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Abstract/Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till 

förändringar som de möter i sitt yrkesliv. Vidare syftar studien till att belysa pedagogernas 

syn på specialpedagogens funktion som förändringsagent i förändringsprocessen.  

 

Den teoretiska ansatsen för studien har drag av det fenomenologiska forskningsfältet men 

reflekterande forskning står i huvudsak för vårt ramverk.  

Metoden som valdes var fokusgrupper, detta för att deltagarna genom denna metod delges 

stor frihet i att uttrycka sina tankar och åsikter. Resultatet av intervjuerna mynnade ut i fyra 

olika teman, pedagogers attityder till förändringar, återkoppling och reflektion, utbildning 

samt tid. Dessa teman resulterade tillsammans i en tydligare bild av vad vi specialpedagoger 

kan bistå med i förändringsprocesser.  

 

Vid implementering av förändringsarbete ser vi genom studien att aktionsforskning, till 

exempel genom forskningscirklar, som bidrar med relevant forskning och litteratur, kan vara 

till hjälp när det gäller att tänka nytt i förändringar.  

 

Nyckelord: Attityder, förskola, förändring, specialpedagogens roll  



 

Förord 

Forskning kring förändringsarbete är något som intresserar oss i hög grad. I våra yrken som 

specialpedagoger kommer vi dagligen möta och vara en del av förändringsarbeten ute i 

verksamheterna. Det har varit intressant och berikande att få möjlighet att forska kring ett 

ämne som vi ideligen behöver förhålla oss till. Genom examensarbetet har vi fått en inblick i 

vilka attityder som pedagoger i förskolan kan ha till förändringar som de möter i sitt yrkesliv 

samt hur vi som specialpedagoger kan stärka pedagoger i förskolan i deras process att ta emot 

förändringar.  

 

“It always seems impossible, until it’s done.” 

Nelson Mandela 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de pedagoger som tog sig tid att medverka i vår undersökning. 

Tack vare ert engagemang, era tankar och synpunkter kring förändringsarbete fick vi ett 

värdefullt resultat att arbeta utifrån.  

Vi vill även passa på att tacka våra familjer som på olika sätt har stöttat oss i vårt skrivarbete. 

Deras stöd har varit enormt viktigt för slutförandet av vårt examensarbete. 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Christer Ohlin som under arbetets gång bidragit 

med värdefulla synpunkter och tankar kring vårt arbete. Tack för goda råd och uppmuntrande 

ord. 

         Kristianstad, maj 2017 

Anna Blad och Emma Möller. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vårt samhälle idag är i ständig förändring. Det postmoderna samhället är en tid då gränser 

suddas ut och där var och en måste formulera ihop sin egen sanning och världsbild. Det gör 

att människan ständigt måste ompröva sin roll och identitet men även sina attityder och 

värderingar (Tamm, 2012). Vi ser att det postmoderna samhället även visar sig i förskola och 

skola. Specialpedagogen besitter därmed, enligt oss, en viktig roll som förändringsagent i att 

axla förändring samt dess processer. Vår framtida profession som specialpedagoger ses som 

en resurs särskilt då det finns många svårigheter med att genomföra förändringar. Vi upplever 

att pedagogerna tänker att det är specialpedagogen som ska komma med ett färdigt koncept 

som fungerar i alla förändringsprocesser. Förändringar kräver dock långt metodiskt och 

gemensamt arbete. I skolverkets allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2013) framhålls 

vikten av pedagogernas förhållningssätt som präglar verksamhetens lärmiljö och därigenom 

influeras klimatet i barngruppen. Det pedagogerna ser hos ett barn beror på vilka teorier de 

arbetar efter, vilken kultur de befinner sig i samt vilka diskurser som förs (Nordin-Hultman, 

2004).  

 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tydliggörs att lärmiljön i förskolan är i ständig 

förändring, den får aldrig stagnera. Arbetslaget ska arbeta tillsammans för att lek, lärande och 

att utveckling erbjuds i en god lärmiljö. Det är arbetslaget som ska uppmärksamma, stimulera 

och stödja de barn som är i behov av särskilt stöd. Bergström belyser via Danielsson och 

Liljeroth (1998), att förändringar och idéer inte kommer ur ordning utan snarare ur kaos. 

Bergström beskriver vidare att det oftast är allt för kunskapsinriktat och den så kallade 

kaospolen nyttjas inte på ett adekvat sätt. Palla (2009) menar att specialpedagogens uppdrag 

är att identifiera och undanröja faktorer i lärmiljöerna som orsakar att barnen får svårigheter. 

En central uppgift för specialpedagogen är enligt Högskoleförordningens examensordning 

(SFS 2017:284) att ge stöd till arbetslag genom rådgivning och utveckling av 

åtgärdsplanering. Frågan som vi ställer oss är på vilket sätt pedagogerna i förskolan behöver 

få stödet för att känna att de vill och kan tillämpa det i praktiken. Vi är nu i slutet av vår 

utbildning till specialpedagoger. Under utbildningen har vi studerat och diskuterat kring 

förändringsprocesser och hur frustrerande det kan vara för både pedagoger, specialpedagoger 

och chefer att genomföra förändringar. Vi vill därför undersöka hur vi som specialpedagoger 

kan underlätta för pedagogerna i förskolan att utföra förändringar. Alvesson och Sköldberg 
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(2008) redogör för reflekterande forskning. Med det menas att forskaren inte uttalar sig om 

verkligheten utan endast tolkar verkligheten. Denna teoretiska vinkling kommer vi ta fasta på 

i vårt examensarbete. Vi kommer använda oss av drag från den fenomenologiska ansatsen. 

Fenomenologin samt den reflekterande forskningen anser vi gå hand i hand med våra tankar 

kring denna studies struktur och innehåll. Schön (refererad i Augustinsson & Brynolf, 2012) 

talar om att reflektera i handling. Med det menar författarna att det går att reflektera under 

lärtillfället. Att forma och samtidigt låta sig formas av det som sker, medför att nytänkande 

och att lärandet tilltar. Eftersom samarbetet mellan forskning och verksamma på fältet även 

syftar till att skapa förändring och utvecklas på sikt, influeras studien tillika av vad till 

exempel Ahlberg (2009) beskriver som aktionsforskning. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med den här studien är att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till 

förändringar som de möter i sitt yrkesliv. Vidare syftar studien till att belysa pedagogernas 

syn på specialpedagogens funktion som förändringsagent i förändringsprocessen. 

 

Problemställning: Hur kan vi som specialpedagoger stärka pedagoger i förskolan i deras 

process att ta emot förändringar? 

 

1.3 Studiens avgränsning 

Studien är avgränsad till nio pedagoger som arbetar i förskolan. Pedagogerna är uppdelade i 

tre fokusgrupper. Avgränsningen görs av den anledning att vi ska hinna genomföra studien 

under den tid som står till vårt förfogande. 

 

1.4 Studiens upplägg 

I inledningen samt bakgrunden beskrivs relevanta hänvisningar som kan kopplas till vår 

frågeställning. Därefter redogörs för teoretiska ramverk samt tidigare forskning vilket 

innefattar drag av det fenomenologiska spektrat men i huvudsak influeras av Alvesson och 

Sköldberg (2008). Tidigare forskning innefattar rikligt med litteratur kring ämnet både 

avhandlingar, artiklar samt styrdokument finns representerade liksom vanlig facklitteratur. En 

presentation kring följande områden görs; förändringars paradigmer, specialpedagogens roll i 

förändring och utveckling, grupper och dess processer, handledning och samtal som metod i 

förändringsarbete. I metoddelen beskrivs valet av fokusgrupper, hur inbjudan samt urval 
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gjordes, genomförande, bearbetning, tillförlitlighet och forskningsetiska principer. Resultatet 

redogör för vad intervjupersonerna i studien har för upplevelser och tankar kring 

specialpedagogens uppdrag i förändringsprocesser. I diskussionen kopplas resultatet och den 

teoretiska tolkningen ihop med tidigare forskning samt det teoretiska ramverket. Studien 

avslutas med tankar kring fortsatt forskning i ämnet.  
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2. Teoretiska ramverk och tidigare forskning 

2.1 Fenomenologi 

Grundaren av den fenomenologiska filosofin, Husserl (Justesen & Mik-Meyer, 2012), riktar 

sitt intresse mot den mänskliga konkreta erfarenheten av hur objekten framträder. Det innebär 

att samma ting kan visa sig på många olika sätt (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Fenomenologi 

kan även förklaras med att det handlar om att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv och att beskriva världen på det sätt som den upplevs av de som till exempel 

intervjuas (Kvale & Brinkmann 2014). Vi har därför valt att använda drag av fenomenologi, 

då det samstämmer väl med våra tankar om hur vi vill genomföra denna studie. Bogdan och 

Biklen (1992) menar att fenomenologi innebär att studera förhållandet mellan varseblivning 

och objekt, att förklara idéer och visa hur de ter sig. Det intressanta här blir, enligt Justesen 

och Mik-Meyer (2012), att beskriva hur något i det dagliga arbetslivet konkret upplevs 

individuellt eller av grupper av medarbetare. Det är den personliga erfarenheten av fenomenet 

som blir väsentligt att rikta uppmärksamheten mot i analysen.  

 

2.2 Reflekterande forskning 

Förespråkare för reflekterande forskning är företagsekonomerna Alvesson och Sköldberg 

(2008). De menar att reflekterande forskning kännetecknas av två grundelement nämligen 

tolkning och reflektion. Deras reflekterande kvalitativa forskning kännetecknas av antagandet 

att empirisk information inte återger verkligheten, utan alla empirins referenser är 

tolkningsresultat. Alla forskningsresultat är ett återskapande av verkligheten. Återskapandet 

uppkommer genom samspel och aktiv tolkning. I denna studie intog vi en forskarroll genom 

att tolka och reflektera genom intervjuerna i den empiriska delen av arbetet. Vi tyckte det lät 

väldigt spännande samt intressant att använda oss av denna forskningsansats, den inspirerade 

oss. Innehållet i detta ramverk är användbart även inför framtiden då det ingår i vår profession 

som specialpedagoger att lära oss bemästra begreppen tolkning och reflektion samt den 

komplexitet båda begreppen består av. Tolkningen görs, enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) med utgångspunkt i den världsbild, det tankesystem eller det synsätt, som både leder 

forskaren i valet av metod och som påverkar forskarens verklighets- och kunskapsuppfattning. 

Ett annat kännetecken för den reflekterande forskningen är att forskaren vänder blicken inåt, 

både mot den egna personen men även mot samhället i stort. Det som görs är då en tolkning 

av sin egen tolkning. Forskaren gör så för att stimulera ett mer kritiskt förhållningssätt till sina 

egna tolkningar men även för att nå olika nivåer och riktlinjer i själva forskningsprocessen. 
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Det är viktigt att forskaren är medveten om de faktorer som påverkar tolkningen. Det gäller 

att fördjupa sig i en medvetenhet angående förförståelse, språkets betydelse, kulturella 

skillnader samt teoretiska antaganden (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning (Romano, 2006) lyfter fram dilemmat med motstånd genom artikeln 

“Bumpy moments” in teaching. Syftet med den undersökningen är att försöka hitta de teorier 

som ligger till grund för vad det är som gör att reflektion hos pedagoger triggas igång. 

Pedagogerna i undersökningen får varje vecka lyfta fram ett “bumpy moment”. Studien utgår 

från frågor som vad är de utlösande faktorerna? Varför uppkommer dilemmat? Vad tänker du i 

den stund då den uppkommer? Till sist ställs frågan, vad för kunskap tar du med dig in samt ut 

ur detta dilemma? I resultatet syns det att de pedagoger som intervjuas, kommer fram till hur 

de tar sig an ett dilemma samt hur de reflekterar kring sin egen roll i detta. Pedagogerna kommer 

bland annat fram till att de inte kan låta en hel lektion urarta bara för ett litet problem. Det gäller 

att fånga eleverna och vara väl förberedd innan lektionen så att pedagogen genom det kan gå 

vidare trots avbrott. Det är i de pressade situationerna som ett ”bumpy moment” uppstår och 

som gör att pedagogerna får en aha-upplevelse och kan tänka nytt. Det är det som tvingar 

pedagogerna till att reflektera.  

 

Helldin och Sahlin (2010) hänvisar till Donald Schön som på 1980-talet var kritisk till Talcott 

Parsons modell. Parson menar enligt Helldin och Sahlin (2010) att kunskap kan beskrivas som 

en slags rangordning där de teoretiska och vetenskapliga frågorna hamnar på toppen och där 

det verkliga problemlösandet ute på fältet finns på den lägsta nivån. Schön (Helldin & Sahlin, 

2010) är granskande och värderande till Parsons modell. Schön belyser det ovan skrivna där det 

går så långt tillbaka som till Aristoteles som tar upp det faktum att teori har mer status än praktik 

och värderas därför högre. För att belysa ytterligare forskning kring ämnet lyfter vi Bladinis 

doktorsavhandling (2004). Bladinis studie handlar om specialpedagogers handledningssamtal 

med pedagoger. Intresset riktas mot innehållet i samtalen samt hur det påverkar deltagarna i 

dess kontext. Huvudsyftet är enligt Bladini att undersöka hur specialpedagoger beskriver samt 

genomför handledning med pedagoger i både förskola och grundskola. Hon vill undersöka hur 

specialpedagoger beskriver samtalets fokus, syfte och sin egen roll i samtalet. Författaren vill 

även beskriva vad specialpedagoger och pedagoger talar om i samtalen samt beskriva och 

analysera hur och mot vad specialpedagogen styr handledningssamtalet. Författaren delger 
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vidare läsaren en beskrivning av hur specialpedagogisk verksamhet samt specialpedagogens 

funktion vuxit fram. Bladini (2004) belyser slutligen specialpedagogens roll som expert. 

Studien har som syfte att vägleda specialpedagoger i deras handledningssamtal samt stötta dem 

att bli bättre samtalspartners. Resultatet i avhandlingen visar att i handledning som verktyg för 

att förbättra barns situation, tar specialpedagogen ansvar för barnet i samtalet. I handledning tar 

handledaren även ansvar för att skapa rum för reflektion i samtalet. Förändring kan sägas utgöra 

ett övergripande tema för samtliga handledningssamtal, vilket knappast enligt författaren är 

förvånande. De tekniker som specialpedagogerna använder i samtalen för att åstadkomma 

förändring är enligt avhandlingen att visa på möjligheter, att göra jämförelser och att peka på 

inflytande. 

 

I artikeln “Förändringsagenter för skolutveckling” lyfter författaren Blossing (2013) fram fyra 

framträdande förändringsagentsroller. Detta enligt empirin från de intervjuer som görs under 

projektet. Författaren benämner rollerna enligt följande: biträdet, handledaren, projektledaren 

samt organisationsutvecklaren. Biträdets roll är starkt kopplad till rektorn som delegerar 

ansvaret till biträdet. Uppgifterna kretsar mycket kring driftsorganisation och kännetecknas i 

huvudsak av processer på mikronivå. Rollen som handledare återfinns i många av grupperna. 

De står för en viktig pusselbit när det gäller förändringsarbetets progression. Handledaren har 

en mycket central roll i de så kallade lärande samtalen. Även rollen som handledare ligger på 

en mikronivå. Vad det gäller rollen som projektledare, hamnar denne mer på en nivå som i 

huvudsak utmärks av makroprocesser. Enligt Blossing (2013) har denna roll mer tyngd i sin 

approach eftersom där finns en tydlighet i implementeringsarbetet. Den sista rollen som 

Blossing (2013) beskriver genom sitt projekt är organisationsutvecklaren som även den 

hamnar inom ramen för makroprocesser. Här ligger fokus på utveckling och progression. 

Författaren menar att den rollen karakteriseras av att våga utmana det som inte vågats 

utmanas innan. Författaren ger exempel på mikroprocesser som när specialpedagogen håller i 

lärande samtal vilket även kan innefatta kollegial handledning. Mikroprocessen varar under 

kortare tid det vill säga från en timme till en halvdag. Makroprocesser utgör däremot ett mer 

långsiktigt arbete, vilket flera av de som deltog i fokusgrupperna påtalar, författaren kallar 

dem förändringsagenter. De lyfter fram saknaden av struktur, återkoppling och ett långsiktigt 

arbete som på sikt utmynnar i progression. Vidare belyser Blossing (2011) att ett 

förändringsarbete på makronivå byggs upp via följande fyra faser.  Dessa är vanligt 

förekommande vid lyckade förändringsarbeten och beskrivs kortfattat på följande vis: 1) 

initiering, 2) implementering, 3)institutionalisering och 4) spridning. Initiering innebär att 
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förändringsagenten sätter igång tankar hos kollegorna kring förändringen. 

Implementeringsfasen är egentligen själva förändringsfasen. Enligt Blossing (2011) är denna 

fas känslig för motstånd och det finns en angelägen risk för att strukturer och arbetsformer 

faller tillbaka till gamla rutiner. Institutionaliseringen beskriver författaren som den fas då det 

nya sättet att arbeta skall bekräftas. Denna fas är också tidskrävande. Den avslutande delen i 

Blossings (2011) modell för förändringsarbeten är spridning. Genom att sprida det nya 

arbetssättet inom organisationen och utveckla en metod för sammanhängande lärande blir 

förändringsarbetet slutligen en naturlig del i det dagliga arbetet.  
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2.4 Förändringars paradigm  

Ahrenfelt (2013) belyser att inom förändring blandar vi ihop delaktighet med lydnad. Han 

lyfter fram vikten av motstånd för att nå framgång i en process. Specialpedagogens uppdrag 

innefattar att försvara förändringen, att lyfta upp den som något bra, att medverka till att 

utvecklingsarbete är trots sin komplexitet något vi måste angripa, annars stagnerar vi. Av vikt 

är att visa att det finns olika sätt att ta emot en förändring, samt lägga fram en förändring. 

Vidare diskuterar författaren ett flertal tillvägagångssätt när det gäller att utmana. Han lyfter 

fram frågor som -Vad är det vi inte talar om? -Vad borde vi tala om? -Vad händer om vi inte 

gör något? -Vilken framtid önskar vi oss? Här belyses samtalet som ett sätt att vända sig till 

varandra. Detta gestaltas genom olika faser, här belyses hur en person tar sig an en konflikt 

eller ett problem. Författaren menar att det finns olika sätt att lyssna. Här belyses den så 

kallade skyttegraven, där lösningen till ett problem är själva problemet. Inom detta sätt finns 

bara en enda strävan och det är att ha rätt. Det andra konceptet är den så kallade vinn–vinn. 

Här skapas olika motsatser som bildar en kompromiss. Här blir båda sidor antingen vinnare 

eller förlorare. Denna förändring karaktäriseras som en förändring av första ordningen. En 

helt annan väg kallas aktivt avvaktande. Att försöka lyssna utan motstånd. Båda parter tolkar 

och är nyfikna på vad den andre säger.  

 

Därefter kommer en ny fas som av Ahrenfelt (2013) kallas för utforskande dialog. Här 

granskas nya vägar att ta sig ur det som författaren kallar för tankens fängelse. Efter det 

kommer den genererande dialogen, där nya möjligheter undersöks. Här är kreativiteten stark. 

Vidare redogör författaren för det mentala svängrummet. Med det menas att personen gärna 

håller sig i sitt tankemönster där personen är trygg. Det är tufft och utmanande att tänka nytt. 

Författaren belyser vidare att om en person vill utmana sitt mentala svängrum kan personen 

läsa sådant den inte tidigare läst och tala med människor den vanligtvis inte talar med. Nu 

redogörs förändringar av första ordningen i samma litteratur, vilket då är förändringar inom 

systemet. Människor tänker därmed likvärdigt, de löser problem på samma sätt som tidigare. 

Detta utmanar inte organisationen som sådan. En förändring av andra ordningen medför 

däremot att tankemönster och struktur ändras. Därmed sker förändringar i agerandet vilket 

medför att hela systemet får ett nytt utseende och innehåll.  

 

Augustinsson och Brynolf (2012) tar upp diskursen kring “edge of chaos”. Genom det menar 

författarna att om du på en skola ser oordning, ordning, kontroll och icke kontroll som en 

tillgång istället för ett hinder skulle detta på sikt mynna ut i progression och ur detta växer 
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lärande. Här finns möjligheten att interagera med varandra istället för mot varandra. Vidare 

belyser Augustinsson och Brynolf (2012) att detta är en början på en bearbetning av ensidiga 

tolkningar. Tillvägagångssättet är användbart i denna kontext och med detta tankesätt kan 

specialpedagogens profession som förändringsagent bana väg för ny kunskap om inte 

avvikelser betraktas som en egenskap som något negativt, utan istället som en tillgång. 

 

2.5 Specialpedagogens roll i förändring och utveckling 

Enligt Persson (2013) är specialpedagogens roll viktig i det pedagogiska arbetet inom både 

skola och förskola. Specialpedagogen tillsammans med förskolechefen ansvarar för att arbetet 

med lärmiljön i förskolan utvecklas och blir av god kvalité. Beroende på den aktuella 

verksamhetens behov används specialpedagogens kompetens. Även Palla (2009) menar att 

specialpedagogens uppdrag är att identifiera och undanröja faktorer i lärandemiljöerna som 

orsakar att barnen får svårigheter. En central uppgift för specialpedagogen, enligt Palla (2009) 

är att ge stöd till arbetslag genom rådgivning. Persson (2013) håller med Palla (2009) i detta 

men menar även att specialpedagogens viktiga arbetsuppgifter är att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare till hela arbetslag men även till enskilda pedagoger. Det kan 

handla om att utveckla arbetsformer och arbetssätt genom att kartlägga och analysera barnens 

behov i verksamheten. Det kan även handla om att medverka i individuella planeringar. Även 

von Ahlefeld Nisser (2009) anser att specialpedagogens främsta roll handlar om 

professionella samtal. Ett kunskapande samtal där personerna ges möjlighet att tala om sitt 

lärande. Lindgren (2007) hänvisar till Rönnerman att aktionsforskning har sin utgångspunkt i 

praktiken. Figur 1 åskådliggör samarbetet mellan forskning och verksamma på fältet i fokus. 

Samarbetet syftar till att skapa förändring som utvecklar verksamheten på sikt. 

 

 

Figur 1. Modell över handledning Lindgren (2007, s. 148) via Tiller. 
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Specialpedagogens roll som handledare inom aktionsforskning, vilket Lindgren (2007) 

beskriver via Tiller, redogör för en viktig beståndsdel och finns i andra skiktet, som ett bollplank 

där tankar sätts i ljuset så att nya vägar hittas under bearbetningen. Sista skiktet är forskaren 

som utgör ett ramverk runt förändringen. Forskaren bidrar med en teoretisk referensram, vilket 

ger tyngd åt förändringsarbetet. Centrala byggstenar i aktionsforskningen är 

pedagogerna/arbetslaget i centrum, deras egna frågor samt deras agerande som blir avgörande 

för hur innovationen ter sig.  

 

Att dokumentera händelseförloppet är även det avgörande för att progression skall uppnås, det 

innefattar att reflektera samt observera vad som sker. Händelseförloppet kan konkretiseras och 

gestaltas av en uppåtgående spiral där följande begrepp är inkluderande, se figur 2. Planera, 

agera, observera och reflektera, gör att det på sikt sker en progression, enligt Lindgren (2007) 

som i sin tur hänvisar till Rönnerman.  

 

 

Figur 2. Uppnå progression genom att dokumentera händelseförloppet.  

(Egen tolkning enligt Lindgren, 2007.) 

 

Genom aktionsforskning utvecklas ett nära samband mellan kunskap och teori. Nilholm (2012) 

hävdar att i specialpedagogik är det svårt att utkristallisera det centrala, eftersom det inte finns 

en kärna utan flera och som dessutom förändrats över tid. Det viktigaste är att se hur de olika 

beskrivningarna av specialpedagogikens kärna relaterar till varandra. Idag finns en generell 

enighet kring att utveckling och lärande sker genom samspel mellan olika faktorer på olika 

nivåer, från individnivå till samhällsnivå. Enligt Lansheim (2010) ses forskning som en process. 

Genom en process samt litteratur får vi upp ögonen för frågeställningar och utifrån svaren vi 

får, bildar vi oss ny kunskap. 
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Detta leder i sin tur till nya frågor och nytt sökande eftersom den innestående kunskapen bidrar 

till att få insikt i det vi redan vet samt bli medvetna om det vi inte vet (Ahlberg, 2009). 

Vidare lyfter Ahlberg (2009) fram sex teser som anses vara av betydelse och ger en översikt i 

utpekandet av vetenskapen. 

 

1.Vetenskaplig verksamhet syftar till kunskap, förståelse och insikt. 

Utgångspunkten här är att vara vetgirig och att genom nytänkande skapa nya vägar som i sin 

tur leder till ny kännedom. 

 

2.Vetenskaplig verksamhet är inte privat. 

Den kunskap du vill skaffa dig ska gagna andra, inte bara en gynnare. Kunskapen ska därmed 

kunna delges andra, vetandet ska kunna utsättas för analyserande inspektion. 

 

3.Vetenskaplig verksamhet karakteriseras av rationellt tänkande och systematik, men även av 

kreativitet, inlevelseförmåga och fantasi. 

Undersökarens skicklighet att klassificera, utforska modeller och skiljaktigheter är av stor vikt 

för vad forskningen leder fram till. Det är också av värde att kunna utforma pragmatiskt stöd 

för realiteter och resonemang. 

 

4.Vetenskaplig verksamhet har ett kritiskt inslag som kräver ett visst mått av distans till den 

egna verksamheten – en reflekterande hållning. 

Forskningsprocessen vacklar ofta mellan närhet och distans. Även den kunskap och de 

slutsatser som ligger väl förankrade hos utövaren måste evalueras och utsättas för återspegling 

och opposition. Detta kan i sig vara en större utmaning än att urholka sig i det icke bekanta. 

 

5.Vetenskaplig verksamhet inbegriper etiska och moraliska överväganden. 

Etik och moral måste vara en central del i forskandet som sådant. Att ha vetskapen om 

kunskapstillskottet är ett måste för att det inte ska medföra negativa följder för individen. 

6.Vetenskaplig verksamhet ska både ha teoretisk och praktisk relevans. 

Vetenskapliga modeller och tillämpning i verkligheten skall utvecklas och göra sig förstådda i 

forskningen. Forskningen som är riktad mot utbildning och skola skall medverka till både 

kunskapsbildning och tankemässig kunskapsutveckling i både lärmiljön och samhället. 
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Von Ahlefeld Nisser (2009) skriver även att specialpedagoger efter avlagd examen ska visa 

förmåga att vara kvalificerade samtalspartners och rådgivare för kollegor, föräldrar med flera.  

De kunskaper och färdigheter som en specialpedagog ska ha, beskrivs på följande vis i 

Högskoleförordningens examensordning (SFS 2017:284): 

“För specialpedagogexamen ska studenten 

-visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings-och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sambandets betydelse för yrkesutövningen, och 

-visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. 

Färdighet och förmåga 

För specialpedagogexamen ska studenten 

-visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

-visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. 

-visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 

med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer, 

-visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 

-visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.” 

 

Persson (2013) menar att det ställs stora krav på specialpedagogens kompetens. Han menar 

även att examensordningen har förändrats då den tidigare även innehöll att specialpedagogen 

aktivt skulle kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Idag innebär det enligt Persson 

(2013) att specialpedagogen inte har i uppgift att undervisa elever. Det gör att kraven på 

specialpedagogens kompetens och professionella handlag ökar än mer. I enlighet med 

intentionerna krävs det att förskolechefen ger specialpedagogen mandat för att kunna klara ut 

sitt uppdrag. 
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2.6 Grupper och dess processer 

Motstånd från ett arbetslag aktiveras vid all förändring men i olika stor utsträckning. Det 

gäller att förankra förändringsarbetet i arbetslaget för att de ska vilja byta ut tryggheten de har 

idag till osäkerheten om en vinst i framtiden. För att skapa ett gott arbetsklimat i arbetslaget 

krävs samarbetsförmåga som innebär att lyssna, lära och uttrycka sin egen professionella 

kompetens för att åstadkomma den bästa gemensamma lösningen (Sandberg, 2006). Enligt 

Sandberg (2006) kännetecknas kommunikationen i framgångsrika arbetslag av att de var och 

en jobbar för arbetslagets bästa genom att i samförstånd diskutera sina olika uppfattningar. De 

synar varandras uppfattningar noggrant och uttalar sina åsikter och sin frustration öppet. De 

försöker förstå varandra genom att ställa frågor och för att klargöra synpunkter. Fler 

framgångsfaktorer för ett arbetslag i förändring är att visa respekt för varandra och undvika att 

förolämpa sina kollegor. Arbetslaget behöver ta till vara på nya idéer oavsett vem i arbetslaget 

som lägger fram idén. Att ifrågasätta förslag och idéer kan kännas obehagligt och svårt. 

Genom att kritisera en idé utmanas det goda klimatet i arbetslaget. Det gäller därför att 

personerna i arbetslaget kan skilja mellan sak och person (Sandberg, 2006).  

 

Skolverket (2005) menar att för att få ett fungerande arbetslag krävs gemensamma 

värderingar, konsensus gällande barns utveckling och lärande utifrån de gemensamma mål 

som satts upp. Arbetslaget behöver även få stöd från den pedagogiska ledningen. Stödet skulle 

kunna innebära att få tid för att reflektera över sitt arbete och sin framtida utveckling. I vissa 

fall kan konsultation av externa experter vara nödvändig i ett utvecklingsarbete (Skolverket, 

2005). Skolverket (2005) menar även att det är viktigt att det i arbetslaget finns 

högskolekompetent personal som har kunskap om barn i förskoleåldern. För att få en hög 

professionalitet i förskolan krävs det att kommunen satsar på erfaren och välutbildad personal. 

Kommunen behöver arbeta aktivt med personalens kompetensutveckling samt andra 

personalutvecklande åtgärder för att bibehålla och kvalitetssäkra förskolan. Detta är extra 

viktigt då verksamheten ständigt utsätts för förändringar.  

 

2.7 Handledning och samtal som metod i förändringsarbete 

Enligt Gjems (1997) är arbetsdagen för de som arbetar med människor kännetecknad av 

ständig förändring. Dessa yrkesgrupper har krav och förväntningar på sig från samhället i 

stort i form av riktlinjer, lagar och anvisningar. Krav och förväntningar utvecklas även mellan 

människor med olika viljor och tankesätt. Vissa yrkesgrupper arbetar med människor som 
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hamnat i besvärliga och ansträngda livssituationer. Det ger yrkesutövarna stora utmaningar på 

både det personliga och professionella planet. För att kvalitén på arbetet med människor ska 

bli bra, krävs det att yrkesutövarna är anpassningsbara och föränderliga. De behöver känna av 

när samhället och människorna förändras och då tänka nytt och använda kunskap på ett nytt 

sätt. Johansson och Heide (2011) menar att förändringstakten har ökat markant. Den 

vanligaste orsaken till förändring är för att anpassa verksamheten till omvärlden. Gjems 

(1997) anser att trygghet, stabilitet och struktur behöver finnas i balansgång med förändring 

och utveckling. Att befinna sig i ständig förändring och utveckling kräver professionalitet 

bland yrkesutövarna. Handledning kan då vara ett redskap till att utveckla kompetens. 

Handledning i grupp har klara fördelar framför individuell handledning just för att deltagarna 

lär sig mycket av varandra. Det blir en större kunskapsmängd när det är flera personer som 

samlas.  

 

Thornbergs (2013) erfarenhet är att när folk förstår meningen med det som ska ske, så har de 

också ofta redskapen att komma vidare. Åberg (Kroksmark & Åberg, 2007) kallar det för 

kollektiv reflektion och menar att de handledda grupperna kan få deltagarna i gruppen att 

sluta upp bakom gemensamma mål. De får möjlighet att stärka relationer, tona ned konflikter, 

låta enighet växa fram, jämna ut skillnader och få större förståelse för varandras sätt att tänka. 

Det i sin tur kan medföra en ökad anpassning till arbetsplatsens förväntningar och krav, alltså 

ett anpassningsinriktat lärande. Enligt Gjems (1997) utmanar personerna i 

grupphandledningen varandras kunskapssyn och kommer ofta med goda råd i sakfrågor. Det 

är dock viktigt att deltagarna i handledningsgruppen kommer från olika avdelningar men med 

likadan utbildningsbakgrund samt jämförbar tjänsteanställning. Om utbildningsbakgrunden 

och professionsinnehållet varierar mycket i handledningsgruppen kan deltagarna få 

svårigheter att känna igen sig hos varandra och svårt för att utveckla ömsesidig förståelse. 

Personer från samma arbetsplats har liknande svårigheter. De får svårt att ställa ingående 

frågor till varandra om samband och om konsekvenser av handlingar. Gjems (1997) menar att 

det bör avsättas ca två timmar per tillfälle till handledning i grupp. Då får deltagarna 

tillräckligt med tid till att fördjupa de frågor som de tar upp. Gjems (1997) anser även att 

handledningsgrupperna bör vara fasta. Detta på grund av att deltagarna så fort som möjligt ska 

ha möjlighet att knyta stabila och nära kontakter. Eftersom det kan ta tid att bli bekant med de 

andra deltagarna så är det nödvändigt med fasta och stabila grupper. Det är även viktigt att 

handledningsgruppen träffas på fasta tider och på samma plats, en plats där gruppen har 

möjlighet att prata ostört. Det bör även vara jämna intervaller mellan varje session. Att träffas 
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var fjortonde dag, på fasta dagar och tider, har visat sig fungera mycket bra. Enligt Killén 

(2008) bör den optimala gruppen inte ha fler än fem deltagare. Gruppens storlek måste vara 

sådan att alla kan få möjlighet att presentera sakfrågor men även kunna bidra till andras 

sakfrågor.  

 

2.8 Sammanfattning av teoretiska ramverk samt tidigare forskning 

Studien utgår från reflekterande forskning enligt Alvesson och Sköldberg (2008) samt den 

fenomenologiska filosofin som ramverk vilken presenteras av Kvale och Brinkmann (2014). 

Ahrenfelt (2013) belyser vikten av motstånd för att nå framgång i en process, det finns ett 

flertal sätt att ta emot samt lägga fram en förändring. Dessa tillvägagångssätt lyfter författaren 

fram genom att belysa att man som handledare kan ställa frågor som utmanar. Vidare 

beskriver Sandberg (2006) på vilket sätt pedagoger bemöter förändringar. Kapitlet belyser 

även via Gjems (1997) specialpedagogens profession, grupper och dess processer. Ahlberg 

(2009) framhäver hur handledning skulle kunna underlätta i ett förändringsarbete till exempel 

genom aktionsforskning.    
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för den metod och forskningsansats som ligger till grund för studien. 

Därefter beskrivs urvalet av undersökningsgruppen, studiens genomförande samt hur 

resultatet bearbetats. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. 

 

3.1 Val av metod 

Syftet med den här studien var att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till 

förändringar som de möter i sitt yrkesliv. Vidare syftade studien även till att belysa 

pedagogernas syn på specialpedagogens funktion som förändringsagent i 

förändringsprocessen.  

För att uppnå syftet med studien valde vi att använda oss av fokusgrupper. Enligt Wibeck (2010) 

ger fokusgrupper det sammanhang och det djup som behövs för att vi som forskare ska få 

möjlighet att fördjupa vår förståelse av vad som finns bakom pedagogernas tankar och 

erfarenheter. Samma författare menar att fokusgruppens speciella styrka är just att deltagarna 

uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter och tankar och jämföra dem med varandra. 

Att använda sig av fokusgruppsmetoden kommer att utveckla nya idéer som formats i ett socialt 

sammanhang. Dessa nya idéer hoppades vi skulle generera svar på vår fråga angående 

specialpedagogens funktion som förändringsagent i förändringsprocesser.  

Vi var dock medvetna om att det även finns svagheter med fokusgrupper. En svaghet enligt 

Wibeck (2010) har med samtalsledarens roll att göra. I vissa fall styr samtalsledaren 

diskussionens form och dagordning snarare än att låta deltagarna i gruppen utföra det 

kommunikativa arbetet. Att samtalsledaren/intervjuaren påverkar resultatet är dock inte en 

svaghet enbart i fokusgruppen utan även i individuella intervjuer och i enkätundersökningar. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en nackdel med fokusgrupp kan vara att 

gruppinteraktionen minskar samtalsledarens kontroll av intervjuns förlopp. Dessutom kan en 

livlig interaktion utmynna i en kaotisk intervjuutskrift. Vi kände ändå att det var just 

fokusgruppsmetoden som skulle passa in i vårt arbete. Att vi nu var medvetna om metodens 

svagheter gjorde att vi kände oss väl förberedda för att axla rollen som samtalsledare. 
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3.1.1 Fokusgrupp 

En fokusgrupp kan enligt Halkier (2010) bestå av flera intervjupersoner som leds av en 

samtalsledare. Wibeck (2010) skriver att Dunbar (1997) menar att fokusgruppen inte ska 

inbegripa fler än fyra personer. Är gruppen större går det inte att behålla allas 

uppmärksamhet. Wibeck (2010) uttrycker vidare genom Svedberg (1992) att det finns flera 

fördelar med att vara färre antal personer i en fokusgrupp. Det blir lättare att både ge och få 

återkoppling i en mindre grupp. Alla gruppens medlemmar får tid till att uttrycka sina åsikter, 

ställa frågor och möta de andra deltagarnas argument. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 

det i fokusgruppen är viktigt att få fram flera synpunkter på det som står i fokus för 

diskussionen. Samtalsledarens uppgift är att presentera diskussionsämnet och se till att det 

skapas en diskussion. Det är även samtalsledarens uppgift att skapa en bra atmosfär i gruppen 

och ett tillåtande klimat som gör att deltagarna vågar uttrycka sina åsikter i frågan. Halkier 

(2010) menar att fokusgrupper kan ge möjlighet för deltagarna att diskutera uppfattningar som 

annars varit självklara och på så sätt vara tydliga med sina åsikter och ställningstaganden. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det inte meningen att deltagarna ska nå konsensus 

angående de frågor som diskuteras. Det är inte heller meningen att de ska finna gemensamma 

lösningar. Samtalsledaren vill däremot att deltagarna för fram sina olika uppfattningar i en 

fråga. För att ge deltagarna möjlighet att diskutera fritt kring frågorna, bör samtalsledaren vara 

empatisk men även aktivt lyssnande. 

 

3.2 Undersökningsgrupp 

Inbjudan till att delta i vår studie skickades ut till 21 olika arbetslag i en medelstor kommun i 

södra Sverige. Vi fick inga svar från något av arbetslagen. Vid ytterligare förfrågan, som 

denna gång var muntlig, svarade tre av arbetslagen att de diskuterat och kommit fram till att 

de ville ställa upp på gruppintervjun. De tre arbetslagen tillhör samma förskolechefs område 

och har idag tillgång till en specialpedagog som arbetar 80 procent. Specialpedagogen 

ansvarar för tio olika arbetslag. 

 

3.3 Genomförande 

Vi skickade ut missivbrev i samband med inbjudan till att delta i gruppintervjun. Arbetslag 

nummer tre bad om att få frågorna innan intervjutillfället. Frågorna skickades ut till arbetslag 

nummer tre, en vecka innan det var dags för dem att medverka i intervjun. Gruppintervjuerna 

hölls i arbetsrummet eller personalrummet på respektive förskola. Vi var båda med under 
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intervjun. En av oss höll i intervjun och den andre kompletterade med tilläggsfrågor vid 

behov. Vi spelade in intervjun med hjälp av två surfplattor. En surfplatta som spelade in både 

ljud och bild och en surfplatta som enbart spelade in ljud. Vi började intervjun genom att 

presentera oss och varför vi var där. Vi gick även igenom förhållningsregler som att låta alla 

komma till tals och prata en i taget. Därefter ställdes de frågor som vi hade förberett (se bilaga 

Intervjufrågor). 

 

3.4 Bearbetning 

Gruppintervjuerna transkriberades och därefter bearbetades resultatet. Genom att utgå från vår 

frågeställning samt systematiskt ta intervjufråga för intervjufråga har vi funnit flera olika 

teman i intervjuerna. Resultatet redovisas i löpande text där även vissa relevanta citat 

presenteras. Vi har använt oss av meningskoncentrering som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) innebär att intervjupersonens yttranden dras samman till kortare formuleringar. Långa 

uttalanden har därav komprimerats och huvudinnebörden av det som sagts har formulerats om 

i några få ord. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

En intervju av god kvalité ger enligt Lantz (2007) användbar information som både har 

validitet samt reliabilitet. Enligt Wibeck (2010) påverkas samtalet av stämningen i 

fokusgruppen. Validiteten i svaren hos intervjupersonerna behöver därför evalueras av 

forskaren efter varje intervjusamtal. Vi upplever att stämningen i fokusgrupperna i vår 

undersökning var öppen och avslappnad vilket enligt oss bidragit till trovärdighet i 

intervjupersonernas uttalanden. För att kontrollera reliabiliteten i en undersökning ska andra 

forskare enligt Kvale och Brinkmann (2014) ha möjlighet att reproducera 

undersökningssituationen. Att återskapa intervjusituationen och få samma resultat ser vi inte 

som en möjlighet i vår undersökning då intervjun skett som ett samtal mellan flera personer 

som i sin tur kommit till intervjun i sin unika dagsform. Vi menar ändå att reliabiliteten ökade 

i och med att intervjuerna spelades in med både ljud och bild. På så sätt har det funnits 

möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna när frågetecken kring ett uttalande har uppstått. 

Enligt Wibeck (2010) samt Kvale och Brinkmann (2014) är det inte möjligt att uppnå ett 

generaliserat resultat för en population genom intervjuer eftersom det blir ett för litet urval. 

Då vår undersökning är begränsad till nio intervjupersoner i tre fokusgrupper kan vi alltså inte 



 

24 
 

dra några allmänna slutsatser som stämmer överens över hela Sverige. Vi upplever dock att 

resultatet stämmer överens med de personer som intervjuades samt deras arbetsplatser. Det 

kan eventuellt även stämma överens med det förskoleområde som deras arbetsplats tillhör. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 

Muntlig samt skriftlig information angående rapportens syfte har kommit pedagogerna till del 

enligt fyra forskningsetiska principer. Den första principen som är informationskravet innebär 

enligt Vetenskapsrådet (2011) att personen som medverkar måste få information om dess roll 

i arbetet, innan personen medverkar. Samtyckeskravet innebär att personen som medverkar 

får möjlighet att själv bestämma om hon eller han vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet 

innebär att personen som intervjuas ska känna att dess namn och identitet inte kan spåras. Det 

innebär att obehöriga inte ska kunna ta reda på vem som medverkat och att intervjupersonen 

är helt anonym. Den fjärde etiska principen är nyttjandekravet som innebär att pedagogen får 

information om att deras svar endast användas till forskningsändamål vid detta 

undersökningstillfälle. 
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4. Resultat 

För att komma fram till ett resultat utifrån vår frågeställning “Hur kan vi som 

specialpedagoger stärka pedagoger i förskolan i deras process att ta emot förändringar?” har 

vi delat upp resultatet i fyra olika teman. De teman som utkristalliserats i resultatet är 

pedagogers attityder till förändring, återkoppling/reflektion, utbildning samt tid. Vi avslutar 

resultatet med en kort sammanfattning som speglar specialpedagogens roll. Pedagogernas svar 

presenteras i löpande text samt med utvalda citat som berör varje tema. 

 

4.1 Pedagogers attityd till förändringar 

Temat “Pedagogers attityd till förändringar” innefattar förändringar som intervjupersonerna 

har varit med om i sin verksamhet, förskolan. Förändringarnas storlek och omfattning varierar 

efter hur länge intervjupersonerna arbetat inom förskolan. Förändringar som nämns i 

fokusgrupperna är: 

 

“-läroplanens intågande som innebär ett förstärkt pedagogiskt ansvar”  

“-ökat antal barn i barngruppen” 

“-ökade krav på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete”  

“-längre avstånd mellan verksamhet och förskolechef” 

“-kulturell mångfald” 

“-när barn med särskilda rättigheter kom in i förskolan” 

“-mindre tid för planering” 

“-legitimerade förskollärare” 

“-schemalagd pedagogisk utvecklingstid”  

“-personalförändringar” 

“-omorganisation kring antal avdelningar och barn per avdelning” 

“-flytt till nya lokaler” 

“-kommunala förändringar … till exempel personalprogrammet” 

“-åldershomogena barngrupper” 

  -ändra struktur/rutiner över dagen, “till exempel hur och var frukten ska serveras” 

 

Fokusgrupp B talar om förändringar som inte hinner förankras innan nästa förändring ska 

implementeras. Förändringarna i sig behöver dock inte vara dåliga. Många diskussioner som 

förändringen har föranlett till, har varit bra och intressanta. Däremot upplevs det som att 

förändringen bara rinner ut i sanden. En annan förändring som fokusgrupp B berättar om är 
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omorganisationen kring antal avdelningar och barn per avdelning på förskolan där de arbetar. 

De berättar om fördelarna med två storavdelningar jämfört med fyra avdelningar som de har 

idag. Nu står de även inför en stor förändring i och med att förskolan ska flytta till tillfälliga 

lokaler. Intervjupersonerna ser positivt på flytten. De berättar att lokalen de ska flytta till gör 

att förskolan får ta tillbaka det gamla arbetssättet då de hade två storavdelningar. Det kan bli 

nyttigt för pedagogerna eftersom de troligtvis har glömt bort fördelarna som de hade i och 

med två storavdelningar. Det kan även vara så att det numera passar in mer i tiden, då 

pedagogerna frekvent deltar i möten av olika slag. Med storavdelningar kan pedagogerna 

hjälpa varandra mer vid sådana tillfällen. Det blir inte lika sårbart om någon pedagog är 

frånvarande. Idag har dock deras förskola fler barn per avdelning samt barn som har fler 

timmar schemalagda än tidigare. Det är därför inte säkert att det skulle fungera lika bra med 

storavdelningar idag som det gjorde då. 

 

Intervjupersonerna har olika upplevelser inför olika förändringar. Förändringar som 

intervjupersonerna själva påverkar upplever de lättare att ta till sig än de förändringar som 

någon annan bestämt ska gälla. I fokusgrupp A kommer det fram många idéer kring 

förändringar i verksamhetens miljö. Idéerna presenteras för kollegorna därefter diskuterar de 

och kompromissar i arbetslaget för att få en bra lösning för alla. En av intervjupersonerna i 

fokusgrupp A upplever det positivt med förändringar och vill gärna att saker och ting ska 

förändras snabbt. En annan är inte emot förändringar men behöver få fundera på förändringen 

några dagar innan den verkställs.  

 

“-Även att jag inte är emot förändringar så men jag kanske behöver få reda på det på 

måndagen och tänka igenom det och säga på fredagen att det känns ok.” 

 

I fokusgrupp B upplever intervjupersonerna att de i allmänhet är positiva till förändringar. En 

av intervjupersonerna påtalar dock att förändringen angående den pedagogiska 

utvecklingstiden inte varit positiv. Den förändringen försämrade förutsättningarna angående 

planering för pedagogerna. Vidare anser fokusgrupp B att möten där pedagogerna träffar 

specialpedagogen och diskuterar pedagogiska frågor är en stor fördel. Det är nyttigt när någon 

kommer utifrån och vågar säga vad de tänker. De kanske tänker på ett annat sätt. Det kan 

dock vara svårt att ta till sig av kritiken. Först kanske det känns svårt att hålla med men tillslut 

när personen har tänkt en runda till så håller man med.  
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“-Jag tycker att det är skönt när någon vågar säga lite sådär. Sen kanske man inte håller med 

men det kanske man gör tillslut. Mm ja det är nyttigt med någon utifrån.” 

 

När det gäller förändringar kanske det går att prova sig fram. Fungerar det inte så går det att 

prova på ett annat sätt och arbeta in lite teknik som det sen går att bygga vidare på. Ibland kan 

det även vara svårt att stå fast vid sin åsikt i ett nytt arbetslag. I fokusgrupp C berättar en av 

intervjupersonerna att den egna privata ryggsäcken spelar en betydande roll i hur vi upplever 

arbetsrelaterade förändringar. Kommer det flera stora förändringar i ens privata liv så kanske 

det behövs vara som vanligt på jobbet. En annan intervjuperson i fokusgrupp C tänker att när 

du är trygg i ditt arbetslag så vågar du kasta dig ut. Känner du att du är trygg och att alla håller 

varandra om ryggen då går det att göra de här förändringarna. Det gäller att arbetslaget gör 

förändringen tillsammans. 

 

4.2 Återkoppling och reflektion 

I fokusgrupp A belystes att det för att kunna hantera en förändring behövs återkoppling och 

reflektion som ett verktyg. Det är av vikt att få specialpedagogiskt stöd hela vägen genom en 

process. Det tar ofta slut efter en diskussion. En klar fördel är om arbetet blir långsiktigt så att 

det går att hinna reflektera. 

 

“-Jag känner iallafall att jag hade velat ha lite mera stöd med vissa barns beteenden, ja och hur 

vi kan hantera det. Funkar inte det så kanske man kan ha någon uppföljning. Så att vi fått stöd 

hela vägen, inte bara en diskussion och sedan är det slut, sedan får vi klara oss, lite mer 

långsiktigt.” 

 

I fokusgrupp B anser en av intervjupersonerna att reflektion samt återkoppling inte tillämpas 

så som det borde. Önskvärt hade varit att specialpedagogen utmanade pedagogerna med 

frågor som “Vad har hänt sedan sist?” och “Vad har ni gjort för att nå resultat här i 

arbetslaget?” Om det dessutom finns kontinuitet i specialpedagogens närvaro, blir det lättare 

att upprätthålla en jämnare kommunikation med både barngrupp och pedagoger. Det är av 

vikt att hela arbetslaget får tillfälle att gå tillsammans för återkoppling och reflektion. Det 

upplevs som svårt att informera sina kollegor den bild och den information som delgivits 

under mötestillfället. Genom att alla är närvarande blir det lättare att föra en dialog kring 

återkopplingen. I fokusgrupp C diskuteras nackdelen med att samtliga pedagoger i arbetslaget 

inte blir frilagda för att reflektera eller diskutera. En intervjuperson i fokusgrupp B menar att 
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alla inte tänker lika och det behöver lyftas och belysas vid dessa tillfälle för att en förändring 

skall vara en framgångsfaktor.  

 

Återkopplings- eller reflektionstillfällena skulle kunna vara med cirka fyra till sex veckors 

mellanrum enligt fokusgrupp B. Flera av intervjupersonerna i de olika fokusgrupperna menar 

att de skulle ha möjlighet att skapa tid för att reflektera tillsammans med specialpedagogen i 

cirka trettio minuter per gång. Att specialpedagogen kommer ut med jämna mellanrum och 

stämmer av, samt är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet där arbetslaget är hjälpta av 

mycket input är en fördel enligt fokusgrupp C. Arbetslaget behöver få lite respons över vad 

som är ok eller inte, det är viktigt att föra en dialog. Fokusgrupp C belyser vikten av att 

specialpedagogen själv har satt sig in i det systematiska kvalitetsarbetet, för att kunna 

återkoppla på ett adekvat sätt. Om chefen och specialpedagogen läser det systematiska 

kvalitetsarbetet samt besöker barngruppen ser de vad pedagogerna behöver ha stöttning i samt 

vilka resurser de behöver.  

 

Intervjupersonerna i fokusgrupp B menar att en specialpedagog som finns tillgänglig har 

lättare att ge återkoppling. Det är av vikt att få knyta an till det som pratats om innan. På det 

viset finns en chans att få upp ögonen på det igen och lyfta upp det igen och vända på det 

några extra gånger. Då blir det lättare att genom reflektion upptäcka brister tillsammans i 

arbetslaget. Det blir även lättare att arbetslaget tillsammans med specialpedagogen kan nå 

progression genom att återkoppla, reflektera samt föra en dialog. Att sätta sig i reflekterande 

samtal med specialpedagogen både när det fungerar friktionsfritt samt när det är turbulent är 

en hjälp i rätt riktning när det gäller förändring anser en av intervjupersonerna i fokusgrupp C. 

En idé är att specialpedagogen i förväg tillsammans med pedagogerna bestämmer vad och hur 

stödet, återkopplingen samt reflektionen skall gå till. Att till exempel under tre månaders tid 

koncentrera sig på språket, eftersom arbetslaget anser sig behöva input i detta. Det långsiktiga 

arbetet kommer återigen upp som en framgångsfaktor i förändring. I dessa samtal är dialogen 

en oerhört viktig pusselbit. Specialpedagogen är enligt dessa intervjupersoner ett bollplank, en 

partner i reflektion, inte en expert i en roll som någon som åtgärdar. Specialpedagogen är 

dock den som styr och låter alla komma till tals på sitt sätt.  

 

4.3 Utbildning  

Här belyses att det är viktigt att vi i förskolan är legitimerade som förskollärare eller 

specialpedagoger av de intervjuade.  Professionaliteten lyfts fram, det är även av vikt att läsa 
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mycket litteratur. En deltagare i fokusgrupp A lyfter fram att hen själv ofta plockar fram den 

kunskap som tillförts via utbildningen när arbetslaget ställs inför dilemman som till exempel 

en förändring i stort eller i smått. Det är som att gå tillbaka i sina tankar för att sätta igång en 

process. I intervjupersonens utbildning till förskollärare, fanns en kurs i specialpedagogik, den 

ansågs dock inte räcka så långt då det gällde att ge studenten en grund i specialpedagogik. 

Majoriteten av intervjupersonerna redogjorde för brister i den utbildning de gått när det gäller 

det specialpedagogiska perspektivet. De ansåg att den specialpedagogiska kursernas innehåll 

inte var adekvat och ej heller relevant när det gällde att få konkreta begrepp om verkligheten.   

En av de intervjuade delgav sina tankar kring detta då hen i motsats till de övriga var relativt 

nöjd med sin utbildning när det gällde just den specialpedagogiska diskursen. 

Intervjupersonen som är utbildad till lärare (F-6) beskrev det som att de fick verktyg i den 

specialpedagogiska kursen samt i den verksamhetsförlagda utbildningen till att ta på sig de 

specialpedagogiska glasögonen.  

 

En av deltagarna i fokusgrupp C delger att hen tycker det hade varit av vikt att även 

specialpedagoger fått gå utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete precis som några av 

förskollärarna fått göra. Då hade förändringen med det systematiska kvalitetsarbetet kunnat få 

ett mer fast avstamp.  

 

 “Det hade varit bra om ni (specialpedagoger) med hade gått en sådan utbildning (systematisk 

kvalitetsarbete) så att vi kunde bollat med er då ju om hur vi skulle skriva.” 

 

En av intervjupersonerna menar att specialpedagoger är en ny yrkeskategori där få vet vad 

professionen egentligen utövar. Några av intervjupersonerna lyfter det faktum att det hade 

varit bra om specialpedagogen hade kunnat nischa sig i sin utbildning. I slutskedet av intervju 

C kommer vi tillsammans fram till att detta mer innefattar en speciallärares profession. 

 

4.4 Tid 

Tid är även det ett genomgående tema genom samtliga tre fokusgrupper. Intervjupersonerna i 

fokusgrupp C redogör tillsammans för hur pedagogerna lägger mycket av sin dyrbara tid på 

administrativt arbete. Det innebär enligt de intervjuade att de inte har lika mycket tid i 

barngruppen. De kan inte lägga tid på det de själva önskar, till exempel tid i barngruppen eller 

mer tid för reflektion tillsammans med specialpedagogen och arbetslaget. 

Förändringar upplevs problematiska överlag men ännu mer om inte tid till eftertanke samt 
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återkoppling och reflektion finns. Om detta uteblir stagnerar förändringen, beskriver 

majoriteten av de intervjuade. En av de intervjuade beskriver att hen gärna vill få tid att tänka 

när det gäller förändring. Optimalt hade varit några dagars betänketid innan den egna åsikten 

ska behöva delges. Flera instämmer i detta och i fokusgrupp A tillägger de att tiden bäst hade 

förvaltats genom fasta diskussionstillfällen eller reflektionstider tillsammans med 

specialpedagogen. På så sätt hade det funnits avsatt tid till detta och inte känts stressat när det 

plockas tid från barngruppen.  

 

I fokusgrupp B är samtliga eniga angående att cheferna ibland inte tänker igenom 

förändringar i den mån de skulle behöva tänkas igenom. Detta har hänt angående 

schemaläggning av utvecklingstid. Vid det tillfället visade pedagogerna sitt missnöje och fick 

då även gehör för detta, vilket fokusgrupp B ansåg vara positivt. Majoriteten av de intervjuade 

redogör för önskemålet av mer närvaro när det gäller specialpedagogen. Även det är en fråga 

om tid anser de.  

 

“- Drömmen är väl att man hade tid så att alla, hela arbetslaget kunde gått ifrån barngruppen 

om man säger och fått tid och att man visste att det var pedagoger som tog hand om barnen 

under den tiden.”  

 

Samtliga av de intervjuade i alla tre fokusgrupper belyste även att det som är avgörande kan 

vara hur stort område specialpedagogen har. De menar att en förändring blir lättare att 

genomföra när det finns tid samt när specialpedagogen känner arbetslagen och barngrupperna 

väl. I fokusgrupp B menar intervjupersonerna att de har tid att återkoppla tillsammans med 

specialpedagogen med jämna mellanrum: 

 

 

“-Ja en gång i månaden eller var sjätte vecka.” 

“-Hur lång behöver en återkopplingstid vara för att ni ska kunna få något ut av det?” 

“-Det kan räcka med en halvtimme skulle jag tro.” 

 

Majoriteten av de intervjuade i vår studie menar att förändringen stagnerar eller uteblir om det 

inte finns tid för återkoppling.  
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4.5 Sammanfattning. 

 

När vi sammanställer de tre intervjuerna ser vi att intervjupersonerna vill ha stöd från en 

specialpedagog i olika frågor. Två av de mest återkommande teman som vi upptäckte var 

återkoppling/reflektion och tid. Det handlar om att intervjupersonerna känner en frustration 

över att inte hinna med och inte hitta tid för att återkoppla/reflektera tillsammans med 

specialpedagogen och hela arbetslaget. De känner att det i nya arbetslag är positivt att få tid 

till att prata sig samman eftersom det är viktigt att få diskutera med sina nya kollegor.  

Intervjupersonerna vill inte bara ha en diskussion tillsammans och därefter klara sig själva. De 

vill ha återkoppling tillsammans med specialpedagogen.  

 

En viktig del i specialpedagogens uppdrag, enligt intervjupersonerna, är att specialpedagogen 

är närvarande i verksamheten och observerar både barngrupp och arbetslag. På så sätt blir 

specialpedagogen en del av verksamheten och ingen främmande person för barngruppen. 

Specialpedagogen har även fördelen att komma utifrån verksamheten och med andra ögon än 

pedagogerna se vad som skulle kunna göras annorlunda. Sålunda har specialpedagogen 

möjlighet att snabbt sätta in extra anpassningar som till exempel bilder. Därefter kommer den 

viktiga uppföljningen och återkopplingen till pedagogerna om vad specialpedagogen har sett i 

verksamheten. Intervjupersonerna ser gärna detta som ett långsiktigt arbete. En av 

intervjupersonerna berättade om en specialpedagog i en annan kommun som blivit stationerad 

i en verksamhet en längre period tills det blivit bra igen och problemen lagt sig.  

 

Vidare ser vi i resultatet att det intervjupersonerna vill ha av specialpedagogen är tips och råd 

i hur de kan hantera situationer och barns beteenden. De vill även ha råd i hur de ska tänka när 

det gäller att skriva i det systematiska kvalitetsarbetet. När det gäller det systematiska 

kvalitetsarbetet önskar intervjupersonerna att specialpedagogen läser arbetslagets mall och 

håller sig uppdaterad i hur pedagogerna arbetar och tänker. Pedagogerna vill alltså ha 

specialpedagogen som bollplank i olika former av pedagogiskt arbete samtidigt som de 

behöver utmaningen i att specialpedagogen ställer utmanande frågor till dem. Allt det här 

handlar egentligen om specialpedagogens delaktighet i förändringsarbetet. Även 

specialpedagogens mandat gentemot förskolechefen tas upp angående att diskutera vad det 

här arbetslaget behöver just nu för att klara av sin arbetssituation. Det kan handla om beslut 

om färre barn i barngruppen beroende på barngruppens eller arbetslagets sammansättning. 

Intervjupersonerna är dock osäkra på specialpedagogens roll. De vill gärna veta hur de kan 
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använda sig av specialpedagogen, vilka frågor de har rätt att ställa och hur mycket 

specialpedagogisk tid det är tänkt att varje avdelning ska få tillgång till per vecka. Med hjälp 

av det här arbetet hoppas vi att pedagogerna i det här området ska få svar på sina funderingar. 
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5 Teoretisk tolkning 

Som teoretisk tolkning har vi valt att använda oss av reflekterande forskning samt drag av 

fenomenologi, då det samstämmer väl med våra tankar om hur vi vill genomföra denna studie. 

Bogdan och Biklen (1992) menar att fenomenologi innebär att studera förhållandet mellan 

varseblivning och objekt, att förklara idéer och visa hur de ter sig. Det intressanta här blir, 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2012) att beskriva hur något i det dagliga arbetslivet konkret 

upplevs individuellt eller av grupper av medarbetare. Förespråkare för reflekterande forskning 

är företagsekonomerna Alvesson och Sköldberg (2008). De menar att reflekterande forskning 

kännetecknas av två grundelement nämligen tolkning och reflektion. Tolkningen görs, enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) med utgångspunkt i den världsbild, det tankesystem eller det 

synsätt, som både leder forskaren i valet av metod och som påverkar forskarens verklighets- 

och kunskapsuppfattning.  

 

5.1 Teoretisk tolkning av temat pedagogers attityder till förändring 

I skolverkets allmänna råd för förskolan (2013) framhålls vikten av pedagogernas 

förhållningssätt som präglar verksamhetens lärmiljö och därigenom påverkas klimatet i 

barngruppen. Ahrenfelt (2013) belyser förändringar av första ordningen, vilket då är 

förändringar inom systemet. Människor tänker därmed likvärdigt, de löser problem på samma 

sätt som tidigare. Detta utmanar inte organisationen som sådan. En förändring av andra 

ordningen medför däremot att tankemönster och struktur ändras. Därmed sker förändringar i 

agerandet vilket medför att hela systemet får ett nytt utseende och innehåll. I samtliga 

fokusgrupper diskuteras detta faktum på så vis att de intervjuade flertalet gånger belyser 

vikten av ett nära och förtroendeskapande klimat i arbetslagen. Detta anser de intervjuade 

vara avgörande för hur en förändring tas emot samt förankras i verksamheten. I Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) tydliggörs lärmiljön och att den är i ständig förändring. 

Arbetslaget ska arbeta tillsammans för att lek, lärande och utveckling erbjuds i en god 

lärmiljö. Det är arbetslaget som ska uppmärksamma, stimulera och stödja de barn som är i 

behov av särskilt stöd. Genom att stötta varandra i svårigheter som till exempel förändring 

menar en av intervjupersonerna i fokusgrupp C att det är avgörande för att progression ska 

uppnås, precis som vi belyste i hänvisningen ovan. Blossing (2013) påtalar vikten av att 

försöka lyssna utan motstånd. Intervjupersonerna i fokusgrupp C menar att när du är trygg i 

ditt arbetslag så vågar du kasta dig ut. Känner du att du är trygg och att alla håller varandra 

om ryggen då kan du göra de här förändringarna. Det gäller att arbetslaget gör förändringen 
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tillsammans.  

 

Enligt Sandberg (2006) kännetecknas kommunikationen i framgångsrika arbetslag av att de 

var och en jobbar för arbetslagets bästa genom att i samförstånd diskutera sina olika 

uppfattningar. De synar varandras uppfattningar noggrant och uttalar sina åsikter och sin 

frustration öppet. De försöker förstå varandra genom att ställa frågor och klargöra synpunkter. 

Fler framgångsfaktorer för ett arbetslag i förändring är att visa respekt för varandra och 

undvika att förolämpa sina kollegor. Arbetslaget behöver ta till vara på nya idéer oavsett vem i 

arbetslaget som lägger fram idén. Att ifrågasätta förslag och idéer kan kännas obehagligt och 

svårt. Åberg (Kroksmark & Åberg, 2007) kallar det för kollektiv reflektion och menar att de 

handledda grupperna kan få deltagarna i gruppen att sluta upp bakom gemensamma mål. De 

får möjlighet att stärka relationer, tona ned konflikter, låta enighet växa fram, jämna ut 

skillnader och få större förståelse för varandras sätt att tänka. Det i sin tur kan medföra en 

ökad anpassning till arbetsplatsens förväntningar och krav, alltså ett anpassningsinriktat 

lärande. Personer från samma arbetsplats har liknande svårigheter. De får svårt att ställa 

ingående frågor till varandra om samband och om konsekvenser av handlingar. Sandberg 

(2006) menar att för att skapa ett gott arbetsklimat i arbetslaget krävs samarbetsförmåga som 

innebär att lyssna, lära och uttrycka sin egen professionella kompetens för att åstadkomma den 

bästa gemensamma lösningen. Samma författare hävdar att motstånd från ett arbetslag 

aktiveras vid all förändring men i olika stor utsträckning. Av vikt är att vilja tolka och att vara 

nyfiken på vad den andre säger.  

 

Därefter kommer det som Ahrenfelt (2013) kallar för utforskande dialog. Här granskas nya 

vägar att ta sig ur det som författaren ovan kallar för tankens fängelse. Efter det kommer du in 

i den genererande dialogen, där du undersöker nya möjligheter. Här är kreativiteten stark. 

Pedagogerna menar att det gäller att förankra förändringsarbetet i arbetslaget. Detta för att de 

ska vilja byta ut tryggheten de har idag till osäkerheten om en vinst i framtiden. Samtliga 

deltagare i våra fokusgrupper redogjorde för precis det innehåll som Sandberg (2006) samt 

Ahrenfelt (2013) hänvisar till. En tredjedel av de intervjuade redogjorde för förändring som 

något du först var avvaktande till men efterhand som du tillsamman med arbetslaget 

bearbetade, blev förändringen en vinst och ett lärtillfälle. Majoriteten av de intervjuade kände 

att de var positiva till förändring redan från början. En av intervjupersonerna i fokusgrupp C 

berättar att den egna privata ryggsäcken spelar en betydande roll i hur vi upplever 

arbetsrelaterade förändringar. Kommer det flera stora förändringar i ens privata liv så kanske 



 

35 
 

det behövs vara som vanligt när du kommer till jobbet. Sandberg (2006) menar att när en idé 

kritiseras, utmanas det goda klimatet i arbetslaget. Det gäller därför att personerna i 

arbetslaget kan skilja mellan sak och person.  

 

Gjems (1997) anser att trygghet, stabilitet och struktur behöver finnas i balansgång med 

förändring och utveckling. Augustinsson och Brynolf (2012) tar upp diskursen kring ”edge of 

chaos”. Danielsson och Liljeroth (1998) framhävde att genom att tänka nytt, engagerande och 

bejaka det avvikande går det att hitta vägen till ny kunskap, genom kaos kommer ibland 

ordning. Att befinna sig i ständig förändring och utveckling kräver professionalitet bland 

yrkesutövarna. I fokusgrupperna kommer intervjupersonerna fram till att förändringarnas 

storlek och omfattning varierar efter hur länge intervjupersonerna arbetat inom förskolan. 

Augustinsson och Brynolf (2012) menar att om du på en skola ser oordning, ordning, kontroll 

och icke kontroll som en tillgång istället för ett hinder skulle detta på sikt mynna ut i 

progression och ur detta växer lärande. Här finns möjligheten att interagera med varandra 

istället för mot varandra. Enligt Augustinsson och Brynolf (2012) är det en början på en 

bearbetning av ensidiga tolkningar. Tillvägagångssättet är användbart och med detta tankesätt 

kan specialpedagogens profession som förändringsagent bana väg för ny kunskap om du inte 

betraktar avvikelser som en egenskap som något negativt, utan som en tillgång. Tamm (2012) 

lyfter fram att människan ständigt måste ompröva sin roll och identitet men även sina attityder 

och värderingar. 

 

5.2 Teoretisk tolkning av återkoppling och reflektion. 

Tidigare forskning lyfter fram dilemmat med motstånd genom artikeln ‘‘Bumpy moments in 

teaching” (Romano, 2006). Syftet med den undersökningen är att försöka hitta de teorier som 

ligger till grund för vad det är som gör att reflektion hos pedagoger triggas igång. I deras resultat 

syns det att de pedagoger som intervjuas, kommer fram till hur de tar sig an ett dilemma samt 

hur de reflekterar kring sin egen roll i detta. Pedagogerna i den undersökningen redogjorde så 

väl som intervjupersonerna i vår studie för reflektionens avgörande roll i förändring. De nämner 

bland annat återkopplingens betydelse som tillsammans i reflektion blir ett verktyg för att kunna 

hantera förändringar. Samtliga intervjupersoner, i vår studie, belyser även vikten av det 

långsiktiga arbetet i samband med förändringar. Ahrenfelt (2013) frambringar att det finns olika 

sätt att ta emot en förändring, samt lägga fram en förändring. Författaren belyser vidare ett 

flertal tillvägagångssätt när det gäller att utmana och ställa frågor som -Vad är det vi inte talar 
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om? -Vad borde vi tala om? -Vad händer om vi inte gör något? -Vilken framtid önskar vi oss? 

Ahrenfelt (2013) talar om samtal och att vända sig till varandra. Författarens tankar vävs ihop 

med resultatet i vår undersökning där intervjupersonerna i fokusgrupp A uttalade sig om att det 

är viktigt att få specialpedagogiskt stöd genom hela förändringsprocessen. Även tankarna kring 

utmanande frågor, som en intervjuperson från fokusgrupp B lyfter fram, sammanflätas med 

Ahrenfelt (2013) som belyser hjälpmedel i förändring genom utmanande frågor. 

 

Blossing (2013) redogör för förändringsagentens arbetsprocesser som kan kategoriseras som 

mikro- eller makroprocesser. Exempel på mikroprocesser är när specialpedagogen håller i 

lärande samtal vilket även kan innefatta kollegial handledning. Mikroprocessen varar under 

kortare tid det vill säga från en timme till en halvdag. Makroprocesser utgör däremot ett mer 

långsiktigt arbete, vilket flera av de som deltog i fokusgrupperna påtalar. De lyfter fram 

saknaden av struktur, återkoppling och ett långsiktigt arbete som på sikt utmynnar i 

progression. Vidare belyser Blossing (2011) att ett förändringsarbete på makronivå byggs upp 

på följande vis 1) initiering, 2) implementering, 3)institutionalisering och 4) spridning, (för 

djupare beskrivning se kap. 2.3 ). I fokusgrupp A berättar en av intervjupersonerna att det ofta 

tar slut efter en diskussion. Det är en klar fördel om förändringsarbetet blir långsiktigt så att 

det går att hinna reflektera. Reflektion samt återkoppling tillämpas inte alltid så som det borde 

enligt fokusgrupp B. Önskvärt hade varit att specialpedagogen utmanade pedagogerna med 

frågor som “Vad har hänt sen sist? Vad har ni gjort för att nå resultat här i arbetslaget?” 

Återkoppling och reflektion med utmanande frågor är av stor vikt för att en förändring ska 

kunna fullföljas och verkställas menar intervjupersonerna i fokusgrupp B. Det stämmer 

överens med Blossings (2013) modell som skulle kunna vara ett exempel på hur en 

förändringsprocess kan se ut. Författaren menar att en av förändringsagentsrollerna, 

organisationsutvecklaren, karakteriseras av att våga utmana det du inte vågat utmana innan. 

Blossing (2011) beskriver vikten av ett långsiktigt arbete i förändringsprocessen. Att utöva 

detta finns att läsa i examensordningen för specialpedagoger (SFS 2017:284) vilket innefattar 

den specialpedagogiska professionen. Det är även flertalet av deltagarna i fokusgrupperna i 

vår undersökning som beskriver vikten av ett långsiktigt arbete när det gäller 

förändringsprocesser.  
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5.3 Teoretisk tolkning av temat utbildning  

Tankarna kretsar kring det faktum att det hade varit bra om specialpedagogen hade kunnat 

nischa sig i sin utbildning. I slutskedet av intervjun med fokusgrupp C kommer vi 

tillsammans fram till att detta mer innefattar en speciallärares profession. Några av 

intervjupersonerna menar att specialpedagoger är en ny yrkeskategori där få vet vad 

professionen egentligen utövar. Palla (2009) menar att specialpedagogens uppdrag är att 

identifiera och undanröja faktorer i lärmiljöerna som orsakar att barnen får svårigheter. En 

central uppgift för specialpedagogen är enligt Högskoleförordningens examensordning att ge 

stöd till arbetslag genom rådgivning (SFS 2017:284).  

I intervjun delger en av deltagarna att hen tycker det hade varit av vikt att även 

specialpedagoger gått samma utbildning i systematiskt kvalitetsarbete som hen själv har gjort.  

Då hade förändringen kunnat få ett mer fast avstamp. Det är önskvärt från intervjupersonerna 

i fokusgrupp C att specialpedagogen får samma förkunskaper på organisatorisk nivå för att på 

bästa sätt kunna bemöta pedagogerna i en förändring. Specialpedagogens uppdrag innefattar 

att försvara förändringen, att lyfta upp den som något bra, att medverka till att 

utvecklingsarbete är trots sin komplexitet något vi måste angripa, annars stagnerar vi 

(Ahrenfelt, 2013). Skolverket (2005) menar även att det är viktigt att det i arbetslaget finns 

högskolekompetent personal som har kunskap om barn i förskoleåldern. För att få en hög 

professionalitet i förskolan krävs det att kommunen satsar på erfaren och välutbildad personal. 

Kommunen behöver arbeta aktivt med personalens kompetensutveckling samt andra 

personalutvecklande åtgärder för att bibehålla och kvalitetssäkra förskolan. Detta är enligt 

Skolverket (2005) extra viktigt då verksamheten ständigt utsätts för förändringar. 

Intervjupersonerna ansåg att det var av vikt att ha en adekvat utbildning i pedagogiskt arbete 

samt när det gäller specialpedagogiskt stöd. I fokusgrupp A belyste en av deltagarna att hen 

ofta plockar fram den kunskap som tillförts via förskollärarutbildningen när dilemman uppstår 

som till exempel en förändring i stort eller i smått. Hen beskriver det som att gå tillbaka i sina 

tankar för att sätta igång en process. I samtliga fokusgrupper belyses professionalismen som 

avgörande för yrkesutövandet. Enligt Nordin-Hultman (2004) är det som pedagogerna ser hos 

ett barn avgörande för vilka teorier de arbetar efter, vilken kultur de befinner sig i samt vilka 

diskurser som förs. Enligt Läroplanen för förskolan är det arbetslaget som ska 

uppmärksamma, stimulera och stödja de barn som är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 

2010).  

 

I samtliga fokusgrupper kom intervjupersonerna in på att innehållet i deras utbildningar inte 
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var tillfredsställande när det gällde kurser i specialpedagogik, detta trots att vi aldrig frågade 

något som relaterade till deras utbildning eller innehållet av denna. Den specialpedagogiska 

kursen bör enligt intervjupersonerna omstruktureras i sitt innehåll för att bättre kunna hjälpa 

blivande förskollärare eller lärare när det kommer till dilemman, utmaningar samt 

förändringar. Ahlberg (2009) lyfter fram sex teser som anses vara av betydelse och ger en 

översikt i utpekandet av vetenskapen. Aristoteles tar upp det faktum att teori har mer status än 

praktik och värderas därför högre (Helldin & Sahlin, 2010). Ahlberg (2009) menar att 

vetenskapliga modeller och tillämpning i verkligheten skall utvecklas och göra sig förstådda i 

forskningen. Forskningen som är riktad mot utbildning och skola skall medverka till både 

kunskapsbildning och tankemässig kunskapsutveckling i både lärmiljön och samhället. 

Innehållet i Ahlbergs (2009) teser belyser vidare att vetenskaplig verksamhet syftar till 

kunskap, förståelse och insikt. Utgångspunkten här är att vara vetgirig och att genom 

nytänkande skapa nya vägar som i sin tur leder till ny kännedom. En av de intervjuade 

sammanfattar det ovan skrivna med att säga att hen var relativt tillfreds med innehållet i den 

specialpedagogiska kurs som ingick i lärarutbildningen. Även den verksamhetsförlagda 

utbildningen fick positiv kritik då den medförde att deltagaren fick ta på sig de 

specialpedagogiska glasögonen i verksamheten. De intervjuade i alla tre fokusgrupperna 

uttrycker att det skulle vara en framgångsfaktor att ta tillvara på specialpedagogens 

kompetens i en förändringsprocess. Även Persson (2013) lyfter att specialpedagogen har en 

viktig roll i det pedagogiska arbetet inom både skola och förskola. 

 

5.4 Teoretisk tolkning av temat tid 

En av intervjupersonerna i fokusgrupp B lyfter fram att en halvtimme i månaden eller var 

sjätte vecka, i arbetslaget tillsammans med specialpedagogen skulle kunna räcka för att få 

återkoppling. Gjems (1997) menar att det bör avsättas cirka två timmar per tillfälle till 

handledning i grupp. Då får deltagarna tillräckligt med tid till att fördjupa de frågor som de tar 

upp. Att träffas var fjortonde dag, på fasta dagar och tider, har visat sig fungera mycket bra. 

Gjems (1997) belyser vidare att förändringar kräver långt metodiskt och gemensamt arbete. 

Artikeln “Bumpy moments in teaching” (Romano, 2006) lyfter väsentligheten i att vara väl 

förberedd innan lektionen så att pedagogen genom det kan gå vidare trots att ett avbrott 

inträffar. Det är i de pressade situationerna som “bumpy moments” uppstår. Det är angeläget 

att inte låta en hel lektion urarta bara för ett litet problem. Detta mynnar ut i att pedagogerna 

får en aha- upplevelse och kan tänka nytt. Det är planeringen och att lägga ner tid på upplägg 

som tvingar pedagogerna till att reflektera över vad det skall mynna ut i för kunskap. 
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Majoriteten av de intervjuade i vår studie menar att förändringen stagnerar eller uteblir om det 

inte finns tid för återkoppling. Helldin och Sahlin (2010) skriver om Parson som menar att 

kunskap kan beskrivas som en slags rangordning där de teoretiska och vetenskapliga frågorna 

hamnar på toppen och där det verkliga problemlösandet ute på fältet finns på den lägsta nivån. 

I vårt resultat framkommer att förändringar upplevs problematiska överlag men ännu mer om 

inte tid till eftertanke samt återkoppling och reflektion finns. Om detta uteblir stagnerar 

förändringen, beskriver majoriteten av de intervjuade. En av de intervjuade uttrycker att hen 

gärna vill få tid att tänka när det gäller förändring. Optimalt hade varit några dagars 

betänketid innan den egna åsikten ska behöva delges. Flera intervjupersoner instämmer i detta 

och fokusgrupp A tillägger att tiden bäst förvaltas genom fasta diskussionstillfällen eller 

reflektionstider. 

 

I fokusgrupp B är samtliga deltagare eniga angående att cheferna ibland inte tänker igenom 

förändringar i den mån de skulle behöva tänkas igenom. Detta har hänt angående 

schemaläggning av utvecklingstid. Vid det tillfället visade pedagogerna sitt missnöje och fick 

gehör för detta, vilket intervjupersonerna ansåg vara positivt. Majoriteten av de intervjuade 

redogör för önskemålet av mer närvaro när det gäller specialpedagogen. De anser att även 

detta är en fråga om tid. Lindgren (2007) hänvisar till Rönnerman att samtliga fokusgruppers 

uppfattningar om tidens betydelse i förändringsarbete tydliggörs genom följande termer: 

agera, observera, reflektera, först då sker progression (se figur 2, kapitel 2.5). Essensen av 

fokusgruppernas tankar är att tiden inte räcker till, därmed räcker den heller inte till för 

återkoppling eller reflektion. Det är tufft och utmanande att tänka nytt. En central uppgift för 

specialpedagogen, enligt Palla (2009) är att ge stöd till arbetslag genom rådgivning. Persson 

(2013) menar att det ställs stora krav på specialpedagogens kompetens. Han menar även att 

examensordningen har förändrats då den tidigare även innehöll att specialpedagogen aktivt 

skulle kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Idag innebär det enligt Persson (2013) att 

specialpedagogen inte har i uppgift att undervisa elever. Det gör att kraven på 

specialpedagogens kompetens och professionella handlag ökar än mer. I enlighet med 

intentionerna krävs det att förskolechefen ger specialpedagogen mandat för att kunna klara ut 

sitt uppdrag.  

 

Samtliga intervjupersoner i fokusgrupp C redogör tillsammans för hur pedagogerna lägger 

mycket av sin dyrbara tid på administrativt arbete. Det innebär enligt de intervjuade att de inte 

har lika mycket tid i barngruppen. De kan inte lägga tid på det de själva önskar till exempel 
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tid i barngruppen eller mer tid för reflektion tillsammans med specialpedagogen i arbetslaget. 

Skolverket (2005) menar att för att få ett fungerande arbetslag krävs gemensamma 

värderingar, konsensus gällande barns utveckling och lärande utifrån de gemensamma mål 

som satts upp. Arbetslaget behöver även få stöd från den pedagogiska ledningen. Stödet skulle 

kunna innebära att få tid för att reflektera över sitt arbete och sin framtida utveckling. 

Kommunen behöver arbeta aktivt med personalens kompetensutveckling samt andra 

personalutvecklande åtgärder för att bibehålla och kvalitetssäkra förskolan (Skolverket 2005). 

 

5.5 Teoretisk tolkning av specialpedagogens roll 

När vi sammanställer de tre intervjuerna ser vi att intervjupersonerna vill ha stöd från en 

specialpedagog i olika frågor. Två av de mest återkommande teman som vi upptäckte var 

återkoppling/reflektion och tid. Det handlar om att intervjupersonerna känner en frustration 

över att inte hinna med och inte hitta tid för att återkoppla/reflektera tillsammans med 

specialpedagogen och hela arbetslaget. Bladini (2004) belyser i sin avhandling detta som 

avgörande i en förändring och kan sägas utgöra ett övergripande tema för samtliga 

handledningssamtal, vilket knappast är förvånande. De tekniker som specialpedagogerna 

använder i samtalen för att åstadkomma förändring är enligt Bladini (2004) ett sätt att visa på 

möjligheter, att göra jämförelser och att peka på inflytande. Samtliga intervjupersoner i vår 

undersökning redogör för den viktiga uppföljningen och återkopplingen till pedagogerna om 

vad specialpedagogen ser i deras verksamhet. Intervjupersonerna ser det gärna som ett 

långsiktigt arbete. I artikeln “Förändringsagenter för skolutveckling” lyfter författaren 

Blossing (2013) fram fyra framträdande förändringsagentsroller, biträdet, handledaren, 

projektledaren samt organisationsutvecklaren (se sidan 10 för djupare beskrivning). 

Resultatet i vår undersökning visar att det intervjupersonerna vill ha av specialpedagogen är 

tips och råd i hur de kan hantera situationer och barns beteenden. De vill även ha råd i hur de 

ska tänka när det gäller att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Detta kan härledas 

till Blossings (2013) förändringsagentsroll vilken benämns som projektledaren. När det gäller 

det systematiska kvalitetsarbetet önskar intervjupersonerna att specialpedagogen läser mallen 

och håller sig uppdaterad i hur pedagogerna arbetar och tänker, vilket innefattar en 

organisationsutvecklare enligt Blossing (2013). Återkopplings- och reflektionsarbetet, vilket 

även skall vara långsiktigt, innefattar rollen som handledaren. Samtliga deltagare i 

fokusgrupperna menar att de vill att specialpedagogen har mandat gentemot förskolechefen i 

vissa frågor till exempel att diskutera vad just det här arbetslaget behöver just nu för att klara 

av sin arbetssituation. Det kan även handla om beslut om färre barn i barngruppen beroende 
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på barngruppens eller arbetslagets sammansättning. Enligt Blossing (2013) kan denna roll 

kännetecknas som biträdet. I resultatdelen i vår undersökning kan dock utläsas att 

förändringsagentsrollen biträdet inte stämmer helt överens med den önskvärda rollen som 

intervjupersonerna i fokusgrupperna talar om. Istället föredras de övriga tre 

förändringsagentsrollerna. I första hand kan utläsas att organisationsutvecklaren med sitt 

arbete på makronivå, vilket innebär ett långsiktigt reflekterande/återkopplande arbete, är en 

framgångsfaktor. Blossing (2013) menar att den rollen karakteriseras av att våga utmana det 

som inte vågats utmanas tidigare. Författaren lyfter vidare att specialpedagogen då har mer 

tyngd i sin approach eftersom där finns en tydlighet i implementeringsarbetet tack vara 

förändringsagentsrollerna.  

 

Intervjupersonerna i vår undersökning vill ha specialpedagogen som ett bollplank i olika 

former av pedagogiskt arbete samtidigt som de behöver utmaningen i att specialpedagogen 

ställer utmanande frågor till dem. Ahlberg (2009) belyser via Tiller som sammanflätar det 

ovan skrivna genom att i litteraturen frambringa specialpedagogen som ett bollplank och 

handledare som inom aktionsforskning beskrivs som en viktig beståndsdel. Av vikt är att allas 

tankar sätts i ljuset så att nya vägar hittas under bearbetningen. Forskaren bidrar med en 

teoretisk referensram, vilket ger tyngd åt förändringsarbetet. Centrala byggstenar i 

aktionsforskning är pedagogerna/arbetslaget i centrum, deras egna frågor samt deras agerande 

som blir avgörande för hur innovationen ter sig. Att dokumentera händelseförloppet är även 

det avgörande för att progression skall uppnås, det innefattar att reflektera samt observera vad 

som sker (se figur 2, kapitel 2.5). Intervjupersonerna i vår undersökning känner att det i nya 

arbetslag är positivt att få tid till att prata sig samman eftersom det är viktigt att få diskutera 

med sina nya kollegor. De vill inte bara ha en diskussion tillsammans och därefter klara sig 

själva. De vill ha återkoppling tillsammans med specialpedagogen. En viktig del i 

specialpedagogens uppdrag, enligt intervjupersonerna, är att specialpedagogen är närvarande i 

verksamheten och observerar både barngrupp och arbetslag. På så sätt blir specialpedagogen 

en del av verksamheten och ingen främmande person för barngruppen.  

 

Ahrenfelt (2013) redogör för det mentala svängrummet. Med det menas att personen gärna 

håller sig i sitt tankemönster där personen är trygg. Författaren menar att det finns olika sätt 

att lyssna. I resultatet kan vi utläsa att intervjupersonerna i fokusgrupperna lätt fastnar i 

diskussioner kring ett problem och därefter har svårt att komma vidare som till exempel i 

temat tid. Detta kallas för skyttegraven, enligt Ahrenfelt (2013), där lösningen till ett problem 
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är själva problemet. Inom detta sätt finns bara en enda strävan och det är att ha rätt. Det andra 

konceptet är vinn–vinn där olika motsatser skapas som därefter bildar en kompromiss. Här 

blir båda sidor antingen vinnare eller förlorare. Denna förändring karaktäriseras som en 

förändring av första ordningen. Resultatet visar att intervjuerna i vår undersökning innefattar 

konceptet vinn-vinn. Det ser vi bland annat i fokusgrupp A då de redogör att de ofta 

diskuterar med varandra och kompromissar om ett gemensamt beslut. En helt annan roll 

kallas aktivt avvaktande vilket är en roll som, enligt vårt resultat, togs av två deltagare genom 

sitt avvaktande beteende i intervjun. 

 

Enligt Gjems (1997) utmanas personerna i grupphandledning varandras kunskapssyn och 

kommer ofta med goda råd i sakfrågor, vilket är det som intervjupersonerna i vår 

undersökning efterfrågar. Gjems (1997) belyser även att handledning i grupp har klara 

fördelar framför individuell handledning just för att deltagarna lär sig mycket av varandra. 

Det blir en större kunskapsmängd när det är flera personer som samlas. Skolverket (2005) 

frambringar att handledning kan vara ett redskap till att utveckla kompetens. Enligt Killén 

(2008) bör den optimala gruppen inte ha fler än fem deltagare. Gruppens storlek måste vara 

sådan att alla kan få möjlighet att presentera sakfrågor men även kunna bidra till andras 

sakfrågor. Enligt Gjems (1997) bör handledningsgrupper vara fasta. Detta på grund av att 

deltagarna så fort som möjligt ska ha möjlighet att knyta stabila och nära kontakter. Det kan ta 

tid att bli bekant med de andra deltagarna därför är det nödvändigt med fasta och stabila 

grupper. Det är även viktigt att handledningsgruppen träffas på fasta tider och på samma plats, 

en plats där gruppen har möjlighet att prata ostört. Det bör även vara jämna intervaller mellan 

varje session. Gjems (1997) tar även upp vikten av att deltagarna i handledningsgruppen 

kommer från olika avdelningar men med likadan utbildningsbakgrund. Om 

utbildningsbakgrund och professionsinnehåll varierar mycket i handledningsgruppen kan 

deltagarna få svårigheter att känna igen sig hos varandra och få svårt för att utveckla 

ömsesidig förståelse. Thornbergs (2013) erfarenhet är att när folk förstår meningen med det 

som ska ske, så har de också ofta redskapen att komma vidare. I våra fokusgrupper deltog 

endast förskollärare. I en av fokusgrupperna diskuterades förskollärarnas och barnskötarnas 

arbetsuppgifter. I denna kommun finns ingen tydlig skillnad när det gäller detta, vilket 

intervjupersonerna uppfattar som negativt. En av intervjupersonerna i fokusgrupp C menar att 

det saknas yrkesgrupper inom förskolan. Önskvärt hade varit att ha en administrativ tjänst 

vilket hade minskat trycket på förskollärarnas arbetsuppgifter.  
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5.6 Slutsatser 

Sammanfattningsvis ser vi följande slutsatser i vår studie: 

Slutsatser tema pedagogers attityder till förändring 

● Förändringar som intervjupersonerna själva kan påverka upplevs lättare att ta till sig. 

● Tid till bearbetning inför en förändring anses som en framgångsfaktor.  

● När du är trygg i ditt arbetslag är det lättare att lägga fokus där det behövs.  

 

Slutsatser återkoppling och reflektion 

● Intervjupersonerna vill ha långsiktigt specialpedagogiskt stöd genom reflektion för att 

nå progression. 

● Återkopplings och reflektionstillfällena ska vara av utmanande karaktär.  

● Kontinuitet i specialpedagogens närvaro är önskvärt för att uppnå framsteg i en 

förändringsprocess.  

● Saknaden av att samtliga i arbetslaget ska kunna delta i en förändringsprocess.  

 

Slutsatser av temat utbildning  

● Förskollärarutbildningen bör omstruktureras i sitt innehåll för att bättre kunna hjälpa 

blivande förskollärare i specialpedagogik, när det kommer till dilemman, utmaningar 

samt förändringar.  

● Intervjupersonerna önskar att specialpedagogen får förkunskaper om förändringar på 

en organisatorisk nivå. 

 

Slutsatser av temat tid 

● Förändringar upplevs problematiska överlag men ännu mer om inte tid till eftertanke 

samt återkoppling och reflektion finns.  
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6. Sammanfattning och diskussion 

I vår undersökning har vi använt oss av reflekterande forskning vilket Alvesson och 

Sköldberg (2008) redogör för. Författarna menar att den reflekterande forskningsansatsen 

innebär att vi som forskare inte uttalar oss om verkligheten utan endast tolkar verkligheten. I 

denna studie intog vi en roll vilken kunde liknas vid en forskares, då vi valde att tolka och 

reflektera genom intervjuerna i den empiriska delen av arbetet. Innehållet i detta ramverk är 

användbart även inför framtiden, då det ingår i vår profession som specialpedagoger att lära 

oss bemästra begreppen tolkning och reflektion samt den komplexitet båda begreppen består 

av. Tolkningen görs, enligt Alvesson och Sköldberg (2008) med utgångspunkt i den 

världsbild, det tankesystem eller det synsätt, som både leder forskaren i valet av metod och 

som påverkar forskarens verklighets- och kunskapsuppfattning. Ett annat kännetecken för den 

reflekterande forskningen är att forskaren vänder blicken inåt, både mot den egna personen 

men även mot samhället i stort. Vi har även använt oss av drag från den fenomenologiska 

ansatsen. Detta val av teoretiskt ramverk belyses genom bland annat Bogdan och Biklen 

(1992) som menar att fenomenologi innebär att studera förhållandet mellan sinnesintryck och 

objekt, att förklara idéer och visa hur de ter sig.  

 

Syftet med studien var att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till 

förändringar som de möter i sitt yrkesliv. Syftet var även att belysa pedagogernas syn på 

specialpedagogens funktion som förändringsagent i förändringsprocessen. Problemställningen 

för studien lyder: Hur kan vi som specialpedagoger stärka pedagoger i förskolan i deras 

process att ta emot förändringar?  

 

Vi ser nu den röda tråden av vårt examensarbete då litteratur, resultat samt slutsatser stämmer 

väl överens med våra tankar om hur vårt arbete skulle växa fram. Våra erfarenheter när det 

gäller förändringsarbete och dess processer är att pedagogers inställning oftast är negativ, det 

finns ett naturligt motstånd till att tänka nytt. Ahrenfelt (2013) belyser att inom förändring 

blandar vi ihop delaktighet med lydnad. Han frambringar vidare vikten av motstånd för att nå 

framgång i en process. Bergström belyser via Danielsson och Liljeroth (1998), att 

förändringar och idéer inte kommer ur ordning utan snarare ur kaos. Samma författare 

framhäver att genom att tänka nytt, engagerande och bejaka det avvikande går det att hitta 

vägen till ny kunskap. Bergström beskriver vidare att det oftast är allt för kunskapsinriktat och 

den så kallade kaospolen nyttjas inte på ett adekvat sätt. Augustinsson och Brynolf (2012) 
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belyser via Alvesson och Schön att reflektera i handling. Med det menar författarna att det går 

att reflektera under lärtillfället. Att forma och samtidigt låta sig formas av det som sker, 

medför att nytänkandet och att lärandet tilltar. I vårt resultat ser vi att intervjupersonerna lyfter 

tidsaspekten. De beskriver vikten av att få tid för att kunna ta till sig en förändring och dess 

process. Tiden är dock mycket svår för våra deltagare att få till. Intervjupersonerna redogör 

starkt för att det specialpedagogiska stödet måste innefatta tidsaspekten. Det vill säga 

kontinuitet samt långsiktighet vilket bidrar till att reflektion och återkoppling blir mer en 

naturlig del i förändringsarbetet. Det stämmer överens med Gjems (1997) tankar om att cirka 

två timmar vid varje reflektionstillfälle är relevant. Förändringsarbete ska inte hastas fram. 

Enligt deltagarna i fokusgrupp B ansågs det vara tillräckligt med ett reflektionstillfälle på 

trettio minuter tillsammans med specialpedagogen var fjärde eller var sjätte vecka. Utifrån ett 

förskolepedagogiskt perspektiv vill intervjupersonerna gärna ha tiden för reflektion men har 

svårt att förvalta den rätt på grund av stress över frånvarande pedagoger i barngruppen. Detta 

bidrar till en stress även under reflektionstillfället och då eftersträvas istället en quick fix. I 

resultatet framgår tydligt att det som efterfrågas mest från oss specialpedagoger är 

återkoppling och reflektion. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är begreppen långsiktighet, 

kontinuitet, återkoppling och reflektion de viktigaste verktygen i den specialpedagogiska 

verktygslådan. Vi ser tendenserna till att pedagogerna inte har möjlighet att lägga så pass 

mycket tid som förändringsarbeten kräver, detta för att fokus istället läggs på stress kring 

krävande barngrupper, administrativt arbete och vikariebrist. Intervjupersonen i fokusgrupp A 

menar att det specialpedagogiska stödet ska vara schemalagt för att få kontinuitet samt 

återkoppling i samtalen eller reflektionstillfällena. 

 

I resultatet kan vi även utläsa att det är av vikt att hela arbetslaget kan frigöras från 

barngruppen och delges samma information. Hela arbetslaget behöver vara delaktig för att 

progression skall uppnås. Om det specialpedagogiska stödet vore schemalagt skulle det 

underlätta på organisatorisk nivå det vill säga stressen hos pedagogerna angående vem som tar 

hand om barnen skulle minska markant. Enligt Gjems (1997) är arbetsdagen för de som 

arbetar med människor kännetecknad av ständig förändring. Dessa yrkesgrupper har krav och 

förväntningar på sig från samhället i stort i form av riktlinjer, lagar och anvisningar. Krav och 

förväntningar utvecklas även mellan människor med olika viljor och tankesätt. Vissa 

yrkesgrupper arbetar med människor som hamnat i besvärliga och ansträngda livssituationer. 

Det ger yrkesutövarna stora utmaningar på både det personliga och professionella planet. 

Augustinsson och Brynolf (2012) tar upp diskursen kring “edge of chaos”, vilken vi redogör 
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för i litteraturen. Deras tankar tillsammans med Danielsson och Liljeroth (1998) sammanfogas 

väl när det gäller att utnyttja kaosets möjligheter. 

 

Ett exempel på långsiktigt förändringsarbete är artikeln “Bumpy moments” in teaching 

(Romano, 2006). Syftet med den undersökningen är att försöka hitta de teorier som ligger till 

grund för vad det är som gör att reflektion hos pedagoger triggas igång. Studien utgår från 

frågor som vad är de utlösande faktorerna? Varför uppkommer dilemmat? Vad tänker du i den 

stund då den uppkommer? samt Vad för kunskap tar du med dig in samt ut ur detta dilemma? 

Om omfattningen på vår studie varit djupare skulle frågorna ovan varit intressanta att använda 

sig av. Frågorna ovan är av utmanande karaktär vilket intervjupersonerna efterlyser i den 

specialpedagogiska professionen när det gäller att reflektera och återkoppla i det långsiktiga 

arbetet. Handledning kan vara ett verktyg till att arbeta långsiktigt vilket även von Ahlefeld 

Nisser (2009) instämmer med. Författaren belyser att specialpedagogens främsta roll handlar 

om professionella samtal, ett kunskapande samtal där personerna ges möjlighet att tala om sitt 

lärande.  

 

I vissa fall kan konsultation av externa experter vara nödvändig i ett utvecklingsarbete 

(Skolverket, 2005). För att kvalitén på arbetet med människor ska bli bra, krävs det att 

yrkesutövarna är anpassningsbara och föränderliga. De behöver känna av när samhället och 

människorna förändras och då tänka nytt och använda kunskap på ett nytt sätt. De intervjuade 

lyfter att specialpedagogen ska få samma förkunskap när det gäller förändringar på 

organisatorisk nivå, vilket enligt fokusgrupperna gör att implementeringsarbetet i en 

förändring sker på samma grunder. Johansson och Heide (2011) menar att förändringstakten 

har ökat markant. Den vanligaste orsaken till förändring är för att anpassa verksamheten till 

omvärlden. Vår yrkeserfarenhet talar för det ovan skrivna det vill säga Johansson och Heides 

(2011) tankar om att förändringstakten har ökat, vilket stämmer överens med våra åsikter. 

Inom vår profession som specialpedagoger är det vi som ska axla den rollen genom att kunna 

implementera ett förändringsarbete på ett adekvat sätt. Von Ahlefeld Nisser (2009) skriver att 

specialpedagoger efter avlagd examen ska visa förmåga att vara kvalificerade samtalspartners 

och rådgivare för kollegor, föräldrar med flera. De kunskaper och färdigheter som en 

specialpedagog ska ha, beskrivs i Högskoleförordningens examensordning (SFS 2017:284) 

vilken finns representerad i litteraturdelen. Som specialpedagoger ser vi som vår uppgift att 

vara ett bollplank, vilket även de intervjuade uttrycker. I resultatet kan vi utläsa att 

fokusgruppernas deltagare vill ha en mer närvarande specialpedagog. Det medför att det 
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specialpedagogiska arbetet blir mer befäst hos berörda pedagoger. Vi tolkar det som att 

specialpedagogens roll idag är mer inriktad på att vara chefens högra hand. Vi ser dock 

behovet av att istället vara pedagogernas högra hand. Specialpedagogen tillsammans med 

förskolechefen ansvarar dock för att arbetet med lärmiljön i förskolan utvecklas och blir av 

god kvalité (Persson 2013). 

 

Ahrenfelt (2013) belyser förändringar av första ordningen, vilket då är förändringar inom 

systemet. Människor tänker därmed likvärdigt, de löser problem på samma sätt som tidigare. 

Detta utmanar inte organisationen som sådan. En förändring av andra ordningen medför 

däremot att tankemönster och struktur ändras. Därmed sker förändringar i agerandet vilket 

medför att hela systemet får ett nytt utseende och innehåll. I vårt resultat framgår tydligt att 

fokusgruppernas deltagare önskar ett arbetssätt som innefattar förändringar av andra ordningen. 

Förändringsarbete som innebär långsiktighet och kontinuitet är framträdande i vår empiri. 

Arbetslagets sammansättning har stor betydelse det vill säga, är du trygg i ditt arbetslag så vågar 

du kasta sig ut i det okända. Det har även betydelse för oss som specialpedagoger om arbetslaget 

har arbetat tillsammans en längre tid, vilket ger arbetslaget trygghet. Då krävs ingen tid för 

relationsbygge. Om tryggheten uteblir i arbetslaget, vilket finns representerat i resultatet, vågar 

deltagarna inte gå helhjärtat in i en förändring då det istället läggs fokus på vilken roll deltagaren 

ska gestalta i arbetslaget. Nya arbetskollegor behöver först få känna sig trygga för att därefter 

våga ta till sig nya infallsvinklar på ett adekvat sätt. Vår specialpedagogiska kompetens avgör 

här vad som är viktigast, förändringsarbetet eller att först bidra till ett bra klimat i arbetslaget. 

Relationer och trygghet är viktiga byggstenar för att förändringar av andra ordningen skall 

kunna implementeras.  

 

Palla (2009) menar att specialpedagogens uppdrag är att identifiera och undanröja faktorer i 

lärandemiljöer som orsakar att barnen får svårigheter. I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2010) tydliggörs att lärmiljön i förskolan är i ständig förändring, den får aldrig stagnera. 

Arbetslaget ska arbeta tillsammans för att lek, lärande och utveckling erbjuds i en god lärmiljö. 

Det är arbetslaget som ska uppmärksamma, stimulera och stödja de barn som är i behov av 

särskilt stöd. Vi vill hävda att vårt uppdrag som specialpedagoger till stor del innefattar att vi 

även skall kunna identifiera faktorer som bidrar till motstånd i förändringsprocesser. Detta 

stämmer väl överens med Persson (2013), som i sin litteratur menar att det ställs stora krav på 

specialpedagogens kompetens. Han menar vidare att examensordningen har förändrats då den 

tidigare även innehöll att specialpedagogen aktivt skulle kunna arbeta med barn, ungdomar och 
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vuxna. Idag innebär det enligt Persson (2013) att specialpedagogen inte har i uppgift att 

undervisa elever. Det gör att kraven på specialpedagogens kompetens och professionella 

handlag ökar än mer. I empirin kan utläsas en tveksamhet när det gäller den specialpedagogiska 

yrkesrollen och vilka beståndsdelar den innefattar. Nilholm (2012) hävdar att i 

specialpedagogik är det svårt att utkristallisera det centrala eftersom det inte endast finns en 

kärna utan flera och som dessutom förändrats över tid. Det viktigaste är att se hur de olika 

beskrivningarna av specialpedagogikens kärna relaterar till varandra. Idag finns en generell 

enighet kring att utveckling och lärande sker genom samspel mellan olika faktorer på olika 

nivåer, från individnivå till samhällsnivå. Sett ur vårt specialpedagogiska perspektiv behöver 

forskning få fäste och ta mer plats i förskolan. Vi anser att förskolan behöver lyfta sin 

professionalitet genom forskning och litteratur men även att befästa det som pedagogerna redan 

kan. Pedagogerna behöver stärkas i sin profession. Inom vår profession som specialpedagoger 

kan vi bidra med att implementera forskning genom bland annat forskningscirklar och 

pedagogiska samtal för att göra vetenskapen mer greppbar. Lansheim (2010) belyser vidare att 

forskning ses som en process som gör att vi får upp ögonen för frågeställningar och utifrån 

svaren vi får bildar vi oss ny kunskap. 

 

Våra tankar belyses härmed då vi vill bidra med att ändra åsikterna om den teoretiska 

kunskapen. Här menar vi att specialpedagogen har mycket att ge. Vi tänker att man behöver 

avdramatisera och förenkla implementeringen av forskning samt användandet av den. Det 

behöver bli mer greppbart och självklart, då det är viktigt att inte stagnera utan hela tiden hålla 

diskussioner flödande i ett förändringsarbete. Ahlbergs (2009) teser som vi redogjorde för i 

litteraturen sammanfattar på ett tydligt sätt hur vetenskap och forskning kan implementeras, till 

exempel att forskningsprocesser ofta vacklar mellan närhet och distans. Även den kunskap och 

de slutsatser som ligger väl förankrade hos utövaren måste evalueras och utsättas för 

återspegling och opposition. Det kan i sig vara en större utmaning än att urholka sig i det icke 

bekanta. Vidare kan läsas att vetenskaplig verksamhet inbegriper etiska och moraliska 

överväganden. Den kunskap du förkovrar dig i skall gagna alla, kunskapen skall delges, då den 

även kommer att granskas kritiskt av andra.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka de attityder som pedagoger i förskolan har till 

förändringar som de möter i sitt yrkesliv samt belysa pedagogernas syn på specialpedagogens 

funktion som förändringsagent i förändringsprocessen. För att uppnå syftet med studien valde 
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vi att använda oss av gruppintervjuer som även kallas för fokusgrupper. Vi valde 

fokusgrupper som metod eftersom det enligt Wibeck (2010) ger det sammanhang och det djup 

som behövs för att vi som forskare ska få möjlighet att fördjupa vår förståelse av vad som 

finns bakom pedagogernas tankar och erfarenheter. Fokusgruppens speciella styrka är att 

deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter och tankar och jämföra dem med 

varandra. Metoden att använda fokusgrupper har under omständigheterna fungerat bra. Det 

var svårt att få tag i arbetslag som ville medverka vilket medförde en stress. Vi började därför 

att undersöka vilka alternativ vi kunde tänka oss för att genomföra studien på bästa sätt. Något 

senare i vår planering fick vi respons på vår inbjudan och kunde gå vidare med vår studie. Tre 

fokusgrupper anmälde sig till vår studie.  

 

Vi har även använt oss av meningskoncentrering som enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

innebär att intervjupersonens yttranden dras samman till kortare formuleringar. Långa 

uttalanden har därav komprimerats och huvudinnebörden av det som sagts har formulerats om 

i några få ord. Vår empiriska undersökning överraskade oss genom sitt innehållsrika stoff. Vi 

anser att vi fått svar på vårt syfte och frågeställning trots att vi endast träffade fokusgrupperna 

vid ett tillfälle vardera.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det inte meningen att deltagarna ska nå konsensus 

angående de frågor som diskuteras. Det är inte heller meningen att de ska finna gemensamma 

lösningar. För att ge deltagarna möjlighet att diskutera fritt kring frågorna, bör samtalsledaren 

vara empatisk men även aktivt lyssnande. Det är samtalsledarens uppgift att skapa en bra 

atmosfär i gruppen och ett tillåtande klimat som gör att deltagarna vågar uttrycka sina åsikter i 

frågan. I resultatet upplever vi att majoriteten av intervjupersonerna vågade framföra sin åsikt 

i våra frågeställningar. Två av deltagarna upplevdes som aktivt avvaktande vilket Ahrenfelt 

(2013) belyser i sin beskrivning av olika gestaltningar som gruppmedlemmar kan inträda. 

Våra tankar kretsar kring att det kan bero på vårt sätt att som samtalsledare leda 

diskussionerna. Fokus låg dock inte på vilka roller som skulle gestaltas eller huruvida i vilken 

mängd samtliga deltagare uttryckte sig. Syftet låg istället att försöka utkristallisera 

specialpedagogens roll inom förändringsprocesser, vilket vi upplever att vi åstadkommit.  

När det gäller genomförandet ser vi det som en stor vinst att vi spelade in samtliga intervjuer. 

Tack vare detta kunde vi utkristallisera mycket användbart stoff. Detta gav oss möjlighet att 

analysera på djupet på ett mer adekvat sätt än om vi endast antecknat svaren. Vår övertygelse 

är att studien inte uppnått samma tillförlitlighet samt tyngd utan inspelningar. 
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6.2 Tillämpning 

Genom resultatet vi fått fram genom denna undersökning har vi vidgat vår kunskap när det 

gäller att implementera förändringar. Vi ser att förändringar som intervjupersonerna själva 

kan påverka upplevs lättare att ta till sig. Det är även av vikt att få tid till bearbetning inför 

förändringen. Som vår roll som specialpedagoger förstår vi nu hur viktigt det är att vi värnar 

om tiden. Vi har fått insikt i hur betydelsefull återkoppling och reflektion är för samtliga 

inblandade i förskolan. Intervjupersonerna vill ha långsiktigt specialpedagogiskt stöd genom 

reflektion för att nå progression. Återkopplings och reflektionstillfällen som erbjuds skall 

bland annat vara av utmanande karaktär. Förändringar upplevs problematiska överlag men 

ännu mer om inte tid till eftertanke samt återkoppling och reflektion finns. Kontinuitet i 

specialpedagogens närvaro är önskvärt för att uppnå framsteg i en förändringsprocess. 

Intervjupersonerna önskar att specialpedagogen får förkunskaper om förändringar på en 

organisatorisk nivå vilket även vi ser som en nödvändighet. Med detta menar vi att samtliga 

yrkeskategorier ska vara representerade när det gäller kompetensutveckling. Detta för att alla 

ska få samma grund vilket underlättar i ett förändringsarbete. Att genomföra det är en stor 

process i dagsläget men att sträva mot det är något vi ser som avgörande när det gäller att 

förankra förändringar. Vi vill vara pedagogernas högra hand eftersom det känns som att vår 

profession gör mest nytta där. Detta ovan skrivna summerar vårt resultat samt hur vi kan 

tillämpa det i vårt framtida yrke som specialpedagoger. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Vid fortsatt forskning vill vi gå på djupet i att implementera ett förändringsarbete och vara 

med genom hela processen. En annan vinkling skulle kunna vara att göra en liknande studie 

där istället förskolechefer eller specialpedagoger blir intervjuade. Det hade varit intressant att 

få se resultatet utifrån det perspektivet. 
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bilaga 1 

 

 
Sektionen för lärande och miljö 
Specialpedagogprogrammet 
                                           

Är du intresserad av att utveckla processen att ta 
emot förändringar i samarbete med 
specialpedagogen? 

 

Vi erbjuder nu dig och ditt arbetslag att vara med på en gruppintervju där ni har 
möjlighet att påverka er arbetssituation genom att ge er syn på hur samarbetet 
mellan ditt arbetslag och specialpedagogen skulle kunna utvecklas i och med ett 
förändringsarbete. 
 

Anna Blad och Emma Möller arbetar för närvarande med en avslutande 
magisteruppsats inom utbildningen till specialpedagoger på högskolan i Kristianstad. 
 

Syftet med vårt examensarbete är att belysa vad vi som specialpedagoger kan bistå 
med för att pedagoger i förskolan ska få möjlighet att bli stärkta i processen att ta 
emot förändringar i sitt yrke.  
 

Gruppintervjun sker på din arbetsplats på överenskommen tid. För att kunna 
analysera resultatet av intervjun på ett så effektivt sätt som möjligt kommer vi att 
spela in intervjutillfället. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 
förvaras så att inga obehöriga personer kan ta del av informationen. Den information 
som hämtas kommer endast att användas i undersökningen. Att delta i intervjun är 
frivilligt och det är möjligt att avbryta sitt deltagande när som helst. Resultatet av 
intervjun kommer att sammanställas och redovisas i vårt examensarbete. 
Examensarbetet kommer sedan att tryckas och publiceras av Kristianstad Högskola 
och finnas tillgänglig i högskolans databaser.  
 

Anmälan sker direkt till oss.  
Mvh, Emma Möller och Anna Blad. 
 

Emma Möller: XXXX-XXXXXX  Anna Blad: XXXX-XXXXXX 

emma.moller@XXXX.se   anna.blad@XXXX.se 

 

 

 

 

 

 

http://xxxx/
http://xxxx/
http://xxxx/
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bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

● Vilka förändringar har du varit med om i din verksamhet? 
 

● Hur upplever du att förändringen genomfördes? 
 

● Vilka tankar hade du kring förändringen innan den genomfördes? 
 

● Vilket stöd har du fått? 
 

● Vilket inflytande känner du att du har haft i förändringsprocessen? 
 

● På vilket sätt var specialpedagogen inblandad i förändringen? 
 

● Vad skulle specialpedagogen kunnat bidra med i förändringsprocessen? 
 

● Vilken roll anser ni i ert arbetslag att en specialpedagog skall ha?  
 

● När vill ni ha specialpedagogens stöd? 


