska tillvägagångsätt fyller en central roll för implementering av 

inkluderande lärmiljöer (a.a.). I likhet med dessa tankar anser forskare (Kotte, 2017; Persson 

& Persson, 2012) att det behövs ett tydligare samarbete med en specialpedagog för att uppnå 

en förändring i lärmiljön. Att specialpedagoger behövs i förskolan, konstaterar även Renberg 

och Brodin (2014) då rapporter från svenska förskolor klargör att många pedagoger framför 

att de behöver stöd för att kunna hjälpa alla barn och ge dem bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling eftersom det numera konstateras att barn påverkas av den sociala kontext som de 

befinner sig i (a.a.). Det visar sig dock att pedagoger i förskolan utgår från olika perspektiv 

när de identifierar problematiska faktorer. Några utgår från barnets individuella egenskaper, 

medan andra riktar fokus mot organisationen i verksamheten (Sandberg, Lillvist, Eriksson, 

Björck‐Åkesson & Granlund, 2010). Från att tidigare ha fokuserat på barn i behov av särskilt 

stöd individuellt, har specialpedagogen numera ett förändrat uppdrag med mer kompetens 

inom handledning för att kunna utveckla förskolans verksamhet, menar Bladini (2004). Hon 

framhäver att rollen som samtalsledare kan medverka till reflekterande samtal, där samtalen 

kan skapa förändring för pedagogens tänkande om det egna arbetet. På liknande sätt menar 

Sherp och Sherp (2007) att genom att frågor blir besvarade i samtal innebär det samtidigt att 

nya frågor skapas och ny kunskap utvecklas. På så sätt kan specialpedagogen vara en 

förändringsagent i ett förändringsarbete (Bladini, 2004). 

 

Skolkulturens betydelse i förändringsarbete 

Skolkulturer beskrivs som abstrakta och svårfångade. De är dock närvarande i varje förskolas 

vardagsarbete och beskrivs vara både en del av organisationen, som till exempel 

arbetsscheman och samarbete, men till största delen består kulturen av värderingar samt 

relationer mellan individer (Berg, 2011; Blossing, 2003; Ekstam, 2005; Hallinger, 2016; 
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Hargreaves, 1998; Scherp, 2013). Tillika anser Blossing (2013) att en skolkultur som 

signalerar att alla ska ha samma uppgifter och befinna sig på samma statusnivå missgynnar 

verksamheten att utvecklas. Dock kan en alltför byråkratisk och toppstyrd organisation också 

verka begränsande för förändring. Han framhåller därför vikten av att titta på och analysera 

den egna kulturen. Dessutom är vissa skolkulturer i förändringsarbeten mer önskvärda än 

andra eftersom den har stor betydelse för vilka insatser som ska göras när en förändring 

initieras. Det tar emellertid tid att förändra en skolkultur, menar Blossing (2013). En studie för 

20 år sedan (Hargreaves, 1998) påtalar att fyra olika typer av skolkulturer identifierats. 

Hargreaves skiljer på dessa fyra, där den individualistiska kulturen är den mest vanliga 

kulturen och karaktäriseras av att arbetsuppgifterna är uppdelade på varje individ till största 

delen avskild bakom stängda dörrar. Studien visar vidare att det i den balkaniserade 

skolkulturen förekommer samarbete, dock mellan mindre undergrupper som är uppdelade och 

starkt isolerade mellan varandra och med varaktiga gränser som hindrar gemensam 

kommunikation. Vidare menar Hargreaves att samarbetskultur är den mest gynnsamma 

skolkulturen för förändringsarbete, eftersom samarbetskulturen kännetecknas av arbete som 

fördelas till arbetslag som utvecklas i sitt yrke genom utbyte av erfarenheter, reflektioner och 

möjlighet till att gemensamt lära av varandra. Han beskriver också att samarbetskultur bland 

annat innefattar temaarbeten, kollegial handledning, informella möten och samtal för att lösa 

vardagliga svårigheter. Resultatet av Hargreaves studie visar att strävan ofta är mot en 

samarbetskultur och risken finns att en påtvingad kollegial kultur utan spontana 

samarbetsrelationer kan leda till bristande motivation (Hargreaves, 1998). Fullan och 

Hargreaves (2015) framhåller också betydelsen av en kollegial sammanhållning och stöd. De 

menar att pedagogers kraft består av ett professionellt kapital vilket inkluderar ett mänskligt 

kapital som pekar på den enskilde pedagogens kompetens, ett socialt kapital som avser hur 

pedagogen förmår skapa relationer med barn och kolleger samt ett beslutskapital som 

indikerar hur pedagoger enskilt eller tillsammans kan fatta effektiva beslut. Enligt Fullan och 

Hargreaves (2015) måste ett förändringsarbete vara kollektivt projekt både inom förskolor 

men även mellan förskolor för att det ska vara gynnsamt.  

 

Att leda en förändring 

Från ett intresse med fokus på modeller för hur ett ledarskap ska utövas, menar Hallinger 

(2016) att uppmärksamhet istället bör riktas på interaktionen mellan kontext och ledarskap, då 

det finns många faktorer i kontexten som är betydelsefulla och som ledaren behöver 

analysera. Förutom vem ledaren är spelar det roll vilken förskola det är samt var den är 

belägen geografiskt. Vidare pekar Hallinger även på den sociokulturella, ekonomiska samt 

politiska kontexten. Eftersom det är många faktorer som är av betydelse menar han att hänsyn 

måste tas till den multipla kontextens betydelse till skillnad från Grosin (2002) som menar att 

framgångsfaktorerna enbart kan förklaras av förskolors pedagogiska och sociala klimat. Även 

Ekstam (2005) betonar kontextens betydelse. Han betonar sambandet mellan struktur i en 

organisation och en ledares strategi när ett förändringsarbete initieras. Enligt Fullan (2010) är 

en ledare dessutom inte beständig utan byts ofta ut. Därför är det viktigt att dels ge specifik 

kompetens hos medarbetare samt skapa utrymme för kollegialt lärande. Att tillsammans 

ansvara för förändring i den vardagliga pedagogiska praktiken ger motivation. ”They and their 

staffs are clearly in the driver’s seat” (Fullan, 2010 s.14 ). Han framhåller dessutom att 

målinriktat, ömsesidigt lärande är hemligheten i ett förändringsarbete och att ledaren 

tillsammans med övriga deltagare ska träffas återkommande för att uppfölja arbetet (a.a.). 
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Kommunikationens betydelse i ett förändringsarbete 

Studier visar (se Ekman, 2004) att det finns formell och informell kommunikation inom en 

organisation, där den formella avser allt som är planerat och arrangerat för att få 

organisationens samarbete att fortlöpa. Han menar att den formella kommunikationen kan ske 

i olika riktningar, vertikalt uppåt och nedåt och horisontellt. Ekman beskriver vidare att den 

informella kommunikationen kan sägas vara den som sker horisontellt i en verksamhet där 

ämnena som lyfts oftast är sådant som de anställda inom verksamheten har gemensamt, till 

exempel arbetsförhållanden. Informell kommunikation i sin tur tar plats överallt där det finns 

möjlighet under arbetstid, vilket Ekman lyfter som den mest betydelsefulla ingrediensen i ett 

förändringsarbete. Därför är det viktigt att det finns många mötesplatser för att ett informellt 

informationsutbyte kan ske (a.a.). Det är också viktigt att ledare i ett förändringsarbete visar 

tydlighet och informerar sina medarbetare öppet om vad situationen kräver. Att chefen är 

tillgänglig och för en dialog som visar på intresse av arbetet och omtanke om individen är av 

stor betydelse. Han menar vidare att kommunicera i en förändring innebär även att ledaren ska 

informera samt skapa engagemang och motivera till medverkan. Författaren pekar på vikten 

av en ömsesidig dialog med medarbetarna (Ekstam, 2005). Även Ärlestig (2008) anser att 

utvecklingssamtal är speciellt betydelsefulla i samband med ett förändringsarbete. Hon 

betonar i likhet med Ekstam (2005) vikten av kvaliteten på strukturen kring samtalen. Genom 

att genomföra kontinuerliga utvecklingssamtal med var och en, anser båda författarna att 

ledaren kan ge tidig information vid rätt tidpunkt, i förbyggande syfte att stötta individen i en 

förändringsprocess. Kommunikation handlar om kvalitet snarare än kvantitet och kan på så 

sätt bli ett framgångsrikt verktyg i förändringsprocessen (Ärlestig, 2008). Dessutom måste 

ledaren även förmedla förtroende för medarbetarna, göra dem delaktiga samt delegera viktiga 

uppgifter, menar Ekstam (2005). För visat engagemang och intresse av medarbetarnas arbete 

behöver de också få kontinuerlig återkoppling av ledaren (a.a.). Mot detta resonemang 

invänder Levinsson (2010) som frågar sig om förväntningar på förändringsledare är 

realistiska. Han hänvisar till att ledare förväntas vara experter, och samtidigt handleda 

pedagogerna. Han ifrågasätter likaså hur ledare ska kunna utveckla den breda och omfattande 

kompetensen som behövs för att motsvara förväntningarna (a.a.). 

 

Förändringsstrategier 

Livet består av förändringar som oftast inte går att påverka. Det som kan påverkas är 

individens tankar, känslor och vanor. Med andra ord är en förändringsprocess handlingar som 

individen inleder för att få hjälp att ändra tankar, känslor eller beteende. Men en lyckad 

förändring består inte bara någon månad utan år efter år. Därför är nyckeln till en lyckad 

förändring att använda rätt strategi vid rätt tillfälle (Prochaska, Norcross & DiClemente, 

1995).  Några forskare (Angelöw, 2010; Ekstam, 2005) menar också att förändring kan 

definieras som att något ändras från ett tillstånd till ett annat. Eftersom förändring är en 

psykologisk process då individer måste lämna en känd föreställning om verkligheten för att 

möta nya krav i en ny situation framhåller författarna människors olika reaktioner vid en 

förändring. Således beskriver Angelöw (2010) tre olika sätt att värdera den pågående 

förändringen på. Det första är den irrelevanta förändringen. Det innebär varken några positiva 

eller negativa konsekvenser för en persons välbefinnande. Den andra är den positiva 

värderingen då personen bemöter förändring positivt och ser det som en utmaning, medan den 

tredje är den negativa förändringen då upplevelsen är negativ eftersom den nuvarande 

situationen känns trygg och det nya blir ett steg i det okända. Hur personer möter förändring 

beror bland annat på hur livssituationen i övrigt ser ut samt om den är självvald eller 
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påtvingad utan delaktighet. På så sätt är pedagoger som är delaktiga och motiverade till en 

förändring en förutsättning för ett gynnsamt förändringsarbete. (a.a.).  

 

Implementeringsforskning 

Resultatet av forskning visar att implementering är en komplex process med många faktorer 

och perspektiv att ta hänsyn till (Blossing et al., 2012; Fullan, 2007; Löfgren, 2016; Scherp, 

2013; Sannerstedt, 2001). Tillika framhåller både Lundqvist (1992) och Fullan (2007) att 

implementering inte är en enskild händelse utan menar att det finns tre faktorer att ta hänsyn 

till. Den första är om individen förstår beslutet och är väl medveten om vad som ska 

implementeras. För det andra måste individen ha tillräckligt med resurser för att kunna 

genomföra förändringen samt för det tredje vilja genomföra beslutet (a.a.). Redan år 1998 

visar en studie (Hargreaves, 1998) att även tiden är en faktor som kan påverka ett 

förändringsarbete på grund av att administrativa uppgifter ökar och på så sätt inkräktar på 

pedagogernas arbete. För att tiden ska vara en vän och inte en fiende för pedagoger behöver 

de få möjlighet att ägna den åt något som har verklig betydelse. Forskning (Scherp, 2013) 

påtalar att förändringsprocesser måste förstås utifrån ett implementeringsperspektiv. Det vill 

säga att någon eller några har en uppfattning om en förändring som behöver genomföras i 

verksamheten. Vidare menar Sherp att de personer som inte är positiva till förändringen 

uppfattas vara ”bromsklossar” (s. 28) och därmed ett problem i implementeringsarbetet. Sett 

från deras perspektiv är de personer som vill genomföra en förändring i sin tur bromsklossar 

eftersom de utgör ett hinder för de som vill fortsätta som förut. Därmed kan alla som arbetar i 

en organisation betraktas som bromsklossar och en förändringsprocess handlar om att hantera 

dessa problem på bästa sätt för att motivera till förändring (a.a.). Enligt Löfgren (2016) kan 

implementering också analyseras från olika forskningsperspektiv, där direktiv kommer utifrån 

eller uppifrån i organisationen det vill säga top-down eller inifrån verksamhetens egna behov 

som kallas bottom-up. 

 

Top-down, bottom-up 

Studiens undersökta förändringsarbete bygger på bottom-up perspektiv, men för att lättare 

förstå det behövs en förklaring även på det motsatta begreppet, top-down.  

Fram till 1980- talet fokuserades implementeringsforskning på top-down perspektivet. När 

beslutsfattarna började analysera varför många implementeringar inte verkställts enligt 

direktiv, började forskningen sätta fart och därigenom lyftes det så kallade bottom-up 

perspektivet (Löfgren, 2016). Stewart, Manges och Ward (2015) benämner top-down 

perspektivet som ett perspektiv där beslut om en förändring eller implementering kommer 

uppifrån en chef eller ledningsgrupp. Följaktligen är det beslutsfattarens föresatser som styr 

och det är beslutsfattaren som planerar genomförandet. Vidare menar Stewart et al. att top-

down-perspektivet bygger på en rangordnad struktur där ledningen planerar generellt och 

strukturen blir mer preciserad desto närmare det kommer deltagarna som ska genomföra 

besluten. De beskriver att kontrasten till top-down-perspektivet står perspektivet bottom-up 

(a.a.). En studie för 22 år sedan (Sabatier, 1986) visar att detta perspektiv tillkom som en 

kritik och reaktion mot en beslutsprocess som var hierarkiskt styrd. Enligt Sabatier fokuseras 

istället bottom-up processer som gör beslut möjliga att genomföras, samt det kritiska 

slutskedet då deltagarna närmast verksamheten har möjlighet att påverka resultatet (a.a.). 

Inom bottom-up perspektivet finns enligt vissa forskare (Berg, 2011; Scherp, 2013) ett 
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handlingsutrymme där pedagogers uppfattningar om förändringsarbeten handlar om att hitta 

lösningar på de problem eller dilemman de möter i den pedagogiska vardagen. De menar att 

när barnets utveckling inte sker som förväntat uppstår en obalans hos pedagoger, som leder 

till motivation för eget lärande och förändring (a.a.). Dock hävdar Sannerstedt (2001) att 

oavsett perspektiv, finns det ingen fullständig sanning utan det finns svagheter och styrkor 

beroende sammanhanget. Andra forskare (Fullan, 1994; Hill & Hupe, 2002) framhåller att en 

sammanslagning av perspektiven är det mest framgångsrika eftersom beslutsfattaren med 

insikt om helheten och deltagaren med en närhet till verksamheten kan komplettera varandras 

kunskaper i organisationen och på olika nivåer. Enligt Fullan (2007), Scherp (2013) och Säljö 

(2012) är dock det mest betydelsefulla relationen, kommunikationen och samarbetet mellan 

deltagarna som ska vara delaktiga i förändringsarbetet. En implementering anses därefter som 

genomförd när en ny metod eller ett arbetssätt är etablerat i hela gruppen där 

implementeringen genomförts (Blossing, 2012; Fixsen, Naoom, Blase, Friedman & Wallace, 

2005; Prochaska, 1995). 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Denna studie har inspirerats av Säljös (2013, 2011) definitioner av sociokulturellt perspektiv 

samt vägletts av Blossings et al. (2012) teori om förändringsarbetets fyra faser. Eftersom ett 

förändringsarbete i förskolan ofta tar lång tid och undersökningen av detta arbete sker i ett 

tidigt stadium är fokus på initiativfasen samt implementeringsfasen. 

 

Det sociokulturella perspektivet 

För att utveckla förståelse för faktorer som påverkat informanternas erfarenheter av det 

påbörjade förändringsarbetet har analysen i studien funnit stöd av begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet, vilket betraktar utveckling och lärande som en samspelsprocess 

mellan människor och omgivning, där den pedagogiska teoretikern Lev Vygotskij anses vara 

en föregångare. Ett flertal andra teoretiker har senare vidareutvecklat hans tankar (Säljö, 

2013). Säljö (2011) talar genomgående om det sociokulturella perspektivet, vilket han menar 

kan förhållas till flera olika fält till skillnad från teori som är mer statisk och förklarar ett 

fenomen på ett visst sätt. Säljö (2013) beskriver förståelse av människan som en kulturell, 

historisk och kommunicerande varelse. Han menar vidare att social interaktion är ett centralt 

begrepp i det sociokulturella perspektivet. Det är genom kommunikation med andra som 

befinner sig i samma utvecklingszon som människan blir delaktig i samhällets gemensamma 

erfarenheter och utvecklar sitt lärande. Likaså genom kulturella redskap förändras sättet att 

kommunicera och därmed människans sätt att lära (a. a). Det finns emellertid kunskap både 

inom och mellan människor, men det är framför allt kunskap som finns mellan människor 

som utvecklas genom samspel emellan dem, när de försöker samordna sina perspektiv och 

gemensamt hantera situationer (Säljö, 2011). Det sociokulturella perspektivet får dock en del 

kritik att i allt för stor utsträckning ersätta det individuella lärandet med ett kollektivt lärande 

snarare än en holistisk bild av hur de fungerar tillsammans (Hager, 2011).  

Under följande rubriker redovisas begrepp som kan kopplas till sociokulturellt perspektiv och 

som anses relevanta för denna studie;  
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Mediering och artefakter 

Enligt Säljö (2013) är mediering ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, 

där begreppet kan förstås som ett sätt att tolka och hantera världen genom samspel mellan 

människor med hjälp av olika redskap, så kallade artefakter. Han menar att människan omges 

av både intelligenta och fysiska artefakter. En intelligent artefakt är språket som är ett viktigt 

kulturellt redskap som människan föds med och eftersom alla samtal är uttryck för mediering 

är människan genom interaktion ständigt medierande resurser för varandra. Han beskriver att 

människan skapat fysiska artefakter för att underlätta sin vardag, såsom klockor, pennor och 

datorer. Dessa artefakter hjälper också människan att kommunicera. Vidare påpekar Säljö att 

fysiska artefakter inte ska ses som döda ting, eftersom de är uttryck för mänskliga insikter, 

erfarenheter och värderingar som konstruerats in i verktyg och blir på så sätt medierande 

redskap. Många fysiska artefakter kan däremot upplevas abstrakta och svåra att förstå sig på. 

De kan exempelvis stimulera till en pedagogisk situation när en pedagog försöker förklara för 

den lärande hur redskapet ska användas och den lärande försöker i sin tur förstå vad 

pedagogen strävar efter att förmedla. Det blir på så sätt en form av samtänkande som är 

grundläggande för lärande. (a.a.). 

 

Kontextens betydelse för lärande och motivation 

Säljö (2013) menar att det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande är en del av 

människors vardag och liv och inte enbart en konsekvens av undervisning. Lärande sker i alla 

sammanhang och i varje handling. Genom att samspela och samarbeta med andra blir 

människor delaktiga i både kunskaper och erfarenheter, men eftersom lärande är en 

individuell inre och tyst process skapad i sin sociala kontext finns det inte några säkra yttre 

tecken på när lärande uppstår. Säljö skriver att ”Lärande är en osynlig och svårfångad 

företeelse” (Säljö, 2013 s. 237). Han betonar att individens lärande påverkas av kontexten, det 

vill säga vilka verktyg som är tillgängliga, vilka normer som finns och vilka krav som ställs. 

Trots denna påverkan är dock individen fortfarande aktör och påverkar sin egen fortsatta 

utveckling. Från ett sociokulturellt perspektiv framhålls både den motivation som finns 

inbyggd i samhällets förväntningar samt lärmiljöer och situationer som stimulerar till aktivt 

deltagande (a.a.). Dessutom menar Dysthe (2003) att få möjlighet att delta i en grupp och 

känna sig betydelsefull samt få uppskattning för sitt kunnande ger motivation för fortsatt 

lärande. Hon anser det avgörande om gruppens syn på lärande och kunskap betraktas som 

viktiga, påverkar individens upplevelse av meningsfullhet och viljan att lära (a.a.). 

 

Utvecklingszon 

För att betona den avgörande betydelsen av samspelet med andra för utveckling och lärande 

uppfann Vygotskij (1978) begreppet the zone of proximal development. Säljö (2014) hänvisar 

till Vygotskijs teori där begreppet fokuserar situationer med samspel och samarbete mellan 

människor i specifika aktiviteter. Säljö beskriver vidare att den proximala utvecklingszonen är 

skillnaden vad individen kan klara av ensam och utan stöttning, och vad denne person kan 

klara av under ledning eller i samarbete med andra. De kompetenser som ligger inom räckhåll 

finns i utvecklingszonen och utgörs av kunskaper/färdigheter som är beroende av yttre stöd. 

Därför behövs stöd och hjälp från andra eller olika stödstrukturer för att nå dit (a.a.). Säljö 

(2011) beskriver att det dock inte är enbart den person som är mindre erfaren som lär sig av 
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den som kan mer. Mycket pekar på att samtliga personer i samarbetet utvecklar nya kunskaper 

genom att lyssna, förklara, argumentera, omformulera samt tänka om. Han menar att genom 

att lyssna på andra människor i sådana sammanhang medieras nya tankar som bidrar till att 

individen ser världen med nya ögon och får nya tankegångar. Enligt Säljö innebär därför 

stödet en hjälp som går i riktning mot nya kunskaper, tidigare okända begrepp eller förståelse 

på nya nivåer. 

 

Digital teknik som stöd för lärande 

Säljö (2010) framhåller att lärande och kunskap har olika innebörd i olika historiska 

tidsskeden. Vad som skiljer är de sociokulturella resurser, såsom verktyg eller artefakter som 

kan förekomma i samspelet med omvärlden. Han beskriver att i takt med att verktygen och 

tekniken för mediering utvecklas, förändras människornas kunskapsbehov och ett verktyg 

som snabbt fått en betydande roll i dagens samhälle är datorn. Däremot frågar sig många 

pedagoger hur de kan möta och anpassa sig till utvecklingen (a.a.). Tekniken för 

kommunikation blir i ökad omfattning föremål för lärande och pedagoger behöver därför få 

undervisning att använda datorn som verktyg, anser Säljö (2014). Han klargör att den nya 

digitala tekniken med all dess information som finns att tillgå medierar kunskap på ett nytt 

och annorlunda sätt än texter. Det är ett redskap som stöder interaktivitet, det vill säga att 

människa och dator kommunicerar med varandra, eftersom datorn kan svara på tilltal från 

människan, vilket inte en text kan (a.a.). Säljö (2010) beskriver att när interaktiviteten 

utvecklas och det abstrakta kan konkretiseras och visualiseras, finns möjlighet att genom 

digital teknik visa människor tredimensionell visualisering. I anknytning till visualisering 

menar han att simulering sker då tekniken ser till att fler sinnen aktiveras på ett helt annat sätt 

än vad en text kan göra. 

 

Förändringsprocessens fyra faser 

Flera forskare (Fullan 2007; Blossing et al., 2012; Berg, 2011; Scherp, 2010) framhåller att ett 

förändringsarbete är en process och för att hålla ett förbättringsarbete levande och inte tillåta 

det återgå till det gamla behövs det tid. Men det räcker inte bara med tid. Det behövs också 

kunskap om hur ett sådant arbete går till för att nå ett lyckat resultat, menar de. En studie 

(Blossing et al., 2012) visar också att i en förändringsprocess studeras viktiga händelser som 

leder förändringsarbetet framåt. Detta kan liknas som identifiering av olika mönster i 

processen, som också förändras över tid från att förändringsarbetet presenterats på förskolan 

till att de flesta pedagoger innefattas av det. Blossing et al. (2012) visar att ett framgångsrikt 

förbättringsarbete som ska komma att genomsyra verksamheten kan beskrivas med fyra faser 

som tillsammans täcker in en tidslängd på fem- åtta år innan det nya blivit rutin i 

verksamheten. De fyra faserna är; initieringsfasen, implementeringsfasen och 

institutionaliseringsfasen samt spridningsfasen. Författarna beskriver initieringsfasen som 

intensiv, där nya idéer presenteras för pedagoger genom en rad olika metoder, till exempel 

genom kurser, litteratur eller studiebesök på andra förskolor. Inledningsvis är det även 

nödvändigt med visionärer som kan skapa levande bilder av framtiden. Blossing (2008) menar 

att initiering sker med olika utgångspunkter som kan vara nya läroplaner eller andra direktiv 

från skolverket som föranleder ett behov av förändring eller det kan vara inre krav från 

pedagoger. Blossing et. al.(2012) påpekar att problemet emellertid är att många förskolor 

uppfattar förändringsprocessen som färdig efter det år initieringen slutar. 

Implementeringsfasen är förändringsfasen där det nya omsätts i praktiken, vilken också är den 
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mest kritiska fasen då motsättningar till det nya tydligt kan framträdas. Därför är det viktigt 

att pedagogerna får stöd av att ledningen kontinuerligt följer upp förändringsarbetet och vid 

behov påminner pedagogerna om syftet med förändringen. I implementeringens första fas 

behövs också uppfinnare som kan komma med olika idéer om vilka vägar som ska prövas.  

Författarna beskriver vidare att tidiga tillämpare är de som prövar först och när utvecklingen 

möter motstånd behövs pådrivare och målhävdare. Därefter framhåller de att granskare 

behövs för att se att förändringsarbetet håller rätt kurs. Vidare menar Blossing et al. (2012) att 

efter en längre implementeringsfas, som bör ta cirka tre- fem år, infaller 

institutionaliseringsfasen, då det nya blivit en naturlig del av verksamhetens arbetskultur. Då 

behövs den bevarande rollen, kvarhållaren som påminner om det som fungerar bra och inte 

behöver förändras. Den avslutande delen i förändringsmodellen är spridning. Genom att 

sprida det nya arbetssättet inom verksamheten och utveckla en metod för kontinuerligt lärande 

blir även förändringsarbetet en naturlig del i det dagliga arbetet. De framgångsrika delarna 

kan då spridas till andra förskolor och på så sätt hjälpa även pedagoger inom den egna 

verksamheten att själv förstå samt göra det begripligt för andra. Till sist menar de att faserna 

inte är linjära utan överlappar hela tiden varandra och verkar tillsammans (Blossing et. al., 

2012).  

 

METOD 

I följande kapitel finns en redogörelse för forskningsmetoder som nyttjas för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogörs för urval, genomförande samt 

databearbetning och analys. I kapitlets senare del görs en ansats att värdera studiens giltighet 

och slutligen tydliggörs vilka etiska principer som studien utgått ifrån. 

 

Mixed methods   

Inom forskning sker ofta ett särskiljande mellan två huvudkategorier av forskningsstrategier. 

Kvantitativ metod är ett samlingsnamn för de arbetsformer där forskaren konsekvent samlar 

in empiriska och kvantifierbar data som når ett stort urval informanter (Bryman, 2011). Den 

andra metoden beskrivs kvalitativ och resulterar i verbala formuleringar. Den består av 

kvalitativ empiri där forskaren söker finna en djupare förståelse för ett fenomen eller händelse 

via ett fåtal informanter (Backman, 2016). En grupp forskare (Bryman, 2011; Creswell, 2014 

& Denscombe, 2018) är överens om att forskaren inte alltid behöver välja mellan metoderna, 

utan kan i vissa fall kombinera dem, så kallad mixed methods. 

I denna fallstudie användes både kvalitativa och kvantitativa metoder som skulle kunna 

jämföras med mixed methods. Valet av metoderna motiveras med att möjligen få en djupare 

förståelse men också en bredd på studien (Bryman, 2011; Creswell, 2005; Yin, 2007). Enligt 

Yin (2007) kan således en fallstudie med ett fenomen bygga på blandning av både kvalitativ 

och kvantitativ information. Det finns både fördelar och nackdelar med båda metoderna anser 

Creswell (2005), och en kombination av dem kan innebära att fördelarna stärks och 

nackdelarna försvagas. Genom att kombinera och bygga på styrkorna av de olika metoderna 

kan resultatet bli en kraftfull mix som ger en mer komplex bild av det sociala fenomenet. 

Studien förses på så sätt med olika perspektiv, vilket även överensstämmer med Denscombe 

(2018) som anser att en kombination kan ge en större helhet av det undersökta fallet. Om 

resultatet från båda metoderna överensstämmer kan forskaren känna sig mer säker på att 
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utformningen av enkätfrågor motsvarar innehållet i intervjufrågorna (Bryman, 2011; 

Denscombe, 2018).  Enligt Klassen, Creswell, Clark, Clegg och Meissner, (2012) finns det 

ingen mall på hur mixed methods ska utformas. I vissa studier är både den kvantitativa och 

kvalitativa metoden framträdande medan andra studier prioriterar den ena metoden framför 

den andra. Det är med andra ord syftet i studien som ska klargöra behovet av att kombinera de 

olika metoderna. Däremot antyder både Bryman (2011) och Klassen et al. (2012) att det även 

kan finnas problem med att kombinera kvantitativ samt kvalitativ metod. Exempelvis tar 

metoden mer tid eftersom det ska samlas in flera olika former av data som sedan analyseras. 

Det krävs dessutom mer resurser att fånga in de flertalet olika delar som innefattas i en 

kombinerad metod (a.a.).  

 

Design 

För att besvara syfte och syftesfrågor är denna studie inspirerade av fallstudiens grunder. När 

det gäller fallstudien är forskaren intresserad av att få fördjupad kunskap om ett enskilt fall 

samt generalisera mot teorier, inte övrig population (Bryman, 2011; Stake, 1995; Yin, 2007). 

Stake betonar att ”the real business of case study is particularization, not generalization” 

(Stake, 1995, sid.8).  Han understryker betydelsen av det undersökta fenomenet medan Yin 

(2007) lägger tyngdpunkten på metoder och menar att styrkan i en fallstudies datainsamling är 

möjligheten att välja fler informationskällor. Stake (1995) och Yin (2007) är däremot överens 

om att fallstudie som forskningsdesign kan förväntas fånga upp komplexa fenomen inom sin 

kontext. Det valet av design bör övervägas när studiens fokus är att besvara ”hur” och 

”varför” frågor. Denna design ger även forskaren möjlighet att undersöka de speciella 

omständigheter som inträffades vid den speciella händelsen och därigenom gå på djupet i sin 

undersökning (Bryman, 2011). En fallstudie kan på så sätt kommunicera forskningsbaserad 

information tillgänglig för en större publik förutom vetenskapliga specialister (Yin, 2007).  

 

Datainsamling  

Den kvantitativa forskningsansatsen i denna studie bestod av enkät (se bil.1), och den 

kvalitativa ansatsen i studien genomfördes med semistrukturerad intervjuguide och intervjuer 

med fyra pedagoger (se bil. 2) samt med två förskolechefer (se bil. 3). Avsikten med 

intervjuerna var möjligheten att erhålla kunskap om kontextuella faktorer och på det sättet 

fånga pedagogernas och förskolechefernas perspektiv samt erhålla ett så uttömmande och rikt 

material som möjligt. För att inte styra eller begränsa informanternas svar gjordes 

semistrukturerade intervjuer vilket kan beskrivas vara frågeställningar utifrån teman där 

intervjuaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån informantens svar. Fördelen är att 

informanterna på det sättet ges möjlighet att känna sig delaktiga till resultatet (Bryman, 2011). 

Däremot beskriver Bryman (2011) att det som förenar metoderna är en systematik i 

forskningsprocessen som syftar att öka kunskapen om fenomenet som undersöks samt kravet 

på en tydlig struktur som visar forskningsfrågans relevans.  

 

Urval 

I föreliggande studie användes målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011) och Stake, 

(1995) innebär att välja ut deltagare strategiskt för att utveckla förståelse av en social 

företeelse. Motiveringen till detta beslut var främst att syfte och syftesfrågor skulle vara 

relevanta mot en speciell målgrupp av forskningspersoner. Urvalet i enkätundersökningen 
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begränsades till 50 pedagoger från fem förskolor inom två rektorsområden i den aktuella 

kommunen. För att möta syftet i studien skickades enkäter till samtliga pedagoger som 

arbetade på de berörda förskolorna. Det kändes viktigt att inkludera samtliga pedagoger som 

arbetade i barngrupp oavsett utbildning eller profession eftersom alla var delaktiga i 

förändringsarbetet som skulle studeras. Dessutom gjordes två kvalitativa intervjuer med de 

förskolechefer som ansvarade för de fem förskolor som ingick i studien samt med fyra 

pedagoger som arbetade på de olika förskolorna (se tabell 1). Dessa pedagoger deltog även i 

enkätstudien. För att skydda pedagogernas identitet benämns de med fingerade namn och 

förskolecheferna benämns som förskolechef A och förskolechef B. Dock finns alltid en risk 

för internt igenkännande. 

 

Tabell 1. Sammanställning av förskoleområdena, informanter som deltagit i enkätstudie samt 

informanter som intervjuats 

 

Informanter; 

 

Förskoleområde A Förskoleområde B 

Informanter som deltagit i 

enkätstudien; 

 

Sex pedagoger 

Åtta pedagoger 

Åtta pedagoger 

 

Åtta pedagoger 

Tolv pedagoger 

 

 

 

Förskola A1 

Förskola A2 

Förskola, A3 

 

 

 

 

 

 

 

Förskola, B1 

Förskola, B2 

Informanter som deltagit i 

intervjustudien; 

 

Lina 

Sara 

Anna 

Irene 

 

 

 

Förskola, A1 

Förskola, A2 

Förskola, A3 

 

 

 

 

 

 

Förskola, B1 

Förskolechefer; 

 

Förskolechef A 

Förskolechef B 

 

 

Förskoleområde A 

 

 

 

Förskoleområde B 

 

För att få olika aspekter på förändringsarbetet gjordes intervjuer med pedagoger från olika 

förskolor inom dessa två förskoleområden. Eftersom förskolechefer arbetar övergripande på 

en organisatorisk nivå kan deras erfarenheter av det förändringsarbete som studerats, 

tillsammans med pedagogernas, bidra till att ge kunskap på organisatorisk- grupp och 

individnivå.  
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Genomförande 

För att få bakgrund samt mer kunskap om kommunens satsning av det 

kommunikationsverktyg som upphandlats, kontaktades en logoped och chef inom den centrala 

elevhälsan i kommunen via mail och telefon. Därefter togs kontakt med de förskolechefer 

som skulle engageras i studien för att få deras godkännande och samtycke till studiens 

genomförande. I samband med den kontakten beslutades att enkäten skulle kunna fyllas i 

under arbetstid på APT för förskoleområde A och förskola B1. En av förskolecheferna fattade 

beslut att motivera pedagogerna i förskola B2 att fylla i enkäten genom att informera i en så 

kallad utvecklingsgrupp från denna förskola. Efter dessa kontakter påbörjades arbetet med att 

utforma intervjuguide samt enkät. Enkäten gjordes via google formulär, då alla pedagoger 

hade tillgång till dator på sin arbetsplats och den utformades med tanke på att inte bli för lång 

och omfattande att svara på. Ambitionen var att det skulle ta max fem minuter att besvara den, 

eftersom en allt för krävande enkät kan innebära att informanterna tröttnar och slutar engagera 

sig i svaren (Bryman, 2011). Enkäten (se bil.1) bestod av 22 påstående enligt likertmodell 

med en femgradig skala av fasta värderande svarsalternativ där informanten skulle instämma 

eller ta avstånd genom att kryssa för ett alternativ, och tre påståenden med öppna 

svarsalternativ. De värderande svarsalternativen konstruerades enligt ”rangordningsskala” 

(Trost, & Hultåker, 2016, s. 165) Enligt Ejlertsson (2014) kräver öppna svarsalternativ mer tid 

och engagemang av de som ska besvara enkäten jämfört med påståenden med fasta 

svarsalternativ. Det underlättar även vid en sammanställning av enkäten då tiden var allt för 

begränsad för att hantera många öppna svarsalternativ. Skattningsgraden vid varje påstående 

gjordes lika på alla i syfte att underlätta och göras lättbegripliga för informanterna (a.a.). 

Ett följebrev (se bil 4) skickades ut till samtliga informanter i nära anslutning till 

genomförande av enkät och intervjuer. Följebrevet skrevs i en positiv anda för att skapa 

intresse för studien för att på så sätt öka svarsfrekvensen och den inre motivationen (Trost & 

Hultåker, 2016). Därefter togs kontakt med fyra pedagoger som tillfrågades om samtycke till 

intervju. Samtliga informanter arbetade på förskolorna där enkäten skulle skickas ut till. Två 

dagar innan den inplanerade APT: n skickades ett mail med information och en länk till 

enkäten för att ge informanterna möjlighet att i förväg läsa och även svara på frågorna. 

Genom att närvara på APT: n vid ifyllande av enkäter gavs möjlighet att förklara och svara på 

frågor vilket även kan motivera till att fler svarar, enligt Trost och Hultåker (2016). Samma 

vecka besöktes förskolan som är belägen utanför tätort. Genom att närvara gavs samma 

möjlighet för dessa informanter att ställa frågor. Detta för att ge informanterna en upplevelse 

av meningsfullhet vilket kan öka den yttre motivationen att svara på enkäten (Ejlertsson, 

2014). Enligt Ejlertsson finns dock en risk att öka den yttre motivationen eftersom de personer 

som inte hade svarat kanske svarar med brist på engagemang och därmed blir kvalitén på 

studien försämrad.  

Sex olika intervjutillfällen bokades in via mail där datum, tid och plats som anpassats efter 

informanternas möjlighet och önskemål. Intervjuerna genomfördes i ett mindre samtalsrum 

där det fanns möjlighet att ostört skapa en förtrolig atmosfär och varje samtal pågick cirka 45 

minuter. Innan varje intervju påbörjades gavs en kort upprepning av studiens syfte samt av 

forskningsetiska riktlinjer. Kvale och Brinkman (2014) understryker hur de första minuterna 

på en intervju kan avgöra om informantens känsla av trygghet i samtalet. Varje intervju 

rundades också av med frågan om informanten hade något mer att tillägga (jmf Kvale & 

Brinkman, 2014). Samtalen spelades in med mobiltelefon ibland annat syfte att efter varje 

intervju ha möjlighet att lyssna igenom och sortera informationen samt att kunna höra hur 
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informanterna svarade på frågorna (Bryman, 2011; Denscombe, 2018). Valet av inspelning 

motiverades också med att det inspelade materialet skulle finnas kvar fram till att studien var 

färdigställd. Det fanns en sammanställd intervjuguide som grund för att hitta balansen mellan 

ett vardagligt samtal och ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkman, 2014). Under samtalets 

gång ställdes följdfrågor för möjlighet till fördjupad förståelse. Det är viktigt att intervjuaren 

lyssnar och visar intresse genom att genom att bekräfta med ord eller ljud samt är flexibel för 

att kunna följa upp intressanta ämnen som informanten berör under samtalet (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkman, 2014). Det gjordes även kontinuerligt korta sammanfattningar under 

samtalet för att ge informanten möjlighet att bekräfta eller utveckla berättelsen.  

 

Bortfallsanalys 

Innan enkäternas svar bearbetades gjordes en bortfallsanalys. Med bortfall menas de personer 

som inte deltagit i enkäten av olika orsaker (Ejlertsson, 2014). I en enkätundersökning kan en 

svarsfrekvens på cirka 50- 75% förväntas (Ejlertsson, 2014; Trost & Hultåker, 2016). 

Svarsfrekvensen i denna enkätstudie var 84 % då 42 av 50 enkäter besvarades. Utifrån detta 

fortsatte bearbetningen av erhållen data eftersom det ansågs vara ett tillfredställande underlag 

för studien.  

 

Databearbetning och analys 

Enligt Kvale & Brinkman (2014) är syftet med analys att avslöja meningen med frågan och 

göra dess bakomliggande förutsättningar synliga. Ambitionen varit att sammanfoga enkäter 

och intervjuer med samma prioritet för att få kunskap i enlighet med studiens syfte och 

syftesfrågor. Intervjuerna lyssnades igenom vid ett flertal tillfällen och samtliga enkäter 

granskades noggrant. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant för att möjliggöra 

förståelse på ett djupare plan. I enkäterna söktes svar på samma fenomen som vid intervjuerna 

men här gavs underlag för kvantitativ data, vilket bygger på mätning och ger studien dess 

bredd (Denscombe, 2018). För att kunna beräkna ett medelvärde på svaren bearbetades 

enkäterna även i programvaran Excel. Där gavs de olika svaren graderade värden mellan ett 

till fem; Värdet ett betyder instämmer helt, två står för instämmer i hög grad, värde tre betyder 

instämmer delvis, fyra föreställer instämmer i låg grad och värde fem står för instämmer inte 

alls. För att dra en gräns mellan värden användes avrundningsregeln, det vill säga decimalen 

avgör hur värdet avrundas. Om decimalen är fem, sex, sju, åtta eller nio avrundades värdet 

uppåt, det betyder att avrundningssiffrans värde ökades med ett. Eftersom svaret vet ej är 

svårt att värdera, presenteras istället i resultatet hur många som svarat vet ej. För att få 

kunskap om spridningen i svaren räknades en standardavvikelse ut med hjälp av ett 

internetbaserat räkneverktyg. Ett lägre värde i standardavvikelse visar på en mindre spridning 

i svaren. Kommentarerna i enkäterna skrevs ned ordagrant med avsikt att användas i den 

kvalitativa analysen för att konkret dra nytta av den kombinerade metodens möjligheter 

(Creswell, 2005). På så sätt skapades ett helhetsperspektiv av studiens resultat. Vid nästa steg 

bearbetades empirin ytterligare genom att dela in svaren under forskningsfrågornas rubriker 

som bildade övergripande teman. Materialet reducerades genom att endast relevant data som 

berörde syftesfrågorna togs tillvara. Vidare genomfördes en förnyad granskning och 

materialet bröts ytterligare ned i delar med hjälp av teoretiska utgångspunkter och studiens 

frågeställningar som gav inspiration för nya teman som underrubriker; delaktighet, ny 

kunskap, kommunikation, motivation, stöd av förskolechefen och stöd av specialpedagogen. 

Därefter gjordes jämförelser med helheten i texterna. Under analysarbetet har det främsta 
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syftet varit att förstå och tolka meningen från de transkriberade texterna. Informationen har 

pendlats mellan delar och helhet, genom kodning och att hitta teman vilket till viss del skulle 

kunna jämföras med meningskoncentrat enligt Kvale och Brinkman (2014). 

 

Genom att sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) och teorin om förändringsprocessens faser 

(Blossing et al., 2012) har influerat intervju och enkätfrågor samt väglett analysarbetet, har 

studien främst en abduktiv tendens. Enligt Bryman (2011) finns olika synsätt på relationen 

mellan empiri och teori i en analysprocess. Han skiljer mellan induktivt angreppssätt, då teori 

utgår från empiri, samt deduktivt angreppssätt då empiri utgår från teori. Enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2013) är det däremot inte vanligt att forskare antingen har ett strikt induktivt eller 

deduktivt förhållningssätt till vetenskapliga slutledningar utan det finns ytterligare ett sätt, 

abduktion. Patton (2002) beskriver abduktion som en växelverkan mellan induktion och 

deduktion utan att fullt ut anamma någon av dessa två logiker (Patton, 2002, refererad i Fejes 

& Thornberg, 2009).  

   

Tillförlitlighet och äkthet 

Studiens kvalitet och forskarens trovärdighet ska genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale 

& Brinkman, 2014). För att få en bild av kvalitéten i en studie ska den enligt Bryman (2011) 

bedömas och värderas utifrån relevanta kriterier. Han beskriver att ”tillförlitlighet består av 

fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning” (s.354). Kriterierna 

består av; trovärdighet/ intern validitet, pålitlighet/ reliabilitet, överförbarhet/ extern validitet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera. I föreliggande studie används begreppen 

trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet. Denscombe (2018) beskriver den kvalitativa 

forskningens kvalité som svår att bedöma eftersom den sociala inramningen praktiskt taget är 

svår att kopiera samt att forskarens tendens att bli nära involverad i insamling och analys av 

data. Troligen har kunnandet att ställa rätt frågor och relevanta följdfrågor under intervjun 

betydelse för resultatet, i likhet med Brymans (2011) beskrivning av intervjuarens betydelse 

för att kunna inbringa rikliga samt djupa svar av informanterna.   

För att möta föreställningen om att studien ska vara trovärdig har insamling av empiri och 

analys skett med noggrann varsamhet. För att ge informanterna möjlighet att bekräfta 

transkriberingarna av intervjuerna skickades utkast av resultatet till dem (Bryman, 2011; Yin, 

2007). Pålitligheten uppfylls av att forskningsprocessens genomförande är tydligt redovisad 

samt att alla val är väl motiverade. På så sätt har granskaren möjlighet att följa och verifiera 

processen i studien (Denscombe, 2018). Bryman (2011) betonar att det tydligt ska framgå att 

forskaren inte är färgad av sina personliga värderingar eller teoretiska uppfattningar i 

utförandet och slutsatserna från studien. Det går emellertid aldrig att helt bortse från den 

personliga värderingen, menar Denscombe (2018), eftersom kvalitativ forskning är 

tolkningsbaserad vilket innebär att en annan forskare möjligen kunnat tolka resultaten på ett 

annat sätt. Författaren av denna studie är själv aktiv sedan många år inom förskola och kan 

därmed färgas av egna värderingar och erfarenheter i informanternas svar. För att övertyga 

läsaren om att resultaten från studien är välgrundade och pålitliga har en strävan varit att 

beskriva processen noggrant. Även informanternas berättelser har återgivits utförligt. I 

analysen av resultaten har strävan efter ett öppet sinne använts för största möjlighet till 

objektivitet (Denscombe, 2018). Yin (2007) understryker att eftersom en fallstudie bygger på 

ett speciellt fall i en specifik kontext innebär det svårigheter att överföra resultaten till 

liknande förändringsarbeten, utan resultaten överförs till en generell teori. Han betonar även 
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vikten av att utgå från teori vid definition av design, datainsamling samt vid överföring av 

fallstudien resultat. I likhet med dessa tankar menar även Bryman (2011) att eftersom 

kvalitativa undersökningar oftast fångar ett djup hos personer i ett gemensamt sammanhang, 

tenderar resultatet därför att fokusera på det unika i den sociala verklighet som utspelas. Med 

hjälp av sociokulturellt perspektiv(Säljö, 2013, 2011,2010) samt Blossings et al. (2012) faser 

ökar ett möjligt sätt att förstå det empiriska resultatet. Med andra teoretiska utgångspunkter 

skulle annan förståelse vara möjlig (Yin, 2007). Studien utgörs av intervjuer med sex 

informanter samt 42 besvarade enkäter och gör inga anspråk på generella sanningar utan kan 

klargöra tendenser som bidrar till kunskapsutveckling inom området. Däremot kan läsaren 

bedöma och avgöra om resultatet i studien är överföringsbar till en annan situation i en annan 

kontext eller till andra studier (Bryman, 2011).  

Äktheten i en studie bygger på ytterligare fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet (Bryman, 2011). Vid 

genomförande av studien har en strävan varit att ta hänsyn till dessa kriterier. I försök att ge 

en rättvis bild av undersökningen valdes en variation av olika informanter för att kunna skapa 

en bred bild av erfarenheter på både organisations-, grupp-, och individnivå. Bryman (2011) 

beskriver att ontologisk autenticitet går att uppfylla om frågan ” hjälper undersökningen de 

personer som medverkat i den att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala 

situation…”(s. 357). Det är svårt att säkerställa det kriteriet men med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer har informanterna getts möjlighet att reflektera över sina 

berättelser under intervjuerna. Gällande pedagogisk autenticitet observerades en reflektion 

hos en av förskolecheferna under intervjun som genom sin berättelse fick syn på pedagogers 

eventuella behov av ett praktiskt lärande av kommunikationsverktyget tillsammans med 

kolleger. Däremot är katalytisk samt taktisk autenticitet svåra att säkerställa. Möjligen kan 

informanterna efter att ha tagit del av den färdiga studien och gjort ytterligare reflektioner att 

förändra sin situation och vidta de åtgärder de anser sig behöva för att förändras i sitt arbete. 

 

Etiska överväganden 

Det ställs krav på forskare att genomföra forskning av hög kvalitet. Forskningsetiska 

överväganden handlar om hur individer ska behandlas och ges skydd samtidigt som det hittas 

en rimlig balans som är legitim inom forskning som ger ny värdefull kunskap till både 

människor och samhälle (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra etiska 

krav som bör beaktas vid både kvantitativ samt kvalitativ undersökning; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

För att möta kravet på information och samtycke (Etiklagen 2003:460 med tillägg 2008:192 § 

7-19) informerades informanterna genom ett missivbrev samt muntligt vid intervjuerna där 

studiens syfte och syftesfrågor och presenterades. I brevet framgår även att intervjun/ enkäten 

är frivillig och att informanten när som helst utan motivering kan avsluta intervjun. Där fanns 

även information att det redan inhämtade materialet kan komma att användas i studien. Vid 

intervjuns början fick informanterna samtycke som dessutom spelades in. Genom att svara på 

enkäten har informanten gett samtycke. Eftersom kontaktuppgifter lämnades gavs även 

informanterna möjlighet att söka kontakt vid eventuella synpunkter eller frågor kring studien. 

Kravet på konfidentialitet möttes genom att delge informanterna information om att insamlat 

data förvaras och arkiveras under en begränsad tid för att kunna kontrolleras. De fick även 

information om att inga namn på varken informanter, förskola eller kommun skulle namnges i 

studien (Vetenskapsrådet, 2017, kap 4). Genom att ge dem information om att studiens 
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resultat från både enkät samt intervju enbart kommer att användas till detta ändamål, har 

nyttjandekravet bemötts (Vetenskapsrådet, 2017, kap.6).  

 

RESULTAT OCH ANALYS 

De som medverkade i enkätstudien var 42 pedagoger från två olika förskoleområden, och de 

informanter som intervjuats var fyra pedagoger samt två förskolechefer. I kommande avsnitt 

följer en resultatredovisning utifrån studiens frågeställningar. I analysen har olika teman 

identifierats och nyttjas som underrubriker. Dessa teman visas med understruken text. Enkät- 

och intervjuresultat från pedagoger presenteras parallellt efter enkätens struktur och efter 

studiens frågeställningar. Sist under varje tema presenteras förskolechefernas intervjuresultat. 

De fyra intervjuade pedagogerna benämns vid fingerade förnamn, medan förskolecheferna 

benämns förskolechef A och förskolechef B. För att skilja på pedagoger i enkät och intervju 

nämns ibland begreppet enkätpedagoger. Därefter följer en kort sammanfattning av resultatet 

och avslutningsvis görs en fördjupad analys med stöd av sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2010, 2012,2014) och Blossing et. al (2012) teori om förändringsprocessens faser. 

 

Förutsättningar för att genomföra förändringsarbetet   

Delaktighet 

När det gäller förutsättningar att uttrycka sina åsikter visar resultatet från enkätstudien ett 

medelvärde på 2,8 och standardavvikelse 1,3 (se tabell 2).  

 

 

Tabell 2.  Resultat av medelvärde, standardavvikelse och antal vet ej, på påståendet som berör 

förutsättning att uttrycka åsikter  (N= 42) 

 Lägsta Högsta Medelvärde Standardavvikelse  Vet ej 

Åsikter 1 5 2,8 1,3 - 

Värde 1= instämmer helt, värde 2= instämmer i hög grad, värde 3= instämmer delvis, värde 4= 

instämmer i låg grad, värde 5= instämmer inte alls. 

 

Enkätresultatet (tabell 2) indikerar att pedagogerna instämmer delvis, att de fått förutsättning 

att kunna påverka initiering av förändringsarbetet genom att uttrycka sina åsikter. 

Standardavvikelsen pekar möjligen på en viss spridning i svaren. Två av pedagogerna som 

deltog i enkätstudien har kommenterat att de inte heller informerats om satsningen, men 

samtidigt ser de fram emot att lära sig mer på grund av positiv erfarenhet av verktyget. Det 

stämmer överens med de intervjuade pedagogernas beskrivningar. Dessutom har både Sara 

och Anna efterfrågat ett lättillgängligt visuellt verktyg att använda i det dagliga arbetet i 

barngruppen. Samtliga intervjuade pedagoger uttrycker även att de initialt inte varit medvetna 

om att de skulle delta i ett specifikt förändringsarbete. De är trots allt nöjda med upplägget 

och tycker det är bra att någon annan har tagit initiativ till arbetet. Sara är mer tveksam hur det 

kan påverka det fortsatta arbetet med implementering. Det fanns enligt henne ingen redovisad 
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plan för hur förändringsarbetet var planerat att fortgå och säger att det är deras eget ansvar; 

”Det hänger ju på oss pedagoger att det blir…”(Sara). Hon önskar däremot att det fanns en 

utarbetad plan och ställer sig frågande hur förskolechefen tänkt sig implementeringsarbetet. 

Sara tycker också att det är viktigt med bra information innan uppstart av nytt 

förändringsarbete. Hon säger; 

Det är alltid bra med mycket information innan så att man hinner läsa sig in på eller bara fundera själv. 

Det är viktigt att man har bra information innan man ska börja med något. Att man vet vad som ska 

hända. Jag gillar att vara förberedd. Jag visste inte om jag kände igen kommunikationsverktyget. Jag 

visste inte exakt vad det var. (Sara) 

 

Förskolecheferna 

Förskolecheferna berättar i sin tur att informationen om kommunikationsverktyget varit tydlig 

på skolledarkonferensen där kommunens förändringsarbete initialt presenterades för dem. 

Förskolechef B menar att både syfte och mål med förändringsarbetet kommunicerades med 

samtliga förskolechefer och rektorer. De intervjuade förskolecheferna upplever likaså att det 

funnits möjlighet att uttrycka sina åsikter, även om beslutet om förändringsarbetet redan var 

taget. Båda förskolecheferna menar att det inte funnits några särskilda förutsättningar kring 

organisationen för att informera pedagogerna och starta upp förändringsarbetet. Varje 

förskolechef har fått skapa tid inom ramarna och använda befintliga resurser. Eftersom 

ledningsgruppen inom de undersökta förskoleområdena var överens och positiva till 

upphandling av licens för kommunikationsverktyget, beslutades att två schemalagda APT 

skulle användas till det arbetet.  

 

Ny kunskap  

När det gäller förutsättningar till lärande och ny kunskap visar enkätresultatet skillnader i 

svaren mellan förskolorna. Förutsättning till ny kunskap skattar område A + förskola B1 ett 

medelvärde på 1,3, medan förskola B2 visar ett medelvärde på 3,2. Två har svarat vet ej. Ett 

sammanslaget medelvärde mellan område A och B är 1,8. På påståendet att arbetslagen fått 

förutsättning till kollegialt lärande visar svaren medelvärde 1,6 för område A+ förskolaB1, 

och medelvärde 4,2 för förskola B2. En pedagog har svarat vet ej. Ett sammanslaget 

medelvärde för område A och B är 2,3. På påståendet att pedagogerna fått förutsättning att 

förstå syftet visar medelvärdet 1,6. En pedagog har svarat vet ej.  
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Tabell 3. Resultat av medelvärde, standardavvikelse och antal vet ej, kring påståenden som berör 

förutsättning till lärande 

Förskoleområde A och B (N=42)  Förskoleområde A +B1 (N=30)  Förskola B2  (N=12) 

  

Ny kunskap Lägsta Högsta Medelvärde Standardavvikelse  Vet ej 

Ny kunskap;      
Område A och B 1 5 1,8 1,1 Två 
Område A +förskola B1 1 5 1,3 0,6 - 
Förskola B2 1 5 3,2 1,0 Två 
 
Kollegialt lärande; 

     

Område A och B 1 5 2,3 1,4 En 
Område A+ förskola B1 1 5 1,6 0,9 - 
Förskola B2 1 5 4,2 0,8 En 
 
Förstå syfte 

 
1 

 
5 

 
1,6 

 
1,0 

 
En 

Värde 1= instämmer helt, värde 2= instämmer i hög grad, värde 3= instämmer 

delvis, värde 4= instämmer i låg grad, värde 5= instämmer inte alls. 

                                           

Det sammanslagna medelvärdet mellan område A och B (tabell 3) indikerar att pedagogerna, 

med viss spridning i svaren, instämmer i hög grad att de fått förutsättning att utveckla ny 

kunskap och kollegialt lärande. Dock tyder åtskiljande medelvärde mellan förskolorna att 

förskola B2, med förhållandevis låg spridning i svaren, upplever sämre förutsättning till både 

ny kunskap och kollegialt lärande. I ett enkätsvar har en pedagog från förskola B2 

kommenterat ”Det hade varit intressant att ha fått pröva programmet…” (enkätpedagog), 

medan i ett annat enkätsvar (tabell 3) från förskoleområde A och förskola A1, där 

enkätsvarens medelvärde visar att de instämmer helt och i hög grad, är en kommentar från 

pedagog ” prova praktiskt tillsammans är perfekt” (enkätpedagog). Detta stöder intervjuade 

pedagogernas utsagor som visar att logopeden från centrala elevhälsan ansvarat för en 

föreläsning under en APT om vad språklig sårbarhet är, hur det kan upplevas och vad 

pedagoger kan göra för att ge visuellt stöd. Det gav ny kunskap och vid samma tillfälle 

delades alla pedagoger från de olika förskolorna inom förskoleområdet in i tvärgrupper för att 

byta erfarenheter av arbetet med visuellt stöd. Sara och Irene lyfter det som intressanta och 

lärande diskussioner eftersom pedagogerna på de olika förskolorna arbetar på olika sätt och 

har olika erfarenheter av visuellt stöd.  Merparten av pedagoger som skulle vara delaktiga i 

förändringsarbetet träffades även vid ett annat tillfälle på en APT där de fick sitta i sina egna 

arbetslag för att konkret prova att hantera kommunikationsverktyget. Samtliga intervjuade 

pedagoger uttrycker att kollektivt lärande är en bra inlärningsstrategi, istället för att ”annars 

sitta och klura själv” (Irene).  Det var ”klockrent” anser Anna som även berättar att hon tordes 

prova eftersom både arbetslaget och logopeden från centrala elevhälsan fanns att fråga. Anna 

beskriver att den lärandesituationen bidrog till att hon lättare kunde känna sig mer trygg och 

självständig att använda kommunikationsverktyget. Däremot uttrycker två av pedagogerna en 

viss kritik till att inte hela deras arbetslag fått möjlighet att delta. De menar att alla behövs för 

att känna delaktighet i ett gemensamt lärande samt att det på grund av tidsbrist är svårt att 

delge kollegerna den nya kunskapen. Anna säger; 
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… det tycker jag är synd för det här hade verkligen varit någonting som vi alla hade behövt gå på. Det 

var jättesynd att vi inte fick vara alla tre när vi satt och lärde oss, för vi gjorde ju verkligen scheman. 

Vi gjorde två olika scheman när vi satt där borta. (Anna) 

De flesta intervjuade pedagoger berättar att de hade viss vana av att arbeta med visuellt stöd 

medan Irene berättar att det arbetssättet kändes nytt för henne. 

 

Förskolecheferna  

Båda förskolecheferna berättar att alla chefer inom kommunens kommunala förskolor och 

skolor fått kunskap om användningen av kommunikationsverktyget genom en föreläsning av 

elevhälsans logoped. Förskolechef B menar att de samtidigt fick veta syfte och mål med 

kommunens satsning på upphandling av licensen. Förutom att få tillgång till verktyget handlar 

det om att pedagogerna även måste få förutsättning till ökad kompetens om varför de ska 

använda verktyget, vad som är syftet med bilderna. ”Annars är det ju bara bilder” 

understryker förskolechef B. Förskolecheferna beskriver en positiv reaktion på kommunens 

satsning eftersom de dessutom vet att många pedagoger efterfrågat någon form av digitalt 

kommunikationsverktyg. Förskolechef A berättar att specialpedagogen inom förskoleområdet 

tidigare gett förslag på inköp av kommunikationsverktyg för att göra det mer lättillgängligt för 

pedagogerna att använda visuellt stöd. Hon säger; 

Jag hade ju hört specialpedagogen prata om ett annat program. Jag visste ju också att det fanns ett stort 

behov i förskolan av att förstärka språket på det här sättet med bilder. När jag då fick det där till mig att 

vi skulle kunna få en licens som skulle vara täckande för hela kommunen, så var det ju, yes, äntligen! 

(Förskolechef A) 

Förskolecheferna resonerar kring betydelsen av att tillsammans med kollegor på 

skolledarkonferens och i ledningsgruppen fått möjlighet att diskutera organisationen kring ett 

upplägg för implementeringsarbete inom olika förskoleområden. Båda förskolecheferna 

beskriver hur de utformat tillfälle med workshop på en APT där förskolornas arbetslag skulle 

få möjlighet att tillsammans prova kommunikationsverktyget. Däremot har förskolechef B 

uteslutit ett sådant tillfälle för förskola B2. Under intervjun reflekterar dock förskolechef B 

och uttrycker att gemensam workshop förmodligen skulle inneburit en känsla av ökad 

delaktighet hos pedagogerna och eventuellt kunna påverka implementeringen av 

kommunikationsverktyget, och säger; 

Kommer det att bli någon skillnad i hur man nyttjar verktyget i de olika förskolorna eller kommer det 

att bli samma typ av nyttjande? Eller kan workshopen bidra till att det faktiskt blir en mera hands on? 

Kanske att ha en workshop känns som en mer tydlig delaktighet i det här än för förskolan som inte har 

det. När jag tänker så här så tänker jag att nog kan vara så. Så skulle jag nog uppleva själv om jag var 

pedagog. (Förskolechef B) 

 

Främjande respektive hindrande faktorer     

För att tydligare redogöra för resultatsvaren har avsnittet delats in i två underrubriker. Den 

första redovisar vilka främjande faktorer som beskrivs. Teman som funnits under denna rubrik 

är; kommunikation och motivation. Det andra avsnittet redovisar hindrande faktorer. 

 



25 

 

Kommunikation  

När det gäller kommunikation som främjande faktor visar resultatet från enkätstudien ett 

medelvärde 1,4 för både kommunikation i arbetslaget och informell kommunikation mellan 

kolleger som främjande faktorer. Dessutom visar standardavvikelsen på liknande spridning i 

svaren och två har svarat vet ej på båda påståendena. Kommunikation med förskolechefen 

som främjande faktor skattas till ett medelvärde på 2,5 och standardavvikelsen är 1,0. Tre har 

svarat vet ej (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Resultat av medelvärde, standardavvikelse och antal vet ej, kring påståenden som berör 

kommunikation   (N= 42) 

 Lägsta Högsta Medelvärde Standardavvikelse  Vet 
ej 

Kommunikation i arbetslaget 1 5 1,4 0,8 Två 
Informell kommunikation 1 5 1,4 0,7 Två 
Kommunikation med förskolechefen 1 5 2,5 1,0 Tre 

Värde 1= instämmer helt, Värde 2= instämmer i hög grad, Värde 3= 

instämmer delvis, värde 4= instämmer i låg grad, värde 5= 

instämmer inte alls. 

 

Resultatet av enkäten (tabell 4) indikerar att pedagogerna instämmer helt i påståendet att 

kommunikation med kolleger är främjande faktor, medan de, med något högre spridning i 

svaren, instämmer delvis att kommunikation med förskolechefen är en främjande faktor. Detta 

ger stöd i de intervjuade pedagogernas beskrivningar, där samtliga intervjuade pedagoger 

lyfter kommunikation som grund för lärande och samarbete i arbetslaget samt mellan 

avdelningarna. De intervjuade pedagogerna beskriver arbetsmiljön som stressig och att det är 

svårt att hinna kommunicera med varandra. På arbetslagsplaneringen finns möjlighet för 

pedagogerna att själva skapa utrymme för kommunikation och diskussion. Sara poängterar 

vikten av att diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt till användningen av 

kommunikationsverktyget. ”Jag kanske vill jobba på det här sättet och min kollega vill jobba 

på ett annat sätt med det här verktyget” säger Sara. Lina berättar att på förskolan där hon 

arbetar är de som ett enda stort arbetslag, trots att förskolan består av två avdelningar. 

Eftersom inte alla pedagoger kan närvara samtidigt på arbetslagsplaneringen så skriver de i en 

bok som alla sedan kan läsa. De intervjuade pedagogerna har olika åsikter hur samarbetet i 

arbetslaget ska se ut och på vilket sätt det kan vara främjande för implementering. Sara är 

övertygad om att alla pedagoger på avdelningen måste vara ”med på tåget” för att det ska 

främja en implementering. Hon beskriver att det svårt med en implementering om det bara är 

en pedagog som ansvarar och använder kommunikationsverktyget, medan övriga intervjuade 

pedagoger hellre förespråkar delat ansvarsområde och att den eller de som är extra 

intresserade tar ansvar och driver arbetet framåt. ”Man behöver inte vara alla som jobbar med 

något som vi alla vet är bra utan det räcker om det är några” säger Lina som berättar om en 

tidigare kollega som ansvarade för arbetet med visuellt stöd men även inspirerade och hjälpte 

kollegerna. Anna pekar på att det är tidsbristen som är skäl för att dela ansvarsområden 

mellan varandra. Irene pratar om att hon är ny på avdelningen där de redan arbetar med 

visuellt stöd sedan många år tillbaka. Hennes arbetslag har kommunicerat med varandra och 

har tankar på att kunna utveckla det visuella stödet. Hon upplever att alla i arbetslaget är 

positiva till att använda kommunikationsverktyget men de har inte hunnit prata med varandra 
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om någon känner sig särskilt intresserad för att ansvara över implementeringen. Om inte alla i 

arbetslaget använder kommunikationsverktyget och är delaktiga i implementeringen gör 

ingenting menar Irene, för det är så det fungerar även inom andra områden. 

De intervjuade pedagogerna menar att informella samtal kan vara i lunchrummet, på kontoret, 

i korridoren eller ut på gården. Det är på det sättet som pedagogerna ger varandra de där små 

tipsen som är så viktiga. Vid den enskilda planeringstiden kan till exempel kolleger sitta 

bredvid varandra och arbeta med kommunikationsverktyget. ”Då är det lätt att inspireras och 

få nya idéer” säger Irene som även beskriver det kollegerna gör och har gjort i miljön som ett 

informellt samtal. Hon menar att uppsatta dokumentationer och olika bilder synliggör 

kollegernas arbete med visuellt stöd med hjälp av kommunikationsverktyget. Irene säger; 

Jag tänker att det smittar av sig ändå inte bara genom samtal utan även då vi börjar se det i 

verksamheten vad andra använder till, på andra avdelningar eller av andra pedagoger. Jamen, de gjorde 

så, då kan ju jag också göra liknande fast med mitt, det jag hade tänkt göra. (Irene) 

Anna framhåller utemiljön som en möjlig plats för informella samtal mellan kollegerna på de 

olika avdelningarna. Hon säger; 

Det här som brukar kallas att pedagoger står i en klump.  Jag ser det inte så. Jag ser det som att vi 

utbyter erfarenheter mellan varandra. (Anna) 

Även Lina understryker att betydelsen av de informella samtalen mellan kolleger ökat de 

senaste åren, vilket hon tror beror på en stressad arbetssituation. Hon anser det bra att 

reflektera tillsammans, fråga varandra samt hjälpa varandra varje dag.  

 

Motivation  

När det gäller främjande faktorer som också påverkar motivationen i ett förändringsarbete 

visar enkätresultatet ett medelvärde på 2,0 på påståendet att tiden är en främjande faktor. 

Standardavvikelsen är 1,3. Fyra har svarat vet ej. Att kommunikationsverktyget främjar barns 

utveckling och lärande visar i svaren ett medelvärde 1,3. Standardavvikelsen är 0,5 och två 

har svarat vet ej. (se tabell 5). 

 

Tabell 5. Resultat av medelvärde, standardavvikelse och antal vet ej, kring påståenden som  

berör tid och barns utveckling som främjande faktorer  (N= 42) 
 Lägsta Högsta Medelvärde Standardavvikelse  Vet ej 

Tid 1 5 2,0 1,3 Fyra 
Barns utveckling och lärande 1 5 1,3 0,5 Två 

(Värde 1= instämmer helt, Värde 2= instämmer i hög grad, Värde 3= 

instämmer delvis, värde 4= instämmer i låg grad, värde 5= instämmer inte 

alls. 

 

Att känna motivation i ett implementeringsarbete framställs av de intervjuade pedagogerna 

som en viktig främjande faktor. Hur motivationen stärks beror på många olika faktorer menar 

de. Medelvärdet och standardavvikelsen (tabell 5) indikerar att pedagogerna, med viss 
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spridning i svaren, instämmer i hög grad att tiden är en främjande faktor. Fyra av pedagogerna 

som deltagit i enkätstudien har svarat vet ej, och en pedagog har uttryckt att; ”Det måste få ta 

tid att lära sig och känna förtrogenhet till kommunikationsverktyget” (enkätpedagog). Detta 

stämmer överens med samtliga intervjuade pedagoger som beskriver att eftersom 

kommunikationsverktyget upplevs lättillgängligt och enkelt att hantera så underlättar det 

arbetet i den pedagogiska praktiken samt sparar tid i arbetet. Men för att spara tid måste det i 

början även tas tid från till exempel den egna planeringstiden, för att lära hur verktyget 

fungerar. Sara säger; 

Tiden är ju en viktig del men man får inte heller haka upp sig på tiden utan man måste lära sig att hitta 

tiden. Om man bara pratar om tiden, då blir det också ett hinder. Man måste se möjligheterna. (Sara) 

Anna talar om ett tidigare kommunikationsverktyg där tillgången var till verktyget var 

begränsad och som hon upplevde svårare att använda. Det var då oftast specialpedagogen i 

området som bistod pedagogerna med bilder till det visuella stödet, medan nu kan hon själv 

lättare kan skapa egna bilder. Hon säger;  

När jag behövt någonting ifrån det gamla bildstödsprogrammet har jag ju fått hjälp av 

specialpedagogen. Jag har aldrig saknat någonting, men nu kan jag ju bli mer självständig på att 

använda det. (Anna) 

Enkätresultatet (tabell 5) antyder att majoriteten av pedagogerna instämmer helt i påståendet 

att kommunikationsverktyget främjar barns möjligheter till utveckling och lärande. Detta 

överensstämmer med de intervjuade pedagogernas beskrivningar. Anna säger att ”Det måste 

vara en vinning för barnet för att det även ska vara en vinning för oss”. Samtliga intervjuade 

pedagoger är även överens om att samtal i arbetslaget samt mellan avdelningarna är 

motiverande för arbetet med implementering. Två pedagoger framhåller dock att samtalen 

måste vara av positiv karaktär för att de ska ge motivation. Alla intervjuade pedagoger har 

erfarenhet av att det redan idag till viss del används visuellt stöd i den pedagogiska praktiken. 

Två av dem uttrycker att det går att utveckla det arbetet med hjälp av det nya 

kommunikationsverktyget. Från att ha använt det visuella stödet för att ge barnen tydligare 

struktur över dagen finns planer på att med hjälp av verktyget använda visuellt stöd i direkt 

interaktiv kommunikation med barnen. Att förskolans läroplan på olika sätt ger stöd i 

förändringsarbetet upplever pedagogerna också som motiverande i förändringsarbetet. 

 

Förskolecheferna 

På organisationsnivå är det en främjande faktor att kommunen har upphandlat licens för 

kommunikationsverktyget där huvudmannen varit involverad tillsammans med aktörer på 

olika nivåer i utbildningsförvaltningen. Eftersom samtliga inom utbildningsförvaltningen både 

tjänstemän och politiker känner till verktyget, ser det möjligt och hanterbart att nyttja, samt 

förstår barnets vinning, ökar det möjlighet till implementering i alla led menar förskolechef B. 

Förskolechef A beskriver en samsyn i hela rektorsgruppen och på alla nivåer i 

utbildningsförvaltningen, att implementering av kommunikationsverktyget ökar möjligheten 

till likvärdig utbildning i förskolans verksamhet. En ny organisation i den centrala elevhälsan 

där logopeden samverkar med kommunens specialpedagoger är också en främjande faktor 

menar förskolechef A. Hon talar om betydelsen av en eldsjäl på organisationsnivå som är 

engagerad och drivande i implementeringsarbetet. En annan viktig främjande faktor är 

samarbetskulturen som finns på vissa förskolor, det vill säga en kultur med kollegialt lärande 

och där pedagogerna hjälper varandra och har en tillåtande atmosfär resonerar 



28 

 

förskolecheferna. ”Att pedagogerna lär av varandra är det absolut viktigaste”, understryker 

förskolechef A. En tredje främjande faktor handlar om pedagogernas motivation. 

Förskolechef B beskriver att verktyget verkar vara enkelt och lätt att hantera, vilket kan 

motivera pedagogerna att börja använda det. Dock kan det finnas en rädsla hos pedagoger att 

lära sig använda digitala verktyg men motivationen kan öka om pedagogen upplever att 

verktyget sparar tid eller förenklar arbetet, menar förskolecheferna.  

 

Hindrande 

När det gäller hindrande faktorer visar enkätstudiens resultat medelvärde 2,4 på påståendet att 

tiden är en hindrande faktor och standardavvikelsen är 1,4. Tre har svarat vet ej. 

 

Tabell 6. Resultat av medelvärde, standardavvikelse och antal vet ej, kring fråga som berör 

tid som hindrande faktor   (N=42) 
 Lägsta Högsta Medelvärde Standardavvikelse  Vet ej 

Tid 1 5 2,4 1,4 Tre 

Värde 1= instämmer helt, värde 2= instämmer i hög grad, värde 3= instämmer delvis, värde 4= 

instämmer i låg grad, värde 5= instämmer inte alls. 

 

Enkätresultatet (tabell 6) indikerar på att pedagogerna instämmer i hög grad att tiden är en 

hindrande faktor. Standardavvikelsen tyder dock på en viss spridning i svaren. I ett enkätsvar 

uttrycker en pedagog att något annat i verksamheten måste väljas bort för att en 

implementering ska hinna prioriteras. Detta kan stödjas av de intervjuade pedagogernas 

berättelser där tre av fyra upplever tiden som hindrande faktor. Främst för att en 

implementering tar lång tid att genomföra och det tar tid att prova sig fram och lära sig det 

nya. Sara säger; 

En implementering är ju inte gjord på några veckor. Jag behöver tid att tänka, tid att prova, tid att 

prova igen och göra misslyckanden, prova på ett annat sätt. Jag behöver prova många gånger innan det 

har blivit implementerat hos mig. Och sen om jag ska kunna överföra det till någon annan så behöver 

jag ha ordentlig koll på det själv först. (Sara) 

Det tar även tid att förklara och lära kollegor som eventuellt inte varit med och fått samma 

förutsättning i initialt skede och den tiden är svår att frigöra från verksamheten. Negativ 

attityd och samtal av negativ karaktär beskrivs också av samtliga intervjuade pedagoger som 

hindrande faktorer. När det dessutom inte finns en gemensam samsyn i arbetslaget kan det bli 

brist på motivation som hindrar och nästan omöjliggör implementering. På så sätt kan arbetet 

med visuellt stöd till barn i verksamheten begränsas. Anna säger; 

Om en kollega säger; - Det räcker väl om jag säger det åt barnet. Då tycker jag att man inte tänker på 

barnets bästa, utan då tänker man att så här; med bara prat, kan jag ta emot det, varför kan inte barnet 

det? (Anna). 
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Förskolecheferna 

Enligt en av förskolecheferna är en hindrande faktor att förskolans förändrade läroplan med 

mer betoning på lärande inte fullt ut har implementerats i kommunen och nämnden i 

utbildningsförvaltningen, utan det kan finnas kvar uppfattningar att förskolans läroplan till 

största delen bygger på omsorg. Hon säger; 

Förskolan har ju genomgått en ordentlig förändring i och med läroplanen 11 och skollagen och det är 

inte riktigt implementerat i kommunen och så i utbildningsnämnden. Jag vet inte om man förstår vad 

förskolans syfte och hur man jobbar egentligen på förskolan. Att uppfattningen att det är omsorg är 

kvar… det är en hindrande faktor. Om de inte förstår hur förskolan arbetar mot lärandemål saknas det 

ett ordentligt driv som ger motivation till implementeringsarbete. (Förskolechef A) 

Intervjuerna visar att kulturen på varje förskola även kan vara hindrande. Hur hindrande 

kulturen är, beror på konstellationen mellan pedagoger i arbetslaget och hur mycket en 

negativ pedagog påverkar sina kollegor. En hindrande kultur beskrivs av förskolecheferna 

som en kultur med negativa tankar hos pedagogerna och samtal med negativ inställning. Det 

kan bottna i egna rädslor eller tvivel på den egna kompetensen när det gäller digitala verktyg, 

menar förskolecheferna. Det kan då finnas en risk med att någon pedagog väljer att inte delta i 

en implementering och arbetslaget accepterar det beslutet. På det sättet blir inte alla delaktiga 

i implementeringsarbetet. Förskolechef B säger exempelvis; 

Man har inte brytt sig om kanske så mycket utan man tänker att jaha, något nytt, jamen jag böjer mig 

lite ned och det här får svischa över eller … du är ju så duktig på det här med data. Gör det du och så 

blir man inte en del av det, alltså man tillåter att man har valt bort sig själv utifrån att det är ett digitalt 

verktyg, att det här med data det kan jag inte. Jag vill inte lära mig och jag ska inte lära mig utan ni 

som kan det här… Det tänker jag kan vara ett stort hinder. Det kan nog vara det största hindret hos 

pedagogerna själva och deras uppfattning om hur de kan och ska och vill använda digitala verktyg.  

(Förskolechef B) 

Förskolechef A resonerar å ena sidan att trots en negativ kultur ska implementeringsarbetet 

ändå fortgå och det ska inte fästas någon större betydelse om en pedagog väljer att inte vara 

delaktig. Men å andra sidan uttrycker hon vikten av att vänta in fler deltagare. Hon säger; 

Jag tror inte man får ha för bråttom. Man måste ha lite is i magen och låta det… alltså på ett sätt driva 

men ändå inte, man får inte gå för fort fram för att man måste ju liksom vänta in alla. (Förskolechef A) 

Samtidigt som arbetet måste drivas framåt försöker hon genom samtal med pedagoger hitta 

motivationsfaktorer för att vända negativa tankar. I ett senare skede när arbetet utvecklas och 

det visar sig att barn får stöd i sin utveckling kan det dessutom ge ”ringar på vattnet” 

(förskolechef A) och leda till att fler pedagoger väljer att delta i implementeringsarbetet. 

Tiden kan också till viss del vara en hindrande faktor resonerar förskolechef B, som menar att 

arbetslagen kan behöva mycket tid för att prova verktyget och lära varandra. Den tiden kan 

vara svår att hitta. Även förskolechef A uttrycker att tiden alltid har en hindrande påverkan på 

ett implementeringsarbete men däremot menar hon att den trots allt är av underordnad 

betydelse.  
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Behov av stöd 

Stöd av förskolechef  

När det gäller pedagogernas behov av förskolechefens stöd, visar enkätresultatet (se tabell 6) 

ett medelvärde 2,4 på påståenden som handlar om stöd genom uppföljning. 

Standardavvikelsen är 1,0 och två av pedagogerna har svarat vet ej. På påstående som handlar 

om stöd till gemensam reflektion är medelvärdet 2,1 och standardavvikelse är 1,3 En pedagog 

har svarat vet ej. På påståendet om behov av förskolechefen stöd med motivation visar 

medelvärdet 3,5. Standardavvikelsen är även här 1,3. Två pedagoger har svarat vet ej. 

 

Tabell 6.  Resultat av medelvärde, standardavvikelse och antal vet ej kring frågor som berör 

informanternas behov av förskolechefens stöd  (N=42) 

 Lägsta Högsta Medelvärde Standardavvikelse  Vet ej 

Uppföljning 1 5 2,4 1,0 Två 
Reflektion med kolleger 1 5 2,1 1,3 En 
Motivation 1 5 3,5 1,3 Två 

Värde 1= instämmer helt, värde 2= instämmer i hög grad, värde 3= 

instämmer delvis, värde 4= instämmer i låg grad, värde 5= instämmer inte 

alls. 

 

Resultatet av enkätstudien (tabell 6) indikerar att pedagogerna instämmer i hög grad att 

förskolechefens stöd främst behövs för att skapa möjlighet till uppföljning och reflektion med 

arbetskamraterna. Detta stöds av de intervjuade pedagogernas uppfattningar som menar att det 

kan ske på olika sätt, både i arbetslaget och i förskolan men främst mellan förskolorna inom 

förskoleområden. Även om majoriteten av de intervjuade pedagogerna skulle önska att det 

kunde skapas mer tid för uppföljning i arbetslagen förstår de att den tiden måste de skapa 

själva. Däremot önskar de att förskolechefen skapar tid och utrymme på en schemalagd APT 

för att samlas, byta erfarenheter och reflektera i tvärgrupper mellan pedagoger i de olika 

förskolorna. Eftersom de olika förskolorna arbetar på olika sätt och har hunnit olika långt i 

deras implementeringsarbete skulle deras stöd till varandra vara värdefullt och motiverande. 

Anna säger; 

Jag tycker det skulle vara jätteintressant att få höra till exempel X förskolas uppföljning, hur de 

arbetar vidare. För nu har de använt individuella schema, men gör de något mer för att utveckla sitt 

arbete. Går det att utveckla ännu mer än vad de har gjort? Det vi är på väg till det är väl till det som de 

har varit vid. Däremot stannar de av där eller fortsätter de att utveckla det?  Det är ju de där små 

grejerna, de där små tipsen på hur man kan förändra arbetet som är bra. Det behöver inte vara att de 

ska stå där framme och berätta hur de gör utan det kan vara liksom att man ger varandra de här tipsen 

på en APT. (Anna) 

Lina skulle dessutom önska att förskolechefen skapar utrymme för en tillfällig 

omorganisation, där pedagogerna kan byta arbetsplats med varandra för en dag. På så sätt 

skulle de också ha möjlighet att följa upp varandras implementeringsarbete.   

Resultatet i enkätstudien visar att pedagogerna är mer tveksamma, och instämmer i låg grad 

att de behöver stöd till egen motivation (se tabell 6). Det framkommer även genom 

intervjuerna att det förvisso är viktigt att förskolechefen prioriterar implementeringen för att 
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visa sin egen motivation och på så sätt motiveras även pedagogerna. Men i detta 

förändringsarbete är de redan motiverade och tillsätter egna roller efter intresse. Dock 

framkommer det behov av kommunikation med förskolechef på arbetslagets gemensamma 

planeringstid, där hon visar intresse och följer upp deras arbete med implementering. Anna 

menar att förskolechefen också behöver fortsätta påminna pedagogerna syftet med 

implementeringen, annars finns det risk för att ”det rinner ut i sanden” (Anna).  

 

Stöd av specialpedagogen  

När det handlar om pedagogernas behov av specialpedagogens stöd visar enkätresultatet 

medelvärde 2,3 med standardavvikelse 1,0,  på påståendet om stöd genom handledning. 

Behov av stöd med tekniken visar medelvärde 3,2 och standardavvikelsen 1,3 (se tabell 7).  

 

Tabell 7. Resultat av medelvärde, standardavvikelse och antal vet ej, kring påståenden som berör 

informanternas behov av specialpedagog  (N= 42) 

 Lägsta Högsta Medelvärde Standardavvikelse  Vet ej 

Handledning 1 5 2,3 1,0 - 
Tekniskt stöd 1 5 3,2 1,3 - 

Värde 1= instämmer helt, Värde 2= instämmer i hög grad, Värde 3= instämmer delvis, värde 

4= instämmer i låg grad, värde 5= instämmer inte alls. 

 

Resultatet i enkäten (tabell 7) indikerar att pedagogerna instämmer i hög grad att de är i behov 

av specialpedagogens stöd genom handledning. Standardavvikelsen tyder på mindre spridning 

i svaren, i jämförelse med svaren som handlar om tekniskt stöd, där de instämmer delvis och 

har större spridning i svaren. Det överensstämmer med samtliga intervjuade pedagoger som 

menar att eftersom specialpedagogen besöker de olika förskolorna i deras verksamheter, är det 

också lätt att kontakta henne för handledning. Specialpedagogen kan hjälpa till att ”lyfta 

perspektivet och tänka bredare” kring arbetet menar Irene. I intervjuerna beskrivs bland annat 

behov av enskild handledning, eller som ett ”bollplank” när det uppstår funderingar eller 

frågor menar Lina. Funderingarna de behöver hjälp med rör sig bland annat om hur de kan gå 

vidare i implementeringsarbetet. Det framkommer även behov av gemensam handledning i 

arbetslaget då arbetslaget behöver en samtalsledare som både är lite kunnigare och kan ge 

konkreta förslag men även leda exempelvis en bokcirkel där arbetslaget arbetar aktivt med 

uppgifter i implementeringen för att sedan reflektera tillsammans kring. Sara anser att 

uppgifterna ska kopplas till föreläsningen som presenterades i början av förändringsarbetet för 

att ge fördjupade kunskaper och säger;   

För att det ska bli ett ordentligt förändringsarbete så tycker jag att det behövs en bokcirkel och samtal 

med ledare. På något sätt återanknyta till dels föreläsningen eller det man har fått lära sig. När man får 

göra saker så minns man det lättare. (Sara) 

Pedagogerna nämner även schemalagd APT som ett tillfälle för specialpedagogen att nå ut till 

alla pedagoger genom att både föreläsa och ge handledning i arbetsgrupper. I både 

enkätsvaren (tabell 7) och genom intervjuerna framkommer att pedagogerna ibland kan 

behöva stöd med den digitala tekniken. Speciellt om det är något i programvaran i 
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kommunikationsverktyget som förändrats eller utvecklats, menar en enkätpedagog. För att 

specialpedagogen ska få en ökad helhetsbild av pedagogernas implementeringsarbete och på 

så sätt få ökad möjlighet att ge stöd behöver hon ibland även vara med i verksamheten menar 

samtliga intervjuade pedagoger. Då ser hon utvecklingen i lärmiljön, hur kommunikationen 

sker mellan barn och pedagoger samt hur barn med särskilda behov använder bildstödet. På så 

sätt kan vi få ytterligare stöd till utveckling i implementeringsarbetet, anser alla intervjuade 

pedagoger. Specialpedagogen kan också på så sätt sprida ”idéer och inspiration” mellan 

förskolorna, säger Anna.  

 

Förskolecheferna. 

Båda förskolecheferna uttrycker en tvekan vid frågan om deras eget behov av stöd. 

Förskolechef B menar att hon som förskolechef inte är i behov av något särskilt stöd vid 

implementeringsarbetet förutom kollegor i ledningsgruppen, medan förskolechef A anser att 

det egentligen alltid behövs stöd i arbetet. Hon beskriver behov av stöd i ledningsgruppen för 

att skapa en organisation kring implementeringsarbetet, samt kollegor i förskolechefsträffar 

som sker en gång i månaden där de har möjlighet att diskutera med varandra. Förskolechef A 

uttrycker även önskan att få möjlighet att ändra tiden för APT som sker på kvällstid. Hon 

säger; 

Ett stöd som jag verkligen skulle vilja ha för att kunna implementera och utveckla (…) det som står 

till buds, det är ju apt träffar på kvällarna när alla är trötta. Jag skulle önska att vi kunde få först och 

främst få dela på stängningsdagarna så att vi hade halvdagar istället för heldagar. Det är ju då en grej, 

och sedan att man kunde på något sätt kunde organisera så att man kunde ha planeringsträffar på 

dagtid. (Förskolechef A) 

För att ändra sådana tider i organisationen måste nämnden i utbildningsförvaltningen bifalla 

ett förslag till beslut, vilket inte har gjorts. Vid intervjuerna framkommer att förskolecheferna 

lägger stor betydelse att vara stöd till pedagogerna genom att ställa frågor och visa intresse. 

De beskriver både kommunikation med arbetslagen på arbetslagsträffar samt stödjande samtal 

med enskilda pedagoger i exempelvis medarbetarsamtal. Även samtal vid oplanerade besök 

på förskolorna är värdefulla, då pedagogerna kan visa hur de arbetar och de tillsammans kan 

reflektera kring olika behov i arbetet med implementeringen. För att ge ytterligare stöd till 

pedagogerna är det även viktigt att de skapar tid på APT för möjlighet till gemensam 

uppföljning och reflektion för förskolorna. Dessutom ansvarar de för att tillhandahålla datorer 

så att pedagogerna får tillgång till den tekniska utrustning som behövs i arbetet med 

implementeringen. Båda förskolecheferna beskriver specialpedagogens roll som stöd både i 

ledningsgruppen men även i handledning för pedagogerna för att de ska kunna nyttja 

kommunikationsverktyget som pedagogiskt verktyg. Specialpedagogen ska vara en naturlig 

del i verksamheten och kontinuerligt ge stöd till pedagogerna. Dessutom ska 

specialpedagogen även ansvara för uppföljningssamtal med arbetslagen på de olika 

förskolorna, menar Förskolechef A. 

 

Sammanfattning av studiens resultat 

Studiens resultat visar skillnader mellan hur pedagogerna och förskolecheferna upplevde 

förutsättning till att kunna uttrycka sina åsikter vid initiering av arbetet, då förskolecheferna i 

högre grad än pedagogerna upplever att de fått den möjligheten. Trots otydlig information och 

brist på möjligheten att påverka beslutet av förändringsarbetet vid initieringen, är alla 
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intervjuade pedagoger överens om att eftersom det aktuella ämnet känns intressant och viktigt 

så påverkade det dem inte negativt. Genom enkätstudien och intervjuerna framkommer viss 

skillnad mellan pedagogernas upplevelser av förutsättningar till ny kunskap och kollegialt 

lärande. Pedagogerna från ena förskoleområdet samt en förskola från det andra området 

värderar förutsättningarna högre än pedagogerna som arbetar på återstående förskola. Vid 

intervjuerna beskrivs två schemalagda APT tillfällen, varav på den ena hölls en föreläsning 

och den andra var ett lärtillfälle med gemensamt lärande. Båda tillfällena upplevs 

betydelsefulla och gav förutsättning till lärande, men både kommentarer från pedagoger i 

enkätsvar och berättelser från intervjuade pedagogerna indikerar möjligen på att det kollektiva 

lärandet med samspel och kommunikation är en viktig förutsättning i förändringsarbetet. Det 

riktas viss kritik till att inte samtliga kollegor i arbetslagen fått möjlighet att delta denna 

arbetskväll.  

Resultatet tyder på att faktorer som är främjande för implementeringsarbete också kan vara 

hindrande. Samtliga informanter beskriver samtal och diskussioner på gemensam 

planeringstid tillsammans med arbetslaget som främjande faktor. De menar även att 

informella samtal mellan kollegerna på de olika avdelningarna i den vardagliga verksamheten, 

är en främjande faktor som ökar möjlighet till samarbete och lärande, vilket också stärker 

motivationen. Även om kommunikation beskrivs som främjande faktor framkommer att 

samtal likaså kan vara hindrande beroende på positiv eller negativ karaktär. Motivation, tid, 

digital teknik och samsyn är också faktorer som på ett sätt beskrivs vara främjande, men kan 

också på ett annat sätt vara hindrande. Det framkommer viss skillnad i förskolechefernas 

beskrivningar hur de möter hindrande faktorer, såsom negativ skolkultur och pedagoger som 

bromsar. En av förskolecheferna menar å ena sidan, att arbetet ska fortsätta drivas och under 

tiden hitta lösning för att vända till positiv inställning, å andra sidan vänta in samtliga 

deltagare, medan den andre beskriver risken för acceptansen i arbetslaget att någon kollega 

inte ämnar delta i implementeringen. Stöd från läroplanen och barns ökade möjligheter till 

utveckling och lärande beskrivs av samtliga informanter som främjande faktorer, samtidigt 

som en av förskolecheferna menar att förskolans läroplan med lärandemål inte implementerats 

fullt ut inom nämnden i utbildningsförvaltningen, och att det kan vara en hindrande faktor.  

Resultatet visar samstämmigt att förskolechefens stöd har stor betydelse. Det framställs främst 

behov att förskolechefen skapar tid och utrymme i organisationen inom förskoleområdet för 

gemensam uppföljning av implementeringen, men även till viss del motiverande samtal. Både 

intervjuade pedagogerna samt förskolecheferna nämner behov av att använda APT som en 

gemensam arena för reflektion, kommunikation och lärande mellan förskolornas pedagoger. 

Dock resonerar en av förskolecheferna problemet med arbete på kvällstid på grund av trötta 

deltagare och har därför tidigare sökt stöd hos utbildningsnämnden för en omorganisation av 

APT men fått avslag. Samtliga informanter är överens om behov av specialpedagogens stöd i 

form av handledning men även hjälp med hantering av digitala verktyget. Handledningen bör, 

enligt informanterna, ske individuellt på förskolorna men även på APT för möjlighet att leda 

gemensamma samtal med samtliga verksamma pedagoger. De intervjuade pedagogerna 

önskar även specialpedagogens stöd, genom att vara i den direkta verksamheten tillsammans 

med pedagoger och barn för att få en större helhet implementeringen och kan på så sätt 

möjligen ge ett bättre stöd. Resultatet visar förskolechefernas egna behov av stöd i 

ledningsgruppen samt genom förskolechefsträffar som sker kontinuerligt en gång i månaden. 
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Analys av resultat 

Utifrån enkätstudiens resultat och informanternas berättelser framträder en bild av 

informanternas olika upplevelser av förändringsarbetet. Den bilden tillsammans med 

perspektiv och teori (jmf kapitlet teoretiska utgångspunkter, s.22) som vägleder analysen, 

bildar en större kunskap för faktorer som påverkat informanterna. Inledningsvis följer en 

fördjupad analys med koppling till studiens syfte, vilket är att beskriva och analysera 

pedagogers och förskolechefers erfarenheter av ett påbörjat förändringsarbete på förskolor 

som uppmärksammar ett kommunikationsverktyg i en kommun. Avslutningsvis presenteras 

en kort sammanfattning av analysen. 

 

Förutsättningar för att genomföra ett förändringsarbete  

Studiens resultat indikerar att individuell ny kunskap genom en föreläsning och kollegialt 

lärande tillsammans med kolleger men även med det webbaserade kommunikationsverktyget 

är betydelsefulla förutsättningar för att genomföra ett förändringsarbete.  I studien framgår det 

att hela arbetslagets delaktighet behövs och är önskvärt för ett kollegialt lärande. Enligt 

sociokulturellt perspektiv är den viktigaste länken mellan individuellt och kollegialt lärande 

olika former av kommunikation. Det sociokulturella perspektivet beskriver lärande som 

mediering där människan formas och utvecklas genom samspel med kulturella språkliga och 

fysiska redskap, så kallade artefakter. Att tänka är ett sätt att använda språket inombords och 

genom språket finns möjlighet att sätta ord på tankar samt byta erfarenheter mellan varandra. 

Dator beskrivs idag vara en betydande sociokulturellt resurs och används som interaktiv 

kommunikation med människor. Den medierar kunskap på ett nytt konkret och visualiserande 

sätt än texter. Dock kan pedagoger uppleva svårigheter med att hantera den nya tekniken och 

behöver förutsättningar för att lära sig. Inom det sociokulturella perspektivet förespråkas 

betydelsen av att i en specifik situation, tillsammans få möjlighet att lära av varandra hur 

datorn fungerar för att kunna nå nästa utvecklingszon, den proximala utvecklingszonen (jmf 

Säljö, 2010, 2014).  

Genom intervjuerna framkommer att förändringsarbetet bara är i början, vilket är 

initieringsfasen, som är den första fasen i processen av ett förändringsarbete (jmf Blossing et 

al. (2012). Resultatet visar att inledningen till förändringsarbetet varit otydlig för 

pedagogerna, det inte gavs någon uttalad information om plan för fortsatt process i arbetet och 

samtliga pedagoger uppgav att de inte fått förutsättning att uttrycka åsikter och på så sätt 

kunnat påverka initiering av förändringsarbetet. Det finns även fundering på den bristande 

informationens eventuella påverkan på den fortsatta implementeringsprocessen. Däremot 

visar resultatet på positiva erfarenheter av den presentation och föreläsning som gavs på första 

APT. Studien visar skillnad hur förskolecheferna organiserat förutsättning till kollegial 

kunskap hos pedagogerna på de olika förskolorna. Den förskolechef som valt bort sådan 

aktivitet i en av förskolorna reflekterar vad beslutet kan ge för konsekvenser i det fortsatta 

implementeringsarbetet. Med hjälp av Blossings et al. (2012) teori om förändringsprocessens 

faser som beskrivs vara både linjära och samtidigt går om lott, kan det tolkas att det som sker i 

initieringsfasen påverkar resten av faserna. Den initiala fasen beskrivs som intensiv med 

information och presentation av nya idéer med olika metoder. Initieringen kan ske med olika 

utgångspunkter, till exempel från pedagogers uttryckta behov. Även om resultatet visar vissa 

brister på initiala förutsättningar såsom information och möjlighet till kollegialt samspel 

menar Blossing et al. (2012) att förändringsarbete är en process där viktiga händelser studeras 



35 

 

och förändras över tid. Författarna beskriver även vikten av visionärer i initieringsfasen som 

ger motivation genom att skapa levande bilder av den kommande tiden, vilket samtliga 

informanter beskriver logopeden från centrala elevhälsan varit. 

 

Främjande respektive hindrande faktorer    

Enligt resultatet värderar samtliga informanter kommunikation i arbetslaget och mellan 

avdelningarna som främjande faktor. De uttrycker att kommunikation är en förutsättning till 

lärande, utveckling, samsyn och samarbete i implementeringsprocessen. En av de intervjuade 

pedagogerna berättar hur de skriver anteckningar i samtalen så alla kollegor på så sätt har 

möjlighet att vara delaktiga i kommunikationen. På organisationsnivå ser även 

förskolecheferna samverkan och samsyn mellan olika nivåer i utbildningsförvaltningen som 

främjande faktorer. Detta resultat överensstämmer med det sociokulturella perspektivet som 

menar att kunskap finns både inom människan men betoningen ligger på kunskapen som 

utvecklas i samspel mellan människor. Dessutom är människan kommunikativ och kan sätta 

ord och begrepp på en händelse. Genom att jämföra och samordna begreppen kan ny kunskap 

skapas (jmf Säljö, 2011, 2013). Resultatet visar två olika medierande fysiska artefakter som 

används i kommunikationen mellan pedagoger och tillsammans med barnen. Den ena är 

pennan som används genom skriften, vilket det sociokulturella perspektivet menar är 

lättillgänglig artefakt och har funnits länge. Den andra är det digitala verktyget, datorn som 

har konstruerats av människans insikter och kunskaper för att förändra sättet att kommunicera. 

Skillnaden består i att datorn kan ge svar och aktivera fler sinnen hos individen vilket skriften 

inte klarar av (jmf Säljö, 2010)).  

Resultatet visar att både formella och informella samtal är främjande faktorer. De formella 

beskrivs som schemalagda arbetslagsträffar med planerade samtal medan informella samtalen 

sker vid lunchen, på enskilda planeringstillfällen och ute på gården. Detta kan jämföras med 

det sociokulturella perspektivet som också betonar att kunskap sker överallt, i alla situationer 

och inte bara i undervisande situationer eftersom människan alltid bär med sig språket som 

artefakt (jmf Säljö, 2013). Genom intervjuer framkommer att även dokumentationer och 

bilder på väggarna som kolleger gjort fungerar som informella lärande samtal, eftersom de 

visar vad som konstruerats och motiverar på så sätt andra att prova. Det kan relateras till det 

sociokulturella perspektivet som betonar kontextens betydelse för en inre tyst 

kunskapsprocess som kan vara osynlig och diffus att fånga. Hur och på vilket sätt individen 

lär är beroende på hur kontexten är utformad (a.a.). För att samtal ska vara främjande för 

lärandet och motivation måste det vara av positiv karaktär annars blir det en hindrande faktor 

berättar en av de intervjuade pedagogerna. Likaså förskolecheferna framhåller vikten av 

positiv skolkultur som främjande faktor av implementeringsarbete. Inom det sociokulturella 

perspektivet läggs tonvikten på kontexten med förväntningar, lärmiljöer samt situationer och 

deltagare som stimulerar till aktivt deltagande har betydelse även för motivationen (a.a.). 

Studiens resultat visar att det finns olika åsikter om och hur ansvarsfördelning i arbetslagen 

kan främja implementeringen i den pedagogiska verksamheten. Exempelvis menar någon 

pedagog att arbetslaget gemensamt ska ansvara för implementeringsarbetet medan de andra 

pedagogerna förordar olika roller och delat ansvar i arbetslaget på grund av tidsbrist, olika 

intressen och kunskap. Detta kan jämföras med Blossing et al. (2012) som framhåller att olika 

roller behövs i faserna för att föra ett förändringsarbete framåt. Han beskriver bland annat 

rollen som uppfinnare i initieringsfasen, vilken har som uppgift att vara kreativ och hitta 

lösningar som ger bättre resultat samt tidiga tillämpare i början av implementeringsfasen som 

snabbt provar det nya i verksamheten. Informanterna beskriver tiden som både främjande och 
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motiverande på grund av enkelt kommunikationsverktyg som ger tidsvinst i arbetet men även 

hindrande eftersom det tar mycket och lång tid att lära hantering av verktyget. I jämförelse 

med Blossings et al. (2012) teori kräver en förändringsprocess lång tid att genomföras. Därför 

krävs uthållighet och långsiktighet vid implementering för att det ska ha möjlighet att nå sista 

spridningsfasen där den fördjupade kunskapen blivit en naturlig del av verksamheten och 

omfattats av samtliga pedagoger.  

 

Behov av stöd    

Samtliga informanter beskriver förskolechefens stöd av stor betydelse. De framställer behov 

att det främst skapas tid och förutsättning i organisationen för gemensam uppföljning av 

implementeringen inom förskoleområdet. Vid samtliga intervjuer nämns schemalagd APT 

som en möjlig gemensam arena för gemensam reflektion, kommunikation och byte av 

erfarenheter mellan de olika förskolornas pedagoger, eftersom de hunnit olika långt i 

implementeringen och arbetar på olika sätt. I intervjuerna nämns behov att förskolechefen 

påminner om syftet, visar intresse och motiverar. Studiens resultat tyder att informanterna är i 

behov av specialpedagogens stöd, främst i form av handledning men även hjälp med 

hantering av det webbaserade kommunikationsverktyget. I intervjuerna framkommer en 

önskan om att handledningen bör ske individuellt på förskolorna men även på APT för 

möjlighet att leda gemensamma samtal med samtliga verksamma pedagoger. Informanternas 

behov av stöd kan ses i relation till det sociokulturella perspektivet som framhåller 

människans möjlighet till ny kunskap med rätt stöd och med tillgång till verksamma resurser. 

Eftersom människan är i ständig utveckling finns kunskapen att tillgå i alla situationer. I 

samspelssituationer med andra människor finns då också möjlighet att genom språk och 

samspel tillgå ny kunskap. Med hjälp av handledning, resonemang och handlingar i sociala 

verksamheter kan individen bli förtrogen med den nya kunskapen och kan kanske genomföra 

den själv. Detta dynamiska sätt att förstå människans väg till lärande kallas inom 

sociokulturellt perspektiv för proximal utvecklingszon (jmf Säljö, 2011). 

Informanternas uttalar ett behov av återkoppling och stöd till motivation, vilket kan relateras 

till Blossings et al. (2012) teori om förändringsprocess där implementeringsprocessen 

beskrivs som komplex med flertalet faktorer som är av betydelse. En av faktorerna är just att 

ett förändringsarbete måste ses som en process så att arbetet hålls levande och fortsätter att 

sträva framåt, för att inte halka bakåt och återgå till det som var. Det kan även finnas motstånd 

som måste hanteras och då behövs roller som har pådrivande funktion samt målhävdare som 

påminner om målen och hur de ska nås (a.a.). Studiens resultat indikerar möjligen att 

exempelvis förskolechefer och specialpedagoger kan tillsättas dessa roller.  

 

 

Sammanfattning av analys 

Hur upplever förskolechefer och pedagoger förutsättningarna för att genomföra ett 

förändringsarbetes intentioner i förskolans verksamhet var då det initierades?  

Flertalet pedagoger upplever att de fått förutsättning till både individuell ny kunskap genom 

en föreläsning samt kollegialt lärande med arbetslaget och med tillgång till dator, medan 

övriga har värderat det lägre. Länken mellan dessa förutsättningar till lärande är enligt det 

sociokulturella perspektivet det kommunikativa samspelet med både den inre tanken och det 
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yttre språket som en intelligent kulturell medierande artefakter, och datorn som en fysisk 

medierande artefakter. Genom samspel är också pedagogerna medierande resurser för 

varandra som i en lärande situation med datorn har möjlighet att uppnå proximal 

utvecklingszon (jmf Säljö, 2010, 2011, 2014). Flertalet pedagoger upplever lägre förutsättning 

att kunna uttrycka sina åsikter samt att få information av förändringsarbetet till skillnad från 

förskolecheferna som upplevde en tydlig initiering av arbetet på organisationsnivå. Det 

framkommer även fundering på hur pedagogernas lägre förutsättning till kollegialt lärande 

kan komma att påverka implementeringsarbetet. Eftersom detta förändringsarbete är i början 

av förändringsprocessen, det vill säga initieringsfasen, menar Blossing et al. (2012) att 

pedagogerna ska informeras om det nya och presenteras av de nya metoderna. Det som sker i 

initieringsfasen påverkar nästa fas, betydelsefulla händelser studeras och kan förändras i 

efterkommande faser. Emedan det är en lång process där faserna både är linjära och går 

omlott, behövs stödstrukturer och återkommande information, med påminnelse om syfte med 

förändringen även i implementeringsfasen. Däremot tyder resultatet att logopeden från 

centrala elevhälsan som höll i föreläsningen haft rollen som visionär, som behövs i den 

initiala fasen av ett förändringsarbete (jmf Blossing et al., 2012).   

 

Vilka främjande respektive hindrande faktorer upplever de finns för att implementera 

innehållet i förskolans verksamhet?  

Informanterna i studien framhåller samspel, kommunikation, samarbete, motivation, tid, 

samsyn på barns ökade möjligheter till utveckling och lärande samt förskolans läroplan som 

främjande faktorer. Inom det sociokulturella perspektivet finns visserligen en inre kunskap 

hos människor, men samspel och kommunikation mellan människor betonas vara vägen till 

lärande. I kommunikationen använder pedagogerna, förutom språket som är en intelligent 

artefakt, penna och dator vilka beskrivs som medierande fysiska artefakter. Möjligheten att 

kommunicera via skrift och penna har funnits länge, medan datorn är nutidens artefakt som 

människor skapat för att förändra kommunikationens tillvägagångssätt på grund av att den 

kan ge svar vilket skriften inte klarar av (jmf Säljö, 2013). Både pedagoger och förskolechefer 

framhåller även informella samtal som sker på olika platser på förskolorna. En pedagog 

beskriver också uppsatta dokumentationer som ett sätt att förmedla kunskap som en form av 

informell kommunikation. Inom det sociokulturella perspektivet understryks att lärande sker 

överallt eftersom människor alltid bär med tankarna och språket som artefakt. Kunskapen ses 

som en inre osynlig process och är beroende av kontexten med dess kulturella artefakt ( jmf 

Säljö, 2013). Alla dessa främjande faktorer kan enligt informanterna även vara hindrande, 

beroende på omständigheterna. Exempelvis måste samtalen och skolkulturen vara av positiv 

art för att främja både lärande och motivation, vilket kan jämföras med det sociokulturella 

perspektivet som framhåller att kontexten med dess deltagare påverkar både medverkan och 

motivation hos individer (Säljö, 2013). Pedagogerna uttrycker olika åsikter om de ska dela på 

ansvaret eller fördela ansvaret med att tillsatta olika roller, för att främja implementeringen. 

För att förändringsarbete ska fortskrida behövs det olika roller i varje fas, exempelvis 

uppfinnare i initieringsfasen och tidiga tillämpare i implementeringsfasen (jmf Blossing et al., 

2012). Informanterna beskriver att tid också kan vara en hindrande faktor eftersom 

kommunikationsverktyget är ett nytt verktyg som de måste lära sig, vilket är tidskrävande 

under lång tid. En förändringsprocess beskrivs som lång att genomföra och kräver uthållighet 

och ett långsiktigt förhållningssätt för att nå sista spridningsfasen (jmf Blossing et al., 2012)  
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Vilket behov av stöd finns enligt dem för att förändringsarbetet ska kunna implementeras 

gynnsamt? 

Studien tyder på att pedagogerna önskar att förskolechefen ger stöd genom att skapa tid och 

utrymme för uppföljning, gemensam reflektion och ett kollegialt lärande. Dessutom menar 

några pedagoger samt förskolecheferna själva att ett stöd i form av att förskolechefen visar ett 

intresse, frågar och prioriterar arbetet med implementering är motivationshöjande. Detta 

förändringsarbete befinner sig som tidigare nämnts i initieringsfasen, och är på så sätt också 

på väg mot implementeringsfasen. Då behövs också stödstrukturer i form av att ledning följer 

upp arbetet jmf Blossing et al. 2012). Studien tyder även att det finns behov av stöd i form av 

handledning av specialpedagog i samtal för att utveckla arbetet men också för att vidga 

perspektiv, liksom det sociokulturella perspektivet beskriver som ett yttre stöd som hjälper 

individen att nå nästa utvecklingszon, det vill säga den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2011). 

DISKUSSION  

I detta kapitel görs en ansats att besvara studiens syfte och frågeställningar genom att 

diskutera studiens resultat och analys i förhållande till tidigare forskning. I det inledande 

avsnittet diskuteras hur informanternas upplevelse av förutsättningarna vid initiering av 

förändringsarbetet. Därefter behandlas främjande och hindrande faktorer. Vidare följer ett 

resonemang om behov av stödfunktioner och avslutande reflektioner.  Kapitlets avslutande 

del består av en kort metoddiskussion, avslutande reflektioner och till sist resonemang kring 

vidare forskning inom området. 

 

Förutsättningar för att genomföra ett förändringsarbete  

Studiens resultat visar att informanterna har liknande upplevelser av förutsättningar för att 

genomföra ett förändringsarbete vid initieringen, men det finns dock vissa skillnader mellan 

förskolecheferna och pedagogerna. Förskolecheferna till skillnad från pedagogerna, upplever 

mer tydlig information och möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter, medan pedagogerna till 

viss del inte heller var medvetna om att de skulle delta i ett förändringsarbete. Trots detta är 

även pedagogerna positiva och motiverade till förändringsarbetet eftersom det är ett intressant 

ämne. De har dessutom efterfrågat ett verktyg som stödjer deras arbete med visuellt stöd i 

verksamheten. I analysen framgår att arbetet med förändringen är i initieringsfasen och att 

händelser som sker där, till viss del kan påverka nästkommande faser (Blossing et al., 2012). I 

studiens resultat framkommer också att flertalet informanter fått förutsättning till ny kunskap 

genom en föreläsning och kollektivt lärande tillsammans i arbetslagen och med tillgång till 

dator. Dock finns skillnader mellan förskolorna, där pedagogerna i en förskola har värderat 

dessa förutsättningar lägre. Det förekommer även viss kritik till att inte samtliga pedagoger i 

arbetslagen fick möjlighet att medverka i lärtillfället med kollegialt lärande. Genom 

kommentarer i enkät och berättelser i intervjuer indikerar studiens resultat att det kollegiala 

lärandet är en betydelsefull förutsättning för informanterna. I analysen av resultatet 

framkommer ett starkt samband mellan lärande, kommunikation och samspel. Enligt Säljö 

(2013) är dessa begrepp centrala i det sociokulturella perspektivet, och analysen visar 

dessutom att medierande artefakter i det kollegiala lärandet är den inre tanken, språket som 
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sätter ord på tankarna samt datorn som är nutidens konstruerade artefakt (a.a.). Även andra 

forskare (Fullan, 2010; Fullan & Hargreaves, 2015) betonar att det kollegiala samspelet och 

stödet mellan pedagoger är kärnan och kraften, samt ger motivation i ett förändringsarbete. 

Hur förutsättningarna gavs verkar inte ha varit avgörande för motivationen i den här studien 

utan också intresset för ämnet och behovet av ett visuellt kommunikationsverktyg, det vill 

säga ett bottom-up perspektiv som bygger på en inre motivation (Angelöw, 2010; Berg, 2011; 

Scherp, 2013). Genom att informanterna uttrycker en positiv syn på förändringsarbetet, ger 

det indikationer på motivation som kan öka förutsättning till en gynnsam implementering 

(Angelöw, 2010).  

Förskolecheferna i studien upplever att det inte gavs fullödiga organisatoriska förutsättningar 

för förändringsarbetet, utan det förväntas av dem att implementeringen ska rymmas inom 

ordinarie verksamhet. Enligt skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2016) ska 

förskolechefer ansvara och ge förutsättningar för att utveckla förskolans verksamhet, 

dessutom ska insatser i barns tidiga år prioriteras (Svenska Unescorådet, 2006). Andra studier 

(Blossing et al., 2012; Hallinger, 2016) visar dessutom att det behövs kunskap för att driva ett 

förändringsarbete, och att det är många faktorer för ledare att ta hänsyn till, bland annat den 

ekonomiska. Några forskare (Fullan, 2007; Lundqvist, 1992) framhåller tillika att deltagare 

behöver förutsättning till tre faktorer för att genomföra ett förändringsarbete, det vill säga: 

förstå, vilja och kunna. Möjligen kan det ha varit den ekonomiska faktorn som styrde både 

förskolechefernas begränsade organisatoriska förutsättningar samt påverkade pedagogernas 

förutsättning till kollegialt lärande. Hur påverkar i så fall en ökad kunskap hos både 

förskolechefer och huvudman, om en förändringsprocess olika faser, vilka betydelsefulla 

komponenter som måste finnas i initieringsfasen för att pedagoger ska få ökad möjlighet att 

förstå beslutet, motiveras att vilja genomföra beslutet och få tillräckligt med resurser, 

kunskap, för genomförandet, samt avslutningsvis hur det kan påverka resten av 

implementeringen?  

 

Främjande och Hindrande faktorer 

Studiens resultat visar en bild av att främjande faktorer även kan vara hindrande faktorer 

beroende på förhållanden som finns i omgivningen, såsom inre värderingar hos pedagoger 

samt olika yttre strukturer. Exempelvis framhåller informanterna samspel, kommunikation, 

samarbete, motivation, tid, samsyn gällande barns ökade möjligheter till utveckling och 

lärande samt förskolans läroplan som främjande faktorer. Genom intervjuerna framkommer 

att ett kollegialt lärande med samspel och kommunikation är främjande faktorer som också 

ger ökad möjlighet till samarbete, samsyn och motivation. Samtliga informanter nämner 

gemensam planeringstid för möjlighet till arbetslaget att kommunicera och APT som möjligt 

tillfälle för samtliga pedagoger i de olika förskolorna inom förskoleområdet att genom samtal 

byta erfarenheter med varandra. Informanterna framhäver även informella samtal som 

främjande faktor för lärande och erfarenhetsutbyte och de sker på olika ställen, både inomhus 

och ute på förskolans gård. Däremot framhåller informanterna att det är betydelsefullt att 

samtalen är av positiv karaktär för att det ska vara främjande. I analysen framkommer att 

kunskap förvisso till viss del finns inom människor men inom det sociokulturella perspektivet 

betonas att vägen till kunskap är genom en social interaktion. Tillika sker lärande överallt, i 

olika situationer och inte bara i undervisning (Säljö, 2013). Ett flertal forskare (Ekman, 2004; 

Fullan, 2007; Sherp, 2013; Säljö, 2013) är överens om att det viktigaste i ett förändringsarbete 

är kommunikation, samarbete och relation mellan deltagarna. Även om studiens resultat 

angående kommunikation som främjande faktor stöds av andra tidigare studier, tyder 
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föreliggande studie att informanterna upplever att tid för att kunna samtala kan var en 

hindrande faktor. 

Det framgår nämligen att informanterna upplever att det är en tidspressad verksamhet och då 

kan det också vara en hindrande faktor att nämnden inte går verksamheten till mötes att kunna 

flytta tiden på APT till dagtid. I studien framgår att enad samsyn är en främjande faktor på 

både organisations- och gruppnivå. Samtidigt tyder denna inställning på att det kan finnas 

brister i samsyn som påverkar negativt, exempelvis en implementering av förskolans 

förändrade läroplan med lärandemål som kanske inte nått samtliga inom nämnd och 

förvaltning. Forskning visar att en implementering är genomförd när det nya är vedertaget hos 

samtliga berörda (Blossing et al., 2012; Fixsen et al., 2005; Prochaska, 1995). Den svenska 

förskolan har under senaste decennier varit föremål för decentralisering och andra reformer 

(Ahlberg, 2015), vilket beskrivs vara en lång och komplex process med många faktorer att ta 

hänsyn till (Blossing et al., 2012; Fullan, 2007; Löfgren, 2016, Scherp, 2013; Sannerstedt, 

2001). En av reformerna är förskolans förändrade läroplan som gick från att vara betonad på 

omsorg, till att nu även fokusera på lärande (Ekström, 2007). Det finns många faktorer som 

påverkar ett förändringsarbete och Hallinger (2016) pekar på betydelsen av bland annat den 

politiska kontexten. Enligt skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) ska förskolans verksamhet utvecklas och förändras så att barnens utveckling och 

lärande gynnas och syftet med decentralisering var också bland annat att ge mer 

handlingsutrymme till pedagoger i förändringsarbeten (Ahlberg, 2015). För att tiden ska bli 

pedagogers vän istället för fiende är Hargreaves (1998) recept att ge tillbaka tiden till 

pedagogerna. 

Genom intervjuer med pedagogerna som uttrycker en strävan efter kommunikation, samspel 

och samarbete för att utveckla verksamheten, indikerar resultatet att de kanske möjligen kan 

ha en samarbetskultur på de undersökta förskolorna, vilket är det en ortodox kultur att sträva 

mot (Hargreaves, 1998). Det är dock svårt att veta då forskning (Berg, 2011; Blossing, 2003; 

Ekstam, 2005; Hallinger, 2016; Scherp, 2013) beskriver att det finns skolkulturer som en del 

av varje förskolas verksamhet, men att den är osynlig.  

 

 

Behov av stöd 

Studiens resultat visar att pedagogernas har ett behov av att förskolechefen främst skapar tid 

och utrymme för pedagogerna att byta erfarenheter, men även visa intresse och motivera för 

att förändringsarbetet ska kunna implementeras gynnsamt. I analysen framkommer som 

tidigare nämnts att förändringsarbetet fortfarande är i initieringsfasen och nästa fas är 

implementeringsfasen då det behövs stödstrukturer då ledningen följer upp arbetet (Blossing 

et al., 2012). Detta beskriver även förskolans läroplan (Skolverket, 2016), som tydligt anger 

att förskolechefers roll bland annat är att skapa förutsättning till kontinuitet i 

förändringsarbete. Även om pedagogerna förvisso redan är motiverade till förändringsarbetet 

indikerar resultatet att de kommer att behöva stöd av förskolechefen genom kommunikation 

och regelbunden återkoppling för att behålla motivation så att processen kan fortgå och ”inte 

rinna ut i sanden” som en av pedagogerna uttryckte. Informanterna framhåller både formella 

samtal, exempelvis på planeringstid eller APT och informella samtal då förskolecheferna 

besöker förskolorna. Detta stöds av internationell forskning som visar att framgångsrika 

ledare skapar kultur med gemensamt ansvar och återkoppling med byte av erfarenheter 

(Fullan, 2010). Likaså beskrivs en tillgänglig ledare som för en ömsesidig dialog med 
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medarbetare som betydelsefullt i ett förändringsarbete. Hur kommunikation kan bli ett bra 

verktyg beror på strukturer och kvalitet runt ett planerat samtal menar Ekstam (2005) och 

Ärlestig (2008) till skillnad från Ekman (2004) som framhåller informell kommunikation som 

den mest betydande komponenten i ett förändringsarbete. Informanterna nämner även APT 

som ett möjligt tillfälle för dem att träffa kolleger på andra förskolor och på så sätt kunna byta 

erfarenheter och reflektera tillsammans kring implementeringen. De menar att det är ett 

lärande men även ger motivation att fortsätta förändringsarbetet. Det kan jämföras med Fullan 

och Hargreaves (2015) som hävdar att en förändring måste ha ett kollektivt engagemang 

bland pedagoger och de måste ha stöd av varandra både inom varje förskola men även mellan 

förskolorna. De kallar det för ett socialt kapital som är ett ben av det professionella kapitalet 

hos pedagoger, det vill säga kärnan i pedagogers kompetens och engagemang (a.a.). 

Dessutom menar Fullan (2010) att eftersom en chef ofta byts ut är det viktigt att kompetens 

skapas hos medarbetare via kollektivt lärande. Genom intervjuerna visar resultatet att 

förskolecheferna behöver stöd av ledningsgruppen, kolleger på förskolechefsträffar samt stöd 

av huvudman genom att kunna ändra organisationen med APT (se tidigare avsnitt). Resultatet 

av studien visar att informanterna behöver även behöver stöd av specialpedagog, främst 

genom handledning, men även i den direkta verksamheten tillsammans med barnen för att ge 

ökad möjlighet till gynnsam implementering. Analysen tyder att genom handledning kan 

specialpedagoger vara ett yttre stöd som hjälper pedagoger att nå nästa utvecklingsnivå, en 

proximal utvecklingszon (Säljö, 2011). Visserligen ska rollen som handledare prioriteras för 

specialpedagoger enligt examensförordningen (SFS 2011:688) men samtidigt uttrycks också 

behov av annat stöd i verksamheten. Detta kan innebära en diffus roll för specialpedagogers 

uppdrag som innebär att möta varje barns behov samt skapa förutsättningar för dess 

utveckling och lärande (Ahlberg, 2015). Det ställer på så sätt också krav på ett ledarskap som 

fördelar och delegerar uppgifterna i organisationen (jmf Ekstam, 2005).  

 

SLUTDISKUSSION  

Föresatsen med studien har varit att erhålla kunskap om vilka faktorer som kan gynna 

implementeringen av ett förändringsarbete i förskolan samt vilken funktion en specialpedagog 

kan ha i ett sådant arbete. Studien tyder på att hur faktorer framstår som främjande eller 

hindrande beror på både inre attityder, värderingar och erfarenheter hos människor, men även 

yttre faktorer såsom strukturer och organisation. Genom hela studien följer kommunikation 

och samspel som en röd tråd. Det framstår som grund för hela förändringsarbetet. Tidsbrist 

kan dock till viss del hindra kommunikation och på så sätt påverka motivation negativt. I 

förskolors verksamhet finns strukturer som bygger på att barnen är i verksamheten hela dagar. 

Den strukturen måste både pedagoger och förskolechefer förhålla sig till. Det finns även 

känslomässiga ramar som ledare behöver vara medvetna om och för att motverka hindrande 

känslor hos pedagoger kan det vara viktigt att de får komma till tals och ventilera sina känslor. 

Det är även viktigt att förskolechefen får stöd av huvudman att sovra bland förändringsarbeten 

som kommer uppifrån. Studien tyder dock på att kommunens förändringsarbete, med bottom-

up perspektiv är positivt, men jag ställer mig frågan om det enbart är det perspektivet som har 

betydelse, eller om det är deltagarnas inställning till ämnet? Slutligen framstår det som att 

specialpedagogen har möjlighet att gynna en utveckling av förändringsarbetet genom att vara 

ett stöd till kommunikation mellan deltagarna, genom handledning. Genom ett samarbete 

mellan pedagogerna och specialpedagogers relationella perspektiv kan möjligheten öka till 

förändrad lärmiljö som leder till ökad likvärdighet i förskolans verksamhet, vilket är 

kommunens mål med detta förändringsarbete.  
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Metoddiskussion 

För att besvara syftesfrågorna gjordes kvalitativ intervju samt kvantitativ enkät. Den 

semistrukturerade intervjun med utformad intervjuguide valdes för att få en djupare förståelse 

av informanternas berättelser. Intervjuguiden gav stöd att komma ihåg samt säkerställa att 

olika teman blev besvarade. Enkäten valdes för att få en kompletterande bredd i svaren. I 

studien är metoderna jämt betonade eftersom tiden var allt för begränsad för att till exempel 

utgå från intervjusvar och därefter utforma enkätfrågor eller tvärtom. I resultatet gick att finna 

en samstämmighet i resultatet mellan de båda forskningsansatserna, vilket beskrivs vara en 

fördel med flermetodsforskning (Bryman, 2011; Creswell, 2005; Denscombe, 2018; Yin, 

2007) eftersom det kan höja studiens validitet. Att både läsa in sig på de olika metoderna samt 

utforma frågor till både intervjuer och enkäter tog mycket tid, vilket även Bryman (2011) och 

Klassen m.fl. (2012) beskriver som en nackdel med metoden. Min förförståelse som flera år 

aktiv inom förskola kan till viss del ha påverkat objektiviteten i intervjuernas följdfrågors 

karaktär samt i analysarbetet och på så sätt påverkat resultatet i studien. En annan forskare 

skulle förmodligen ha tolkat och analyserat svaren på ett annat sätt. På samma sätt kan mitt 

kroppsspråk och sätt att ställa frågor påverkat informanternas svar. Studiens resultat hade 

eventuellt kunnat vara annorlunda om en telefonintervju använts eftersom en fysisk distans 

mellan intervjuare och informant kan minska risken för direkt påverkan av informantens svar 

(Bryman, 2011). Fördelen med en direkt intervju där intervjuaren möter informanten ansikte 

mot ansikte, är att mötet kan bli ett personligt samspel där forskaren har ökad möjlighet att 

vara lyhörd för informantens känslor. På så sätt finns bättre förutsättning att locka fram den 

mest relevanta informationen som producerar kunskap (Denscombe, 2018; Kvale & 

Brinkman, 2014).  

För att möta problemet med stort bortfall av enkätsvar försökte jag öka både den inre och den 

yttre motivationen (Ejlertsson, 2014), samtidigt som det var viktigt att följa den etiska 

aspekten med samtycke utan att utöva påtryckning på pedagogerna (vetenskapsrådet, 2017). 

Genom att konstruera enkäten med så få påståenden som möjligt och med samma värderande 

svarsalternativ på samtliga påståenden samt med några öppna svarsalternativ kan den inre 

motivationen ha ökat. För att kunna besvara frågor och möjligen påverka antalet svar från 

enkäterna valde jag att närvara vid alla förskolor. Detta medförde att den yttre motivationen 

ökade då svarsfrekvensen från pedagogerna på en förskola ökade från tre inlämnade svar till 

tolv stycken. På så sätt kan även studiens resultat ha påverkats (jmf Ejlertsson, 2014). Det 

gjordes en pilotstudie på både intervjufrågorna samt enkäten som provades på en pedagog 

som inte skulle vara delaktig i undersökningen. Det medförde att vissa frågor förändrades, 

gjordes tydligare eller ströks. Hade det funnits mer tid skulle en större pilotstudie kunnat 

utföras för att få ytterligare synpunkter på frågorna. Analysen i studien fick stöd i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010, 2011, 2013, 2014) och Blossing et al (2012) teori 

om förändringsarbetets process. Det sociokulturella perspektivet har kritiserats för att lägga 

för stor vikt på att lärande sker i samspel mellan människor (jmf Hager, 2011), men för att få 

förståelse av fenomen som påverkarar pedagogernas erfarenheter i förändringsarbetet är 

aspekten med samspelet värd att framhävas. Med andra teoretiska ”glasögon” skulle resultatet 

förmodligen blivit annorlunda. 
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Vidare forskning 

Studiens resultat visar att skolkulturen har betydelse för ett förändringsarbete. Föreliggande 

studie indikerar möjligen att detta förändringsarbete bygger på samarbetskultur, men att en 

individuell kultur är den mest vanliga (jmf Hargreaves, 1998). Det skulle vara intressant att 

studera hur och på vilket sätt skolkulturen påverkar specialpedagogers uppdrag och möjlighet 

att vara en del i ett förändringsarbete? På vilket sätt påverkar det deltagarnas upplevelser av 

ett förändringsarbete? 
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                                                                                                                                     Bilaga 1 

Enkäten består av 22 påståenden. Instäm eller ta avstånd med hjälp av en femgradig skala. Vänligen kryssa för 

ett svarsalternativ för varje påstående. I påstående 20 och 21 används begreppet specialpedagog. Med det menas 

den person som har det specialpedagogiska uppdraget i ditt område. Det finns även möjlighet att ge egna 

exempel vid tre påståenden, nummer 6, 16 och 22. 

1. Jag har fått hjälp att utveckla ny kunskap i mitt lärande för att kunna genomföra arbetet med 

kommunikationsverktyget i verksamheten. 

 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

2. Jag upplever att arbetslaget har fått möjlighet till gemensamt lärande för att kunna genomföra arbetet med 

kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

3. Jag har fått förutsättning att förstå syftet att införa kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

4. Jag har fått förutsättning att uttrycka mina åsikter vid initiering av förändringsarbetet att implementera 

kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

5. Jag har fått förutsättning att informeras om detta förändringsarbete. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

6. Jag har upplevt andra förutsättningar. Ge exempel. 

 

7. Det finns innehåll i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev.16) som främjar implementering av 

kommunikationsverktyget. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 
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8. Organisationen har en hållbar plan som främjar implementering av kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

9.  Det finns drivande och positiva pedagoger i arbetslaget/ förskolan som främjar implementering av 

kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

10. Tid är en främjande faktor vid implementering av kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

11. Tid är en hindrande faktor vid implementering av kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

12. Reflektion i arbetslaget är en främjande faktor vid implementering av kommunikationsverktyget i 

verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

13.  Att "småprata" med kolleger i syfte att få mer kunskap är en främjande faktor för implementering av 

kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

14. Tillgång till kommunikationsverktyget främjar mitt arbete med visuellt stöd till barn med språklig sårbarhet i 

den pedagogiska verksamheten. 
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Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

 

           15. Tillgång till kommunikationsverktyget främjar barn med språklig sårbarhets möjlighet till utveckling och 

lärande. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

16. Jag upplever andra hindrande eller främjande faktorer. Ge exempel:                              

17. Jag önskar stöd av förskolechef i form att utrymme skapas till gemensam reflektion med kollegor 

implementering av kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

18. Jag önskar få stöd av förskolechef att stärka min motivation till implementering av kommunikationsverktyget 

i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

19. Jag önskar få stöd av förskolechefen i form av utrymme skaps till återkommande uppföljning av 

implementering av kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

20. Jag önskar få stöd i form av handledning av specialpedagog vid implementering av 

kommunikationsverktyget i verksamheten. 

Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

21. Jag önskar få stöd av specialpedagog att behärska tekniken med kommunikationsverktyget vid 

implementeringen. 
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Instämmer helt 

Instämmer i hög grad 

Instämmer delvis 

Instämmer i låg grad 

Instämmer inte alls 

Vet ej 

22. Jag känner annat behov av stöd vid implementering av kommunikationsverktyget i verksamheten. Ge 

exempel: 
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                                                                                                                                                            Bilaga 2 

Intervjuguide pedagoger:   

På vilket sätt skapades förutsättningar för dig att erövra ny kunskap för att kunna implementera 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet? 

På vilket sätt skapades förutsättningar för arbetslagets lärande för att kunna implementera 

kommunikationsverktyget i verksamheten? (information, föreläsning, reflektion, annat…) 

På vilket sätt skapades förutsättningar för dig att känna delaktighet i förändringsprocessen? (syftet, 

kommunicerat behov…) 

På vilket sätt gavs du möjlighet att uttrycka dina tankar/ åsikter när förändringsarbetet initierades? 

På vilket sätt gavs arbetslagen möjlighet att utveckla sina tankar när förändringsarbetet initierades? (tid 

till reflektion, litteratur, annat…) 

Hur kan användandet av kommunikationsverktyget påverka ditt arbete med visuellt stöd till barn med 

språklig sårbarhet i förskolan? 

Hur kan din tillgång till kommunikationsverktyget påverka barn med språklig sårbarhets utveckling 

och lärande? 

Hur tänker du på tid som hindrande respektive främjande faktor i implementering av 

kommunikationsverktyget? (reflektion, planering, organisation, barn utveckling till mer 

självständighet, konflikter…) 

Hur kan du relatera till läroplanen (Lpfö 98, rev.16) vid genomförande av kommunikationsverktyget i 

förskolans pedagogiska praktik? 

På vilket sätt kan organisationen anpassas i syfte att uppnå framgångsrik implementering? Finns det 

någon hållbar plan? Hur ser den i så fall ut? 

Har någon/ några extra drivande och positiva aktörer identifierats?  

På vilket sätt kan motivationen stärkas i syfte att uppnå en framgångsrik implementering i 

verksamheten? 

Vilket stöd önskar du få för att främja arbetet med implementeringen av kommunikationsverktyget i 

förskolan? 

Vem ska ge dig stödet? 

På vilket sätt önskar du få stöd av den/ dessa personer? 

Vilket stöd önskar du få av förskolechef för att främja ditt arbete med implementeringen? (tid, resurs, 

ny kunskap, kommunikation…) 

Hur skulle du önska att det stödet utformas? 

Vilket stöd önskar du av specialpedagog för att främja ditt arbete med implementeringen? 

Hur/ på vilket sätt skulle du önska att det stödet utformas? 
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                                                                                                                                                          Bilaga 3 

Intervjuguide förskolechef:                                                                                      

I vilken mån bedömer du förutsättningarna var för dig att genomföra förändringsarbetets intentioner 

vid initieringen? 

På vilket sätt gavs pedagogerna inledningsvis möjlighet att erövra ny kunskap och utvecklas för att 

kunna genomföra förändringsarbetet? 

Vilka aktiviteter i förändringsarbetet värnade särskilt för pedagogernas delaktighet? 

Vilka aktiviteter i förändringsarbetet värnade särskilt för det kollegiala lärandet?  

På vilket sätt gavs möjlighet till pedagogerna att uttrycka tankar och känslor när förändringsarbetet 

initierades? 

Vilka möjligheter/ främjande faktorer upplever du finns på organisationsnivå för att implementera 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet? 

Vilka möjligheter/ främjande faktorer upplever du finns på gruppnivå för att implementera 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet? 

Vilka möjligheter/ främjande faktorer upplever du finns på individnivå för att implementera 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet? 

Vilka hindrande faktorer upplever du finns på organisationsnivå för att implementera 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet? 

Vilka hindrande faktorer upplever du finns på gruppnivå för att implementera 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet? 

Vilka hindrande faktorer upplever du finns på individnivå för att implementera 

kommunikationsverktyget i förskolans verksamhet? 

På vilket sätt upplever du att förändringsarbetet möter barns behov i verksamheten? 

På vilket sätt upplever du att förändringsarbetet möter pedagogens behov i den pedagogiska 

verksamheten? 

Hur upplever du att förändringsarbetet integrerar med läroplanen? 

På vilket sätt kan organisationen anpassas i syfte att uppnå framgångsrik implementering? Finns det 

någon hållbar plan?  

På vilket sätt kan det finnas aktörer som ansvarar för implementeringen?  

På vilket sätt spelar förutsättning av tid roll?  

På vilket sätt upplever du förutsättningar från huvudman för att kunna genomföra förändringsarbetets 

intentioner i praktiken?  

Vilka typer av stöd tror du skulle kunna gynna implementeringsarbetet? 

Vilka behov av stöd har du själv? Vilka behov av stöd tror du pedagogerna har? 
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                                                                                                                           Bilaga 4 

Till dig som arbetar i barngrupp i detta förskoleområde.     

Vilka faktorer finns i den inledande fasen i ett förändringsarbete som också påverkar 

implementeringsprocessen? Jag vill veta mer om vilka förutsättningar som behövs för 

implementering och vilka faktorer som påverkar en förändringsprocess. För att på så sätt 

också förstå specialpedagogens roll i ett förändringsarbete. Jag vill med denna studie beskriva 

och analysera era upplevelser kring kommunens påbörjade förändringsarbete med ett 

kommunikationsverktyg. Därför skickas den här enkäten ut till dig och övriga pedagoger i 

förskola inom detta rektorsområde. Jag som gör studien läser på specialpedagogutbildningen 

vid Umeå universitet.  

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men eftersom svaret från dig inte kan ersättas av 

någon annan hoppas jag att du är villig att delta. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att 

databehandlas utan identitetsuppgifter. De uppgifter du lämnar kommer endast att presenteras 

i tabellsammanställningar. 

Efter sammanställning av resultaten har du möjlighet att granska utkast till fallstudien.  

Resultaten kommer att presenteras i en rapport som senare läggs ut i databasen DIVA.  

Enkäten består av 22 påståenden med fem fasta svarsalternativ, där du ska kryssa enbart ett 

alternativ. Vid tre påståenden har du även möjlighet att ge egna exempel. Enkäten beräknas ta 

cirka fem minuter. 

Var vänlig besvara frågorna tisdag 2018-10-16. Du kommer erbjudas tid och möjlighet att 

besvara frågorna på arbetsplatsträffen detta datum.  

Följ länken för att komma till enkäten. Svaret skickar du anonymt tillbaka. 

xxxxxx 

Har du några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta mig för mer 

information.  

Tack på förhand. Med vänlig hälsning, xx 

Telefon: xxxx 

 

 


