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Förord 

 

Denna uppföljning är vårt examensarbete för förskollärarprogrammet, 

utbildningsvetenskap vid Kristianstads högskola. Detta arbete har genomförts av 

Charlotte Goss och Jonna Lagerqvist, under höstterminen 2016. Examensarbetet ger 15 

högskolepoäng. 

 

Tack till 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Sara Lenninger för givande möten, 

diskussioner, råd och vägledning i vår undersökning och i vårt arbete kring vår 

uppföljning. Vi vill även ge ett stort tack till Martin Persson för sitt engagemang och sin 

stöttning. Tack vare att vi fick tillgång till deras slutrapport, enkäter, tidigare statistik och 

resultat kunde vi göra direkta jämförelser och därmed få fram ett tydligt resultat i vår 

uppföljning. Vi vill rikta ett stort tack till alla förskolechefer och pedagoger på 

förskolorna. Tack för ert bidrag i vår enkätundersökning! 

Även ett stort tack till Lena Norén som idag arbetar som kommunikationsansvarig på 

Barn och Utbildningsförvaltningen i Kristianstad kommun, men som under projektets 

gång med start 2009 arbetade som skolchef inom området. Lena gav oss en inblick i hur 

projektet startades och vi kunde förankra våra tankar och idéer tillsammans med henne 

kring vår uppföljning av projektet. 

Till slut vill vi tacka till opponenterna för råd och konstruktiv kritik. 
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1. Inledning 

Under åren 2009-2011 genomfördes ett utvecklingsprojekt, ett 

kompetensförsörjningsprojekt med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) på 

sammanlagt 13 förskolor och skolor i Kristianstads kommun. Projektet gick ut på att i 

dessa förskolor och skolor bereda anställda med utökade kunskaper kring ”den 

kommunikativa pedagogiken”. Syftet med detta var att förbättra och utveckla 

kommunikation, bemötande och trivsel genom att skapa en ny anda, en ny kultur och ett 

nytt gemensamt förhållningssätt inom verksamheterna. 

Lars Rokkjaer (1998) är upphovsman till ”den kommunikativa pedagogiken” och är 

själv lärare. Hans grundtanke är att pedagogerna ska vara sitt eget pedagogiska redskap 

och för att pedagogerna ska förstå hur detta redskap fungerar i relation till andra.  

Projektet utvärderades och sammanställdes i en slutrapport skriven av Martin Persson 

och Bengt Arne Larsson (2011). Utvärderingen fokuserar på vilken påverkan projektet 

haft för att utveckla kommunikationen på förskolorna, mellan pedagogerna, barnen och 

föräldrarna. Det gjorde man genom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar, 

alltså genom intervjuer, observationer och enkätfrågor. Utvecklingsarbetet som 

genomfördes i projektet ligger väl i fas med ett av förskolans många uppdrag och är 

aktuellt för oss att kunna koppla till rollen som blivande förskollärare. I förskolan ska 

pedagogerna lägga grunden till ett livslångt lärande för barnen. I läroplanen för förskola 

framgår det att: 

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. 

Förskolan ska vara en levande och social kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.  

(Lpfö 98/2016, s. 6)  

 

En viktig frågeställning, nu fem år sedan som projektet avslutades, är om effekterna av 

projektet och den ”kommunikativa pedagogiken” består i verksamheterna. Även 

huruvida pedagogerna fortsatt utveckla kommunikation och bemötande i relation till 

varandra, barnen och föräldrarna. Denna och liknande frågeställningar väckte intresse 

hos oss och utvecklades till våra frågeställningar i vår studie som presenteras längre 

fram. Det gav även upphov till vårt uppsatsämne och vår studies syfte i samtal med 

såväl utvärderarna samt kommunikationschefen för Barn och Utbildningsförvaltningen i 

Kristianstad kommun.  
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1.1. Bakgrund 

1.1.1. Utvecklingsprojektet 

Bakgrunden och avsikten med utvecklingsprojektet, som nämnt ovan, var att skapa en 

ny anda, en ny kultur och ett nytt gemensamt förhållningssätt på sammanlagt 13 

förskolor och skolor i Kristianstads kommun. Denna anda skapade man genom att 

bereda 305 anställda utökade kunskaper och erfarenheter om sig själva och om andra 

genom att arbeta utifrån en så kallad empatisk kommunikationsmodell, en modell till att 

kunna leda ett samtal. Denna modell förklaras närmare under punkt 2.2.2. Att arbeta 

utifrån den empatiska kommunikationsmodellen, även kallad kommunikationsmönster 

hoppades man få en ökad förståelse och bättre kommunikation inom verksamheten samt 

ett bättre bemötande. Alla 305 anställda fick gå på fem föreläsningar som berörde 

kommunikation, bemötande, självkännedom och hälsofrämjande åtgärder. Dessutom 

fick de ta del av litteratur inom ämnet. Av dessa 305 anställda utsågs 35 anställda till 

nyckelpersoner av sina chefer som skulle representera varje verksamhet. 

Nyckelpersonerna fick genomgå en samtalsledarutbildning om sex tillfällen samt att de 

fick ingå i ett nätverk tillsammans med ledningsgruppen. Ledningsgruppen bestod av 

samtliga rektorer, administrativ chef och skolchef, samt en projektkoordinator. 

Projektkoordinatorn fick en två dagars utbildning för att kunna stötta nätverket och för 

att säkerställa implementeringen ute i verksamheten. Implementeringen och satsningen 

var även tänkt att i ett vidare steg påverka kommunikationen och bemötandet gentemot 

barn och föräldrar, samt mellan barn.  

Projektets utgångspunkt var att arbeta med bemötande, kommunikation och 

förhållningssätt gentemot varandra, så att alla oavsett förutsättningar kände sig 

respekterad. Målet var att ingen skulle känna sig kränkt eller diskriminerad. Genom att 

hjälpa individen till en bättre självkännedom och självkänsla, var förhoppningen med 

projektet att ge de anställda en chans till att öka sina förutsättningar till att möta andra 

med bättre kommunikation. Via en kommunikation i trygghet och ärlighet så hoppades 

man även på att projektet skulle ge de anställda en medvetenhet om deras resurser och 

kompetenser.  
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1.1.2. Den kommunikativa pedagogiken 

Enligt Rokkjaer (1998) handlar ”den kommunikativa pedagogiken” om att alla barn ska 

få möjlighet till att träna sig på att lyssna på andra, för att då kunna utrycka sina känslor 

och tankar. På så sätt anser han att man tränar barnen på att reflektera och sätta ord på 

sitt eget lärande, då blir lärandet både synligt och meningsfullt för dem. Rokkjaer 

(1998) menar vidare på att arbeta med ”den kommunikativa pedagogiken” som redskap 

har man ett förhållningssätt där man arbetar mot att ge barnen en möjlighet till ett 

medvetet lärande, både utifrån sitt eget behov, styrkor men även utifrån de olika mål 

som finns i våra läroplaner.   

”Den kommunikativa pedagogiken” får även stöd och är beforskad av Elisabeth 

Cederwald (2006) som i sin avhandling studerat vilken betydelse införandet av en ny 

pedagogik har haft för personalen inom en skolenhet. Cederwald (2006) tolkar att ”den 

kommunikativa pedagogiken” handlar om självinsikt, reflektion och om ett empatiskt 

kommunikationsmönster, dessa begrepp förklaras i kap 2. Denna form av pedagogik 

väckte ett stort intresse hos oss att undersöka vidare på.  

1.1.3. Vår uppföljningsstudie inriktning 

Efter att ha läst Persson och Larssons (2011) slutrapport kring utvecklingsprojektet om 

”den kommunikativa pedagogiken”. Ett projekt som gick ut på att förbättra och utveckla 

kommunikationen och bemötandet mellan arbetslagen, kollegorna, föräldrarna och 

barnen blev vi inspirerade till att ta reda på och följa upp hur resultatet blev och hur det 

ser ut fem år senare. I utvecklingsprojektets slutrapport framgår det att en av deras 

tankar med projektet är, att när bemötandesatsningen blivit väl implementerad i 

verksamheten ska man gå vidare och arbeta med kommunikationen med barn och 

föräldrar, samt mellan barn. Vidare framgår det i slutrapporten, i deras riskhantering att 

tiden för projektet på två år är för kort för att förändra kulturen. Därför kan vår 

uppföljningsstudie vara av intresse för skolområdet, de som deltog och utvärderade 

utvecklingsprojektet att få ta del av, då den sker fem år senare. Efter fem år finns det 

möjligtvis större chanser till att se om kulturen har förändrats. 

Vår uppföljningsstudie kan även vara av intresse för andra kommuner att ta del av och 

därmed få syn på hur man skulle kunna göra ett liknande projekt i deras kommun. 
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Det kan också vara intressant att se om ett utvecklingsprojekt som detta leder 

någonstans, blir det bistående effekter i verksamheten när man arbetar utifrån ett 

utvecklingsprojekt eller är det bara en tillfällig insats som sedan ”dör ut”? Agneta 

Abrahamsson och Lena Agevall (2009) skriver om detta välkända problem i sin artikel 

kring projektifiering, där de ställer sig kritiska till om att arbeta utifrån projekt. Har det 

blivit en viss trend eller tes till att ha kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem? 

I vår uppföljningsstudie undersöker vi enbart förskolornas uppföljning av projektet för 

fem år sedan och inte skolorna. Vi har valt att enbart fokusera oss på förskolorna för det 

är inom förskoleverksamheten som vi kommer att utöva vår framtida yrkesroll som 

förskollärare. Vi vill även se på denna studie som ett tillfälle för att få syn på om detta 

är ett arbetssätt och ett förhållningssätt som vi har nytta av och kan ta med oss i vår 

framtid, vad finns det för och nackdelar? Vårt intresse i detta och med Abrahamsson 

och Agevalls (2009) artikel kring projektifiering med oss, leder det fram oss till vårt 

syfte med denna uppföljning. 

1.2. Syfte  

Vårt syfte är att undersöka och följa upp om de förskolor som genomförde 

utvecklingsprojektet, fortfarande arbetar aktivt med ”den kommunikativa pedagogiken” 

och fört den vidare inom sina verksamheter. Syftet är också att kunna bedöma i vilken 

omfattning effekterna av projektet kan sägas bestå i verksamheten fem år efter 

projektets slut. Det vill säga att göra jämförelser mellan de effekter som pedagogerna 

uppgav i Persson och Larsson (2011) utvärdering och hur de i dagsläget upplever att 

”den kommunikativa pedagogiken” lever kvar, påverkar och utvecklar 

kommunikationen och bemötandet i verksamheterna. 
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1.2.1. Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

 Använder man sig av ”den kommunikativa pedagogiken” fem år senare? 

  Har man tagit tillvara på utbildningen kring utvecklingsprojektet, som gjordes 

för fem år sedan och fört den vidare inom verksamheten? 

  Känner pedagogerna att de har haft nytta av att använda sig utav denna 

pedagogik? 
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2. Litteraturgenomgång 

Nedan kommer vi att presentera litteratur som vi anser relevant till både ”den 

kommunikativa pedagogiken” och till vår uppföljningsstudie grundat i 

utvecklingsprojektet. Vi kommer även att presentera några centrala begrepp såsom 

projektifiering, ”den kommunikativa pedagogiken”, kolliegalitet och samarbete och 

kommunikationsmönster. Här presenteras även vår teoretiska utgångspunkt med viktiga 

begrepp så som interaktionsprocesser, jaget och det subjektiva, substantiellt och det 

dialogiska samspelet. 

2.1. Projektifiering 

Det framgår i Abrahamsson och Agevalls (2009) artikel kring välfärdssektorns 

projektifiering att idén med ett projekt kan ses som en institutionaliserad idé och att 

projekt som organiseringsform verkar ha blivit en viss trend. Med detta talar man om en 

projektifiering av samhället, där förekomsten att använda sig av projekt blir allt mer 

vanligare. Vidare beskriver författarna genom att hålla i projekt kan leda till att utmana 

strukturer som redan finns inom verksamheten för att sedan bidra till utveckling och 

nytänkande. Som i sin tur förväntas står för förutsägbarhet  repetitiva uppgifter och 

upprätthållande av verksamhetens långsiktiga mål och utveckling (Abrahamsson och 

Agevall 2009). Vi vill även framföra två andra författares beskrivelse kring 

projektifiering, genom att lyfta ett citat nedan. I citatet beskriver författarna om vad 

projektifiering innebär för dem och hur allt mer vanligt det blir att använda sig utav 

projekt i olika verksamheter och organisationer. 

När vi talar om ett projektifierat samhälle  pekar vi på att projekt vä er upp som 

svampar ur jorden  både genom att verksamheter i allt högre grad organiseras som 

projekt, men också genom att utvecklingsprocesser presenteras och förstås som 

projekt. (Kerstin Sahlin-Andersson och Anders Söderholm 2002, s. 17) 

2.2. Den kommunikativa pedagogiken 

Jonas Aspelin (2003) menar att lärarrollen innefattar både en uppgiftsorienterad och en 

relationsorienterad aspekt. Genom att använda sig utav ”den kommunikativa 

pedagogiken” kan man försöka föra samman dessa två aspekter, som är föremål för 

Cederwalds (2006) undersökning i hennes avhandling. 
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Enligt Rokkjaer (1998) är pedagogen sitt eget bästa redskap. Pedagogen bör ha en god 

självinsikt och förstå sig själv. Hen bör även kunna förstå sina handlingsmönster och de 

signaler man förmedlar till sin omvärld. Rokkjaer (1998) menar att utifrån ”den 

kommunikativa pedagogiken” ser man en väg man går för att finna kunskap om sig 

själv och det gör man genom att man reflekterar över hur man agerar och reagerar i 

olika situationer. Reflektionen ses som ett hjälpmedel för att hitta en balansgång mellan 

ens egna tankar, känslor och sin pedagogiska praxis. 

2.2.1. Kolliegalitet och samarbete 

Rokkjaer (1998) menar vidare att det behövs förutom självreflektion även en kollegial 

reflektion, ett så kallat reflektionssamtal. Cederwalds (2006) tanke är att man har som 

avsikt att skapa en medvetenhet hos varje människa om deras styrkor och deras 

förmågor. På så sätt menar hon att detta hjälper den enskilde pedagogen att komma till 

insikt om både sitt egenvärde och sin professionella kompetens. Enligt detta synsätt 

måste man först förstå sina egna preferenser och tolkningsramar innan man kan förstå 

och tolka andra människors handlingsmönster. Med ”den kommunikativa pedagogiken” 

menar man då att det är genom självinsikt, självreflektion och kollegial reflektion som 

pedagogen kan utveckla sig själv både som människa men även som ett pedagogiskt 

redskap. 

Hargreaves (1998) är forskare inom utbildningsvetenskap i Boston och är en av dem 

som studerat lärarrollen i det postmoderna. Även han anser att reflektion, självreflektion 

och framför allt kollegial reflektion och samarbete är viktiga aspekter för att kunna 

förstå hur lärarrollen har förändrats över tid (Hargreaves 1998). Innebörden i begreppet 

postmodernitet fångas väl i citatet nedan;  

 Postmodernitet är inget mer (men inte heller något mindre)  

 den moderna människan som kastar en lång, uppmärksam  

 och eftertänksam blick på sig själv... (Zygmunt Bauman 1991, s.28) 

 

Med ett postmodernt tänkande menar man att ”det finns ingen absolut kunskap  ingen 

absolut verklighet som väntar därute på att bli upptäckt, istället ses världen och vår 

kunskap om den som socialt konstruerade” (Dahlberg, Moss och Pence 1999, s.71).  

Hargreaves (1998) menar vidare att genom att arbeta utifrån ett postmodernt tänkande 

det vill säga med en utökad kollegialitet och samarbete kan pedagoger bli starkare i sin 

yrkesroll. Vi kan lära av och tillsammans med varandra genom att dela med oss av våra 
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kunskaper genom att reflektera tillsammans istället för att endast reflektera ensam. 

Hargreaves (1998) påstår att genom stödet man då får från sina kolleger och känslan av 

en gemenskap leder oss fram till att vi vågar pröva på nya arbetssätt. Resultatet blir då 

en gemensam utveckling och utvecklingen blir en del av yrket.  

I skolutvecklingen och även i läroplansutvecklingen är kollegialitet och samarbete ett 

viktigt inslag. I läroplanen för förskolan framgår det att förskolan ska främja lärande, 

vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget (Lpfö 2010/16). Hargreaves (1998) 

skriver fram att ”Samarbete och kollegialitet anses inte bara vara positiva för lärarnas 

professionella utveckling och för den internt initierade skolutvecklingen, utan anses 

också av många som viktiga för genomförandet av sådana förändringar när initiativet 

kommer utifrån” (Hargreaves 1998, s. 197). 

Rokkjaer (1998) belyser dessutom betydelsen av att pedagoger genom sin 

självreflektion och genom sin kollegiala reflektion bearbetar hur ens medvetenheten om 

hur sina egna känslor och därmed förhållningssätt kommer till uttryck i yrkesrollen. 

Man blir med andra ord medveten om ens egna styrkor och på så sätt lyfts pedagogens 

kompetens och hens egenvärde vilket är avsikten med den kollegiala reflektionen. 

Rokkjaer (1998) påstår även att pedagoger med en god självinsikt har då i sin tur större 

möjligheter till att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sin kompetens och egenvärde. 

Varje lärare måste inse att hon/han är sitt eget pedagogiska redskap. Som lärare 

måste jag veta hur detta redskap fungerar, annars kan jag inte förstå vad som sker i 

mötet med andra människor. (Rokkjaer 1998, s.15) 

 

Pedagoger som arbetar utifrån ”den kommunikativa pedagogiken” bör förstå hur detta 

”redskap” fungerar i relation till barn  men även till sina kolleger. Vi finner återigen 

stöd i Cederwalds (2006) avhandling där hon valt att just studera ”redskapet” i 

vuxenrelationer och hur pedagogen uppfattar sig själv i samspel med både kolleger och i 

verksamheten i stort. Hon menar på att relationer till barnen är viktiga för att pedagogen 

skall kunna möta sig själva i sin egen yrkesroll, men för att kunna genomföra detta 

måste hen först kunna möta sig själv i vuxna interaktiva sammanhang. Cederwald 

(2006) skriver vidare att: 

För att pedagogen i det pedagogiska arbetet skall kunna utgå från varje elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, det vill säga varje barns eller elevs 

individualitet, bör hen förstå sin egen individualitet. Människor handlar i 

interaktionsprocesser i förhållande till varandra och det är i de sociala handlingarna 

som den enskildes subjektivitet kommer till uttryck. (Cederwald 2006, s. 15) 
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2.2.2. Kommunikationsmönster 

Cederwald (2006) avslutar ovanstående citat med att den enskildes subjektivitet 

kommer till uttryck, men även att hitta sin individualitet  sitt eget ”jag” som finns i 

intersubjektiva möten. Det vill säga, i kommunikationen människor emellan som leder 

oss fram till samvaro. Samvaron som bör präglas av tre viktiga aspekter enligt ”den 

kommunikativa pedagogiken” vilka är: 1. trygghet, 2. öppenhet och 3. ärlighet. Hur 

trygg eller otrygg en verksamhet upplevs vara speglar av sig i dess 

kommunikationsmönster, säger Rokkjaer (1998). Han menar vidare att i en otrygg miljö 

kan kommunikationen istället formas till en kamp mellan människorna. Den första 

åtgärden för att utveckla en trygg arbetsplats framhåller Rokkjaer (1998) är att 

synliggöra de kommunikationsmönster som finns. Den andra åtgärden är att försöka 

förändra dessa mönster och ett sätt att förändra det är att just skapa tillfällen för 

kollegial reflektion (Rokkjaer 1998).  

Enligt ”den kommunikativa pedagogiken” är vägen till att självinsikt ska grundas, måste 

de kollegiala reflektionsprocesserna upplevas som nämnt ovan, trygga, öppna och 

ärliga. I de kollektiva reflektionsmötena arbetar man med samtalsprocessen utifrån en 

empatisk kommunikationsmodell, som går ut på att underlätta dialog och mänskliga 

relationer. Modellen utgår från ett förhållningssätt som är respektfullt och som utgår 

från ärlighet, öppenhet och empati. Istället för att analysera vad som är fel med den man 

talar med eller hos sig själv och försvara sig eller anklaga, uttrycker vi våra behov och 

önskemål rakt och ärligt. Enligt denna empatiska modell har man i utvecklingsprojektet 

utbildat ett antal samtalsledare som vi ser kunna koppla till syftet i Cederwalds (2006) 

avhandling som är att utforska pedagogernas upplevda mening av ”den kommunikativa 

pedagogiken”.  

2.3. Teoretisk utgångspunkt 

I vår uppföljningsstudie har vi utgått från det interaktionistiska perspektivet på 

kommunikation. Detta perspektiv har även Cederwald (2006) haft i sin avhandling. Då 

utvecklingsprojektets studie baserar sig på Cederwalds (2006) avhandling tillsammans 

med Rokkjaers (1998) pedagogik kring ”den kommunikativa pedagogiken”  motiverade 

det oss till att utgå utifrån samma perspektiv i vår studie. Utifrån vårt teorival kan vi 

även se ett samband till våra forskningsfrågor, då våra forskningsfrågor är baserade på 

en pedagogik som går ut på att kommunicera med varandra inom verksamheten.  
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För att kommunikation ska uppstå behövs det ske en viss interaktion människor 

emellan, såsom samverkan, samspel och ömsesidig påverkan som har en stor roll för 

interaktionen. Vi kommer nedan att presentera några relevanta begrepp för vår 

uppföljningsstudie, sett ur ett interaktionistiskt perspektiv. 

2.3.1. Interaktionsprocesser 

Enligt interaktionismen formas och utvecklas människans medvetande genom 

handlingar i den sociala världen. Man uppfattar även utveckling genom människors 

tolkningar av de interaktionsprocesser de är delaktiga i. Det är många teoretiker som 

lyfter fram detta perspektiv och emellertid är det möjligt att upptäcka stora likheter eller 

gemensamma drag i deras teorier. Interaktion belyser många teoretiker som samverkan, 

samspel eller ömsesidig påverkan. Bland dessa lyfter Leif Strandberg (2006) teoretikern 

Lev Vygotskij, som menar att social kompetens är ett fundament i människors 

utveckling. Även att social kompetens är alla former av mänskligt samspel och samspel 

grundlägger utveckling (Strandberg 2006). 

Vygotskij var en rysk teoretiker som betytt mycket för kommunikationsforskningen på 

1900-2000-talet. För Vygotskij var kommunikationen central och hans teorier var bland 

annat att inlärning sker som en social process, det vill säga att det är i interaktion med 

andra som vi bäst lär och utvecklas som individer. Enligt Strandberg (2006) menade 

Vygotskij att människan befinner sig i ständig utveckling och att vi i varje ögonblick har 

möjlighet att ta över och utveckla kunskaper och erfarenheter från andra människor i så 

kallade samspelssituationer (Strandberg 2006). Människan är alltid på väg att erövra 

nya sätt att tänka och nya sätt att förstå sig på världen, vi tar med oss av de erfarenheter 

och den kunskapen och vi har för att i nya situationer och i interaktion med andra 

tillägna oss ny kunskap (Strandberg 2006). 

2.3.2. Jaget och det subjektiva 

I alla interaktionsprocesser sker ett växelspel mellan människor i den sociala kontext de 

befinner sig i. Genom denna process utvecklas människans sociala kompetens, som vi 

nämner ovan utifrån Vygotskijs teorier och även individualiteten.  

Den teoretiska beskrivningen av hur människans socialitet och individualitet utvecklas 

kan även hämtas från teoretikern George Herbert Mead (1976) och hans föreställning 

om det sociala självet och dess båda faser Jag och Mig. Mead (1976) var en central 
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teoretiker kring interaktionismen och han menar att självmedvetandet innebär att man 

ser sig som ett objekt inom en organiserad miljö av sociala relationer, annars är man inte 

självmedveten. Med detta menar han att vi lär av våra egna erfarenheter genom att 

själva gå in i dem. När vi tänker måste vi resonera och då kommunicerar vi inom oss 

själva alltså mellan Jag och Mig (Mead 1976). ”Den process i vilken jaget uppkommer 

är en social process som innebär interaktion mellan individer i gruppen, innebär att 

gruppen förut e isterar” (Mead 1976  s. 127). Med detta menar Mead (1976) att vi först 

är sociala, sedan blir vi individer. Alltså, mellan det individuella Jag och sociala Mig 

kan man säga att det bildas en länk som gör att det sociala blir en del av det individuella 

och vice versa. Självet består av Jag som subjekt och Mig som objekt. Mig är vad 

självet utvecklas till när vi kan se på oss själva som objekt. Det betyder att i samspel 

tillsammans med andra och när vi tänker på oss själva som objekt kan man då se på sig 

själv genom Mig. 

Individen går som sådan in i sin egen erfarenhet endast som ett objekt, inte som ett 

subjekt; och han kan gå in som ett objekt endast på basis av sociala relationer och 

interaktioner; endast genom sitt erfarenhetsutbyte med andra individer i en 

organiserad social omgivning. (Mead 1976, s. 164)  

2.3.3. Substantiellt 

Elisabeth Nordin – Hultman (2004) förklarar begreppet kring teorin subjektskapande på 

ett sätt att människan i olika samspel med sin omgivning, regler, normer och 

förhållningssätt skapar sig en identitet, en form av jagutveckling. Begreppet 

subjektskapande kan även kopplas samman med de som inom det postmoderna talar 

om, bland annat Hargreaves (1998) som vi nämnt tidigare, där man även går in på 

begreppet subjektivitet. Med begreppet subjektivitets innebörd menar man, är 

erfarenheterna av att vara en människa som bildas av de praktiker och dialoger som 

subjektet stöter på eller har tillträde till (Nordin-Hultman 2004).  

Jagutvecklingen lyfts även ur vissa äldre teorier, där bland annat Erik Homburger 

Erikson är en av de äldre teoretikerna. Richard I. Evans (1967) belyser Homburger 

Eriksons teori om att människor antas genomgå förändringar som följer den 

kronologiska åldern.  ndividen genomgår personliga förändringar som är anpassade till 

livsrollen och människans identitet utvecklas under hela livet (Evans 1967). 
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2.3.4. Det dialogiska samspelet 

Då vi utgår ifrån interaktionismen som ett teoretiskt perspektiv på kommunikationen 

och som även ligger till grund i vår analys i vår studie, vill vi lyfta ytterligare en rysk 

teoretiker vid namn Michail Bachtin. Även han har haft ett stort inflytande på 

kommunikationsforskningen på 1900-2000 talet. Bachtin nämns ofta som en teoretiker 

som betonar att i och genom dialogen utvecklar vi mening, synen på oss själva och på 

andra. Olga Dysthe (2003) utgår från  achtins tankar kring begreppet dialogen i hennes 

bok; Dialog, samspel och lärande. Dysthe (2003) skriver fram att enligt Bachtin är 

dialogen grundläggande i allt samspel mellan människor och det är därför ett viktigt mål 

att sträva mot. Hon skriver vidare att enligt  achtin rymmer all interaktion mellan 

människor dialogiska element, till och med en monolog rymmer dialogiska element då 

det krävs en lyssnare.  

Det finns tre aspekter enligt Dyshte (2   ) på  achtins dialog, men vi har valt att endast 

lyfta en, som är relevant till vår studie och det är det dialogiska samspelet. I det 

dialogiska samspelet skall all förståelse vara aktiv och social och är den mest 

grundläggande aspekten här. Att förståelsen är aktiv och social innebär att man 

tillsammans hittar en mening och genom den vä er lärandet fram i gruppen ur ett 

dialogiskt samspel, utbyte och genom reflektion tillsammans  alltså även här i 

interaktionsprocesser. Med en sådant synsätt på samspel blir samtalande i en 

dialogsituation grundläggande för inlärning menar Dysthe (2003).  

Då det dialogiska samspelet har en aktiv funktion när den sker i interaktionsprocesser, 

kan vi se att även den är interaktioristisk. Det sker alltså även här något substantiellt i 

själva kommunikationen och som även Cederwald (2006) skriver fram i sin avhandling, 

som ligger till grund till vår teoretiska utgångspunkt: 

 ”Det är när människor handlar i interaktionsprocesser i  

 förhållande till varandra de sociala handlingarna som  

 den enskildes subjektivitet kommer till uttryck” 

        (Cederwald 2006, s. 15) 
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3. Metod 

Eftersom vi gör en uppföljningsstudie av ett utvecklingsprojekt, har vi valt att följa 

samma modell som de använde sig av i utvecklingsprojektet. Den modell vi följer upp 

är gjord via en webb baserad enkätsystem vid namn Examinare. Här skapar man en 

enkät i digitalform som sedan sparas på en länk. 

Vi har därmed gjort en så kallad kvantitativ webbenkätundersökning, där pedagoger på 

förskolorna har fått ta del av enkäten digitalt via en länk. Vi har på så sätt kunnat ställa 

samma sorts frågor i vår enkät som de hade i utvecklingsprojektets enkät. I vår enkät 

har vi gjort självständiga urval av frågor från enkäten som delades ut under 

utvecklingsprojektet, uppdaterat dem och därmed aktivt gjort våra egna urval av frågor. 

Urvalet av de frågor som valdes ut, grundar sig på utvecklingsprojektets frågor och på 

förskolorna som vi valt att studera. 

3.1. Genomförande 

Det första vi gjorde var att träffa utvärderarna till utvecklingsprojektet ”Utvecklad 

kommunikation” för att få en större förståelse till utvecklingsprojektet och för att 

därefter kunna skriva fram vårt missivbrev. Missivbrevet finns som bilaga längst bak i 

studien där även våra enkätfrågor och utvecklingsprojektets informationsblad med 

Europeiska Unionen – Europeiska socialfondens logga på som förklaras längre fram i 

studien. I ett missivbrev skriver man bland annat en motivering till de personer som 

man vill ska delta i enkätundersökningen. Det ska också framgå varför just dessa 

personer blivit tillfrågade till att delta i studien. Syftet med enkätundersökningen ska 

framgå och även varför denna undersökning är så viktig och betydelsefull. Vidare ska 

personerna få veta att de har möjlighet till att välja om de vill vara anonyma eller 

konfidentiella, och att de närsomhelst får avbryta sitt deltagande (Löfdahl, Hjalmarsson 

och Franzén 2014). Hur hens bidrag till studien kommer att användas ska framgå och 

vart det kommer att presenteras. Det är även viktigt att det framgår att det endast är vi 

som gör studien som har tillgång till materialet och att vi har tystnadsplikt. Enligt 

överenskommelse med utvärderarna till utvecklingsprojektet, ”utvecklad 

kommunikation” valde vi att synliggöra Europeiska socialfondens (ESF) logga längst 

upp på vårt missivbrev. Motivationen till att vi valde att ha med deras logga, var för att 

utvärderarna ansåg detta som en uppföljning på deras kompetensförsörjningsprojekt 
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med stöd av Europeiska socialfonden (ESF) och kände en viss delaktighet i vår 

uppföljningsstudie och ville därmed också synas.   

Efter att ha skrivit vårt missivbrev tog vi återigen kontakt med utvärderarna till 

utvecklingsprojektet. Vi bestämde ett möte, där vi i samråd med utvärderarna visade 

och jämförde våra utvalda frågor med deras frågor. Detta gjordes för att stämma av med 

dem ifall våra frågor stämde överens med deras, om de var relevanta och kunde 

användas i vår uppföljningsstudie. Vi hade även några funderingar som vi fick svar på, 

där utvärderarna gav oss råd och tips. De visade oss det webbaserade enkätsystemet 

Examinare, så att vi skulle kunna sammanställa vår enkätundersökning på samma sätt 

som de gjorde.  

När vårt missivbrev och våra enkätfrågor var klara, tog vi kontakt med den person som 

under utvecklingsprojektets tid var skolchef inom området och som idag arbetar som 

kommunikationsansvarig på Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad. Med den 

kontakten fick vi ett större perspektiv till utvecklingsprojektet och vi kunde förankra 

våra idéer. Vi fick även här råd och tips som vi kunde ha nytta av i vår 

uppföljningsstudie. Därefter kontaktade vi förskolecheferna på de sju förskolorna för att 

framföra syftet med vår uppföljningsstudie och för att överlämna vårt missivbrev med 

länk till våra enkätfrågor. 

3.2. Val av metod 

Vårt val av vetenskaplig metod som tidigare nämnt är den kvantitativa metoden. Med en 

kvantitativ metod menar man att man gör en beskrivning i form av tal, storlek eller 

mängd, som tillexempel en enkät (Rienecker och Stray Jorgensen 2015).  I denna metod 

väljer man som forskare att utgå från frågor som kan leda till att man får ett svar och ett 

resultat som är både mätbara och bevisande. Det resultat och tolkningar som man får in 

i sin undersökning baseras på beräknade kvantiteter (Denscombe 2009). 

3.2.1. Hur vi gått tillväga med den kvantitativa metoden 

När vi använt oss av den kvantitativa metoden har vi utgått från en såkallad 

surveyundersökning, som både kan användas i en kvantitativ metod och som i en 

kvalitativ metod. Förskolecheferna och pedagogerna har svarat anonymt  på vår enkät 

(Stukát 2005). Med en surveyundersökning menar Denscombe (2009) att man gör en 

detaljerad och utförlig granskning i en enkät eller i en intervjuform. Genom den 
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kvantitativa metoden har vi även kunnat ta till nytta av empiriska kvantifierbara 

mätningar i en objektiv form. Vilket betyder att vi har samlat in pedagogernas svar från 

enkäterna som vi sedan har analyserat (Stukát 2005). Detta gjorde vi för att kunna få så 

konkreta svar som möjligt och som är utvärderingsbara för oss. En jämförelse och en 

sammanställning har sedan gjorts baserat på pedagogernas svar. 

Genom den kvantitativa metoden, hoppas vi kunna förklara och dra säkra slutsatser i 

och kring vårt resultat. Vi har använt oss av statistiska analysmetoder för att tolka de 

resultat som vi fått och sammanställt (Stukát 2005).  

3.3. Val och beskrivning av urval 

Utvecklingsprojektet utfördes på tretton skolor i Kristianstads kommun, sju av dessa var 

förskolor. Vårt urval gick till att endast inkludera de sju förskolorna och därmed 

exkluderade vi skolorna. Vår motivation till detta urval är för att det är det som är 

relevant för oss då vi i förskolan ska utöva vårt kommande yrke. De personer som var 

med i inkluderade urvalet var förskollärare, barnskötare och en specialpedagog. En 

annan anledning till att vi fick göra detta urval var för att vi insåg att tiden inte skulle 

räcka till för att även undersöka skolorna, trots att det hade varit intressant.  

Löfdahl, mfl (2014) tar upp begreppet urval i sin bok och menar på att, om en hel 

population ska inkluderas och kunna vara med i en undersökning så bör den vara 

tillräckligt liten och i den grad som man har resurser till. Därför valde vi bort skolorna i 

vår studie, just för att det hade blivit för stort, tidskrävande och utanför vårt 

intresseområde. 

3.4. Bearbetning och analys av det insamlade materialet 

Vid bearbetningen av våra enkätsvar sammanställde vi först de svar som vi fått in från 

respondenterna i enkätsystemet Examinare. Vår första tanke var att använda oss av 

enkätsystemet Examinares form, där respondenternas svar sammanställdes automatiskt i 

diagramform men vi ändrade oss. Anledningen till att vi ändrade oss, var för att vi ville 

göra på samma sätt som utvärderarna gjorde när de utvärderade utvecklingsprojektet. Så 

efter att ha sammanställt svaren i Examinare, tog vi svaren och klistrade in i ett Excel 

dokument för att få en tydligare överblick och struktur. Strukturen blev att 

respondenternas svar sammanställdes i en siffertabell, alltså att respondenternas svar i 
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svarsalternativen visas i siffror och procent. Som till exempel: tjugo respondenter hade 

svarat på svarsalternativet att de var förskollärare, då står det först förskollärare och 

under står det 20 (82.6 %) och likadant på de andra (se resultatet). Bearbetningen 

fortsatte med att vi skrev in fråga för fråga utifrån vår enkät i ett nytt Word-dokument, 

där vi utifrån enkätfrågorna gjorde omfattande rubriker till varje fråga så att man som 

läsare direkt kunde se vad frågan skulle handla om. Efter rubriken kom sedan själva 

frågan följt av svaren som vi sammanställde i Excel dokumentet med siffertabellerna. 

Sedan gjorde vi en sammanfattning av vad siffertabellerna visade i ett textformat. 

Vi avslutade vår enkät med en öppen fråga där pedagogerna frivilligt fick skriva med 

egna ord ifall de hade några råd till de pedagoger och förskolor som idag överväger med 

att börja arbeta utifrån ”den kommunikativa pedagogiken”. Kommentarerna vi fick in 

på den öppna frågan varierade. För att få en tydlig och större förståelse till 

pedagogernas tankar och svar, valde vi att dela upp dem i fem olika kategorier som 

sammanställer vad de tyckte. Pedagogernas kommentarer handlade överlag om 

kommunikationen och samspelet mellan sig och sina kollegor och sitt arbetslag. Även 

om sig själv som individ och vilken arbetsmetod/arbetssätt man har som pedagog och 

som verksamhet. Kategorierna blev då: kommunikation, samspel, individen, metoder 

och övrigt.  

Vidare gjorde vi en jämförelse mellan våra resultat och utvecklingsprojektets resultat 

för att se vilka effekter som ”den kommunikativa pedagogiken” bidragit till inom 

verksamheten. Vi tar även upp vilken utveckling som skett och skillnader vi ser. Vi tar 

sedan upp vad vi har upptäckt, reflekterat kring och kritik. Vi analyserar även kring vad 

vi sett gällande projektifiering. 

3.5. Etiska ställningstaganden 

Löfdahl, mfl (2014) tar upp om högskolelagen och skriver att man ska värna om 

vetenskapens pålitlighet och ha en god forskningssed i högskolans verksamhet. Som 

student är det därför viktigt att vara försiktig och följa den forskningsetik och de krav 

som finns angående i hur man skriver ett examensarbete eller gör en undersökning. De 

skriver vidare att ”den viktigaste principen inom forskningsetik handlar om att 

informera om sin undersökning, och att personerna ger samtycke till att delta samt att de 
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samtidigt ges information om att de kan avbryta sin undersökning även om de från 

början samtyckt till att delta” (Löfdahl  mfl 2014, s. 36). 

Vi kommer nu till att beskriva hur vi gått tillväga och hur vi uppfyller de krav som ställs 

på oss studenter för att skriva och göra ett vetenskapligt examensarbete. Även de mål vi 

har med denna uppföljning, att den ska skötas på ett professionellt sätt. 

3.5.1. Informationskravet 

Vi har använt oss av informationskravet vilket innebär att vi informerade de förskolor 

och personal om vår uppföljningsstudie, om vilka vi är, syftet med uppföljningen, vårt 

tillvägagångssätt och hur vi kommer att använda och presentera vårt resultat. Vi 

informerade även förskolorna med personal om att det är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. 

3.5.2. Samtyckeskravet 

Deltagarna som deltog i vår uppföljningsstudie hade rätt till att själva bestämma över 

sin medverkan, hur länge och på vilka villkor de ville delta. De kunde avbryta sitt 

deltagande närsomhelst utan att det medförde några negativa följder för dem.  

3.5.3. Konfidentialitetskravet  

Vi har tagit hänsyn till de deltagarna som valde att vara anonyma i vår 

uppföljningsstudie. De deltagare som deltog i uppföljningsstudien har varit införstådda 

med att alla uppgifter har behandlats konfidentiellt och att privat data som kan 

identifiera informanten inte kommer att redovisas, undantag om de blir andra 

överenskommelser.  

När det gäller användandet av informationen och de uppgifter deltagarna delgett oss 

som utför denna studie, har vi tystnadsplikt, vilket vi meddelat dem. Vi informerade 

även dem att det endast är vi som har tillgång till informationen och uppgifterna. Det 

ska vara praktiskt omöjligt för utomstående personer att komma åt dessa. Det har 

framgått till deltagarna att informationen och uppgifterna som vi samlat in är endast för 

forskningsändamål i den specifika studien. Vi erbjöd även deltagarna att om de var 

intresserade fick de ta del av vårt forskningsresultat. 
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3.5.4. Nyttjandekravet 

Vi kommer endast använda den information och uppgifter som vi samlat in för 

forskningsändamål. 

3.6. Metodkritik 

3.6.1. Kritik till den kvantitativa metoden 

Det som var svårt och är en kritik till den kvantitativa metoden och som kan vara en 

nackdel med enkätfrågor som vi har använt oss av i vår uppföljningsstudie, är att det 

resultat vi fått in inte blir så djupgående, utan den blir mer bred och konkret. En fördel 

med att göra enkätfrågor är att man får tydliga svar med en klar och konkret struktur. I 

jämförelse med den kvalitativa metoden där resultaten är framställda på enskilda 

individer och begränsade situationer som är mindre strukturerade och är mer 

djupgående som är baserad på deltagarnas uppfattningar.  

3.6.2. Tankar och förändringar som uppstått under undersökningens process 

Innan vi påbörjade studien hade vi först tankar kring att man även skulle kunna använda 

sig av den kvalitativa metoden. Genom att göra intervjuer skulle vi kunna få en mer 

personlig kontakt med pedagogerna och därmed kunna lyssna mer på deras upplevelser. 

Sedan bygga vidare på vår studie med egna observationer skulle man även kunna få syn 

på om pedagogerna faktiskt arbetar på det sättet de påstår göra i sina enkäter och 

intervjuer. Vi kände dock att det skulle bli för stort och för tidskrävande för oss, men att 

vi tar med oss de tankarna, för det vore kanske intressant att i framtiden kunna 

vidareutveckla. 

3.6.3. Hinder som uppstått 

Efter att vi tagit kontakt via mail med förskolecheferna på de sju förskolorna, fick vi 

endast några fåtal svar. Här insåg vi ganska fort att genom att bara skicka ut enkäten via 

mail fanns en risk att inte få in tillräckligt med svar för att få fram ett resultat. Får vi 

endast in ett fåtal svar kommer vi inte att ha tillräckligt med svar för att kunna 

genomföra en ordentlig bearbetning av våra insamlade data. Detta kan bero på att mail 

hamnar fel  till e empel i skräpposten  att mail ”missas” eller helt enkelt ”kommer 

bort”. För att kunna samla in fler enkätsvar bestämde vi oss för att ta kontakt via telefon 
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och skickade ut påminnelser om att besvara enkäten via mail. Även här var det endast 

ett fåtal som svarade eller ringde tillbaka.  

Ett annat hinder som uppstod var att anställda slutat, bland annat en förskolechef som 

skulle precis byta arbetsplats och kunde därför inte delta i vår studie. Vi insåg att vi 

behövde ändra i vår metod och beslöt oss för att besöka de förskolechefer och de 

förskolor, som inte svarat för att trycka på. Här gjorde vi framsteg. När vi kom ut till 

förskolorna presenterade vi oss och frågade ifall förskolecheferna hade fått vårt mail, 

vilket alla hade men inte haft tid till att svara. Tidsbristen insåg vi då, är även en risk till 

att vi inte får in tillräkligt med enkätsvar för att kunna bearbeta den insamlade datan på 

ett rättvist sätt. När vi presenterade oss och berättade om syftet med vår 

uppföljningsstudie fick vi en helt annan respons, det blev ett helt annat intresse och vi 

fick in många fler enkätsvar. Utifrån dessa hinder och med den responsen vi fick vid 

den personliga kontakten insåg vi hur stor påverkan den personliga kontakten har. I vår 

uppföljningsstudie hade den personliga kontakten en väldigt stor och avgörande roll för 

att få fram tillräkligt med insamlad data för att sedan kunna få fram ett rättvist resultat.  

3.6.4. Bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till sju förskolor som deltog i utvecklingsprojektet mellan åren 

2009-2011. Vi beräknade på att i dessa förskolor arbetade ungefär 99 pedagoger enligt 

redovisad beräkning nedan. Av beräknade 99 pedagoger fick vi in svar från 24 

pedagoger. Det vi inte vet, är om alla dessa 24 pedagoger var anställda under de åren då 

utvecklingsprojektet genomfördes. Det vill säga, det kan finnas pedagoger som, slutat 

och pedagoger som tillkommit efter projektets gång.  

Vid en första blick kan detta ses som en låg svarsfrekvens, men i jämförelse med 

svarsfrekvensen i projektets enkätsvar kan det ses som en relevant svarsfrekvens. Detta 

synliggör vi i vår resultatredovisning. 

Respondenterna som svarat på vår enkät arbetar som barnskötare, förskollärare och 

specialpedagog. 

På förskola 1 finns det 4 avdelningar där ca 12st arbetar, av dessa var det 4st som 

deltog. 

På förskola 2 finns det 3 avdelningar där ca 9st arbetar, av dessa var det 6st som deltog.  
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På förskola 3 finns det 6 avdelningar där ca 18st arbetar, av dessa var det 3st som 

deltog. 

På förskola 4 finns det 6 avdelningar där ca 18st arbetar, av dessa var det 1st som 

deltog.  

På förskola 5 finns det 6 avdelningar där ca 18st arbetar, av dessa var det 5st som 

deltog.  

På förskola 6 finns det 4 avdelningar där ca 12st arbetar, av dessa var det 1st som 

deltog. 

På förskola 7 finns det 4 avdelningar där ca 12st arbetar, av dessa var det 4st som 

deltog. 

Sammanlagt är det som nämnt ovan ungefär 99 pedagoger som arbetar på de sju 

förskolorna. Av dessa 99 pedagoger har 24 pedagoger svarat i vår enkätundersökning, 

det vill säga 75 pedagoger har inte svarat eller deltagit i vår enkätundersökning. Som vi 

nämnt i metoddelen har vi både mailat, ringt och besökt förskolecheferna och 

förskolorna, samt skickat påminnelse om att besvara enkäten. 

Det kan finnas många anledningar och faktorer som spelar in till antalet svar. En 

anledning till bortfallet kan bero på att förskolecheferna som arbetar på förskolorna och 

som fått länken, inte har skickat den vidare till alla som arbetar inom verksamheten. 

Mail hamnar fel, till exempel i skräpposten  mail ”missas” eller helt enkelt ”kommer 

bort”. En annan anledning till bortfallet kan vara tidsbristen  pedagogerna har mycket 

att göra ute på sina verksamheter och känner att de inte har tid till att besvara på 

enkätundersökningen. 

3.6.5. Om studiens vetenskapliga giltighet 

Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2009) skriver att med begreppet 

validitet menar man i vilken grad och utsträckning som man kommer att undersöka det 

som avses att undersöka. De skriver vidare att ”Validiteten utgör graden av 

överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen” (Bjereld, 

Demker och Hinnfors 2009, s. 112).  

För att man ska kunna nå en hög validitet gäller det att den mätning man gör är relevant 

och passar till den frågeställningen man har (Magne Holme och Krohn Solvang 1997). 
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I vår uppföljningsstudie har vi använt oss av validiteten när vi har gjort en frågeställning 

som ska vara rimlig för att kunna undersöka vårt syfte. Som vi även nämnt tidigare har 

självständiga urval av frågorna gjorts till vår enkät. Vi har sedan gjort en direkt 

jämförelse med våra enkätsvar och utvecklingsprojektets enkätsvar i vår analys. 

Vi har också använt oss av begreppet reliabilitet i vår uppföljningsstudie, där Jan Trost 

(2012) beskriver reliabiliteten som en tillförlitlighet. Han menar på att den mätning man 

gör i en undersökning, är densamma till alla de utvalda personer som deltar i 

undersökningen. Det han menar är att alla som deltar i en undersökning, tilldelas samma 

frågor att besvara genom samma sorts metod. I vårt fall, har vi använt oss av 

reliabiliteten då vi har gjort en webbenkätundersökning med frågor som pedagoger på 

sju förskolor fått svara på. Reliabiliteten anses bli hög då pedagogerna fått samma 

enkäter med samma frågor, men även för att vi endast har inriktat oss på förskolorna 

och inte på skolorna som de gjorde i utvecklingsprojektet. Reliabiliteten delas ibland in 

i fyra komponenter, en av dessa komponenter kallas för kongruens. Begreppet 

kongruens innebär att man ställer samma sorts frågor som avser att mäta samma sak 

(Trost 2012), vilket vi har gjort i vår uppföljning. 

Vårt förhållningssätt till detta är att vi inte ser detta som ett arbetssätt utan mer som en 

beskrivelse på hur vi gjort. Vi ser detta som ett sätt att stärka reliabiliteten genom att 

upprepa delar av en tidigare undersökning för att se om resultatet blir desamma, eller 

om det ändrats och hur. 
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4. Resultat 

Syftet med vår uppföljningsstudie var att undersöka och följa upp om de förskolor som 

genomförde utvecklingsprojektet ”Utvecklad kommunikation”  fortfarande arbetar 

aktivt med ”den kommunikativa pedagogiken” och fört den vidare inom verksamheten. 

Syftet är också att kunna bedöma i vilken omfattning effekterna av projektet kan sägas 

bestå i verksamheten fem år efter projektets slut. Det vill säga att göra jämförelser 

mellan de effekter som pedagogerna uppgav i Persson och Larsson (2011) utvärdering 

och hur de i dagsläget upplever att ”den kommunikativa pedagogiken” lever kvar  

påverkar och utvecklar kommunikationen och bemötandet i verksamheterna. 

Syftet har preciserats i följande frågeställningar:  

 Använder man sig av ”den kommunikativa pedagogiken” fem år senare? 

 Har man tagit tillvara på utbildningen kring utvecklingsprojektet och fört den 

vidare inom verksamheten? 

 Känner pedagogerna att de har haft nytta av att använda sig utav denna 

pedagogik? 

4.1. Resultatredovisning 

 edan sammanställs de svar som vi fått in på våra enkätfrågor i olika tabeller. 

 abellerna är baserade på frågorna vi ställt i vår  ebbenkät för att kunna besvara 

studiens frågeställningar och för att kunna göra en direkt jämförelse mellan våra 

enkätsvar och den tidigare utvecklingsstudies enkätsvar. 

Vi har valt att redovisa våra resultat utifrån tabeller och med antal respondenter angivet 

i procent för att kunna visa en liknande sammanställning som utvärderarna Persson och 

Larsson (2011) hade i sin slutrapport, då vår uppföljningsstudie bygger vidare på deras 

utvecklingsprojekt.  
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Tabell 1: Fördelning av antal respondenter angivet i procent, yrkeskategori. 

Förskollärare       Barnskötare     Annat 

20 (82.6 %)     3 (13.0 %)     1 (4.3 %) 

 

Enkätundersökningen har besvarats av sammanlagt 24 respondenter på sju förskolor. 20 

av 24 respondenter (82.6 %) är förskollärare vilket är överlägset mot resterande 

respondenter vilka är 3 (13.0 %) barnskötare och 1 (4.3 %) specialpedagog. Andelen 

respondenter varierar av olika skäl på förskolorna. Det framgår i enkätsvaren att 

specialpedagogen som deltagit i undersökningen arbetar på fem av de sju förskolorna 

som deltog i projektet för fem år sedan.  

 

 Tabell 2: Svar från antal respondenter angivet i procent om de arbetade i 

verksamheten under projektet ”Utvecklad kommunikation” för fem år sedan?   

Arbetade Du på förskolan under projektet ”Utvecklad kommunikation” för fem år 

sedan?   

Ja Nej 

19 

(79.2%) 

5 

(20.8%) 

  

Resultatet visar att majoriteten som är 19 av 24 respondenter (ca. 80 %) hade arbetat på 

förskolan under tiden som utvecklingsprojektet ”Utvecklad kommunikation” 

genomfördes för fem år sedan.   

 

Tabell 3: Svar från antal respondenter angivet i procent om de har genomgått 

samtalsledarutbildningen inom ramen för projektet för 5 år sedan?    

Under projektet ”Utvecklad kommunikation” utbildades ett antal samtalsledare på varje 

förskola.  Har Du genomgått samtalsledarutbildningen inom ramen för projektet för 5 år 

sedan?    

Ja Nej 

13 

(54.2%) 

11 

(45.8%) 
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Ovanstående tabell visar att av de 24 respondenterna som deltog i undersökningen så är 

det 13 respondenter (54.2 %) som uppger att de genomgått samtalsledarutbildningen 

och 11 respondenter (45.8 %) som inte genomgått samtalsledarutbildningen. Resultatet 

visar att ungefär hälften av respondenterna deltog i samtalsledarutbildningen inom 

ramen för projektet för fem år sedan. 

 

Tabell 4: Fördelning av antal respondenter angivet i procent, i vilken grad de upplever 

att samtalsledarna fortsatt att arbeta med att stödja och utveckla kommunikation, 

bemötande och trivsel?   

I vilken grad upplever Du att samtalsledarna på Din arbetsplats fortsatt att arbeta med 

att stödja och utveckla kommunikation, bemötande och trivsel?   

 

I mycket hög 

grad 

I hög 

grad 

Varken   

eller 

I liten 

grad 

I mycket liten 

grad 

Ingen 

uppfattning 

2 (8.3 %) 

13 

(54.2%) 3 (12.5%) 2(8.3%) 2 (8.3 %) 2 (8.3 %) 
 

Resultatet visar att majoriteten som är 15 av 24 respondenter (62.5 %) upplever att 

samtalsledarna har fortsatt med att arbeta med att stödja projektet kring kommunikation, 

bemötande och trivsel på förskolorna i mycket hög grad eller i hög grad. 3 respondenter 

(12.5 %) ansåg att samtalsledarna varken hade fortsatt att arbeta med att stödja projektet 

som att stödja det.  

4 respondenter (16.6 %) ansåg att det var i liten eller i mycket liten grad som 

samtalsledarna hade arbetat vidare med att stödja projektet. De återstående 2 

respondenterna (8.3 %) upplevde att de inte hade någon uppfattning alls om 

samtalsledarna fortsatt arbeta med att stödja projektet eller inte.  
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Tabell 5: Fördelning av antal respondenter angivet i procent, i vilken grad de upplever 

att ”den kommunikativa pedagogiken” och tankarna bakom projektet ”Utvecklad 

kommunikation” spridits vidare inom verksamheten? 

I vilken grad upplever Du att ”den kommunikativa pedagogiken” och tankarna bakom 

projektet ”Utvecklad kommunikation” spridits vidare inom verksamheten du arbetar på?   

I mycket hög 

grad 

I hög 

grad 

I liten 

grad 

I mycket liten 

grad Inte alls 

0 (0 %) 13(54.2) 10(41.2) 1 (4.2 %) 0 (0 %) 

 

Enligt tabellen ovan framgår det att ingen respondent tycker att tankarna bakom 

projektet ”Utvecklad kommunikation” spridits vidare inom verksamheten de arbetar på. 

13 (54.2 %) respondenter tycker att projektet har i hög grad spritids vidare på sin 

arbetsplats.   

10 (41.2 %) respondenter anser att det är i liten grad som projektet och ”den 

kommunikativa pedagogiken” spridits vidare på inom verksamheten och endast 1 (4.2 

%) respondent tycker i mycket liten grad. Ingen respondent tycker att det varken har 

spritids i hög grad eller inte spridits alls.  

 

Tabell 6: Fördelning av antal respondenter angivet i procent, i vilken grad de upplever 

att man utgår från ”den kommunikativa pedagogiken” i arbetet?  

I Vilken grad upplever Du att inom verksamheten Du arbetar på utgår från ”den 

kommunikativa pedagogiken” i ert arbete?  

I mycket hög 

grad 

I hög 

grad 

I liten 

grad 

I mycket liten 

grad Inte alls 

2 (8.3 %) 17(70.8) 4 (16.7%) 1 (4.2 %) 0 (0 %) 

 

2 (8.3 %) av de 24 respondenterna som svarade på enkäten upplevde att man arbetar 

utifrån ”den kommunikativa pedagogiken” i mycket hög grad. Majoriteten, 17 (70.8 %) 

respondenter upplever att man arbetar med den i hög grad.  

4 (16.7 %) respondenter upplever att man arbetar utifrån ”den kommunikativa 

pedagogiken” i liten grad.  
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Endast 1 (4.2 %) respondent upplever att man arbetar i mycket liten grad och ingen av 

de 24 respondenterna upplever att man inte alls arbetar utifrån ”den kommunikativa 

pedagogiken” inom sin verksamhet.  

Sammanlagt är det 19 av 24 respondenter, som upplever att de arbetar utifrån ”den 

kommunikativa pedagogiken” i mycket hög grad och i hög grad i sitt arbete inom 

verksamheten. 

 

Tabell 7: Fördelning av antal respondenter angivet i procent, i vilken grad upplever du 

att ”den kommunikativa pedagogiken” idag bidrar till att utveckla kommunikation och 

bemötande på din förskola/ verksamhet?    

  vilken grad upplever Du att ”den kommunikativa pedagogiken” idag bidrar till att 

utveckla kommunikation och bemötande på Din förskola/ verksamhet?    

I mycket hög 

grad 

I hög 

grad 

I liten 

grad 

I mycket liten 

grad Inte alls 

1 (4.2 %) 15(62.5) 8 (33.3%) 0 (0 %) 0 (0 %) 

 

Sammanlagt är det 16 (66.7 %) respondenter som upplever att ”den kommunikativa 

pedagogiken” idag bidrar till att utveckla kommunikation och bemötande på förskolan/ 

verksamheten de arbetar på i mycket hög grad och i hög grad. 

8 (33.3 %) respondenter upplever att det är i liten grad som ”den kommunikativa 

pedagogiken” idag bidrar till att utveckla kommunikation och bemötande på förskolan/ 

verksamheten. Ingen av de 24 respondenterna upplever att det är i mycket liten grad 

eller ingen grad alls. 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Tabell 8: Fördelning av antal respondenter angivet i procent, i vilken grad upplever du 

att kommunikationen och bemötandet har utvecklats på din förskola/verksamhet sedan 

projektet Utvecklad kommunikation, det vill säga under de senaste 5 åren. 

På det hela taget, hur upplever Du att kommunikationen och bemötandet har utvecklats 

på Din arbetsplats/förskola sedan projektet ”Utvecklad kommunikation” det vill säga de 

senaste 5 åren. Jag upplever kommunikationen: 

 

   

Mycket 

bättre   Bättre 

 Varken bättre      

 eller sämre   Sämre                        

Mycke 

Sämre  

1. Mellan mina kollegor blivit... 7(29.2%)   12 (50%)  5 (20.8 %)  
 2. Mellan barn och personal 

blivit... 5(20.8%) 

  

13(54.2%)  6 (25 %) 
 3. Mellan barnen generellt 

blivit… 

 

  

13(54.2%)  11 (45.8 %) 
 4. Mellan personal och föräldrar 

blivit... 3(12.5%) 

  

15(62.5%)  6 (25 %) 
  

Mellan kollegor  

7 (29.2 %) respondenter upplever att kommunikationen och bemötandet mellan sina 

kolleger har blivit mycket bättre på sin arbetsplats. 12 (50 %) respondenter upplever att 

det blivit bättre. Sammanlagt upplever 19 (79.2 %) respondenter att kommunikationen 

och bemötandet har utvecklats mellan sina kollegor på arbetsplatsen. 

 5 (20.8 %) respondenter upplever att det varken har blivit bättre eller sämre, ingen 

upplever att det blivit sämre eller mycket sämre. 

Mellan barn och personal 

5 (20.8 %) respondenter upplever att kommunikationen och bemötandet mellan barn 

och personal har blivit mycket bättre. 13 (54.2 %) respondenter upplever att det blivit 

bättre. Sammanlagt är det 18 (75 %) respondenter som upplever att kommunikationen 

och bemötandet har utvecklats åt det bättre hållet mellan barn och personal. 6 (25 %) 

respondenter upplever att det varken har blivit bättre eller sämre, och ingen upplever att 

det blivit sämre eller mycket sämre. 

Mellan barnen generellt 

Ingen av deltagarna upplever att kommunikationen och bemötandet mellan barnen 

generellt har blivit mycket bättre. 13 (54.2 %) respondenter upplever att det blivit bättre. 
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11 (45.8 %) respondenter upplever att det varken har blivit bättre eller sämre, ingen 

upplever att det blivit sämre eller mycket sämre. 

Mellan personal och föräldrar  

3 (12.5 %) respondenter upplever att kommunikationen och bemötandet mellan personal 

och föräldrar har blivit mycket bättre. 15 (62.5 %) respondenter upplever att det har 

blivit bättre. Sammanlagt upplever 18 (75 %) respondenter att kommunikationen och 

bemötandet mellan personal och föräldrar utvecklats åt det bättre hållet. 6 (25 %) 

respondenter upplever att det varken har blivit bättre eller sämre och ingen upplever att 

det blivit sämre eller mycket sämre. 

 

Tabell 9: Råd och kommentarer från deltagarna 

Till sist, vilka råd skulle Du vilja ge till en förskola som idag överväger att börja arbete 

enligt ”Den kommunikativa pedagogiken”. Vad tycker är fördelar och nackdelar i 

metoden? 

 Att lära sig lyssna är en viktig del i kommunikation. Att bli lyssnad på är härligt. 

Ger en förståelse för varandra. Bemötande och kommunikation är grundpelare för 

att trivas på sitt jobb. Det är ett ständigt arbete man måste återkomma till. 

 Att varje förskola hittar de nycklar som de vill förmedla till barnen, tänker på vad 

det är de vill att barnen ska ta med sig och att pedagogernas hållning till 

arbetssättet är förankrat hos alla medarbetare 

 Jag tycker att det är mest positivt man får så mycket tillbaka av både 

personal/barn och föräldrar. Kan faktiskt inte se något negativt.  

 Vet inte 

 Gör det tillsammans! Se till att er rektor stödjer det arbetet och fokusera på att 

börja i barngruppen, för det är där som vissa ovanor är svårast att bryta. 

 Att vi tänker på att kommunikationen med och mellan barnen är viktig och 

nödvändig för barns lärande. Mer individanpassad undervisning. 

 Kan varmt rekommendera den. Lars är en underbar människa till att lyfta och låta 
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den egna individen växa, att bli medveten om sig själv för att i mötet med sina 

medmänniskor omsätta sina kunskaper.  Mitt egna intresse och mentala 

inställning gjorde mig mera mottaglig och intresserad. Skulle gärna sett en 

fortsättning på denna utbildning.  Till andra vill jag bara säga "välkommen till en 

utvecklingsresa i dig själv" som bidrar positivt på din arbetsplats. 

 Lyssna, spegla, utan egna värderingar, tid för eftertanke, ger inga svar till den 

som pratar utan svaren kommer av sig själv, diskutera (blir försvara) inte när du 

är på det röda i barometern, alla ska få komma till tals, vi tycker och tänker olika 

vilket är bra! 

 Det är bra att använda samtalsledarmetoden rätt så noggrant i början, sedan hittar 

arbetslagen/arbetsplatsen sina egna metoder att använda den och man plockar 

olika bitar beroende på med vem/syftet med/ hur samtalet skall genomföras 

 Tydligare uppföljningsstrategi och plan på hur man introducerar nyanställda. 

Avstämning med jämna mellanrum 

 Det viktigaste är att alla är med från start och att man ges tid och ännu mera tid 

främst kring reflekterande av jaget och dess påverkan på samspelet för som i så 

mycket annat bottnar det i vikten av självkännedom. Kör! 

Sammanlagt var det 13 av respondenterna som valde att svara på den frivilliga frågan, 

ifall de hade några råd och tips till andra pedagoger som överväger till att arbeta med 

”den kommunikativa pedagogiken” idag.  

4.2. Sammanfattning av pedagogernas kommentarer 

Nedan gör vi en sammanfattning av respondenternas kommentarer. Kommentarerna 

delas in i fem kategorier. 

4.2.1. Kommunikation 

Respondenterna tryckte på att kommunikationen och bemötandet är två viktiga 

grundpelare för att man ska trivas och må bra på sin arbetsplats. De nämner även att en 

del av kommunikationen är att lyssna, vilket är viktigt för att kunna ge en förståelse till 

varandra. De anser att det är viktigt att ständigt arbeta utifrån pedagogiken och hålla 



 

36 

 

kommunikationen vid liv. Ett råd från en av kommentarerna var att man bör tänka mer 

på kommunikationen med och mellan barnen då det är nödvändigt för deras lärande. 

4.2.2. Samspel 

Det framgick i kommentarerna att det är viktigast att alla är med från början – göra det 

tillsammans. Det är även viktigt att få tid för eftertanke, inte ge svar till den som pratar 

utan låta svaren komma av sig själv och att man diskuterar. De lyfter att man ska lyssna 

på varandra och att alla ska få komma till tals. Vi tycker och tänker olika vilket är bra! 

Det kommer fram att de tycker att det är positivt att man får så mycket tillbaka, av både 

personal/barn och föräldrar. 

4.2.3. Individen 

Respondenterna anser att det är viktigt att man får tid till att reflektera kring jaget (sig 

själv som individ) och hur det påverkar samspelet med andra. De rekommenderar varmt 

”den kommunikativa pedagogiken” och nämner Lars Rokkjaer som en underbar 

människa till att kunna lyfta fram och låta den egna individen växa, bli medveten om sig 

själv och för att i mötet med sina medmänniskor omsätta sina kunskaper. De ger ett 

viktigt råd som lyder: ” ill andra  välkommen till en utvecklingsresa i dig själv som 

bidrar positivt på din arbetsplats”. En annan säger ”KÖR”! 

4.2.4. Metoden 

Respondenterna belyser att det är bra att använda sig av samtalsledarmetoden och att 

man är noga med den från allra första början. Sedan hittar arbetslagen/arbetsplatsen sina 

egna sätt att använda metoden på och man plockar olika bitar från den beroende på med 

vem, syftet med och hur samtalet skall genomföras. De anser att metoden ger en tydlig 

uppföljningsstrategi och en plan på hur man introducerar nyanställda. Det gäller dock 

att man i jämna mellanrum stämmer av. Råd är att arbeta och fokusera på att börja i 

barngruppen, för det är där som vissa ovanor är ofta svåra att bryta. Varje förskola bör 

hitta de nycklar som de vill förmedla till barnen, att man tänker på vad det är man vill 

att barnen ska ha med sig och att pedagogernas förhållningssätt till arbetet är förankrat 

hos alla medarbetare. Det framgår även vikten av att förskolechef/rektor stödjer arbetet. 
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4.2.5. Övrigt 

Enligt resultatet med att hålla i projekt, upplevs projektifiering i denna studie som en 

god insats inom verksamheten. Utvecklingsprojektet för fem år sedan har inte varit en 

tillfällig insats, den har haft bistående effekter och har inte varit en kortsiktig lösning på 

långsiktiga problem. Vi kan se i vår uppföljningsstudie att projektet lever vidare i 

verksamheten  ”det sitter i väggarna”  som en förskolechef uttrycker sig. 

4.2.6. Kritik hållning till resultatet  

Först ställde vi oss kritiska till att vi endast fick in 24 enkätsvar i jämförelse med 

utvecklingsprojektets 58 enkätsvar, men vi insåg att trots en låg svarsfrekvens så räckte 

det till att bidra till ett tydligt resultat. 

4.2.7. Sammanfattning av resultatet  

Det framkommer i vårt resultat att 17 av de 24 respondenter som svarat på våra 

enkätfrågor upplevde att de arbetar i hög grad utifrån ”den kommunikativa 

pedagogiken” inom sin verksamhet fem år senare. 1  respondenter anser att ”den 

kommunikativa pedagogiken” har spridits vidare i hög grad inom verksamheten och 15 

respondenter svarar att det är i hög grad som ”den kommunikativa pedagogiken” bidrar 

till att utveckla kommunikation och bemötande inom verksamheten. Resultatet vi fått 

besvarar vårt syfte och våra frågeställningar med denna uppföljningsstudie. ”Den 

kommunikativa pedagogiken” lever kvar och pedagogerna arbetar aktivt med denna 

pedagogik. 
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5. Sammanfattande analys av resultatet 

I vår resultatanalys som redovisas nedan lyfter vi först och främst interaktionen, då det 

är något vi tycker följer en röd tråd genom våra resultat, även genom våra slutsatser 

utifrån utvecklingsprojektets enkätsvar. Vi kan se i vår uppföljningsstudie att vi 

undersöker det som studien säger att den ska undersöka, då den besvarar vårt syfte. 

Syftet är att följa upp om de förskolor som genomförde utvecklingsprojektet fortfarande 

arbetar aktivt, med ”den kommunikativa pedagogiken” och fört den vidare inom 

verksamheten.  

5.1. Interaktionens roll 

Eftersom vi valde att följa upp utvecklingsprojektet och deras enkätsvar, kunde vi 

analysera våra svar i förhållande till utvecklingsprojektets svar och därmed dra vissa 

slutsatser. Genom dessa slutsatser har vi även kunnat se vilken roll interaktion har för 

påverkan och vad den haft för utveckling i verksamheterna under dessa fem år. På så 

sätt har vi kunnat tolka våra resultat med stöd av det interaktionistiska perspektivet och 

vi kan se att interaktion genomsyrar hela processen.  

Med interaktion i centrum upplevs denna form av pedagogik  ”den kommunikativa 

pedagogiken” god och att genom självinsikt  social interaktion och reflektion skapar 

man ett redskap i sitt arbete, som får stöd av Rokkjaer (1998). Vår tolkning är att 

pedagogerna vill arbeta utifrån detta pedagogiska redskap och som de vill föra vidare 

inom verksamheten. Pedagogerna upplever vad vi kan tyda att samverkan, samspel och 

ömsesidig påverkan har stor roll för interaktion människor emellan och betyder mycket 

i deras arbete, och det kan förklaras med det resultatet vi ser i vår uppföljningsstudie ur 

vår teoretiska utgångspunkt, interaktionism.   

5.2. Interaktionens främjande 

Med stöd av det interaktionistiska perspektivet ser vi även ett resultat i vår uppföljning, 

som visar på att utvecklingsprojektets åtgärd med att fortsätta arbeta efter projekttiden i 

samma anda, har gjorts.  I utvecklingsprojektets slutrapport framgår det, som vi nämner 

i vår inledning, att deras tanke var att när bemötandesatsningen väl blivit implementerat 

i verksamheten skulle man gå vidare och arbeta med kommunikationen med barn och 

föräldrar, samt mellan barn. I deras riskhantering skriver de fram att två år, så länge som 
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projektet höll på var för kort tid för att se en förändring. Deras åtgärd till det, var som 

sagt att fortsätta efter projekttiden i samma anda, vilket vi kan se har gjorts. Fem år 

senare arbetar majoriteten ute i verksamheterna fortfarande med samma anda, vilket 

förklaras i vårt resultat. 

Utvecklingsprojektet gick ut på att ge deltagarna utökade kunskaper och erfarenheter 

om sig själva och andra, vilket skulle bidra till en bättre kommunikation inom 

verksamheten och kunskaper om sig själv och andra. Vi kan tyda i våra resultat att 

genom detta bidrag har utvecklingsprojektet främjat både lärandemiljöer och 

samverkan. Vi kan se att samverkan har uppnåtts då man gett samtliga anställda 

chansen till att lära sig att lyssna och respektera olikheter och på så sätt har man uppnått 

en bättre kommunikation, vilket även framgår i vårt resultat.   

5.3. Interaktionens varaktiga utvecklingsprocess  

Vår tolkning till den data som vi samlat in, bland annat genom den öppna frågan i vår 

enkät, är att pedagogerna anser att tillsammans har människor mer resurser och 

kunskaper inom sig, än vad man är medveten om. En varaktig utvecklingsprocess 

uppstår när dessa resurser tas tillvara på och vad vi mer kan tolka är att denna process 

varit en varaktig utvecklingsprocess, då den lever vidare inom verksamheten och på så 

sätt främjat samverkan.  

5.4. Projektifiering 

Vi har i vår studie kunna tolka att projektifiering har upplevts som god. 

Utvecklingsprojektet för fem år sedan har inte varit en tillfällig insats, den har haft 

bistående effekter och har inte varit en kortsiktig lösning på långsiktiga problem. Vi kan 

se i vår uppföljningsstudie att projektet lever vidare i verksamheten  ”det sitter i 

väggarna”  som en förskolechef uttrycker sig. Samma förskolechef berättar även för oss 

att de hela tiden jobbar vidare med att ta tillvara på förhållningssättet kring projektet. De 

anser att de är tydliga och arbetar aktivt med information där de lyfter förhållningssättet.  
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5.5. Vår uppföljning i backspegeln – erfarenheter inför 

framtiden 

I vårt analysarbete vill vi enligt våra resultat tolka att ”den kommunikativa 

pedagogiken” haft  vad vi vill kalla det  en genomslagskraft inom verksamheterna. Det 

vill vi förklara genom att lyfta några, vad vi anser intressanta infallsvinklar som vi fått 

syn på under vår bearbetning av data/resultat. Detta är vår tolkning. 

5.5.1. Betydelsen av pedagogernas inställning och förhållningssätt till 

pedagogiken, som aktivt leder processen vidare. 

Det visade sig tydligt att inom de verksamheter där pedagogerna aktivt drev och 

uppmuntrade arbetssättet framåt, för att kunna utveckla verksamhetens 

kommunikationsprocess, har fått ett stort genomslag. Ett talande exempel som 

illustrerar vikten av pedagogernas inställning och förhållningssätt till pedagogiken som 

framgår i vår uppföljning, är att arbetssättet måste vara förankrat hos alla. Alla måste 

vara införstådda och ha en positiv inställning till arbetssättet för att få ett genomslag av 

kommunikationsprocessen. Har inte alla rätt inställning och en förståelse till varför man 

valt att arbeta utifrån detta arbetssätt, raseras processen. Konflikter och en otrygg 

verksamhet skapas då istället för en trygg verksamhet som var utgångspunkterna med 

utvecklingsprojektet, där trivsel, bemötande och kommunikation skulle lyftas.  

5.5.2. Kraften och svårigheten i att förändra förståelse 

I de löpande reflekterande samtalen mellan pedagogerna, mellan pedagogerna och 

barnen och mellan barnen, är det tydligt att majoriteten känner att dessa samtal bidragit 

till deras personliga utvecklingsprocess. Pedagogerna känner att de även kommit fram 

till en förståelse av innehållet i ”den kommunikativa pedagogiken” och vilka värden en 

lyssnande kultur måste bygga på.  

Om pedagogerna inte för vidare innehållet och innebörden med ”den kommunikativa 

pedagogiken” inom sina verksamheter, får inte alla samma förståelse och det kan lätt bli 

missförstånd. Det är också viktigt med egna känsloladdade upplevelser där pedagogerna 

får konfronteras med och ifrågasätta sina egna erfarenheter och föreställning kring ett 

fenomen, samt att i dialog med andra få bryta etablerade föreställningar och ge uttryck 

för osäkerhet och nya tankar. I just denna infallsvinkel, kan vi se att det finns fler teorier 

som kan förklara detta förhållningssätt, till exempel den sociokulturella teorin. Den 
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sociokulturella teorin går ut på att allt vi lär oss, lär vi oss i sociala sammanhang. Det 

man lär sig gällande vem du är och hur du ska agera i en situation, lär du dig i 

interaktion tillsammans med andra människor. Därför blir de grupper vi tillhör och den 

kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. Här kan vi återigen se vikten 

av interaktionen mellan människor då förhållningssättet lyfts även i andra teorier och 

man trycker på interaktionens betydelse för människan. 

I vår uppföljningsstudie har pedagogerna mött ovanstående relaterade viktiga 

förutsättningar  vilket utgör styrkan i kommunikationsprocessen och kring ”den 

kommunikativa pedagogiken” som är en viktig förklaring till dess genomslagkraft. Det 

förklarar samtidigt omöjligheten i att de övriga medarbetarna skulle kunna ha ökat sin 

förståelse på samma sätt. 

5.5.3. Tillämpning ger effekter – visa föredömen/goda exempel 

Som vi ser så är en annan viktig förklaring till projektets genomslagskraft på de olika 

verksamheterna, är just att processen fått ta den tid den behövt, det vill säga det har tagit 

olika lång tid och sett delvis olika ut. Vi menar att i takt med att det kontinuerligt 

producerats goda exempel och gjorts framsteg på de olika verksamheterna, har detta 

skapat underlag för en ständig ström av berättelser och reflektion. Detta tolkar vi som 

att det har fungerat som en spännig och drivkraft, ett kreativt spänningsfält, som 

naturligt och märkbart lett utvecklingsprocessen framåt. Detta är styrkan i att låta 

verksamheterna få göra egna och anpassade tillämpningar av den lyssnade kulturen och 

”den kommunikativa pedagogiken”.  

En viktig förutsättning för utbytet av berättelser, reflektioner och goda exempel är att 

det har givits tillfällen och möjligheter till erfarenhetsutbyten. I detta sammanhang är 

alla pedagoger och barn en viktig kraft, som ständigt måste uppmuntras till att lyfta 

fram de successiva framstegen, precis som man gjorde under projekttidens gång.  

 I detta sammanhang har man gett varandra stöd och uppmuntran åt varandra. Det är 

tydligt att detta arbetssätt, i detta avseende också är en påtaglig tillämpning av den 

lyssnande kulturen, vilket i sig också utgör ett gott exempel. 
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5.5.4. Utvecklingsprojektets förutsättningar och möjligheter på lång sikt 

Genom vår uppföljningsstudie kan vi bedöma att utvecklingsprojekt har goda 

förutsättningar till att fortsätta att långsiktigt förändra och bidra till att skapa ”en ny 

anda  en ny kultur  ett nytt gemensamt förhållningssätt” på de olika verksamheterna. 

Detta i kombination med ökad praktisk kompetens i yrkesutövandet och i relationerna 

anställda emellan, leder i sin tur till ökad trivsel inom verksamheten. Processen har 

redan under projekttiden och efter projekttiden enligt vår uppföljning kommit en bra bit 

på vägen.  

Den kritik vi ser i vår uppföljningsstudie är att vi tyvärr inte vet om de 24 

respondenterna som deltog i vår studie, även deltog i utvecklingsprojektets 

undersökning. Nu i efterhand har vi kommit fram till att det hade varit bra med en fråga 

i vår enkät, där respondenterna hade fått svara på om deltog i enkätundersökningen för 

fem år sedan. Då hade vi även fått en bredare syn på i vilken utsträckning man fört 

pedagogiken vidare till helt nya. Man hade då kunnat se vilka respondenter som var 

”gamla” och vilka som var ”nya”.  

En viktig förutsättning för vår bedömning av projektets långsiktiga möjligheter till 

framgång är dock, att man fortsätter att föra denna kultur vidare med samma goda anda 

och positiva inställning som man hittills gjort. Vi kunde se när vi besökte två av de sju 

förskolorna, att utvecklingsprojektets informationsblad med Europeiska Unionen – 

Europeiska socialfondens logga på, satt kvar på dörrarna in till förskolorna. På 

informationsbladet framgår det att förskolan driver ett utvecklingsprojekt som 

medfinansieras av EU. Ett sätt för oss att se att kulturen lever vidare, då man låter bladet 

sitta kvar. Vi tolkar det som att man vill fortfarande trots utvecklingsprojektets slut 

fortsätta driva projektet framåt i samma goda anda och visa att man arbetar utifrån 

projektet ”utvecklad kommunikation”.  nformationsbladet finns även som bilaga längst 

bak i arbetet. Det var också ett sätt för oss att få syn på att projektet lever vidare  ”det 

sitter i väggarna”  som förskolechefen uttryckte sig. 

Sammanfattningsvis innebär detta att förutsättningarna för projektets fortlevnad och 

naturliga integrering i och utveckling av den ordinarie verksamheten i dagsläget måste 

bedömas som mycket goda. Genom projektet har deltagarna fått ytterligare ett redskap 

för att utföra sitt huvuduppdrag: att verka för barns sociala och kunskapsmässiga 

utveckling. 
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6. Diskussion 

  diskussionsdelen diskuterar vi först huvuddragen i resultaten från enkätsvaren och i 

förhållande till den teoretiska anknytningen.   detta avsnitt ämnar vi besvara studiens 

frågeställningar och därmed också dess syfte, att följa upp om de förskolor som 

genomförde utvecklingsprojektet fortfarande arbetar aktivt med ”den kommunikativa 

pedagogiken” och fört den vidare inom verksamheten. Vidare diskuteras i denna del 

studiens betydelse för läraryrket samt förslag till fortsatt forskning och framtida 

diskussioner.  

6.1. Interaktion genom en process av utvecklingen av Jaget 

och det subjektiva 

Sett ur ett interaktionistiskt perspektiv framkommer det i vårt resultat hur stor roll de 

interaktiva processerna har för utvecklingen av Jaget. Vi tolkar våra resultat till att Jaget 

faktiskt är något som har en utveckling ur detta perspektiv. Vi ser att Jaget uppstår i 

intersubjektiva möten och med det menar vi att vi genom vår studie fått syn på att den 

enskildas subjektivitet kommer till uttryck genom kommunikationen människor 

emellan. Mead (1976) styrker vår tolkning med att mena; 

Jaget är som har utveckling, det finns inte där till att börja med, vid födseln, utan 

uppstår i sociala erfarenheter och aktivitetsprocessen, dvs utvecklas i individen som 

ett resultat av hans relationer till denna process i dess helhet och till andra individer 

inom denna process. (Mead 1976, s.109)  

  

Vad vi ställer oss kritiska till är, menar man att inget Jag finns vid födseln alls? Utgår 

man från Homburger Erikssons teorier om att jagutvecklingen följer den kronologiska 

åldern, ser man då människan som ett tomt blad som ska fyllas på? Vi tycker att det är 

ett viss behavoristiskt perspektiv på detta, vilket menas med att kontext och personliga 

erfarenheter man får under livets gång fyller individen med text och innehåll. Enligt 

Homburger Erikssons teorier, som Evans (1967) skriver fram, menar han, att individen 

genomgår personliga förändringar som är anpassade till livsrollen och människans 

identitet utvecklas under hela livet, men även att det är genom de sociala erfarenheter 

man får som man utvecklar sin personlighet (Evans 1967).  

Detta tolkar vi som det samma som att den enskildas subjektivitet, Jaget kommer till 

uttryck och även att Jaget utvecklas. Genom den vägen kan vi se en viss koppling till 

vår studies resultat och vår teoretiska utgångspunkt med interaktionismen. Med den 
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kopplingen menar vi på, för att få sociala erfarenheter behöver vi vara aktiva och socialt 

kommunicera och därmed får vi uppleva interaktionsprocesser.  Barbro Lennéer 

Axelsson och Ingela Thylefors (2005) nämner också hur ett lärande kan växa fram i 

gruppen och trycker på begreppet ömsesidighet. Vilket även vårt resultat trycker på. 

Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att ömsesidighet är något som också kan 

bidra till det kollektiva lärandet. De skriver fram att ”var och en delar generöst med sig 

av sina kunskaper och reflektioner. Ju bättre självkännedomen är och ju mer öppet 

arbetskamrater kan kommunicera om sina styrkor, desto lättare blir det att ta till vara 

gruppens totala resurser på ett meningsfullt sätt” (Lennéer A elsson och  hylefors 

2005, s. 208). Återigen genom interaktion, detta knyter vi an till det dialogiska 

samspelet, då som nämnt tidigare, har en aktiv funktion när den sker i 

interaktionsprocesser. Det sker även här och som finner stöd i vårt resultat, något 

substantiellt i själva kommunikationen och som återigen Cederwald (2006) skriver fram 

i sin avhandling. Tillbaka till Bachtin och hans koppling till det dialogiska samspelet, 

vill vi leda oss vidare till Vygotskij och kopplingen mellan deras teorier vi ser kring 

interaktionen. 

6.2. Vygotskij och Bachtin 

Både dessa teoretiker har skänkt inspiration och teoretiska bidrag till det sociokulturella 

perspektivet, men vi kan se att de även kan kopplas samman inom det interaktionistiska 

perspektivet. Både har intresserat sig för mänsklig utveckling genom interaktion, och de 

delar uppfattning kring att individen växer in i kulturen medan kulturen växer in i 

individen. På många sätt känner vi att de kompletterar varandra och deras teorier ger oss 

stöd i vårt resultat som vi fått.  

6.3. Interaktion genom den ”Den kommunikativa 

pedagogiken” 

Resultatet vi fått besvarar våra frågeställningar, då vi ser att man fortfarande använder 

sig av ”den kommunikativa pedagogiken” fem år senare, har tagit tillvara på 

utbildningen och fört den vidare inom verksamheten. Pedagogerna känner även att de 

har haft nytta av att använda sig av denna pedagogik. I vårt resultat är det majoritet på 

svaren till dessa frågor och vi får därmed bekräftat att det är genom arbete utifrån ”den 

kommunikativa pedagogiken” som man får en mänsklig utveckling genom interaktion, 
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genom ett interaktionistiskt perspektiv. Därmed även besvara vårt syfte med att säga, Ja, 

de förskolor som genomförde utvecklingsprojektet för fem år sedan arbetar fortfarande 

aktivt med ”den kommunikativa pedagogiken” och fört den vidare inom sin verksamhet.  

Det vi däremot såg i våra resultat som vi funderade över, är resultatet vi fick in som 

redovisas i tabell 5 och 6 i resultatdelen, kap 4. I tabell 6 framgår det att majoriteten av 

respondenterna tycker att de arbetar utifrån ”den kommunikativa pedagogiken” i hög 

grad, men det är inte lika många respondenter som tycker att den har spridits, enligt 

tabell 5. Anser respondenterna att de inte tycker att ”den kommunikativa pedagogiken” 

har spridits lika mycket som de tycker att de arbetar utifrån den, trots att de påstår att de 

arbetar utifrån den? Varför? Vi tror att de arbetar utifrån ”den kommunikativa 

pedagogiken” precis som de säger  men tänker inte på att de även då sprider den vidare i 

lika hög grad som de arbetar utifrån den  då de inte tänker på att de gör det  ”det bara 

görs”. Det är något som numera sker naturligt i verksamhet och alla är med i båten, 

nyanställda är välkomna ombord och det görs i ”rena farten”  de introduceras till 

pedagogiken  utan att man egentligen ”tänker” på det.    

6.4. Interaktion genom många perspektiv 

Vi har även fått syn på i vår studie att det är många teoretiska perspektiv som träder 

fram, men vi ser även att i alla perspektiv belyser man just kommunikation och vikten 

av interaktionsprocesser som är en viktig aspekt för människans utveckling. Vi tror att 

alla dessa perspektiv kompletterar varan på något sätt. Det är sedan upp till oss som 

blivande förskollärare att kunna plocka ut godbitarna som vi vill ta tillvara på. Därmed 

skapar vi vår egen pedagogiska grundsyn och förhållningssätt vilket har en stor 

betydelse för läraryrket, anser vi. 

6.5. Interaktion i projektifieringen 

Med facit i hand upplever vi, att vi nu kan se att projektifiering, alltså att hålla i projekt 

har i detta fall upplevts med en viss utveckling. Kan det bero på att just detta projekt 

handlade om kommunikation och om att vi utvecklas i sociala sammanhang? Enligt vårt 

resultat kan vi dra slutsatsen till att just detta projekt kring ”den kommunikativa 

pedagogiken” har spridits vidare inom verksamheten. Varför har just detta projekt 

spridits vidare, varför gör inte alla projekt det? Vi tror att en aspekt till detta kan vara att 

under projektet har man varit ”tvungen” till att arbeta socialt och som det framgått ovan 
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så är det i det sociala vi utvecklas och därför har även projektet kunnat utvecklas och 

föras vidare? Med andra ord, då vi som människor utvecklas, utvecklas även det vi gör 

och arbetar med som en självklarhet? Har detta projektet kunnat leva vidare för att det 

har med just kommunikation och interaktionsprocesser att göra? Varför vi tror är att 

projektet har levt vidare i så stor utsträckning är för att det just är en social, 

interaktionsprocess - vilket leder oss tillbaka till vår teoretiska utgångspunkt, 

interaktionismen. 

6.6. Interaktionsprocessen, vår tolkning 

Interaktionsprocessen har vi kunnat se bildas till en cirkel, en typ av kretslopp, där allt 

går runt och kommer tillbaka. Vi har skapat en egen cirkel under studiens gång för att få 

en tydlig översikt och lättare kunna följa den röda tråden som växt fram. Den har även 

hjälp oss att få syn på helhetsbilden på interaktionismen och ”den kommunikativa 

pedagogiken”. Den kanske inte alltid kommer tillbaka i direkt och samma form, men 

vad vi kan tolka det som, så cirkulerar interaktionen och man kan föra det vidare och 

framåt igen.  

 
 

 

Det vi ser vilket är återkommande i cirkeln är interaktion, reflektion och det 

pedagogiska redskapet. Cirkeln börjar med en interaktion med sig själv där man med 

Interaktion 
Självinsikt/självreflektion 
Försöker förstå sina egna 

preferenser och 
tolkningsramar. 

Interaktion 
Kollegialitet/samarbete/kollegial reflektion 

Sker i interaktionsprocesser i den sociala världen, 
genom sociala handlingar och kontexter. 

Interaktion 
Självinsikt + självreflektion + kollegial reflektion 
= pedagogen kan utveckla sig själv som människa. 

 

Interaktion 
Enskildes subjektivitet 

kommer till uttryck, Jaget. 
  Reflektion 

Interaktion 
För pedagogiken 

vidare 

Pedagogiskt redskap 

verktyg ”Den kommunikativa pedagogiken” 

Pedagogiskt 

redskap 

Bearbetar sin 

medvetenhet 
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självinsikt och självreflektion försöker förstå sina egna preferenser och tolkningsramar. 

Man bör förstå sin egen individualitet innan man kan gå vidare. Sedan sker en ny 

interaktion med kollegialitet och samarbete, det sker i interaktionsprocesser i den 

sociala världen, genom sociala handlingar och kontexter. Här sker även en kollegial 

reflektion. Det går vidare till en ny interaktion, där vi kan se att resultatet blir, att genom 

självinsikten, självreflektionen och den kollegiala reflektionen som pedagogen kan 

utveckla sig själv både som människa och även som ett pedagogiskt redskap. Det är just 

detta synsätt ”den kommunikativa pedagogiken” menar att man bör ha som pedagog.  

När man nu kan tolka sina egna preferenser, tolkningsramar och individualitet och 

sedan handlar i interaktionsprocesser kommer den enskildes subjektivitet till uttryck, 

Jaget, i en ny interaktion och reflektion. Det pedagogiska redskap kommer även till 

uttryck här, då man bearbetar sin medvetenhet. Cirkeln fortsätter runt och på nytt där 

man vad vi tror kunna föra pedagogiken vidare, både till kollegor och till barn/elever 

såsom i utvecklingsprojektet.  

Rokkjaer (1998) belyser dessutom betydelsen och som vi nämnt tidigare att pedagoger 

genom sin självreflektion och genom sin kollegiala reflektion, bearbetar hur ens 

medvetenhet om hur sina egna känslor och därmed förhållningssätt kommer till uttryck i 

yrkesrollen. Hargreaves (1998) menar också att genom att arbeta med en utökad 

kollegialitet och samarbete kan pedagoger bli starkare i sin yrkesroll. Vi kan lära av och 

tillsammans med varandra genom att dela med oss av våra kunskaper, genom att 

reflektera tillsammans istället för att endast reflektera ensam.  

Det vi har diskuterat kring under studiens gång med vår cirkel i fokus och som vi anser 

har stor vikt i vår studies betydelse för vårt kommande läraryrke. Är genom att arbeta 

med vad Rokkjaer (1998) kallar för det pedagogiska redskapet, att ständigt reflektera i 

sitt arbete och som majoriteten av de pedagoger som svarade på vår enkät upplever att 

de gjort. Så får man ett förhållningssätt där man arbetar mot att ge barnen en möjlighet 

till ett medvetet lärande, både utifrån sitt eget behov, styrkor men även utifrån de olika 

mål som finns i våra läroplaner. Vi vill dock inte bara utgå från våra egna behov utan 

även barnens behov som vi kommer att arbeta med. Här ser vi hur vår röda tråd i cirkeln 

kan kopplas till ”den kommunikativa pedagogiken”  interaktionsprocesser  

subjektskapande, begrepp som följt med oss genom hela studien men även till 
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Cederwalds (2006) citat som vi inledde vår studie med. Vi lyfter hennes citat ännu en 

gång.   

För att pedagogen i det pedagogiska arbetet skall kunna utgå från varje elevs 

individualitet, bör hen förstå sin egen individualitet. Människor handlar i 

interaktionsprocesser i förhållande till varandra och det är i de sociala handlingarna 

som den enskildes subjektivitet kommer till uttryck. (Cederwald 2006, s. 15) 

 

Citatet anser vi, kan även lyftas för att skriva fram varför man kan tänka sig att arbeta 

utifrån ”den kommunikativa pedagogiken”. Vi anser att genom att arbeta med denna 

pedagogik kan man som pedagog utgå från varje barns behov och det har därmed stor 

betydelse för vårt kommande läraryrke. Vi vill avsluta vår diskussion med ett till, vad vi 

anser viktigt citat och som vi kommer ta med oss i framtiden. ”Reflektionen är alltså det 

väsentliga villkoret, inom den sociala processen, för utvecklingen av medvetandet” 

(Mead 1976, s. 108). 
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7. Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att bygga vidare på denna uppföljningsstudie med intervjuer 

och observationer. Genom att intervjua och observera pedagogerna hade man kunnat få 

syn på om de faktiskt arbetar på det sättet de påstår sig göra i vår enkätundersökning. 

Det hade även varit av intresse att följa upp om de pedagoger som bytt arbetsplats, fört 

”den kommunikativa pedagogiken” vidare på sin nya arbetsplats. På så sätt hade man 

kunnat följa upp hur stor spridningen har blivit kring ”den kommunikativa 

pedagogiken”. Används den på fler ställen?  

Vi upplever att det hade varit väldigt intressant och aktuellt att forska vidare på ”den 

kommunikativa pedagogiken” ur ett barns perspektiv, alltså utifrån barnen. I vår studie 

har vi enbart utgått från pedagogerna. Det intressanta hade varit att ta reda på om hur 

barnen påverkas av ”den kommunikativa pedagogiken”? Hur upplever barnen det? Har 

barnen nytta av detta förhållningssätt till att kommunicera med varandra? För att få syn 

på detta och för att få en större och djupare förståelse hade man behövt göra 

observationer på barnen. 

I vår uppföljning har vi enbart fokuserat på förskolorna, men det hade varit intressant att 

se och följa upp hur utvecklingsprojektet förts vidare även inom skolorna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

 
Information om undersökningen  

 

Projekt Utvecklad kommunikation för bättre trivsel och bemötande  

 

Vårt syfte är att undersöka om ni som genomförde utvecklingsprojektet fortfarande 

arbetar aktivt med den kommunikativa pedagogiken. Vi vill även ta reda på om ni tagit 

tillvara på utbildningen och fört den vidare inom verksamheten till nyanställda. Detta 

gör vi genom enkätundersökning ställd till pedagoger och förskolechefer som arbetar 

idag på de sju förskolor som deltog i utvecklingsprojektet.  

 

Enkäten är anonym och uppföljningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Kristianstads Högskola.  

All medverkan är frivillig och ni kan när som helst avbryta er deltagande. Alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och vi har tystnadsplikt.  

Ni som är intresserade får möjlighet till att ta del av vårt forskningsresultat och vart den 

kommer att publiceras. Ni får även möjlighet om ni önskar att få undersökningen, eller 

en del av den så som en sammanfattning. Vi kommer endast använda den information 

och uppgifter som vi samlar in för forskningsändamål i den specifika studien.   

 

Bästa hälsningar,  

 

Jonna Lagerqvist                             Charlotte Goss-Malmsten  

E-post: jjlagerqvist_@hotmail.se    E-post: charlotte.gossracing@gmail.com 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

1. Arbetade Du som:  

Förskolechef 

Förskollärare   

Barnskötare 

2. Under projektet ”Utvecklad kommunikation” utbildades ett antal samtalsledare på 

varje förskola. 

 

Har Du genomgått samtalsledarutbildningen inom ramen för projektet för 5 år sedan? 

 

Ja  

Nej  

3. Arbetade Du på förskolan under projektet ”Utvecklad kommunikation”? 

 

Ja 

Nej 

4. I vilken grad upplever Du att samtalsledarna på Din arbetsplats fortsatt arbeta med att 

stödja och utveckla kommunikation, bemötande och trivsel? 

 

I mycket hög grad 

I hög grad 

Varken eller  

I liten grad 

I mycket liten grad 

Ingen uppfattning  

 

5. I vilken grad upplever Du att den kommunikativa pedagogiken och tankarna bakom 

projektet ”Utvecklad kommunikation” spridits på Din arbetsplats? 

I mycket hög grad 

I hög grad 

I liten grad 

I mycket liten grad 

Inte alls 

 

6. I vilken grad upplever Du att Ni på Din arbetsplats arbetar med den kommunikativa 

pedagogiken? 

I mycket hög grad 

I hög grad 
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I liten grad 

I mycket liten grad 

Inte alls 

 

7.   vilken grad upplever Du att ”den kommunikativa pedagogiken” idag bidrar till att 

utveckla kommunikation och bemötande på Din arbetsplats/ förskola?  

I mycket hög grad 

I hög grad 

I liten grad 

I mycket liten grad 

Inte alls 

 

8. På det hela taget, hur upplever Du att kommunikationen och bemötandet har 

utvecklats på Din arbetsplats/ förskola sedan projektet ”Utvecklat kommunikation” 

d.v.s. under de senaste 5 åren. 

 

Jag upplever att kommunikationen: 
 

   Mycket                       Varken bättre        Mycket  

bättre          bättre        el. sämre               sämre      sämre 

- mellan mina kollegor blivit… 

- mellan barn och personal blivit… 

- mellan barnen generellt blivit… 

- mellan personal och föräldrar… 

 

Till sist, vilka råd skulle Du vilja ge till en förskola som idag överväger att börja 

arbeta enligt ”Den kommunikativa pedagogiken”. Vad tycker är fördelar och 

nackdelar i metoden? 
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Bilaga 3: utvecklingsprojektets informationsblad med 

Europeiska Unionen – Europeiska socialfondens logga 

 

 

 

 


