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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att få kunskap om och förståelse för hur pedagoger upplever ett 

kommunalt förändringsarbete för tidiga insatser. Förändringsarbetet syftar till att minimera antalet 

elever som inte når målet för utbildningen. Studien har genomförts genom att kartlägga, beskriva och 

analysera pedagogernas upplevelser och erfarenheter, utifrån enkäter och intervjuer. Resultatet visar på 

ett förändringsarbete som kan beskrivas som toppstyrt och, på samtliga undersökta skolor, initierat av 

rektor. I resultatet framkommer att förändringsarbetet är mer förankrat bland specialpedagoger/lärare 

och rektorer än bland skolans övriga pedagoger. Resultaten visar även på de möjligheter och hinder 

som pedagogerna upplever i förändringsarbetet. De beskriver en vilja och motivation för att 

genomföra förändringsarbetet men också att de saknar tid och delaktighet. I det vidare 

förändringsarbetet önskar pedagogerna mer tid och större delaktighet genom kollegiala samtal, 

handledning och löpande information. Studien visar även hur den specialpedagogiska yrkesrollen kan 

användas mer effektivt i ett förändringsarbete.  

 

Nyckelord: utvecklingsarbete, organisationsförändring, specialpedagogens roll, 

specialpedagogik, skolutveckling  
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Inledning 

Skolan är en av samhällets arenor där nya politiska lagar och riktlinjer avlöser varandra med 

accelererande förändringstakt (Angelöw, 1991). Det ställs krav på att skolans organisation ska 

kunna arbeta med förändringsprocesser för ett konstruktivt förändringsarbete.  

Assarson (2007) beskriver skolans organisation och undervisning utifrån en politisk handling. 

Hon menar att skolan fyller olika funktioner vid olika politiska och historiska skeden. 

Assarsson hävdar att det är omöjligt att diskutera en statlig insats som utbildning, utan att ta 

hänsyn till det maktförhållande, i form av ekonomiska och ideologiska faktorer, som ligger 

bakom målen samt sättet att organisera verksamheten.  

En av de stora politiska handlingarna som påverkade den svenska skolan var 

decentraliseringen som skedde under 1990-talets början. Med den skapades också en ny 

strategi för skolans styrning och ansvaret för skolan lades på kommunerna i stället för staten. 

En av avsikterna med decentraliseringen, menar Assarson, var att underlätta förändringsarbete 

genom att föra ner makten till de som utför det professionella arbetet, alltså på pedagogerna 

ute i verksamheterna. 

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att interna förändringsarbeten bör byggas så att 

effektiva arbetsformer leder till långsiktliga och hållbara förbättringar samt att skolutveckling 

innebär att förändringar ska införlivas i den enskilda skolans kultur och bli en naturlig del i de 

vardagliga rutinerna och det vardagliga arbetet. Detta är en process som kräver både tålamod 

och tid. Förändringsarbeten går igenom flera faser innan de har införlivats i den egna skolans 

kultur och det finns inga enkla modeller för skolors förändringsarbeten enligt Blossing (2003).  

Framgång i förändringsarbeten når endast de organisationer som kan engagera så många 

anställda som möjligt i förändringsprocessen (Angelöw, 1991). Genom att gemensamt bygga 

upp mål och visioner ökar motivationen, som på det sättet också gör samtliga anställda 

delaktiga i förändringen, enligt Angelöw, som även beskriver motivation tillsammans med 

förändringsvilja som de viktigaste drivkrafterna i ett förändringsarbete. I en brittisk studie 

fann West, Ainscow & Stanford (2005) att de skolor som medvetet arbetat med att förändra 

skolans kultur och förändra synen på lärande hade mer framgång i sina förändringsarbeten. 

Utifrån detta är utmaningen för skolans verksamhet och personal att skapa goda 

förutsättningar samt vara väl rustade inför de förändringsarbeten som staten och kommunen 

valt att genomföra.  

Skollagen (SFS 2010:800) understryker att skolans verksamhet ska genomsyras av kvalitets-, 

utvecklings- och förbättringsarbeten. Därför är det intressant att undersöka ett pågående 

förändringsarbete för att skapa en förståelse för och få kunskap om hur pedagoger upplever ett 

kommunalt förändringsarbete som ligger inom det specialpedagogiska fältet. Som blivande 

specialpedagoger är det viktigt att ta lärdom av de faktorer som påverkar i ett 

förändringsarbete som syftar till att utveckla den specialpedagogiska verksamheten.  
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Enligt Examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:186) ingår det i specialpedagogens 

yrkesroll att medverka och stödja vid de förändringsarbeten som sker, med möjlighet att verka 

både på organisation-, grupp- och individnivå för att utveckla verksamheten.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga, beskriva och analysera pedagogers och 

specialpedagoger/lärares upplevelser, erfarenheter och behov i ett kommunalt 

förändringsarbete inom skolan. 

  

Frågeställningar: 

● Hur beskriver pedagoger och specialpedagoger/lärare sina upplevelser och 

erfarenheter av förändringsarbetet? 

● Vilka möjligheter och hinder finns på organisationsnivå, enligt pedagoger och 

specialpedagoger/lärare, i förändringsarbetet? 

● Vilket behov av stöd i förändringsarbetet upplever pedagoger och 

specialpedagoger/lärare att de behöver?   

 

 

Bakgrund 
I bakgrunden presenteras först ett avsnitt om hur specialpedagogiken vuxit fram i ett historiskt 

perspektiv. Därefter följer en beskrivning av specialpedagogens roll i dagens skola. Att visa 

på de faktorer som har styrt och fortfarande styr skolans utveckling kan ge en förståelse för 

hur dagens skola som verksamhet tar sig an olika förändringsarbeten. Vidare följer en 

presentation av skolans styrdokument och vilka lagar skolan är ålagda att följa vad det gäller 

förändringsarbeten och skolutveckling.  Efter det presenteras aktuell forskning kring 

förändringsarbeten. Detta för att få en tydligare inblick och förståelse för hur olika faktorer 

påverkar förändringsarbeten i skolans organisation. Därefter följer ett avsnitt som beskriver 

hur pedagogers lärande och utveckling sker inom skolans organisation. Här är tanken att få en 

förståelse för hur viktigt samarbetet och samtalet är mellan pedagoger i en förändringsprocess. 

 

 

Specialpedagogik i ett historiskt perspektiv 

Den politiska intentionen i Sverige är att skapa en skola för alla och den ideologiska 

utgångspunkten har genomsyrat våra styrdokument sedan efterkrigstiden (Andreasson, 2007; 

Haug, 1998; Tinglev, 2013). Andreasson beskriver att det har funnits en uttalad 

utbildningspolitisk ambition att skolan skall ha en plats för alla barn oavsett begåvning och 

social tillhörighet vilket är ett av de viktigaste fundamenten för det demokratiska samhället. 
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Haug resonerar kring en värdegrund som bygger på en demokratisk deltagarprincip där ingen 

avvisas eller utpekas. Enligt Tinglev kom synen på skolproblem att förskjutas från ett 

individuellt till ett organisatoriskt perspektiv i och med SIA-utredningen år 1974. SIA- 

utredningen står för utredningen om skolans inre arbete. Den utredningen skulle inrikta sig 

mot att anpassa resurser utifrån skolors olika problem, grundtanken var en jämlik skola 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). En sociologisk-ekologisk syn på skolsvårigheter 

framfördes där elevernas situation skulle beskrivas och där möjligheter till utveckling skulle 

uppmärksammas i stället för att brister skulle identifieras. När sedan läroplanen 1980 

presenterades kom SIA-utredningen att innebära att hjälp skulle ges till elever med 

svårigheter enligt Tinglev (2013). Här kom även kommunerna att ta över ansvaret mer och 

mer för skolan när det gäller pedagogiska, ekonomiska och organisatoriska frågor med mål 

utifrån skollag, läroplan och förordningar med möjlighet till viss lokal anpassning och 

styrning skriver Tinglev. Vidare menar hon att begreppen mål och riktlinjer för grundskolan 

gjorde sitt intåg i den svenska skolan genom läroplanen Lgr 80 försvann begreppet elever med 

svårigheter och ersattes med elever med särskilda behov. Även specialundervisningens 

rådande form ersattes med specialpedagogiska metoder och samarbete enligt Tinglev. Hon 

beskriver vidare att när Lpo 94 infördes lades ansvaret för och genomförandet av all 

undervisning på kommunerna, således även ansvaret för elever i behov av särskilt stöd. Här 

kom Salamancadeklarationen som antogs 1994 (Svenska Unescorådet, 2006) att spela en stor 

roll. Här ställdes krav på att den vanliga skolan skulle anpassas till alla barns varierande 

förutsättningar och grundläggande principer som inkluderande undervisning samt rättigheter 

för elever med särskilda behov skrevs fram 

1990 förändrades även utbildningsformen för specialpedagogisk utbildning. Den nya 

specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ersatte den tidigare speciallärarutbildningen 

(Malmgren Hansen, 2002). Här kom utbildningen att innebära att specialpedagogerna skulle 

erhålla grundläggande kunskaper i att driva utvecklingsarbeten och att handleda enligt henne. 

Syftet var att lärarna skulle få specialpedagogisk handledning och via denna i större 

utsträckning än tidigare inom klassens ram klara av elever i särskilda behov. Även idag skrivs 

denna betydelse fram genom Skolverkets (2014) Allmänna råd om arbete med extra 

anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Lpo 94 (Skolverket, 1994) hade ett övergripande krav på en likvärdig utbildning och 

undervisning för alla elever. Här kom elever med särskilda behov att bli elever i behov av 

särskilt stöd vilket även tydligt genomsyrar dagens läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

(Tinglev, 2013). 

Flertalet forskare (Ahlberg, 2007; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Haug, 1998) 

menar att specialpedagogiken har gått från ett mera diagnosbaserat synsätt med särskiljande 

åtgärder för individen till ett mera inkluderande synsätt där omgivande faktorer ses som delar 

i problemet. Elever med särskilda svårigheter har kommit att bli elever i behov av särskilt 

stöd. Skolans kompensatoriska uppdrag genomsyrar våra styrdokument idag (SFS 2010: 800; 

Skolverket, 2011; Skolverket, 2014). Ahlberg (2007) ser det som angeläget att den 

specialpedagogiska forskningen går in och granskar motstånd och hinder för elevernas 

deltagande i en gemensam skola för alla. Hon menar att forskningen skapar arenor där 

kommunikation för teori och praktik kan mötas. 
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Specialpedagogens roll 

Enligt Examensordningen för specialpedagoger (SFS 2011:186) har den utbildade 

specialpedagogen kunskaper och förmågor för att driva förändringsarbeten som syftar till att 

utveckla den specialpedagogiska verksamheten med mål att kunna möta behoven hos alla 

barn och elever för att ge dessa adekvat utbildning. Specialpedagogen ska visa fördjupad 

förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda. Specialpedagogen har kunskap om det 

specialpedagogiska områdets vetenskapliga grund och insikter i aktuell forskning och 

utvecklingsarbeten för att kunna leda det pedagogiska arbetet på organisations-, grupp- och 

individnivå och därmed kunna utveckla verksamhetens lärmiljöer.  

I Skolverkets Allmänna råd (2014) skrivs specialpedagogens yrkesroll fram som viktig i det 

förebyggande arbetet i att motverka hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för elever i behov 

av särskilt stöd.  

Bladini (2004) lyfter specialpedagogens mer övergripande uppdrag och menar att 

specialpedagogen använder handledning på olika sätt för att åstadkomma förändring. Det 

handledande samtalet kan vara rådgivande, reflekterande och utvecklande. Vidare anser hon 

att det i samtalen ges tillfälle att rådgöra om verksamheten, därmed kan samtalen ses som 

verktyg för att åstadkomma reflektion och förändring. Hon belyser specialpedagogen som en 

förändringsagent och menar att specialpedagogen kan driva frågor som är skolutvecklande.  

 

Ahlberg (2013) gör kopplingar mellan specialpedagogik, forskning och skolutveckling. Hon 

anser att den specialpedagogiska kompetensen ska tas tillvara i skolans kvalitetsarbete och 

menar att specialpedagogen är viktiga bollplank för skolledningen. Vidare menar hon att 

specialpedagogen kan ge stöd i form av handledning för enskilda eller grupper av lärare. 

Specialpedagogen kan via råd och information ge möjlighet till omprioriteringar på skolan för 

att utveckla goda lärmiljöer samt möjliggöra relevanta pedagogiska och organisatoriska 

förändringar på såväl individ-, grupp och skolnivå. 

  

 

Styrdokument 

Skollagen (SFS 2010:800, 4 kap. 3 §) skriver fram kvalitet och inflytande. Skolans 

verksamhet ska genomsyras av kvalitetsarbete genom planering, uppföljning och utvärdering. 

Huvudmannen är skyldig till att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Med detta som grund genomförs olika förändringsarbeten inom skolans 

verksamhet i syfte att förbättra undervisningen. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är detta 

av yttersta vikt då skolans uppdrag är att säkerställa att alla elever får den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §). 

 

 

Förändringsarbete 

Historiskt sett har tillvaron kännetecknas av en fortlöpande förändring som en naturlig del av 

samhällens förhållanden. Redan före Kristus formulerade den grekiske filosofen Herakleitos 

en afforism som säger att när vi kliver ner i en flod för andra gången är det inte längre samma 
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flod; Panta rhei, allt flyter. Herakleitos menade att förändring är den enda sanna verkligheten 

(Angelöw, 1991). Angelöw menar att skolan är en av samhällets arenor där nya politiska lagar 

och riktlinjer avlöst varandra i accelererande förändringstakt och som förutsätter en 

organisation som klarar av förändringar.  Vidare understryker han att det finns ett stort behov 

av att visa på faktorer för en konstruktiv förändringsprocess.  

 

Förändringsstrategier 

Angelöw (1991) tar utgångspunkt i ett humanistiskt och socialspykologiskt perspektiv på 

organisationsförändringar.  Här står individen i centrum med syftet att förstå samspelet mellan 

individen och organisationen. 

Han beskriver att människor välkomnar förändringar som gynnar deras egen situation och 

säger att motivation och förändringsvilja utgör centrala faktorer i ett gott förändringsarbete. 

Vidare menar han att människor välkomnar förändringar som bygger på delaktighet. När 

anställda blir del i en organisationsförändring har de behov av att få vara med och påverka 

förändringstakten så att förändringarna sker i lagom mängd enligt honom. En alltför hög 

förändringstakt leder till förändringströtthet. Det går även att se att toppstyrda 

förändringsarbeten oftast möter motstånd då åtgärderna redan är styrda och utan möjlighet att 

påverka enligt Angelöw. Han menar således att det är viktigt att skapa en god förutsättning för 

förändringsarbetet som bör bygga på att så många som möjligt inom en organisation görs 

delaktiga i förändringsprocessen, inser nödvändigheten av förändringsarbetet samt upplever 

ett behov av detta.  Angelöw presenterar olika förekommande förändringsstrategier. Han 

menar att man kan urskilja tre typer, den toppstyrda där förändringar initieras från 

organisationsledning. Denna strategi möter ofta motstånd då delaktighet rörande förändringen 

har uteblivit. Därmed blir viljan till förändring låg enligt Angelöw. Vidare beskriver han den 

representativa som bygger på representanter från ledning och personal vilka utgör en 

projektgrupp för förändringsarbetet som informerar övriga anställda med löpande 

information. I denna förändringsstrategis första fas finns intresse bland de anställda om de 

själva varit med och efterlyst en förändring. Däremot är de fortfarande inte delaktiga eller 

direkt berörda av själva förändringsarbetet. Här finns möjlighet för förändring eller så 

accepteras inte förändringen utan rinner ut i sanden enligt Angelöw. Den tredje strategin för 

förändring enligt honom är den delaktiga förändringsstrategin som bygger på samtliga 

berördas medverkan. Här är många anställda delaktiga. De får vara med och planera, 

genomföra och följa upp arbetet som berör dem. Denna förändringsstrategi är tidskrävande 

men här förekommer förändringsvilja och engagemang hos de berörda. Här finns delaktighet 

bland de berörda som gör att samtliga agerar och tar ansvar och goda förutsättningar skapas 

som gör att förändringsarbetet kan bli en naturlig del i det vardagliga arbetet. 

Utvecklingsarbeten som sätts igång bör ha en systematisk uppläggning och byggas upp 

inifrån. Önskvärt är utifrån kommande stöd och stimulans. Myndigheten för skolutveckling 

(2003) definierar framgångsfaktorer som god kommunikation, tydliga samband, hög 

delaktighet, reellt inflytande, tydlighet i ledning, resurser, utvärdering och uppföljning, 

långsiktiga mål och syften. 
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Förändringsarbetets faser 

Blossing (2003) beskriver förändringsprocessen genom olika faser: initiering, 

implementering, institutionalisering och spridning. Initieringsfasen ger möjlighet att pröva det 

nya samt delge varandra erfarenhet. Under implementeringsfasen sker ett fortsatt prövande 

och utbytande av erfarenheter lärare emellan. Material för det nya finns tillgängligt. Detta är 

också en kritisk fas enligt författaren eftersom det är nu som det nya ska fungera och problem 

som man inte kunnat förutse dyker upp. Institutionaliseringsfasen handlar om att få det nya att 

fungera rutinmässigt. Här är det viktigt att skydda mot nya förändringsinitiativ. Personalen 

behöver fokusera på att föröka få det nya att fungera och de behöver fortsatt fortbildning. Det 

är viktigt menar författaren att man i denna fas håller andan uppe och inte tror att man är 

framme vid målet och fortsatt arbete behövs. Samtidigt med dessa tre faser pågår en 

spridningsfas där framgångsrika delar av förändringsarbetet sprids till andra skolor. 

Även Myndigheten för skolutveckling (2003) beskriver i sin skrift Att granska och förbättra 

kvalitet förändringsprocessen i de fyra faserna. De har en utgångspunkt som är en holistisk 

förståelse av faserna i ett förändringsarbete. De menar att förändringsarbete sker på bred front 

redan vid initieringsfasen där strategier från samtliga faser beaktas redan från start. Detta sätt 

att se på förändringsarbete har visat sig framgångsrikt för skolors förändringsarbeten. 

 

 

Skolkulturens betydelse i förändringsarbete 

I förändringsarbeten är det vissa skolkulturer, det vill säga mönster i det arbetssociala livet, 

som är mer önskvärda än andra (Blossing 2003). Blossing hävdar att skolkulturen har stor 

betydelse för vilka insatser man ska välja att göra på en skola när en förändring ska göras. En 

önskvärd skolkultur är enligt författaren en skola där kollegor samarbetar, en skola med 

delegerat ansvar och med professionella relationer lärare emellan. Myndigheten för 

skolutveckling (2003) menar att skolutveckling innebär att förändringar ska införlivas och bli 

en naturlig del i den enskilda skolans kultur vilket är en process som kräver både uthållighet 

och tålamod. 

Myndigheten för skolutveckling (2008) definierar begreppet skolkultur som beskrivningar av 

förhållningssätt som över tid formats som grund för handlandet. Dessa förhållningssätt kan 

variera inom en och samma skola. Begreppet skolkultur innefattar lärares övertygelser, 

värderingar, vanor och accepterande handlingssätt. Myndigheten för skolutveckling (2008) 

beskriver vidare olika slags skolkulturer. Skolor med samarbetande kultur (professionella 

skolor) som har en god förmåga att ta tag i behov och krav på utveckling. Här stöttar man 

varandra och lärandet är gemensamt. I särboskolan är kommunikationen bland personalen 

bristfällig. Varje lärare sköter sitt och hur väl man lyckas i skolarbetet och lärararbetet är helt 

upp till individuella ansträngningar. Inom särbokulturen saknas en förmåga att gripa sig an 

behov och krav på utveckling. Varje lärare sköter här sitt förändringsarbete på egen hand. Den 

familjära kulturen är mitt emellan de andra. Här finns tecken på att det är tillåtet att utvecklas 

men man tar i liten utsträckning tillvara på det utvecklingsutrymme som står till förfogande 

för att anpassa verksamheten till de nya kraven. Utvecklingen hos personalen stannar på ytan 

kan vara ett resultat av påtvingad kollegial kultur som inte stört lärarnas självbestämmande i 

klassrummet och det trivsamma umgänget. Denna skolkultur kan utvecklas till en mer 
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samarbetande kultur.  Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver vidare att för att kunna 

ta sig an behov och krav på utveckling behövs en självförnyande förmåga. Skolan behöver 

titta på sin egen kultur och kunna göra bedömningar av vad som behövs för att utvecklas. Det 

kan vara fråga om problem eller behovsinventering, lägesbedömning eller utprova och 

värdera olika arbetsformer. 

Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att den vanligaste skolkulturen verkar vara 

särbokulturen. Kommunikationen mellan personalen om processer och resultat är bristfälliga. 

Makt och ansvar är fördelat mellan lärare, ledare och elever på ett ömsesidigt sätt där de 

involverade inte inkräktar eller ifrågasätter. Förväntningar på varandra hålls fast i roller som 

motsvarar den rådande maktfördelningen och på så sätt bevaras rådande arbetssociala mönster 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003). 

West, Ainscow & Stanford (2005) har i en brittisk studie följt flertalet grundskolor i deras 

förändringsarbete för att vända sämre resultat till bättre. De valde att studera vilka faktorer 

som framstod som betydande för framgång i förändringsarbeten. Här framgick att skolor som 

medvetet arbetat med att förändra skolans kultur och förändra synen på lärande hade mer 

framgång i sitt förändringsarbete. Dessutom såg de att den viktigaste faktorn för förändring är 

en skola som accepterar och tror på den. 

 

 

Pedagogers lärande och utveckling i förändringsarbete 

Clarke & Hollingsworth (2002) skriver om vilka faktorer som samspelar i förändringsmiljön 

när lärare lär. De skriver om hur betydande reflektionen är för förändringens framsteg. Deras 

slutsats är att förändringen får fäste om läraren ändrar och provar i sin praktik och märker att 

det ger resultat, då tar läraren till sig den nya kunskapen. 

Lärare lär sig bäst genom fortbildning som kräver egen aktivitet menar Opfer & Pedder 

(2011). Vidare säger de att lärande och undervisning påverkas mest om lärare från samma 

område eller samma verksamhet deltar kollektivt. De ser samarbete och kollegialt lärande som 

betydande för ett förändringsarbete. De beskriver att lärare behöver olika mycket samarbete 

för att utvecklas och förändra, vilket exempelvis kan bero på tidpunkt i karriären. För att 

åstadkomma förändringar skriver författarna att det krävs stödstrukturer som ska 

tillhandahållas av ledningen. De menar att förändringen måste vara kontinuerlig, få ta plats 

och tid, vara praktikbaserad och integrerad i vardagslivet samt baseras på kollegialt lärande 

där reflektion, utmaning och diskussioner får ta plats. 

Scherp & Scherp (2007) skriver om den lärande organisationen och att den ska ses som grund 

för förändringar av tankesätt, beteendemönster och de organisationsstrukturer som 

verksamheten bedrivs i. För att lärandet i organisationen ska öka krävs det utrymme för 

lärande i det dagliga arbetet med bland annat organiserad reflektion och erfarenhetsutbyte. De 

menar vidare att det är viktigt att lärandet inte får stanna vid den enskilda individen i några få 

av organisationens individer utan att det blir ett gemensamt lärande där reflektion och 

kollegiala samtal får ta plats. De som ingår i en lärande organisation tar inte bara ansvar för 

sitt eget lärande utan även för sina kollegors lärande. Vidare beskriver de att lärande alltid har 

varit ett utmärkande drag för människans samspel med sin omvärld. De menar att lärande 

bidrar till att människan i högre grad begriper sig på sig själv och den komplexa verklighet 

som vi lever i. 
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Säljö (2000) menar att lärandet och utveckling sker i samspel med vår omgivning, vilket 

betyder att den är sociokulturellt producerad i interaktion med andra där de kommunikativa 

processerna är centrala. Inom det sociokulturella perspektivet är redskap och verktyg viktiga 

begrepp för utveckling och språket är här det viktigaste medierade verktyget för människan 

(Säljö, 2000). Mediering förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskap 

som människor använder för att förstå och agera i omvärlden. Via denna mediering kan vi 

delta i sociala samspel och det formar vårt sätt att tolka och lära enligt Säljö. Han menar att 

utveckling sker i samspel mellan människor där det blir en del av den enskilda individen och 

dennes tänkande och handlande för att sedan komma tillbaka till nya kommunikativa 

sammanhang. Interaktionen mellan människor är en mycket viktig förutsättning för utveckling 

och lärande vilket krävs för att kunskaper och färdigheter ska kunna byggas upp. Samtalet har 

alltid varit och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande och utveckling (Säljö, 

2005). 

 

 

Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt redovisas Angelöws (1991) motivationsmodell som i denna studie används 

som analysinstrument för att förstå de hinder och möjligheter som påverkar i det undersökta 

förändringsarbetet.  

 

 

Angelöws motivationsmodell 

Angelöw (1991) har skapat en motivationsmodell där han beskriver hur motivation och 

förändringsvilja utgör den centrala delen i ett förändringsarbete. Han menar att 

förändringsarbeten behöver byggas upp inifrån med utifrån kommande stöd. Genom att alla 

får delta i processen och gemensamt skapa mål och visioner ökar motivationen för arbetet 

enligt Angelöw. Vidare beskriver Angelöw hur ett lyckat förändringsarbete är starkt 

förknippat med faktorer som vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information och 

kunskap, trygghet. 

  

 Förutsättningar och motivation. Värden som skapas. 

 Vilja. En önskan om och insikt om behov av förändringar. Viljan är motorn i själva 

förändringsarbetet. 

 Delaktighet. Makt och möjlighet att genomdriva förändringsarbetet. 

 Tilltro. Omgivningens positiva attityder stärker den enskildes förmågor att genomföra 

förändring. 

 Självförtroende. Tro på ens egen förmåga att förändra. 

 Information och kunskap. Ger en realistisk och tydlig blid av möjliga förändringar. 

 Trygghet. En känsla av trygghet är nödvändigt för att man ska vilja förändra. 

( Sammanställning utifrån Angelöws modell, 1991, s.89) 
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Motivation handlar om en strävan att efter att nå ett visst mål och är själva drivkraften i en 

handling medan förändringsvilja hänger samman med faktorer tillika förutsättningar som 

delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och information. Dessa förutsättningar utgör en 

helhet som skapar en god plattform för själva förändringsarbetet enligt Angelöw. 

Förändringsviljan är sammankopplad med en önskan om eller insikt om nödvändigheten av 

förändringen. Hos individer som upplever en förbättring av den egna situationen skapas en 

större drivkraft enlig honom. Förändringsviljan kan stärkas genom att de anställda får 

inflytande och görs delaktiga i förändringsprocessen. Angelöw menar att anställda som får 

vara med och formulera problem, diskutera förslag och åtgärder samt vara med och bestämma 

förändringstakten får en ökad motivation för förändringen. Delaktighet är själva byggstenen i 

i förändringsprocessen och ambitionen enligt Angelöw bör vara att så många som möjligt som 

är berörda av förändringsarbetet ska vara aktivt engagerade i det. 

Utan ömsesidig Tilltro mellan ledning och de anställda är det svårt att utveckla ett 

konstruktivt förändringsarbete enligt Angelöw. Han betonar vikten av att ha en tro på att 

förändringsarbetet. Detta i sig kommer att generera ett positivt resultat då det ger näring och 

stimulans i själva arbetet. Vidare beskriver han hur självförtroendet spelar en viktig roll för att 

åstadkomma förändringar i positiv riktning. Tilltron till den egna förmågan kan behöva 

stärkas genom att påvisa de små och positiva förändringar som sker. Detta stärker 

självförtroendet enligt Angelöw och skapar ett fortsatt intresse för förändringsarbetet. Även 

riklig och direkt information är viktigt för att skapa en god förändringskultur enligt honom. 

Det motverkar rykten och skapar en delaktighet i förändringsprocessen. Han ser även en 

breddad kompetens och kunskap inom förändringsområdet som viktiga motivationella faktorer 

då det ger en realistisk bild av organisationens situation och förutsättningar. Det kan däremot 

vara svårt att förmedla den erfarenheter som görs till andra enheter inom organisationen enligt 

honom. En lärande organisation med ett tillåtande klimat och kommunikation gör att nyvunna 

insikter kan börja tillämpas och utnyttjas vilket gynnar förändringsarbetet. Trygghet utgör den 

sista förutsättningen för ett gott förändringsarbete enligt Angelöw. Denna kan stärkas genom 

att de anställda blir delaktiga i arbetet samt att de får riklig och direkt information. 

  

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod och tillvägagångssätt som använts för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Procedur, urval och analysteknik beskrivs samt vilka 

etiska principer som studien arbetat efter. Ett avsnitt ägnas också åt studiens giltighet och 

tillförlitlighet. 

 

Flermetodforskning 

Utifrån syftet med denna studie valdes att använda både kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden som användes var enkät och den kvalitativa metoden bestod av 

intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är de olika metoderna olika verktyg för att 

besvara olika frågor, de kvalitativa metoderna fokuserar på “vad för slag” och de kvantitativa 
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metoderna fokuserar på “hur mycket av ett visst slag”( Kvale och Brinkmann, 2009, s. 133) 

Författarna menar att det har varit under diskussion att använda sig av blandade metoder men 

att om det används som ett medvetet val kan det resultera i ny och betydelsefull kunskap. 

Även Bryman (2011) tar upp flermetodsforskningen genom illustrationer av olika sätt att 

kombinera kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. Han benämner dessa som motiv. De 

motiv som denna studie haft ambitionen att använda sig av är enligt Bryman (2011) 

triangulering och process. Triangulering ”innebär att man kan öka tilltron till de resultat man 

fått med hjälp av kvantitativ strategi genom att mäta begrepp på mer än ett sätt.” (Bryman, 

2011, s. 562). Process beskriver Bryman som “ kvantitativ forskning kan beskriva strukturer i 

socialt liv, medan kvalitativ forskning förmedlar en upplevelse av processen.” (Bryman, 2011, 

s. 560). 

 

Urval 

I denna studie används målinriktat urval (Bryman, 2011) eftersom syftet och 

frågeställningarna är relevanta mot en speciell grupp av forskningspersoner.  Det var viktigt 

utifrån studiens syfte att göra enkätundersökning och intervjuer med pedagoger som arbetar i 

den aktuella kommunen och inom det aktuella åldersspannet för förändringsarbetet med de 

nya Riktlinjerna. Av den anledningen valde vi att lämna ut enkäten på fyra F-6 skolor inom 

kommunen. Enkäterna skickades till samtliga pedagoger på de fyra skolorna som var 

förskollärare, lärare i årskurs 1-6 samt till alla specialpedagoger/lärare. När vi skickade ut 

enkäten har vi inte skiljt på specialpedagog och speciallärare av den anledningen att de i 

denna kommun i sin anställning som specialpedagog ofta utövar båda yrkesrollerna. De utövar 

sitt specialpedagogyrke som en blandning mellan specialpedagoger och speciallärare, därför 

presenteras dessa forskningspersoner som specialpedagog/lärare i studien. De som inte fick 

enkäten utskickad var språklärare för åk 6 av den anledningen att de har större del av sin tjänst 

på högstadiet och då inte berörs av Riktlinjerna i samma omfattning.  Intervjuer genomfördes 

med en förskollärare, en lärare och en specialpedagog/lärare från dessa skolor. De tre 

pedagogerna som intervjuades ingick också som forskningspersoner för enkäten. Det kändes 

viktigt utifrån studiens syfte att intervjua olika yrkesroller och få så bred information om 

pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om Riktlinjerna. De fyra skolorna ges samma 

förutsättningar från kommunens håll och styrs av samma kommungemensamma 

styrdokument. De fyra skolorna kommer från två olika skolområden, två skolor från varje 

skolområde. De två skolområdena ligger geografiskt ganska lika strax utanför en större stad i 

norra Sverige. Skolområde A består av två F-6 skolor i storleken 150 och 96 elever. 

Skolområde B består av två F-6 skolor i storleken 150 och 120 elever. 

 

Procedur 

Studien inleddes med litteraturgranskning. I början kontaktades via mail utvecklingsansvarig 

för för-och grundskolan i berörd kommun. Tanken var att få veta lite om varför och hur 
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Riktlinjerna för tidiga insatser i matematik och svenska i XX kommun uppkommit och hur 

tankarna gick kring dem. Detta behövdes som grund för att kunna gå vidare i arbete med 

studien. Efter det så skapas en enkät (se bilaga 1). Detta gjordes via Google formulär. Alla 

tilltänkta forskningspersoner hade tillgång till egen dator och hade kännedom om Google 

Drive, därför kändes det motiverat att göra en enkät med hjälp av detta webbaserande verktyg. 

Enkäten utformades med tanke på att inte bli alltför lång och krånglig att svara på. 

Ambitionen var att enkäten inte skulle ta för lång tid, max fem minuter att genomföra.   Enligt 

Bryman (2011) kan en tidskrävande enkät innebära att forskningspersonerna riskerar att 

tröttna och sluta engagera sig i svaren. Vidare medför många och omfattande frågor att också 

bortfallet ökar (Bryman, 2011). Enkäten bestod av 18 frågor och innehöll få öppna frågor. 

Öppna frågor kräver mer tid och engagemang av de som ska svara på enkäten än vad slutna 

frågor och färdiga svarsalternativ gör. Det underlättar för forskningspersonerna att svara på 

enkäten om det redan finns svarsalternativ samt att det underlättar för forskarna vid 

sammanställningen av enkäten då tiden inte fanns att gå in och titta på många öppna frågor. 

Skattningsgraden gjordes lika på alla frågor med syfte att underlätta för de som skulle svara 

på enkäten. Vid vissa frågor kunde forskningspersonerna välja flera svarsalternativ. 

Ett Missivbrev (Trost, 2007) följde med enkäten där ansvarigas kontaktuppgifter, studiens 

syfte och forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) presenterades. Missivbrevet 

följde Trosts (2007) rekommendationer att låta det hänga samman med frågeformuläret, för 

att det inte skulle försvinna för den som skulle svara. 

För att säkerställa att enkätens frågor och layout skulle fungera för forskningspersonerna så 

skickades den ut på remiss till några för studien oberoende personer som fick uppdraget att 

testa enkäten och enkätfrågorna. Efter denna provenkät reviderades en del frågor och en del 

layoutmässiga detaljer ändrades så enkäten skulle göras så lätt som möjlig för 

forskningspersonerna att besvara. Vi valde att göra reklam för enkäten genom att i skolornas 

personalrum bjuda på godis och pennor tillsammans med ett kort informationsbrev. Detta 

gjordes i samband med det första enkätutskicket. Enligt Bryman (2011) är information 

tillsammans med gåva ett effektivt sätt att få forskningspersonerna positiva till att genomföra 

enkäten. Enkäten skickades ut via kommunens mejl på Google. Det utgick även tre 

påminnelser till alla. Detta skedde med några dagars mellanrum och skickades till 

forskningspersonernas arbetsmejl. I den sista påminnelsen länkades även enkätens adress i 

mejlet så att det skulle vara så lätt som möjligt för forskningspersonerna att kunna svara. Det 

framgick tydligt för forskarna i studien hur många som hade svarat och enkäten var relativt 

enkel att administrera och bearbeta. 

  

Efter enkäterna genomfördes intervjuerna. Det genomfördes tre intervjuer, en intervju med en 

förskollärare, en intervju med specialpedagog/lärare och en intervju med lärare, sammanlagt 

tre intervjuer. Samtliga intervjuade pedagoger arbetade på de skolorna där enkäten tidigare 

genomförts. En intervjuare gjorde en intervju och den andra intervjuaren genomförde två 

intervjuer. Här valdes att göra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer eftersom studien avsåg 
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att beskriva och försöka förstå de intervjuades erfarenheter och upplevelser av arbetet med de 

nya Riktlinjerna. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är den kvalitativa intervjun ett redskap för att få fram 

uppfattningar och upplevelser. Han menar att en fördel med kvalitativa intervjuer är att de är 

öppna och flexibla vilket ger en möjlighet att fråga upp kring det som förefaller intressant 

eller oklart. Intervjuformen som användes var den som Kvale & Brinkmann beskriver som 

halvstrukturerad vilket innebär att den både innehåller dynamiska och tematiska frågor. Med 

detta som utgångspunkt så formulerades en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009) där det 

fanns temaområden (studiens frågeställningar) och en del förslag till öppna frågor med fokus 

på varför, vad och hur (se bilaga 2). Intervjuguiden är uppbyggd enligt Kvale & Brinkmanns 

(2009) tematiska och dynamiska dimensioner. Det tematiska relaterar frågorna till intervjuns 

vad och hör till de teoretiska föreställningarna om undersökningens ämne. Det dynamiska 

relaterar frågorna till en intervjus hur och är ett sätt att försöka få den intervjuade att tala om 

sina upplevelser och känslor. Här fanns också utrymme för att följa upp intervjupersonens 

svar. Detta för att säkerställa förståelse för vad den intervjuade personen sagt då tolkning av 

detta skulle ske vid analysen. Innan intervjuerna genomfördes prövades intervjufrågorna på 

för studien oberoende personer så att de skulle fungera och för att se att de svarade mot 

studiens frågeställningar. Vid provintervjuerna upplevdes intervjuguiden fungera bra så det 

genomfördes inga större förändringar. Det var möjligt att hoppa lite i intervjuguiden beroende 

på hur samtalet fortgick. 

De intervjuade blev tillfrågade utifrån sina yrkesroller om de skulle kunna tänka sig att bli 

intervjuade. Här förklarades också syftet med intervjuerna, att de var konfidentiella, att 

intervjuerna var helt frivilliga och att det inspelade materialet bara skulle användas till denna 

studie och sedan kastas (Vetenskapsrådet, 2002). Det erbjöds möjlighet att i förväg ta del av 

de övergripande temaområden som intervjuerna skulle behandla. Intervjuerna genomfördes i 

en lugn och ostörd miljö på de intervjuades skolor. I två av fallen var detta i ett samtalsrum 

och i det tredje var det specialpedagogens eget rum. De hade själva fått välja tid och plats. 

Intervjuerna pågick i ca 30-40 minuter och samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna 

lyssnades igenom flera gånger och sedan transkriberades valda delar ut. Detta förfaringssätt 

valdes på grund av för lite tid och resurser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Valet motiverades också med att det inspelade materialet skulle finnas kvar fram till hela 

studien var genomförd och klar och rapporten var färdig så ifall ytterligare utskrifter skulle 

behövas så fanns inspelningsmaterialet kvar. 

  

Bortfallsanalys 

Innan enkäternas svar bearbetades gjordes en bortfallsanalys (Trost, 2007).  Enligt Trost kan 

detta göras genom att jämföra sitt material med det ursprungliga urvalet. Svarsfrekvensen var 

79 % då 38 av 48 utskickade enkäter besvarades. Detta ligger enligt Trost (2007) på en 

acceptabel svarsfrekvens. Han menar att man kan räkna med en svarsfrekvens på 50-75% på 

många enkätundersökningar. Enkäten skickades till samtliga förskollärare, lärare i årskurserna 
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1-6 samt specialpedagoger/lärare på fyra skolor. Vad man kan utläsa av svarsfrekvensen är 

dessa yrkesroller representativt är presenterade i de inkomna enkätsvaren. 4 av 5 förskollärare 

svarade på enkäten, 3 av 5 specialpedagoger svarade och 31 av 38 lärare svarade. Utifrån 

detta valdes att fortsätta bearbeta erhållen data eftersom det ansågs vara ett tillfredställande 

underlag för studien. 

 

Analys 

När samtliga enkäter och intervjuer var genomförda analyserades datamaterial kvalitativt. 

Utifrån Backmans (2008) beskrivning av den kvalitativa analysen har ambitionen varit att 

fånga en helhetsbild av enkäter och intervjuer för att sedan organisera, strukturera och tolka 

datainsamlingen. I sin helhet granskades enkätsvaren och intervjuerna lyssnades igenom flera 

gånger utifrån studiens syfte. Utifrån ett första helhetsintryck av empirin transkriberades valda 

delar av intervjuerna. I enkäterna söktes svar på samma fenomen som vid intervjuerna men 

här gavs underlag för numerisk data vilket ger studien dess bredd (Dimenäs, 2007). Det 

transkriberade intervjumaterialet, vilket står för studiens djup, sattes samman med 

enkätresultaten, som står för studiens bredd. Här skapades en första överblick av hela studiens 

resultat. Därefter bearbetades det samlade materialet från enkäter och intervjuer ytterligare 

och delades in under frågeställningarna som fick utgöra övergripande teman. Varje tema 

bearbetades därefter enskilt för att finna beröringspunkter och underlag för deltolkningar. I 

detta skede utkristalliserades sig underliggande kategorier, erfarenheter, upplevelser, 

förändring, förutsättningar och behov, som hjälpte till i organisationen av materialet för att se 

vilka tolkningar som gör en rimlighet i förhållande till studiens syfte. Under kategorierna 

förutsättningarna och behov var även möjligheter och hinder för genomförande av 

förändringsarbetet till hjälp vid organiseringen. 

Kvales & Brinkmanns (2009) analysmodell, meningsanalys, valdes då den stödjer arbetet med 

att lyssna efter mönster i empirin för att få fram kärnan i det sagda. Kvale & Brinkmann 

beskriver meningsanalys som meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning. 

Den används för att organisera intervjutexter för att få ut kärnan och det underförstådda i det 

sagda. Systematiskt dras intervjupersonernas yttranden samman till kortare formuleringar 

utifrån kategorier/teman. Därefter görs djupare och mer kritisk tolkning av texten/intervjun. 

  

Giltighet och tillförlitlighet 

Ambitionen för studien är att ha röd tråd mellan frågeställningar, datainsamling, analysteknik 

och bakomliggande teorier och kunskaper om det som studeras. Studiens giltighet (validitet) 

handlar om att studien har undersökt vad den avsett undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Studiens tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om att resultaten kan produceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Steinar Kvale och Svend Brinkmann använder begreppet reflexiv objektivitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med det menar författarna att man som forskare bör fundera över sina 

egna bidrag till produktionen av kunskap. Han beskriver det som att vara objektiv i 

förhållande till subjektiviteten. Bryman (2011) benämner detta som reflexivitet. Han menar att 

forskaren bör reflektera över konsekvenserna av bland annat sina metoder och sina 

värderingar när det gäller den kunskap om den sociala verkligheten som studien genererar. 

Metoddiskussionen i denna studie har ett innehåll som kan betecknas som reflexivt.  

  

Etiska överväganden 

Studien har beaktat de etiska regler inom forskning som finns att läsa om i 

 i Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det betyder att forskningspersoner har upplysts om följande fyra 

punkter. 

  

● Informationskravet, vilket innebär att alla berörda informerats om syftet med studien 

● Samtyckeskravet, vilket innebär att forskningspersonen förstår att delatagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan skyldigheter. 

● Konfidentialitetskravet, innebär att inga namn eller kommuner nämns i studien, 

eftersom alla som deltar i studien ska ges största möjliga konfidentionalitet. 

● Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som kommer fram i studien endast 

används i detta forskningsändamål. 

  

Informationen har getts via Missivbrev till enkäten och muntligt både före och vid 

intervjuerna. Under hela den kvalitativa studien har den etiska principen att ”göra gott” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s 89) varit viktig och i de fall där utskrifterna av intervjuerna 

ändrats något för att underlätta meningsbyggnad och läsande text har denna princip används, 

att rättvist beskriva forskningspersonernas intentioner utan att varken försköna, skuldbelägga 

eller ändra meningen i det som sagts. 
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Resultat  

I det första avsnittet presenteras förändringsarbetets centrala riktlinjer, syfte och mål. Därefter 

följer en resultatredovisning utifrån studiens frågeställningar. Enkät- och intervjuresultat 

presenteras parallellt efter enkätens struktur och efter studiens frågeställningar. Under varje 

frågeställning följer en kortare sammanfattning av de tolkade resultaten (se metoddiskussion). 

Vid samtliga stapeldiagram står 1 för låg nivå i graderande skala mot 5, hög nivå. 

Kommunens förändringsarbete benämns i resultatdelen som Riktlinjerna. 

 

Kommunens förändringsarbete 

Kommunen har genom utbildningsledningen centralt utarbetat gemensamma Riktlinjer för 

tidiga insatser i matematik och svenska samt en tillhörande åtgärdstrappa Rätt stöd i rätt tid. 

Syftet med Riktlinjerna är att minimera antalet elever som inte når målet för utbildningen, 

förbättra undervisningen och verka för en likvärdig skola.  Detta ska ske genom tidiga 

upptäckter kombinerat med tidiga insatser och dels genom att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete där skolor utifrån sina elevers resultat arbetar med förbättringar i 

undervisningen. Riktlinjerna sträcker sig från övergången från förskola till förskoleklass till 

och med övergången mellan årskurs tre till årskurs fyra. I Riktlinjerna framgår lärares, rektors 

och skolområdeschefs ansvar. Målet är att alla elever minst ska uppnå nationell uppsatt mål 

utifrån Lgr 11 (Skolverket, 2011) för årskurs tre i matematik och svenska. Till Riktlinjerna 

följer en åtgärdstrappa, Rätt stöd i rätt tid som syftar till att säkerställa att riktlinjer för 

kartläggning, utredning och åtgärder blir mer likvärdiga i kommunens skolor samt att alla 

elever i behov av stöd upptäcks. Riktlinjerna ska tillämpas fullt ut från och med höstterminen 

2014 med en övergripande utvärdering planerad till hösten 2016.  

 

Erfarenheter och upplevelser av förändringsarbetet. 

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån studiens första frågeställning vilket beskriver 

hur pedagoger och specialpedagoger/lärare beskriver sina upplevelser och erfarenheter av 

kommunens förändringsarbete angående de nya Riktlinjerna. 

  

Enkät och intervjuresultat 

Resultatet utifrån enkäten visar att de flesta av pedagogerna på de undersökta skolorna har 

kännedom om Riktlinjerna. I hur hög grad pedagogerna har kännedom om Riktlinjerna 

framgår som varierande. Från de som känner till dessa i hög grad till de som i låg grad känner 

till dem. 
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 Figur 1. I vilken grad från låg till hög (1-5) som de tillfrågade pedagogerna känner till 

kommunens Riktlinjer. 

  

Vidare visar resultaten att de pedagoger som har kännedom om riktlinjerna har kommit i 

kontakt med dessa på varierande sätt. Ett flertal beskriver att de har fått dem presenterade via 

rektor men många har även kommit i kontakt med dem via kollegor eller 

specialpedagog/lärare. Det visar sig även att pedagoger som inte deltagit vid 

initieringstillfället gått miste om presentationen av riktlinjerna då denna enligt intervjuerna 

skett vid ett tillfälle där flertalet pedagoger vid skolan varit representerade. Av enkätresultatet 

framgår även att två av de sex tillfrågade förskollärarna har upptäckt dem själv. De pedagoger 

som inte har kännedom om Riktlinjerna, och ej finns representerade i figur 1, har som 

anledning till detta uppgett, sjukskrivning, nyanställning, föräldraledighet, ej förstått att det är 

viktigt, ej vetat om dem eller så mycket som pågår samtidigt och menar på tidsbrist. Enligt 

enkätsvaren har sammanlagt 4 pedagoger uppgett att de inte kände till Riktlinjerna. 
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 Figur 2. Anger hur pedagogerna kom i kontakt med Riktlinjerna. 

  

Vid intervjuerna beskriver läraren och specialpedagogen/läraren att Riktlinjerna har initierats 

genom en kortare information om dess existens och innehåll. Detta har skett vid ett tillfälle då 

flertalet pedagoger på skolan finns representerade. Det framkommer vid intervju med 

förskolläraren att hon inte varit med då Riktlinjerna presenterades. Hon funderar mycket kring 

detta och delger att hon tycker det är märkligt då hon ser uppdraget som förskollärare väldigt 

viktigt i detta förändringsarbete ”det här med Riktlinjerna som kommunen har, jag måste säga 

att jag vet inte ”(Förskollärare). Läraren beskriver att de på hennes skola fick riktlinjerna 

presenterade för sig i samband med en studieträff angående läsförståelse vårterminen 2014. 

  

Det är faktiskt genom den som rektorerna presenterade Riktlinjerna i våras, 

på en sådan träff som vi hade. Det var då jag såg det här dokumentet. Vi var 

lärare där, jag tror inte att förskollärarna var med och vad jag kommer ihåg 

var inte fritids med utan det var vi som jobbar i skolan just med 

undervisning (Lärare). 

  

Specialpedagogen/läraren säger att hon kom i kontakt med Riktlinjerna vid en av 

upptaktsdagarna under hösten 2013. Det var deras rektor som presenterade dessa för sin 

personal vid en informationsträff. Av hennes beskrivning så framgår att rektor har fått 

informationen av kommunledningen för att sedan informera sin personal om att dessa finns 

och ska arbetas efter. Hon berättar vidare hur hon själv har ingått i en nätverksgrupp 

bestående av specialpedagoger/lärare och rektorer i hennes rektorsområde. De har resonerat 

om det utgivna dokumentet för att tillsammans försöka hitta en gemensam syn inom 

rektorsområdet kring vad Riktlinjerna innebär. 
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Det var hösten 13(...) Rektorn tog upp det att dom hade träffats innan och 

fått det här delegerat till sig så hon presenterade det på en upptaktsdag för 

mig och för lärarna (Specialpedagog/lärare). 

  

Resultaten i enkätundersökningen visar på stor variation när i tiden pedagogerna först kom i 

kontakt med Riktlinjerna. Något mer än en tredjedel av pedagogerna kom i kontakt med dem 

under hösten 2013 medan en tredjedel kom i kontakt med riktlinjerna under våren 2014. 

Resterande av pedagogerna har först under hösten 2014 kommit i kontakt med dem. Det visar 

sig även att pedagoger som inte deltagit vid initieringstillfället gått miste om presentationen 

helt. 

  

 Figur 3. Anger när i tiden pedagogerna först kom i kontakt med riktlinjerna. 

  

Likvärdighet, lika skola för alla är underliggande begrepp när pedagogerna beskriver varför 

de tror att Riktlinjerna kommit till. Samtliga pedagoger beskriver arbetet med Riktlinjerna 

som mycket viktig utifrån att det är bra med tidiga insatser och att det ger likvärdighet. Om 

alla arbetar efter samma styrdokument i och med de nya Riktlinjerna ger det en större 

möjlighet att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna i kommunen anser de. 

Specialpedagogen/läraren resonerar kring att hon tycker det är viktigt att få ta del i ett nätverk 

kring Riktlinjerna för att förstå hur man gör på andra skolor. Hon menar att genom att vara 

delaktig i ett resonemang kring Riktlinjerna så förstår hon och de andra i gruppen hur de ska 

förhålla sig till dem. Det skapar en trygghet och likvärdighet i uppdraget då hon som 

specialpedagog/lärare kan uppleva sig ensam i sin yrkesroll på sin egen skola. Av hennes 

beskrivning kring arbetet med Riktlinjerna framgår att arbetet har gjorts av nätverksgruppen 
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på hennes rektorsområde. Därefter är det hon själv som gjort arbetet enskilt på den egna 

skolan. 

  

Då sitter vi tillsammans med rektorer och andra specialpedagoger och 

samtalar om vad som innebär med dom här nya Riktlinjerna och hur vi ska 

förhålla oss till dom, hur vi tänker och hur vi gör på olika skolor. Jag tycker 

nog att det kan vara ganska skönt, för jag är ju ensam i min roll på min 

skola, att jag har som ett nätverk tillsammans och hör hur dom gör på andra 

skolor (Specialpedagog/lärare). 

  

 Vidare upplever läraren och specialpedagogen/läraren att Riktlinjerna har stor betydelse för 

elever i behov av särskilt stöd och säger att stödåtgärder som upptäcks ska komma i ett tidigt 

skede. Läraren beskriver också att hon upplever tendenser till förändrat arbetssätt på hennes 

skola. Specialpedagogen/lärarens beskriver att hennes ambition är att arbeta i linje med de nya 

Riktlinjerna men upplever sig inte räcka till riktigt för alla uppgifter hon har. 

  

Det är svårt också därför att jag ska ju räcka till (...) Jag försöker verkligen 

att förändra, för det innebär lite förändring att jobba med de tidiga 

insatserna, men så kräver dom här insatserna kring nationella proven som är 

och vad som visar sig i både årskurs tre och årskurs sex att dom elever som 

är i behov av stöd där behöver ju så mycket så det kan vara svårt att räcka 

till (Specialpedagog/lärare). 

 

Det visar sig vid närmare granskning av enkätsvaren och vid de beskrivningar som ges vid 

intervjuerna att det i övervägande fall har varit specialpedagog/speciallärare som arbetat 

vidare med Riktlinjerna. 

I övrigt går att utläsa av enkätsvaren tillsammans med intervjubeskrivningar att de pedagoger 

som upplever att de har fått arbeta med Riktlinjerna vid arbetsplatsträff eller arbetslagsmöten 

menar att detta skett vid det initierande tillfället av Riktlinjerna. Då har det givits en stund 

under mötet för att både presentera och i vissa fall resonera kring dem. I övrigt framgår att en 

del pedagoger har arbetat själva med Riktlinjerna genom att läsa och studera dem närmare. 

Det visar sig även att det finns pedagoger som ej arbetat med Riktlinjerna ännu. Här beskriver 

förskolläraren att hon inte har arbetat med Riktlinjerna då hon inte vetat om dessa utan fått 

dem presenterade för första gången inför enkäten och denna intervju. Enkäten visar att det 

finns fler pedagoger som inte kände till Riktlinjerna och därför inte heller arbetat med dem. 
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 Figur 4. Anger hur pedagogerna hittills har arbetat med de nya Riktlinjerna. 

  

Utifrån enkätresultatet visar det att de tillfrågade pedagogerna upplever att de inte lyckats 

genomföra implementeringen av de nya Riktlinjerna ännu. Däremot så upplever en tredjedel 

av dem att de kommit en bit på väg. Vid närmare granskning av enkätsvaren utgör det ingen 

nämnvärd skillnad i hur långt man anser att man har kommit med arbetet i relation till vilken 

utbildning pedagogerna har, vad de undervisar i eller i vilken årskurs. 

  

 Figur 5. Anger om pedagogerna upplever att de lyckats implementera de nya Riktlinjerna. 
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Vid intervjuerna resonerar förskolläraren kring att implementeringen inte kan vara genomförd 

om hon som pedagog för tidiga åldrar inte har vetskap om Riktlinjerna. 

  

Det skulle kännas märkligt om jag skulle säga ja, det tror jag. Att jag är den 

enda som inte riktigt har koll. Så därför skulle jag vilja säga nej, jag tror inte 

det. Jag tror att det är fler som inte har koll (Förskollärare). 

  

Läraren beskriver några områden där hon kan se en förändring i arbetssätt och menar att de 

nya riktlinjerna kan ha bidragit till denna förändring.  Vidare upplever läraren att den 

screening som görs är mer omfattande nu och tycker att specialpedagogen på skolan arbetar 

något mera i de tidiga åldrarna idag men känner sig lite osäker på hur det egentligen ser ut. 

Hon upplever att det är specialpedagogen som håller i arbetet kring Riktlinjerna och att det 

framkommer mest i arbetet kring screening då specialpedagogen går in och talar om vad som 

ska göras. Den intervjuade specialpedagogen/läraren beskriver det som att Riktlinjerna till 

viss del är implementerade men ännu inte fullt ut. ”Jag tänker att vi har en bit kvar att nå men 

jag vill ju tro att vi kommer att nå dit” (Specialpedagog/lärare). 

Hon delger att hon upplever det konfliktfyllt mellan det hon vill och bör bibehålla i sitt arbete 

samtidigt som det nya ska arbetas in. Erfarenhetsmässigt har hon upplevt metoder och 

arbetssätt som hon tycker ger bra resultat. Dessa menar hon bör få finnas kvar samtidigt som 

hon vill ta till sig nya arbetssätt. Hon beskriver att hon inte är van att arbeta med det nya 

vilket enligt hennes beskrivning är en form som är mera inriktad mot intensivundervisning i 

kortare perioder. Hon uttrycker att hon kan tänka sig att göra båda delarna och menar på att 

även den stödjande specialpedagogiska strukturen bör få finnas kvar. 

  

Av den erfarenhet jag har så vet jag ju också om vad som jag tycker ger ett 

bra resultat för eleverna sådana saker kanske jag inte riktigt vill släppa. Det 

bör få finnas kvar. Men man kan prova det nya som mera är en form av 

intensiv undervisning i vissa perioder. Jag är ju inte så van att jobba på det 

sättet, men man kan ju prova göra både och (Specialpedagog/lärare). 

  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis när det gäller hur pedagogerna ute på skolorna beskriver sina 

erfarenheter och upplevelser av förändringsarbetet med Riktlinjerna går att säga att det flesta 

av de tillfrågade pedagogerna har kännedom om Riktlinjerna. De vet i huvuddrag hur 

Riktlinjerna är uppbyggda. Däremot framgår det även att det finns pedagoger som inte vetat 

om dem fram till dess att de fick förfrågan utifrån denna enkätundersökning. Av 

beskrivningarna framgår att rektor fått Riktlinjerna delegerade av kommunens ledningsgrupp 
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för grundskolan, och därefter har rektor i sin tur presenterat Riktlinjerna vid ett tillfälle på 

skolan då flertalet pedagoger fanns på plats. 

Efter presentationen av Riktlinjerna så framgår det att det är i huvudsak 

specialpedagoger/lärare tillsammans med rektorer som arbetat med Riktlinjerna. Övriga 

pedagoger har enbart arbetat med dem vid presentationen eller om de valt att själva läsa och 

arbeta med dess innebörd. 

Samtliga intervjuade pedagoger anser att Riktlinjerna är viktiga. De ser att Riktlinjerna kan 

skapa likvärdighet över skolorna i kommunen. 

De tillfrågade pedagogerna beskriver utifrån enkät och intervju att de inte lyckats genomföra 

implementeringen av de nya Riktlinjerna ännu. Däremot så upplever en tredjedel av dem att 

de kommit en bit på väg. 

 

Möjligheter och hinder för förändringsarbetet. 

I detta avsnitt presenteras resultat från studiens andra frågeställning. Resultatet speglar vilka 

förutsättningar, möjligheter och hinder, som genomsyrat förändringsarbetet med Riktlinjerna 

utifrån pedagogernas egna upplever inom deras verksamhet. 

  

Enkät och intervjuresultat 

Förutsättningarna för hur arbetet med Riktlinjerna har sett ut har varierat enligt resultaten från 

enkäten. Där framgår det att en större del av pedagogerna har varit med på presentation av 

Riktlinjerna men långt ifrån alla. En del har studerat och läst Riktlinjerna medan en del har 

fått förbereda sitt arbete i olika grupper eller på olika träffar. Några har även arbetat med 

Riktlinjerna med elever. 

I enkäten framgår det även att stor del av pedagogerna fått liten möjlighet till att förbereda sitt 

arbete kring Riktlinjerna. De som skattat sig högre där är specialpedagogerna/lärarna vilka 

anser att de fått möjlighet till att arbeta med Riktlinjerna. 
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Figur 6. Anger i hur hög grad från låg till hög (1-5) pedagogerna anser i vilken omfattning de 

fått möjlighet att förbereda sitt arbete kring Riktlinjerna. 

  

Det framgår i både enkäten och vid intervjuerna att tid är en bristfaktor och att detta är en 

förutsättning som saknas av pedagogerna som deltagit i studien. Tiden för att själv studera 

Riktlinjerna eller få arbeta och reflektera kring dem tillsammans med andra kolleger är 

förutsättningar som de anser saknas. Pedagogerna menar vidare att det är mycket som skall 

hinnas med och att även andra förändringsarbeten, till exempel Läsförståelse och 

Matematiklyftet tar mycket tid. De upplever också att efterarbetet med Nationella proven i 

årskurs 3 och årskurs 6 tar mycket tid och kan vara en anledning till att arbetet med 

Riktlinjerna inte hunnits med. 

  

Ja men vi håller ju på med Matematiklyftet och så håller vi på med 

läsförståelse och det är ju avsatt viss tid till läsförståelse och det är avsatt 

viss tid till Matematiklyftet men det här, för det här blir ju också en slags 

förändring inser jag nu när jag sitter och pratar med dig, så hade man också 

behövt att få sätta sig in i det här så det hade varit roligt att få vara mer 

delaktig i det, faktiskt (Lärare). 

  

Jo, men det är just det här också jag kan tycka att de här nationella proven 

och det, det upptar som mycket mer av skolans tid idag än vad det har gjort 

förut och jag vill ju som finnas tillhands för lärarna också och vara 

tillsammans i det här rättningsarbetet (Specialpedagog/lärare). 
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Vid intervjuerna funderar pedagogerna kring likvärdigheten för eleverna, både på skolan men 

också mellan skolor och menar att förutsättningar för arbetet med Riktlinjerna i förlängningen 

kan påverka förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd. De menar att detta kan 

variera mellan olika skolor och skolområden. De anser att förutsättningarna för att få stöd i 

skolan handlar om hur väl skolan som organisation har kunnat arbeta med Riktlinjerna. De 

menar att detta kan skilja sig åt från skola till skola beroende på hur väl insatt pedagogerna är 

i förändringsarbetet med Riktlinjerna. Detta i sin tur menar de kan bero på vilka möjligheter 

pedagogerna fått i sitt arbete med Riktlinjerna. ”Det som kan vara skönt i alla fall är ju det att 

vi har gemensamma Riktlinjer (…) vi vet vad vi ska sträva emot” (Specialpedagog/lärare). 

Den intervjuade specialpedagogen/läraren berättar att förutsättningarna för att genomföra 

arbetet med Riktlinjerna på hennes skola inte är optimalt. Det invanda arbetssättet tenderar att 

ligga kvar enligt henne och är inte är så lätt att ändra på. Däremot tar hon stöd i Riktlinjerna i 

sitt försök att förändra det arbetssätt som råder.  Specialpedagogen/läraren berättar att hon inte 

riktigt vet vad som förväntas av henne när det gäller arbetet kring Riktlinjerna. Hon beskriver 

att känslan av att inte riktigt räcka till och känslan av att göra någon av sina kolleger besvikna. 

Specialpedagogen/läraren beskriver även att förändringstakten är högre idag än tidigare. Hon 

menar att både hon och de övriga pedagogerna på skolan måste göra val i vad de ska delta i 

och därmed kanske inte kan vara med i allt.  

  

Det är svårt att räcka till och så är det ju den organisation som kan vara på 

den egna skolan som också ibland måste förändras och sedan är vi i det 

också, så man räcker inte riktigt till, jag tycker nog att det händer mera idag 

än det gjorde förut i skolan på något vis och då kanske man ska välja och då 

känner man sig inte riktigt delaktig alltid (Specialpedagog/lärare). 

  

Läraren beskriver delaktighet i arbetet med Riktlinjerna som en förutsättning och möjlighet 

för att få det att fungera i vardagen. Hon menar att det är viktigt att man gör det till sitt eget 

och att man känner sig trygg i det man ska göra med eleverna. Hon tror att 

specialpedagogen/läraren har fått möjlighet att arbeta mer med Riktlinjerna än vad hon själv 

fått. Förutsättningarna för att lyckas med att få in Riktlinjerna som en del av det vardagliga 

arbetet med eleverna är att även hon som lärare fått möjlighet att arbeta mer kring Riktlinjerna 

på olika sätt. 

Alla intervjuade pedagoger beskriver att arbetet med Riktlinjerna som förändringsarbete för 

tidigare insatser känns viktigt. Pedagogerna beskriver att de försöker få in Riktlinjerna i det 

vardagliga arbetet för att de tror på dem. Förskolläraren tror att hon faktiskt gör mycket av det 

arbete som Riktlinjerna innebär trots att hon inte fått dem presenterade eller fått möjlighet att 

arbeta med dem. Läraren och specialpedagogen/läraren beskriver Riktlinjerna som viktiga för 

elever i behov av särskilt stöd och att de fångas upp tidigt i sin skolgång. ”Man behöver ju tid 

till sådant här, det känns ju jätteviktigt och jag tror det är bra” (Lärare). 

Specialpedagogen/läraren menar att hon ”försöker och jag vill och jag tror på det, det gör jag 

verkligen ”. 
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Samtliga intervjuade pedagoger anser att rektor har ett övergripande ansvar i att informera och 

vara delaktig i organisationen runt arbetet med Riktlinjerna och att det är en förutsättning för 

att Riktlinjerna ska bli en del av det vardagliga arbetet. Pedagogerna menar att informationen 

måste förmedlas till alla berörda pedagoger och att rektorn måste se till att de som av någon 

anledning missat informationen måste få en ny chans att på något sätt få den. Förskolläraren 

anser att de själva har ett eget ansvar att söka information och att läsa in sig på Riktlinjerna 

men att i det stora informationsflöde som finns så måste rektorn samtidigt förmedla den 

viktigaste informationen. 

  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar enkäten att förutsättningarna för hur pedagogerna arbetat med 

Riktlinjerna varierar men att de i huvudsak har fått den presenterad. De som skattat sig högre 

vad gäller omfattningen av förberedelse är gruppen specialpedagoger/lärare, de är även den 

grupp som ansett sig fått arbeta med Riktlinjerna i nätverksgrupper. Förutsättningen för att ha 

tid att sätta sig in i Riktlinjerna och varit delaktiga i arbetet kring dem beskriver pedagogerna 

som liten. Specialpedagogen/läraren anser inte att hon räcker till för alla förändringsarbeten 

som skolan står inför och hon vet inte riktigt hur hon ska kunna arbeta enligt Riktlinjernas 

anvisningar utan att bryta det redan invanda och pågående arbetet på skolan. Hon vill inte 

göra någon besviken. Alla intervjuade pedagoger anser att rektorn måste utveckla 

organisationen så struktur för information och arbete kring Riktlinjerna når ut till all berörd 

personal. Pedagogerna menar att det är en förutsättning för att det överhuvudtaget ska kunna 

starta upp detta arbete. Förutsättningen för hur väl eleverna får stöd handlar om hur skolan 

lyckats arbeta kring Riktlinjerna och hur väl pedagogerna är insatta i arbetet. Detta är extra 

viktigt för elever i behov av särskilt anser de. 

 

Behov av stöd i förändringsarbetet. 

I detta avsnitt presenteras resultat från studiens tredje frågeställning. Här återspeglas det stöd 

pedagogerna beskriver sig behöva i processen med förändringsarbetet angående de nya 

Riktlinjerna.  

  

Enkät och intervjuresultat 

För att lyckas med arbetet förändringsarbetet angående nya Riktlinjer beskriver pedagogerna 

utifrån deras erfarenheter flertalet faktorer där de upplever att de behöver stöttning. I 

enkätundersökningen framkommer det att en övervägande andel pedagoger anser att 

samarbete genom kollegiala samtal hade varit bra att få. Bland andra faktorer som de lyfter 

som behov är att få tid till inläsning. 
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 Figur7. Beskriver hur pedagogerna önskat få förbereda sitt arbete kring Riktlinjerna 

  

Vid intervjuerna lyfter samtliga pedagoger upp att tiden är en betydande faktor för att lyckas 

med arbetet av Riktlinjerna. Genomgående framkommer det önskemål om tid till kollegiala 

samtal. Förskolläraren önskar att det planerades in tid för ett återkommande arbete kring 

förändringsarbetet med Riktlinjerna. Hon anser att rektor bör lägga in tid för arbetet som 

möjliggör ett samarbete med arbetet kring Riktlinjerna då det är så mycket annat som upptar 

hennes och övriga pedagogers tid. Hon ser en risk med att det som inte planeras in inte 

kommer att förändras och menar på att det kommer att fortsätta vara så som det ser ut idag på 

hennes skola om tid inte sätts in. ”Behöver det förändras så behöver man också planera för 

det” (Förskollärare). 

Läraren uttrycker också ett önskemål om tid till att sätta sig in i materialet kring de nya 

Riktlinjerna. Hon tycker det är både intressant och mycket viktigt men upplever det 

konfliktfyllt då tiden inte finns att sätta sig in i materialet. Hon vet inte vad som förväntas av 

henne som lärare i arbetet kring Riktlinjerna. Det finns ett behov av att göra Riktlinjerna till 

sitt eget menar hon. 

  

Jag hade tyckt att man skulle ha fått lite tid till inläsning. Det hade varit 

intressant. Jag tror att det hade gett mer och det hade varit lättare att förstå 

att få jobba med det här lite själv också (…) Man behöver tid till att göra 

sånt här och det känns jätteviktigt (Lärare). 

  

Även specialpedagogen/läraren önskar att mer tid fanns till arbetet kring Riktlinjerna. Hon 

tycker det är bra med den möjlighet hon själv har att sitta med i nätverksgruppen för 

skolområdets specialpedagoger/lärare och rektorer. Det ger ett bra perspektiv på Riktlinjerna 
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och elever i behov av särskilt stöd. Däremot så önskar hon att det fanns mer tid till att nå ut till 

sina egna kollegor för att själv kunna informera vad nätverksgruppen kommit fram till. Hon 

menar att de tidiga insatserna som Riktlinjerna står för innebär ett betydande 

förändringsarbete på hennes skola. Hon beskriver att på hennes skola pågår en förändring 

utifrån Riktlinjerna men att arbetet är ännu inte klart. Hon anser att det vore bra om det fanns 

en avsatt tid för förändringsarbetet. Rektor behöver ge både tiden och göra det organisatoriskt 

möjligt för pedagogerna att tillsammans arbeta kring Riktlinjerna anser hon. 

  

Det är så mycket att göra.(...) Det måste finnas en stund avsatt precis som på 

nätverksträffarna för annars äts tiden upp av annat (Specialpedagog/lärare). 

  

Vid samtliga intervjuer framkommer vid flertalet tillfällen en gemensam önskan om att få 

vara delaktig i förändringsarbetet kring Riktlinjerna. De intervjuade pedagogerna ser sig alla 

som berörda av arbetet och menar på att en gemensam överblick ger en god förståelse för att 

resurser ska sättas in i ett tidigare skede. De menar också att det behövs ett gemensamt arbete 

kring Riktlinjerna med de nära kollegorna för att kunna omsätta Riktlinjerna i det vardagliga 

arbetet på skolan. Läraren anser också att det kan vara en idé att försöka göra Riktlinjerna till 

skolans Riktlinjer, att man tillsammans på skolan arbetar fram en arbetsplan för hur arbetet 

med Riktlinjerna ska gå till. De önskar att rektor ger möjlighet till återkommande information 

och stöd i förändringsarbetet. Specialpedagogen/läraren säger i sin tur att hon saknar 

möjligheten att kontinuerligt nå ut till övriga pedagoger. Hon efterlyser fler kollegiala samtal 

kring ämnet på sin egen skola och ett närmare samarbete med kollegerna och säger sig sakna 

den möjligheten på sin egen skola. Hon upplever själv att nätverksträffarna fungerar som en 

typ av kollegiala samtal där hon får ta del av andras arbeten och kan finna både ett stöd men 

även hitta former för hur det skulle kunna fungera kring tidiga insatser enligt de nya 

Riktlinjerna. Hon menar att det finns svårigheter när gamla vanor kring rutiner ska möta nya 

förväntningar och anser att de behöver fundera tillsammans kring det förändrade arbetssättet. 

”Det är svårt att ensam föra in något nytt på en skola. Det är så många som har förväntningar 

på det jag ska göra” (Specialpedagog/lärare). 

 

Men det kan ju vara svårt att man bara får läsa någonting och plötsligt ska 

man jobba så, det kan kräva lite, att man får prata ihop sig och får bestämma 

på riktigt hur man ska göra (Förskollärare). 

  

Man hade behövt tid på hela skolan, hur ska vi lägga upp det här arbetet på 

vår skola? (...) Att få prata om det här med sina kolleger och att man känner 

sig som delaktig på något sätt (Lärare). 

  

Specialpedagogen/läraren säger att hon känner sig ensam i sin yrkesroll på skolan och därför 

är både nätverksgrupperna viktiga och att det är av stor betydelse att man delger varandra på 
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skolan. Specialpedagogen/läraren har en önskan om att få ta vidare arbetet från 

nätverksgruppen ut till kollegerna på den egna skolan men har ännu inte riktigt kunnat det. Att 

få samtala och informera om Riktlinjerna och deras syfte med tidiga insatser skapar förståelse 

för dit skolan är på väg, förändringen i arbetssättet vilket underlättar arbetet enligt henne. 

Läraren och förskolläraren uttrycker en önska om delaktighet på liknande grunder som 

specialpedagogen/läraren. De vill vara delaktiga i arbetet och har en önskan om att rektor och 

specialpedagogen/läraren ska informera mera, delge och samtala kring vad som förväntas av 

dem som pedagoger. Förskolläraren menar att det är mycket viktigt för hennes arbete då hon 

är en del i det tidiga arbetet och hon säger sig sakna kollegiala samtal i ämnet på sin egen 

skola och känner sig ibland ensam. Det skulle ge en likvärdighet där alla vet vad de ska göra 

och vart arbetet är på väg. Alla blir delaktiga i ett sammanhang och det skulle enligt henne 

göra att Riktlinjerna blir en del av det vardagliga arbetet på skolan. ”Men när man pratar med 

kollegor då, då är det ju på riktigt. Det är nog så lärorikt tycker jag!” (Förskollärare). 

Vid intervjuerna lyfts önskemål och behov om att rektor organisatoriskt ska ansvara för 

information och att avsätta tid till arbetet i organisationen. ”Jag kan tycka att om det är nya 

Riktlinjer om det kommer som nya direktiv och sådant det kan jag tycka är rektorns ansvar” 

(Förskollärare). 

Specialpedagogen/läraren anser att det är hon tillsammans med rektorn som har ansvaret för 

att informera och lägga upp arbetet kring Riktlinjerna på skolan. ”Nu har ju jag och rektor 

ansvar för att vara med i det här nätverket och sätta igång det här förändringsarbetet” 

(Specialpedagog/lärare). 

  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så visar resultaten att pedagogerna har behov av tid, information, 

delaktighet, samarbete och struktur för att möjliggöra arbetet kring Riktlinjerna. De 

intervjuade pedagogerna beskriver sig behöva bland annat återkommande möten för att sätta 

sig in i det förändrade arbetssättet som de tidiga insatserna som Riktlinjerna innebär. De 

menar att de behöver få göra Riktlinjerna till sina egna för att förstå dem och kunna jobba 

vidare med dem tillsammans med eleverna. Studien visar att pedagogerna önskar att rektorn 

ska skapa förutsättningar i arbetet kring Riktlinjerna.  
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Diskussion och Analys 

I detta avslutande avsnitt diskuteras och analyseras studiens resultat utifrån syftet att 

kartlägga, beskriva och analysera pedagogers och specialpedagoger/lärares upplevelser, 

erfarenheter och behov i ett kommunalt förändringsarbete.  

Angelöws (1991) motivationsmodell fungerar här som ett instrument för att skapa förståelse 

för vilka faktorer som är av betydelse för ett lyckat förändringsarbete. Resultaten har visat på 

de möjligheter och hinder som pedagogerna upplever och beskriver. Utifrån deras 

beskrivningar ges ett vidare perspektiv hur specialpedagogen i sin yrkesroll kan främja 

processen för ett gott förändringsarbete på organisation, grupp och individnivå som blir 

hållbart. Tid, delaktighet och samtal utgör viktiga och bärande faktorer. 

Diskussionen och analysen presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

 

Erfarenheter och upplevelser av förändringsarbetet 

Resultaten visar på att i stort sett samtliga pedagoger i studien har kännedom om nya 

Riktlinjerna för tidiga insatser. Riktlinjerna uppfattas vara i initieringsfasen (Blossing, 2003) 

av förändringsprocessen utifrån pedagogernas beskrivningar. Detta trots att Riktlinjerna hade 

för avsikt att vara implementerade från och med höstterminen 2014. Förändringsarbete är i 

dags läge inte en naturlig del av det vardagliga arbetet ute på skolorna. Fortsättningsvis 

kommer det att krävas uthållighet, tid och tålamod innan förändringsarbetet kan ses som 

implementerat (Angelöw, 1991; Myndigheten för skolutveckling, 2003). Det undersökta 

förändringsarbetet visar på decentraliseringens möjligheter genom att man försöker ta tillvara 

på möjligheten att föra ner makten till de som utför det professionella arbetet (Assarsson, 

2007). 

Studien visar att det finns ett fåtal pedagoger ute på de undersökta skolorna som inte hade 

kännedom om Riktlinjerna.  Anmärkningsvärt i resultaten är att det är övervägande 

förskollärare som inte hade vetskap om Riktlinjerna trots en stark önskan från deras håll att få 

känna sig mera delaktiga då deras arbete genomsyras av förändringsarbetet. Detta kan bero på 

en bristande eller enstaka information och innebär att Riktlinjernas innehåll inte nått fram till 

samtliga berörda pedagoger. Om personalen av någon anledning inte haft möjlighet att vara 

med vid det tillfället så har informationen om förändringsarbetet gått dem förbi. Vad som kan 

utläsas tidsmässigt angående förändringsarbetet är att det i dags datum inte står vid den punkt 

som kommunen skulle vilja. Tiden mellan initiering och implementering har i detta 

förändringsarbete varit knapp. Enligt Angelöw (1991) leder en alltför hög förändringstakt till 

förändringströtthet. Kanske hade det varit bra om kommunen hade haft en längre tidsplan och 

möjlighet till fler initieringsträffar eftersom forskning (Angelöw, 1991; Opfer & Pedder, 

2011) visar att förändring tar tid och måste få ta tid för att landa i verksamheten. För att lyckas 

med detta hade kommunen i större utsträckning kunnat ta hjälp av den kompetens som finns 

kring förändringsarbete ute i verksamheterna, däribland specialpedagogerna ute på skolorna 

(SFS 2011:186). 
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Specialpedagogerna hade tillsammans med rektorer kunnat stötta och hjälpa till att driva 

förändringsprocessen framåt då specialpedagogen har möjlighet att verka inom organisation, - 

grupp, - och individnivå Specialpedagogen hade även kunnat verka för inflytande och 

delaktighet genom kunskap, information och trygghet vilket skapar en god plattform för att 

lyckas (Angelöw, 1991; Myndigheten för skolutveckling, 2003; SFS 2011:186). 

Specialpedagogen har en möjlighet att stärka motivationen för förändringsarbetet genom att 

bygga upp förändringsarbetet inifrån, sprida information samt att möjliggöra för god 

kommunikation genom att skapa samtalsforum där möjlighet till delaktighet i processen ges. 

På så sätt blir alla berörda delaktiga i strävan att nå målet tillsammans och detta skapar en 

förändringsvilja (Angelöw, 1991). Således innebär detta att i de fall där skolor inte har en 

specialpedagog anställd utgör det indirekt ett hinder i processen om inte motsvarande 

kompetens att driva förändringsarbeten finns hos annan anställd personal inom den enskilda 

verksamheten. I ett vidare perspektiv kan detta utgöra ett hinder för likvärdigheten mellan 

skolor. Då en skola med bättre förutsättningar för förändringsarbeten rimligtvis bör nå längre i 

processen.  

 

Möjligheter och hinder för förändringsarbetet 

Tanken med Riktlinjerna är att det ska ske ett systematiskt kvalitetsarbete och fortgående 

förbättringsarbete i undervisningen för att skapa en likvärdig skola. I detta avseende vilar 

Riktlinjerna på de lagar och styrdokument som finns för svensk skola (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2011; Skolverket, 2014).  Det undersökta förändringsarbetet syftar till att 

minimera antalet elever som inte når målen, förbättra undervisningen och verka för en 

likvärdig skola. Förändringsarbetet med Riktlinjerna för tidiga insatser stämmer väl överens 

med de kompensatoriska skolpolitiska intentionerna som råder i Sverige idag (Andreasson, 

2007; Haug, 1998; Tinglev, 2013). Riktlinjerna nämner systematiska 

informationsöverföringar som ett förbättringsområde vilket är av yttersta vikt för elever som 

behöver anpassning eller är i behov av särskilt stöd.  

Samtliga intervjuade pedagoger är positivt inställda till Riktlinjerna och är motiverade till att 

delta i förändringsarbetet. Pedagogerna är eniga om att förändringsarbetet är viktigt. Den 

bakomliggande faktorn till detta kan vara att pedagogerna ser nyttan med att delta, att arbetet 

upplevs som viktigt och att de känner ett intresse för Riktlinjernas syfte (Angelöw, 1991; 

West, Ainscow & Stanford, 2005). Vidare kan det betyda att möjligheterna för 

förändringsarbetet från början haft goda chanser att lyckas då pedagogerna insett 

nödvändigheten med förändringsarbetet och vid starten hade en hög förändringsvilja 

(Angelöw, 1991). Att förändringsarbetet här inte nått längre än initiering kan bero på att 

pedagogerna ute i verksamheterna saknat delaktighet och att det i sin tur blivit ett hinder i 

förändringsprocessen. Angelöw beskriver att pedagogerna själva behöver makt och möjlighet 

att genomdriva förändringsarbetet.  

Det undersökta förändringarbetet är toppstyrt (Angelöw, 1991) då initiativet till 

förändringsarbetet kommer från ledningshåll. En stor del av personalen på skolorna har enbart 
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fått förändringsarbetet angående de nya riktlinjerna presenterade utan möjlighet till fortsatt 

arbete och delaktighet. Detta är enligt Angelöw (1991) en förändringsstrategi som mer sällan 

bli framgångsrik. Till viss del återspeglar förändringsarbetet även den förändringsstrategi som 

är representativ genom att representanter från ledning och personal har kommit att utgöra en 

projektgrupp för arbetet. Här finns möjlighet för förändring eller risk att förändringen rinner 

ut i sanden (Angelöw). Intresset går att känna igen som en första fas i denna strategi utifrån att 

pedagogerna tycker syftet med förändringsarbetet är viktigt. Däremot är pedagogerna inte 

delaktiga i förändringsarbetet utan blir indirekt delaktiga genom förväntade mål. Andra hinder 

som uppstått i förändringsprocessen är brist på löpande information, delaktighet och kunskap 

om förändringsarbetet (Angelöw). Detta utgör hinder för initieringsarbetet och det vidare 

implementeringsarbetet. Här hade den specialpedagogiska yrkesrollen kunnat användas som 

en möjlighet att driva förändringsprocessen framåt (SFS 2011:186). Detta genom att på 

gruppnivå ge information, samtala om och planera för förändringsarbetet. Det ger kunskap 

om, skapar en tilltro och självförtroende kring förändringens syfte och mål. Detta hade skapat 

motivation som är den grundläggande drivkraften i ett förändringsarbete (Angelöw). 

Specialpedagogen kan ses som en möjliggörande länk mellan ledning och personal. 

Möjligheter finns för specialpedagogen att agera på organisationens alla nivåer och genom 

samtal och kommunikation mediera för utveckling (Bladini, 2004; SFS 2011:186; Säljö, 

2000). För att nya kunskaper och färdigheter ska kunna byggas upp krävs möjlighet till 

interaktion genom kommunikation mellan människor. I och med detta växer utveckling och 

lärande fram och skapar nya möjligheter till förändring (Scherp & Scherp, 2007; Säljö, 2000). 

Pedagogerna beskriver att de i processen med förändringsarbetet saknar viss struktur och 

anser att det är rektorn som är ytterst ansvarig för detta. Rektorn har det övergripande ansvaret 

för information, organisation och struktur (SFS 2010:800, kap. 4).  Struktur är en viktig faktor 

vid goda förändringsarbeten som leder vidare till en känsla av tilltro och trygghet (Angelöw, 

1991). 

Pedagogerna i studien beskriver en viss frustration över att de slits mellan något som de tror 

på och som känns viktigt för eleverna mot något som de upplever att de inte fått 

förutsättningar att genomföra på ett bra sätt ännu. De upplever att det är mycket som ska 

hinnas med och att skolan står inför flera andra förändringsarbeten samtidigt vilket kan utgöra 

ett hinder för förändringsprocessen (Blossing, 2003). 

Särbokulturen är den kultur som närmast beskriver de undersökta skolornas skolkultur. Det 

går att se att kommunikationen bland personalen är bristfällig. Däremot sköter pedagogerna 

sitt arbete väl på de undersökta skolorna men det framstår mer som individuella insatser som 

tenderar att hållas fast vid invanda mönster. I det undersökta förändringsarbetes intervju 

beskriver Specialpedagogen/läraren att hon genom nätverksträffar själv har fått arbeta med 

förändringsarbetet däremot har det stannat hos henne och rektor. Inom särbokulturen beskrivs 

pedagogerna sköta ett förändringsarbete på egen hand (Myndigheten för skolutveckling, 

2008). Verksamheterna hade med fördel kunnat titta på sin egen organisation och kultur för 

att inventera hur de bäst skulle kunna ta sig an ett förändringsarbete (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). Särbokulturen är den vanligaste skolkulturen där förväntningar hålls 
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fast i roller som motsvarar den rådande maktfördelningen.  På så sätt drivs inte 

förändringsarbeten framåt och blir ett hinder för utveckling och förändring (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003).  

Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att den samarbetande kulturen är den kultur 

som har en god förmåga att ta sig an förändring och utveckling genom att pedagogerna stöttar 

varandra och lärandet är gemensamt. Det framkommer i denna studie att pedagogerna önskar 

mer delaktighet i form av kollegialt lärande/samtal. En mer medveten förändringsprocess och 

andra förutsättningar hade kunnat verka för en mer samarbetande kultur. Även här hade 

specialpedagogen med fördel kunnat användas (SFS 2011:186).   

I studien kan man utläsa att de enskilda pedagogerna prövar nya arbetssätt. Enligt Opfer & 

Pedder (2011) är egen aktivitet en framgångsrik förändringsfaktor. En möjlighet för 

förändringsarbetet hade varit om den egna aktiviteten hade skett i samarbete och reflektion 

kring det nya arbetssättet. Clarke & Hollingsworth (2002) beskriver betydelsen av det aktiva 

lärandet och reflektionen för en god förändringsprocess. Specialpedagoger/lärare på de 

undersökta skolorna är de pedagoger som beskrivs fått möjlighet att arbeta kollegialt med 

förändringsarbetet. Detta har skett i nätverksgrupper tillsammans med rektorer och andra 

specialpedagoger/lärare.  De känner sig på så sätt delaktig i arbetet och har fått utbyta tankar 

och idéer om förändringsarbetet. För en fortsatt god förändringsprocess bör arbetet mer 

involvera de övriga berörda pedagogerna som önskar delaktighet. Myndigheten för 

skolutveckling (2003) menar att en holistisk förståelse för förändringsprocessen tenderar att 

resultera i ett mer framgångsrikt förändringsarbete.  

 

Behov av stöd i förändringsarbetet 

Pedagogerna i studien har gett uttryck för att tiden och delaktigheten är de förutsättningar som 

de i stort saknat i förändringsprocessen. Detta kan vara bakomliggande faktorer varför 

förändringsarbetet ännu inte är en del av det vardagliga arbetet hos pedagogerna i studien. 

Avsaknad av tid och delaktighet är faktorer som kan utgöra hinder för att lyckas med ett 

förändringsarbete. Delaktighet är själva byggstenen i förändringsprocessen och det är viktigt 

att så många som möjligt ska vara engagerad i den (Angelöw, 1991). 

Pedagogerna uttrycker behov av delaktighet genom kollegiala samtal och lärande. Här hade 

en möjlighet för förändringsarbetet varit om specialpedagogen/läraren haft förutsättningar att 

dela det arbete som skett i nätverksgrupperna med övriga pedagoger. Detta hade kunnat ske 

genom specialpedagogisk handledning i form av kollegiala samtal och lärande inom den egna 

skolan (Bladini, 2004; Opfer & Pedder, 2011; SFS 2011:186). Därmed hade pedagogerna 

getts möjlighet till ett organiserat erfarenhetsutbyte och reflektion inom ramen för samtalet 

vilket är ett viktigt verktyg för att möjliggöra utveckling och lärande (Scherp & Scherp, 2007; 

Säljö, 2005). 

Förändringsvilja och motivation finns hos pedagogerna i detta förändringsarbete. Däremot 

kan faktorer som kommunikation och information, trygghet, tilltro och självförtroendet kring 
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förändringsarbetet stärkas (Angelöw, 1991).  Förändringsarbetet kan komma att behöva 

stimulans och stöd utifrån genom god kommunikation/delaktighet, tydliga samband, tydlighet 

i ledning, struktur och tid för att processen med förändringen ska fortgå (Angelöw, 1991; 

Myndigheten för skolutveckling, 2003; Opfer & Pedder, 2011). Rektor behöver möjliggöra 

för struktur och tid i det undersökta förändringsarbetet. 

I det granskade förändringsarbetet saknas samarbetet och reflektionen med de nära kollegerna 

i verksamheten, vilket är av stor betydelse för att driva själva förändringsprocessen framåt 

(Blossing, 2003; Opfer & Pedder, 2011; Clarke & Hollingsworth, 2002; Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). 

I dags läge ägs förändringsarbetet av rektorer och specialpedagoger/lärare ute på skolorna. 

Behov som tid och delaktighet behöver tillgodoses för att möjliggöra en gynnsam 

förändringsprocess. I detta arbete kan specialpedagogen arbeta för en delaktighet genom 

handledning och kollegiala samtal (Bladini, 2004; SFS 2011:186). Genom möjlighet till 

kommunikation ges även information och kunskap för förändringsarbetet vilket skapar en 

trygghet, tilltro och självförtroende. Gemensamma mål och visioner ges på så sätt möjlighet 

att ta form och i sig skapar detta en förändringsvilja hos pedagogerna, vilket är själva motorn 

till motivation i förändringsprocessen (Angelöw, 1991).  

 

Slutdiskussion 

Resultaten från studien har gett kunskap om hur pedagoger upplever och beskriver ett 

förändringsarbete.  Det går att se att den utbildade specialpedagogen kunnat vara en stor 

tillgång för detta förändringsarbete. Bladini (2004) lyfter specialpedagogens roll ur ett mer 

övergripande uppdrag och menar att specialpedagogen kan använda handledning som ett 

verktyg och på olika sätt för att åstadkomma förändring. Specialpedagogen med utbildad 

kompetens i att driva förändringsarbeten har i detta fall kunnat användas på ett mera 

effektgivande sätt genom att ledningen tar till vara på möjligheten det finns i att driva ett 

medvetet förändringsarbete med god handledning och utvecklande samtal där personalen görs 

delaktiga.   

Det visar sig även att pedagogerna i sin tur önskar en större delaktighet i både bakgrund och 

utformning av förändringsarbetet. De menar att det ger en större möjligheter till att skapa 

förståelse bland skolans personal om varför en förändring ska ske. Pedagogerna i denna studie 

uttrycker genomgående önskemål om mer tid, större delaktighet genom kollegiala samtal, 

handledning och löpande information vilket kan ges utifrån den specialpedagogiska 

yrkesrollen. 

Det framstår som möjligt att förändringsarbetet hade nått längre om den specialpedagogiska 

kompetensen i förändringsarbetet hade används.  

Specialpedagogen har en möjlighet att stärka motivationen för förändringsarbetet genom att 

bygga upp förändringsarbetet inifrån, sprida information samt att möjliggöra för god 
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kommunikation genom att skapa samtalsforum där möjlighet till delaktighet i processen ges. 

På detta sätt blir alla berörda delaktiga i strävan att nå målet tillsammans vilket skapar en 

förändringsvilja (Angelöw, 1991). Ahlberg (2013) resonerar kring att ta till vara den 

specialpedagogiska kompetensen i skolan. Hon gör kopplingar mellan specialpedagogik, 

forskning och skolutveckling och menar att i kvalitetsarbete är specialpedagogen viktiga 

bollplank för skolledningen. Detta går att se att detta förändringsarbete hade gynnats av att 

specialpedagogerna tillsammans med rektorer hade stöttat och hjälpt till att driva 

förändringsprocessen framåt då specialpedagogen har möjlighet att verka inom 

organisationens alla nivåer. Vidare menar Ahlberg att specialpedagogen kan ge stöd i form av 

handledning för enskilda eller grupper av lärare. Kollegiala samtal efterlyses i stort av 

pedagogerna i detta förändringsarbete så även handledning. Specialpedagogen hade i detta 

förändringsarbete kunnat ge råd och information som gett möjligheter till betydande 

omprioriteringar på skolan för att utveckla goda lärmiljöer samt möjliggöra relevanta 

pedagogiska och organisatoriska förändringar på såväl individ-, grupp och skolnivå (Ahlberg, 

2013). Det går att se att specialpedagogen kan utgöra en länkande roll som möjliggör till att 

skapa delaktighet och motivation för detta förändringsarbete såväl som kommande (Angelöw, 

1991; Bladini, 2004; Opfer & Pedder, 2011).  

Risk finns i de fall där skolor inte har en specialpedagog anställd att detta utgör ett indirekt 

hinder i processen om inte motsvarande kompetens att driva förändringsarbeten finns hos 

annan anställd personal inom den enskilda verksamheten. I ett vidare perspektiv kan detta 

även utgöra ett hinder för likvärdigheten mellan skolor. Då en skola med bättre förutsättningar 

för förändringsarbeten rimligtvis bör nå längre i processen. Studien återspeglar en viktig 

specialpedagogisk kompetens i förändringsarbeten, vilken skapar en grund för de 

demokratiska värdena om likvärdighet mellan skolor i Sverige idag. Specialpedagogens 

förväntade kompetenser är att kunna genomföra pedagogiska utredningar och stödja 

verksamheter i att försöka utveckla sin organisation och dess undervisning för att skapa goda 

villkor för alla barns lärande. 
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Metoddiskussion 

Valet av metod, som bestod av enkäter och halvstrukturerade intervjuer grundade sig på 

studiens syfte. Vi ville både titta på ämnets bredd men även dess djup. För att få svar på 

studiens frågeställningar behövdes två olika mättekniker. Det hade blivit för tidsödande att 

intervjua alla forskningspersoner och det hade blivit för svårt att förstå frågeställningarna på 

djupet om alla studiens frågor bara hade besvarats via enkät. Enligt Bryman (2011) 

eftersträvas bredd inom kvantitativ forskning medan de kvalitativa resultaten tittar på det 

kontextuellt unika och på meningen eller betydelsen hos den sociala verklighet som har 

studerats. Intervjuerna i denna studie har kompletterat och fördjupat enkätens resultat. Av den 

anledningen har de kvantitativa data presenterats i resultatdelen parallellt med den kvalitativa. 

Presentationen följer enkätempirins struktur. Vi anser att detta ger läsaren en god överblick 

och röd tråd genom resultatredovisningen. Om de kvantitativa och kvalitativa data hade 

presenterats för sig finns kanske en risk att den fördjupade upplevelsen av verkligheten som 

forskningspersonerna beskriver inte framkommer lika tydligt. 

Vi valde att titta på två olika skolområden inom samma kommun för att få en större geografisk 

spridning och få en mer trovärdig och bred bild av hur arbetet med de nya Riktlinjerna har 

upplevts och gått till inom kommunen. Kommunens direktiv och de kommungemensamma 

förutsättningarna ska vara lika för de båda skolområdena men det kan vara så att rektor eller 

skolområdeschef gett olika förutsättningar till att arbeta med Riktlinjerna på olika 

skolområden. Detta kan vi dock bara se vid intervjuerna eftersom alla enkäter var anonyma 

och vi inte kunde se vilket skolområde de tillhörde. Kanske hade det varit bra att på förhand 

koda enkäterna för att se vilket skolområde de tillhör, då hade dessa data fått tyngre 

trovärdighet. Fast å andra sidan kanske detta hade gjort att forskningspersonerna inte hade 

vågat vara lika ärliga i sina enkätsvar. De undersökta skolorna är inte så stora och innebär att 

de inte har så många av varje yrkesroll anställda. Utifrån den aspekten hade det varit möjligt 

att identifiera vem som har svarat. 

Vi upplevde att det tog lång tid att få svar på enkäten och vi var till en början rädda för stort 

bortfall, därför var vi ivriga på att skicka ut påminnelser. Bryman (2011) menar att 

påminnelser är ett bra sätt att minimera bortfall. Sammanlagt skickade vi ut tre påminnelser 

och i den sista valde vi också att länka till enkäten redan när de öppnade mejlet. Den första 

påminnelsen skickades ut till forskningspersonernas mejladress på Google men vi märkte 

ganska snart att den adressen inte användes av så många, då skickade vi resterande 

påminnelse på deras nuvarande arbetsmejl som vi vet att de använder dagligen. Kommunen i 

fråga går just nu igenom en förändring i mejlhantering och ska byta programvara för detta så 

ur denna synpunkt hade det varit bättre att mejla till deras just nu fungerande arbetsmejl på en 

gång. Vid den sista påminnelsen länkades enkäten i forskningspersonerna mail för att 

underlätta att svara. Detta innebar att svaren inte hamnade på samma svars-sida som de 

tidigare svaren. Detta innebar problem och vi fick på olika sätt försöka föra över de svaren till 

originalsidan för svaren för att programmet skulle kunna känna av alla svar och vidare kunna 

sammanställa dem. 
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Bortfallet på 10 enkäter får ses som acceptabelt och kan bero på olika faktorer som brist på tid 

och intresse hos forskningspersonerna eller ovana vid webbenkäter. Svarfrekvensen i enkäten 

var i denna studie 79 %.  Enligt Trost (2007) är det ett acceptabelt bortfall då han skriver att 

man vid enkätundersökningar får räkna med svarsfrekvenser på 50-75 %. Den mänskliga 

faktorn angående enkäten kan också vara värd att diskutera. Det kan vara så att någon av 

forskningspersonerna av misstag klickat i för dem fel svarsalternativ i enkäten och även 

kanske hoppat över någon enkätenfråga av misstag. Vi kunde kanske ha fortsatt vara 

påstridiga för att få in ännu fler svar men vi valde att avstå med risk för att vara alltför tjatiga, 

men även tiden utgjorde en faktor där vi fick besluta att tillräckligt underlag fanns för ett 

trovärdigt resultat. 

Vi delade upp intervjuerna och gjorde dem ensam med forskningspersonerna för att det inte 

skulle upplevas som jobbigt för den intervjuade pedagogen att det är två som intervjuar. Kvale 

& Brinkmann (2009) understryker att det bör finnas en insikt om att det råder ett 

maktförhållande i den kvalitativa forskningsintervjun. De menar att den som intervjuar har 

makten vilket gör att det inte är en jämbördig samtalssituation och att det kan innebära att den 

intervjuade inte blir lika öppen i att dela med sig av sina erfarenheter. 

Det faktum att vi varit två stycken som intervjuat skulle kunna leda till en viss skevhet i 

intervjuerna men i efterhand har det inte upplevts som om det skulle ha påverkat resultatet av 

studien.  Intervjuguiden gav en viss struktur och blev en tydlig ram vid intervjuerna. Eftersom 

intervjuerna spelats in har de varit möjligt att gemensamt lyssna på dem ett flertal gånger för 

att arbeta fram det underförstådda i det sagda som rör forskningsfrågorna. Ingen av 

forskningspersonerna ville titta på temaområdena i förväg. Valet av att bara transkribera ut 

valda delar måste också granskas kritiskt. Det kan hända att vi missat viktig information som 

vid en fullständig transkribering skulle upptäckts. Detta trots att vi lyssnat flera gånger. Å 

andra sidan kan det hända att hel transkribering skulle gett skev information då vi skulle varit 

två stycken som transkriberat. 

Reflexivitet (Bryman, 2011) respektive reflexiv objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009) 

beskriver forskarens egna relationer till data och teorier, vem forskaren är som uttolkare. 

Detta kan ha påverkat således både insamling, analys och tolkning av svaren i studien fast 

ambitionen ha varit att vara objektiv. Vi är till följd av vår tidigare yrkespraktik och vår 

utbildning till specialpedagog både väl insatta i skolans verksamhet och pedagogers vardag 

samt hur exempelvis förändringsarbeten kan beskrivas och analyseras både i teori och i 

praktik. 

Studiens giltighet stärks av att frågor till enkäter och intervjuer har prövats innan de 

genomförts för att se så de fungerar och svarar upp mot studiens övergripande syfte samt 

frågeställningar. Giltigheten för kvalitativ analys styrs också av dess förmåga att tolka och 

förstå pedagogernas uttalanden. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det en fråga om 

yrkesskicklighet hos de som genomför studien. Hos denna studies forskare finns en viss 

tidigare erfarenhet av att genomföra och analysera enkäter och intervjuer. Studien har använt 

flermetodsforskning (Bryman, 2011). Det går därför att se att data som samlats in stödjer 

varandra, vilket kan öka giltigheten. Studien har haft ambitionen att triangulera (Bryman, 
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2011) på så sätt att enkäter och intervjuer undersökt frågeställningarna utifrån två 

mättekniker. Studien stärks av att det går att finna resultat som kompletterar och stödjer 

varandra genom de två mättekniker som studien använder sig av. 

Tillförlitligheten får bedömas låg då det handlar om att tolka och analysera pedagogers 

erfarenheter och upplevelser. Dessa är i ständig rörelse och kan inte bedömas ge samma 

resultat i en framtida liknande studie. För att få ett ännu större underlag och högre 

tillförlitlighet för vår studie hade vi kunnat skicka ut fler enkäter. Detta hade dock inneburit 

att vi varit tvungna att ta in fler skolor i undersökningen eftersom vi redan skickat enkäter till 

de pedagoger som fanns på skolorna.  

För att resultaten i studien ska vara kvantitativt generaliserbara hade den empiriska datan 

behövt vara större. Dock kan vissa resultat visa sig vara användbara för pedagoger och 

“ledning för skolans organisation” om de kan känna igen sig i den beskrivna undersökningen.  

 

Förslag till vidare forskning 

Med vetskapen om att tillvaron kännetecknas av en fortlöpande och accelererande 

förändringtakt så tar vi med oss lärdomar av denna studie. Flertalet faktorer som är av 

betydelse för förändringsprocessen har blivit belysta. Lärdomar finns att beakta och utifrån 

dessa vore det intressant att följa upp studien, genom att undersöka hur pedagogerna arbetar 

vidare för att implementera och slutligen institutionalisera Riktlinjerna. Det skulle även vara 

av intresse att undersöka hur skolledare och rektorer uppfattar specialpedagogens roll i 

förändringsarbete och hur de organiserar verksamheterna för att tillvarata den 

specialpedagogiska kompetensen. 
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Bilaga 1  

Enkät angående de nya riktlinjerna gällande tidiga insatser i svenska och matematik 

Hej! 

Flera utbildningsreformer har genomförts under senare tid i och med den nya läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Dessa reformer som på olika sätt 

påverkar pedagogers verksamhet genom nya riktlinjer och förändrade arbetssätt. 

Vi riktar oss till dig som är förskollärare, lärare eller specialpedagog/lärare i årskurs F-6. 

Vi vill be dig fylla i en enkät som del i en studie som handlar om att kartlägga pedagogers och 

specialpedagogers arbetet med de nya kommungemensamma riktlinjerna som syftar till att 

minimera antalet elever som inte når målen för utbildningen, de så kallade "riktlinjer för 

tidiga insatser i matematik och svenska i XX kommun". 

Vi vill betona att enkäten inte är en utvärdering av dig som enskild lärare eller av din skola, 

utan den syftar till att ta reda på mer om arbetet runt de tidiga insatserna hos elever i behov av 

särskilt stöd. Enkäten kommer att ingå i en studie som är ett examensarbete på avancerad nivå 

inom specialpedagogprogrammet. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Din anonymitet garanteras vilket betyder att inga uppgifter som kan röja din eller 

skolans identitet kommer att finnas med i rapporten. Informationen som samlas in kommer 

enbart att användas för detta forskningsändamål. Det är givetvis frivilligt att besvara enkäten 

men dina svar är värdefulla för vår studie. 

Resultaten av undersökningen kommer att presenteras i en rapport. Om du vill ta del av denna 

när den är färdigställd kan du få den skickad via mail. Rapporten kommer förhoppningsvis att 

vara färdigställd i slutet på januari 2015. 

Om du har frågor om eller synpunkter på enkäten eller studien ta gärna kontakt med någon av 

oss. 

Tack för din hjälp! 

Anna Karlsson Katarina Karlsson Kalla 

anna.karlsson@XXX.se katarina.karlsson.3@XXX.se 

  

XXX-XXXXXXX  XXX-XXXXXX 

 

1. I vilka årskurser undervisar du huvudsakligen i din nuvarande tjänst? 

Flera alternativ kan användas. 
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○                                            F 

○                                            1 

○                                            2 

○                                            3 

○                                            4 

○                                            5 

○                                            6 

2. Vilken är din huvudsakliga arbetsroll i dagsläget? 

○                                            Förskollärare 

○                                            Klasslärare 

○                                            Ämneslärare 

○                                            Specialpedagog/speciallärare 

○                                            resurspedagog 

○                                            Övrigt: 

3. Hur många år har du arbetat som lärare? 

4. Har du lärarexamen? 

○                                            Ja 

○                                            Nej 

5. Om du har lärarexamen, ange vilken: 

○                                            Förskollärarexamen 

○                                            Lågstadielärarexamen 

○                                            Mellanstadielärarexamen 

○                                            Grundskollärarexamen 1-7 

○                                            Grundskollärarexamen, grundskolans tidigare år och 

förskoleklass 

○                                            Grundskollärarexamen 4-9 

○                                            Specialpedagogexamen 

○                                            Speciallärarexamen 
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○                                            Övrigt: 

6. I hur hög grad känner du till de nya riktlinjerna för tidiga insatser i matematik och svenska som 

kommunen tagit fram? 

Om du inte känner till de nya riktlinjerna gällande tidiga insatser hoppa vidare till fråga 17. 

  1 2 3 4 5   

låg 

grad 

          hög 

grad 

7. När kom du först i kontakt med de nya riktlinjerna för tidiga insatser i matematik och svenska? 

○                                            Ht 2013 

○                                            Vt 2014 

○                                            Ht 2014 

8. Hur kom du i kontakt med de nya riktlinjerna för tidiga insatser i matematik och svenska? 

○                                            Via rektor 

○                                            Via specialpedagog/speciallärare 

○                                            Via kollegor 

○                                            Upptäckte dem själv 

○                                            Övrigt: 

9. I vilken utsträckning har du arbetat med de nya riktlinjerna gällande tidiga insatser i matematik 

och svenska? 

  1 2 3 4 5   

låg 

grad 

          hög 

grad 

10. Hur har du arbetat med de nya riktlinjerna gällande tidiga insatser i matematik och svenska? 

○                                            Jag har tagit del av presentation av riktlinjerna 

○                                            Jag har studerat och läst riktlinjerna 

○                                            Jag har arbetat med riktlinjerna i olika grupper. Till 

exempel nätverksgrupper, 
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○                                            Jag har arbetat med riktlinjerna på arbetsplats träff 

eller på arbetslagsmöten 

○                                            Jag har arbetat med riktlinjerna tillsammans med 

elever 

○                                            Övrigt: 

11. I vilken omfattning anser du att du fått möjlighet att förbereda ditt arbete kring de nya 

riktlinjerna? 

  1 2 3 4 5   

Liten 

omfattning 

          Stor 

omfattning 

12. Upplever du att ni på skolan har lyckats implementera de nya riktlinjerna tillsammans med 

eleverna? 

○                                            Ja 

○                                            Till viss del 

○                                            Nej 

13. Om nej eller till viss del, vad anser du behövs för att lyckas med detta? 

Flera alternativ kan väljas. 

○                                            Mer tid 

○                                            Handledning 

○                                            ytterligare kunskaper 

○                                            Gemensamt arbete kring riktlinjerna 

○                                            Kompetensutveckling 

○                                            Ytterliggare resurser 

○                                            Övrigt: 

14. Har riktlinjerna gällande tidiga insatser i matematik och svenska ändrat ert arbetssätt inom 

verksamheten? 

Det kan gälla till exempel resurser i form av tid och personal. 

○                                            Ja 

○                                            Nej 
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15. I vilken utsträckning anser du att arbetet med de nya riktlinjerna gällande tidiga insatser ändrat 

ert arbetssätt på skolan? 

  1 2 3 4 5   

I låg 

grad 

          I hög 

grad 

16. I vilken omfattning använder ni den specialpedagogiska kompetensen i arbetet med eleverna 

utifrån de nya riktlinjerna gällande de tidiga insatserna? 

  1 2 3 4 5   

I låg 

omfattning 

          I hög 

omfattning 

17. Till dig som ej svarat på fråga 6. 

Av olika anledningar kan du ha undgått att höra om de nya riktlinjer som gäller för din kommun. 

Exempelvis, föräldraledighet, sjukskrivning etc. Tacksamt tar vi emot din anledning om så är fallet. 

18. Hur skulle du önska att du fått förbereda dig inför arbetet med de nya riktlinjerna för tidiga 

insatser i matematik och svenska? 

Flera alternativ kan väljas. 

○                                            Fått en presentation av de nya riktlinjerna 

○                                            Fått tid till inläsning 

○                                            Fått möjlighet till kollegiala samtal om riktlinjerna 

○                                            Delta i kompetensutveckling 

○                                            Fått vara med om utformningen av hur arbetet i den 

egna verksamheten ska se ut gällande de nya riktlinjerna i matematik och svenska 

○                                            Övrigt: 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, Förändringsarbete med nya Riktlinjer för tidiga insatser i matematik och 

svenska i XX kommun 

  

Hur beskriver pedagoger och specialpedagoger/lärare sina upplevelser och erfarenheter 

av förändringsarbetet? 

Hur kom du i kontakt med de nya Riktlinjerna? 

Hur fick du information om Riktlinjerna? 

Varför tror du att Riktlinjerna initieras från kommunen? 

Hur har ni arbetat med dem på skolan? 

Hur har arbetssättet på er skola (organisation, klassrum, specialpedagogiskt stöd) förändrats 

sedan Riktlinjerna initierades? 

Hur har ni arbetat med dem med eleverna? 

Hur har det förändrats i arbetet med eleverna? 

Hur tror du att Riktlinjerna hjälper elever i behov av anpassning eller särskilt stöd? 

Vilka möjligheter och hinder finns på organisationsnivå enligt pedagoger och 

specialpedagoger/lärare i förändringsarbetet? 

Vad har påverkat arbetet med implementeringen av Riktlinjerna för tidiga insatser i 

matematik och svenska?( förändringsarbeten, tid, kollegiala samtal) 

Hur har det egna arbetet med Riktlinjerna på skolan gått till? (de 4 faserna) 

Hur har det kollegiala arbetet gått till? 

Hur har skolan (rektor) hjälpt till i det arbetet? 

Hur skulle du önska att det arbetet sett ut? 

Vilka behov av stöd i förändringsarbetet upplever pedagoger och 

specialpedagoger/lärare att de behöver? 

Vad hade du behövt för stöd i ditt eget arbete med Riktlinjerna? 

Hur skulle det stödet kunna se ut? 

  


