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Vårt samhälle präglas idag av ständiga förändringar. Allt pekar på att dessa processer kommer att 
tillta i framtiden. Detta leder i sin tur till ökade krav på de enskilda individerna. Motivation, tilltro 
till sig själv och en vilja till förändring är några egenskaper som är bra att ha i detta sammanhang. 
 
Inom förskolans verksamhet sker en rad förändringar. Det kan innebära att anpassa arbetssättet 
efter barnens behov och intresse. Detta är en del av en ideologisk pedagogisk förändring som 
skett inom hela utbildnings- och skolväsendet. Denna förändring har skett på styrdokumentens 
nivå. Det kan även handla om att få nya direktiv från ledningen, vilket kan innebära allt från 
ändrade arbetstider, personaltäthet och införandet av ex. portfolio.  
 
I uppsatsen kommer det att belysas hur pedagoger ser på införandet av förändringsarbeten. För att 
få reda på detta har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sex pedagoger 
från tre olika förskolor.  
 
Resultatet som vi fick fram i vår empiri var att pedagoger inom förskolans verksamhet uppfattar 
förändringsarbete på olika sätt. De poängterar att ledningen har en stor betydelse när det gäller att 
informera om förändringsarbetets syfte, så detta kommer fram på ett klart och tydligt sätt. En 
annan viktig aspekt är att det finns något positivt i varje förändringsarbete. 
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1 Inledning 
 
Vi befinner oss i ett föränderligt tidevarv. Vårt samhälle har under de senaste decennierna 
råkat ut för en rad av förändringar. Detta har även skett i förskolans verksamhet. Det finns 
förändringar som både är välkomna och hatade. För att en verksamhet ska kunna överleva 
måste förändringsbenägenhet finnas hos medarbetarna. Det vill säga att medarbetarna bör ha 
viljan att ständigt vidareutveckla sig själv och förändra sin verksamhet. Allt pekar på att 
denna utveckling med förändringsprocesser kommer att tillta i framtiden (Angelöw 1999).         
Svårigheter med förändringar i arbetslivet var något även som Niccoló Machiavelli 
konstaterade år 1513:  
 

Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting med så osäker 
framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har nämligen alla dem till 
fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har endast ljumma försvarare i dem som 
drar fördel av den nya   
                                                                                    Bruzelius, Skärvad 2004:416 

 
Den tillvaro vi befinner oss i består av en fortlöpande livslång förändringsprocess. I en allt 
ökande takt omvandlas arbetslivet och organisationen. Sammantaget har dessa förändringar 
lett till ökade krav på de enskilda individerna inom organisationen. Det är bara att inse att det 
aldrig kommer mer att bli som förut. Därför är det viktigt för dem som initierar 
förändringsarbetet att förstå hur individen kan uppleva förändringar och därmed hitta 
attraktionskraften för att stimulera till förändringsvilja (Angelöw 1991). 
 
Inom vårt yrke som pedagoger inom förskoleverksamheten innebär det ständiga 
förändringsarbeten. Vi får nya direktiv och förändringsarbeten från kommunledningen. Det 
kan t.ex. handla om förändringar i personaltäthet eller införandet av nya arbetsmetoder. Ett 
annat förändringsarbete är det som står i läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Där står det att 
den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet 2006:5). Krav på oss pedagoger ställs 
det redan i annonserna angående personalrekryteringar. Egenskaper som flexibla, ser 
lösningar för att utveckla verksamheten, nyfikna, samarbetsvilliga och vara stresståliga är 
några. I en personalgrupp är det därför viktigt att dessa egenskaper finns med tanke på hur 
kraven inom vår verksamhet förändras med jämna mellanrum.  
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2 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på pedagogers uppfattningar om 
förändringsarbete inom förskolans verksamhet. Syftet är även att analysera om 
förändringsarbetes uppfattning hos pedagogerna är annorlunda beroende var direktiven 
kommer ifrån.  
 

2.1 Problemformulering 
Hur ser pedagoger på införandet av förändringsarbeten i sin verksamhet? 
Upplevs förändringsarbete olika, beroende om det kommer ifrån ledningen eller utifrån den 
egna verksamhetens behov? Vad är skillnaden? Vad behöver vi pedagoger för att genomföra 
ett förändringsarbete? 
 
  

2.2 Uppsatsens disposition 
I vår teori tar vi upp hur pedagoger kan uppleva ett förändringsarbete och vilka typer av 
förändringar som finns. Ledningens roll i förändringsprocessen och vad pedagoger behöver 
för att kunna göra en förändring. Därefter kommer vår metoddel som börjar med urval, 
datainsamlingsmetod, pilotintervjuer, genomförande och metodkritik. Därnäst kommer vårt 
resultat/analys, diskussion samt vår slutsats. 
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3 Teori 

3.1 Upplevelse av ett förändringsarbete 
Oavsett var en förändring kommer ifrån innebär den en omställning för de inblandade. Att 
lära sig nya förhållningssätt är en del i utvecklingen. När det gäller att lära sig ny teknik eller 
att lära sig nya arbetsmetoder blir detta uppenbart. Men även när vi möter nya arbetskamrater, 
ställs vi inför nya attityder och förändrade kommunikationsmönster. Allt detta blir då en form 
av inlärning. Här kan vi skilja på olika former av inlärning. I den enklare sorten bygger vi 
människor vidare på de kunskaper vi redan har, medan i en mer grundlig inlärning måste vi 
strukturera om vårt sätt att tänka och verka. Enkla förändringsprocesser kan passera ganska så 
smärtfritt. Men vid en större förändring kan det behövas en allt mer grundligare inlärning 
(Granér 2001).  
 
De senaste decennierna har behovet av trygghet, meningsfullhet och ett väl fungerade samspel 
med arbetskamrater blivit allt viktigare för den enskilde i arbetslivet. När stora förändringar 
ska genomföras kan det lätt leda till att dessa behov blir åsidosatta. Detta kan i sin tur medföra 
motstånd och hopplöshet (Nilsson 1993). 
 

3.1.1 Olika typer av förändringar 
Angelöw (1991:20) beskriver att förändring kan definieras som att något ändras från ett 
tillstånd till ett annat. Han skriver även att det finns tre olika sätt att värdera den pågående 
förändringen på. Det första är den irrelevanta förändringen. Det innebär varken några positiva 
eller negativa konsekvenser för en persons välbefinnande. Det andra är den positiva 
förändringen. Den uppfattar människor som välgörande medan det tredje och sista sättet att 
värdera en förändring är den negativa förändringen. Den innehåller skada/förlust, hot eller 
utmaning. 
 
Ahrenfelt (2001:9) förklarar att förändring är det tillstånd varje organisation befinner sig i 
under hela sin levnad i lugn och i kaos…// förändring är ett tillstånd och saknar därför en 
absolut början, en given mitt och ett absolut slut. 
 
Förändringar kan gälla olika saker. De kan ha olika framväxt och omfattning. Förändringar 
kan antingen vara kortsiktiga eller sträckas sig över en längre period. De kan drivas fram av 
den enskilde människan eller tvingas fram av t.ex. en företagsledning. Förändring är också av 
olika omfattning. Det kan vara allt från att finslipa det pågående arbetet till att utforma ett nytt 
sätt att driva verksamheten på. Omfattningen på förändringen har betydelse för hur svårt det 
blir att genomföra själva processen, men även att leda och driva förändringsprocessen på 
bästa sätt är beroende av omfattningen (Bruzelius, Skärvad 2004).  
 
Bruzelius, Skärvad (2004) skiljer på två olika typer av förändringar. Den första är 
inkrementella förändringar. Detta avser alla de förändringsaktiviteter i en organisation som är 
inriktade på att förbättra det som redan finns i organisationen. Det kan vara produkter och 
rutiner. Detta sker inom ramen för befintlig struktur. Den andra är strukturella förändringar. 
Den innefattar att man ändrar om hela verksamheten eller inför nya principer och metoder. 
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3.1.2 Förändringsprocessen 
Angelöw (1991) skriver att redan under 1940-talet formulerade Levin en teori om att 
förändringsprocessen genomgår tre olika faser. De är följande: 1. Upptiningsfasen som 
handlar om att väcka ett behov, en förståelse och en beredskap inför en förändring. 2. 
Förändringsfasen. Den innefattar att få tillstånd nya normer och handlingsmönster. 3. 
Återfrysningsfasen. Det innebär att det nya blir permanent och stabilt.  
 
Hansson (1997) skriver för att ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt är utgångspunkten 
att ta reda på vad som gäller både teoretiskt och känslomässigt. Syftet med detta är att 
människor ska få en bred och djup insikt om behovet av förändring. Förändringen av 
kunskaper är lätt att ordna, det finns utbildning, kurser och föreläsningar men attityderna mot 
förändring är desto svårare att få bukt med. Detta tar tid och kräver ordentliga och stöttande 
insatser. Första steget i allt förändringsarbete är att skapa förståelse och acceptans, där alla 
berörda måste förstå och veta vad som krävs Hansson (1997). 
 
Det finns två olika förändringsstrategier. Det första är expertmodellen. Kort så innebär den att 
en ny åtgärd införs över huvudet på de berörda och ignorerar företagskulturen. Förståelsen 
och acceptansen skapas i efterhand. Den andra är lärmodellen. Den är tvärtemot vad 
expertmodellen är. Här sker hela förändringsarbetet genom de berörda. De är delaktiga i allt i 
förändringsprocessen. Detta tar dock oftast längre tid men skapar en tilltro till den nya 
förändringen och genomförs relativt smärtfritt. 
 
Svedberg (2000:182f) tar upp att det finns olika typer av människor på en arbetsplats. Han 
drar en parallell med ett tåg.  

 I loket sitter ledningen.  
I den första vagnen finns de personer som är anhängarna eller de lojala. De hjälper gärna och 
kunnigt till med att dra och ta ansvar.  
I den andra vagnen åker sympatisörerna vilka också är lojala mot ledningen. De är samvetsgranna, 
utför ett gott arbete och tar gärna initiativ till hela verksamhetens fromma. 
I nästa vagn, den tredje, sitter medlöparna eller de ambivalenta. De gör sin plikt utan att ta några 
egna initiativ, vare sig för eller emot verksamheten. De följer de demokratiska spelreglerna men har 
svårt att se bortom sina egna intressen och till verksamhetens helhet. 
I fjärde vagnen finner vi ögontjänarna som ger lite energi till verksamhetens rörelse utan att direkt 
missköta sig. Om det inte finns en klar struktur så ser de gärna till att deras privata intressen går 
före. 
I sista vagnen sitter bakåtsträvarna. De gör motstånd och bromsar verksamhetens utveckling genom 
sitt negativa engagemang. De behöver få mycket bevis om nyttan med förändringen och 
önskvärdheten i denna för att de ska kunna ändra sig.  
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För att få en förändringsprocess som ska lyckas är det viktigt att tänka på följande punkter 
som Bruzelius, Skärvad (2004:433f) tar upp: 
 

• att det grundläggande skälet för och syftet med en förändring förstås och av organisationen 
upplevas bidra till att undanröja problem och att åstadkomma något bättre. En förändring får 
aldrig vara, eller upplevas vara, en förändring för förändringens skull; 

• med direkt och personlig kontakt med de medarbetare som berörs av en förändring. Helst bör 
förändringsledningen undvika att genomföra förändring genom enbart skriftlig kommunikation; 

• att organisationens medarbetare uppfattar att förändringen är angelägen och att den synbart 
och aktivt stöds av viktiga aktörer i organisationen; 

• att genomförd förändring snabbt ger positivt resultat. Härigenom förstärks kraften och 
effektiviteten i förändringsprocessen; 

• att förstå att en verklig förändring sällan sker över en natt. Det gäller att få igång en 
förändringsprocess och successivt lära medarbetarna att fungera på ett nytt och bättre sätt. Om 
ledningen ”återfryser” organisationen för snabbt medför detta att förändringen kanske formellt 
har genomförts men att ingenting reellt har uppnåtts. 

 
Det är viktigt att man ändrar när man verkligen måste göra det och fullt ut. Ibland har det hänt 
att förändringar har gjorts men på helt fel sätt och borde kanske inte alls ha genomförts. Detta 
kan handla om att fel förändringar gjordes. På grund av det är brist på kunskap och skicklighet 
eller för litet motstånd. Men även att förändringar har genomförts utan tillräcklig förståelse 
för förändringens bakgrund, syfte och avsedda konsekvenser. En annan orsak är att 
förändringarna har genomförts i helt fel tidpunkt eller att de har genomförts allt för ofta. Detta 
kan då medföra att medarbetarna blir förändringströtta, vilket bidrar till ineffektivitet. Att 
förändringarna inte är tillräckligt motiverade, förklarade av ledningen till de berörda är också 
av betydelse (Bruzelius, Skärvad 2004).  
 
Eftersom människor i första hand alltid är just människor kommer det rent mänskliga 
fenomen som t.ex. behov och personlighet ständigt ha en avgörande inverkan på 
förändringsprocessen (Ahrenfelt 2001:41). 
  

3.2 Läranderum 
Vad innebär egentligen ett lärande för oss människor? Att inhämta kunskaper och ta till sig 
dem på rätt vis handlar om engagemang och till viss del ansträngning. Pedagoger inom skola 
och förskola kan lära ut till andra människor, men konsten att ta emot kunskapen kan endast 
människan själv. Inlärning är något som pågår ständigt, och utbildningens uppgift blir att få 
till stånd ett viktigt samband mellan att lära ut och lära in. En utav pedagogens främsta uppgift 
blir därför att skapa en omgivning och ett sammanhang där lärandet kan ske (Svedberg 2000). 
 
Läranderum: 
 
Kunskap utvecklas genom samspel mellan individen och i vilket sammanhang hon befinner 
sig. Det innebär att förutsättningen för kunskapsutveckling är den egna 
 

• människans förståelse av sig själv och omvärlden. Saker som tidigare erfarenheter, 
intressen, känslor och personliga förutsättningar har betydelse i detta sammanhang. 

• Lärandet i sig är kommunikativt. Det händer inte i ett vakuum utan i en förbindelse 
med att förståelsen för att kunna se och upptäcka förutsättningarna för de verkliga 
problemen som kan uppstå i sammanhanget.  
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• Den enskilda människans läroprocess behöver positiva saker som innehåll och rätt 
sammansättning - utvecklingsagenter. Här menas läromedel, pedagogiska metoder och 
förhållningssätt. Allt för att lärandesituationen ska blir så bra som möjligt.  

 
Jonsson (2001) skriver att när medarbetarna har accepterat ett förändringsarbete är det viktigt 
för ledningen att skapa förutsättningar för medarbetarna att förändra förhållningssätt och 
attityder. Detta kan ske genom att man uppmuntrar och belönar sådana ansträngningar som 
stödjer förändringen, men även att ledningen skapar utrymme för utbildning, diskussioner och 
reflektioner. 
 
Axiö, Palmqvist (1995) säger att för att en drivkraft ska infinna sig krävs det att man tar tag i 
det, ger det tid och plats för diskussion och reflektion, men även möjlighet att växa som 
individ i den nya yrkesrollen utifrån den förutsättning man har. I detta behöver man utmaning 
i arbetet, uppmuntran, stöd, handledning och belöning. 
 
Svedberg (2000) skriver att Läranderummet har fyra dimensioner: längd, bredd, djup och en 
tidsdimension.  
 
I den första dimensionen pekar han på sambandet mellan sammanhanget och den personliga 
referensramen. Här menas att finns det inget intresse för själva ämnet, blir förutsättningen 
betydligt svårare att ta in den rätta informationen. Utvecklingsagenterna har här en stor roll att 
fylla, genom att tillhandahålla saker som kurser, studiebesök eller andras erfarenheter. 
 
I den andra dimensionen beskrivs förbindelsen mellan utvecklingsagenterna och den 
personliga referensramen. Ett måste för en så bra utbildningsmöjlighet som möjligt är att 
dessa utvecklingsagenter är lämpade för varje individ. Att människor lär på olika sätt, är något 
som måste finnas med i tankarna i all handledning. 
 
I den tredje dimensionen pekas på sammanhanget och utvecklingsagenterna, själva sambandet 
dem emellan. Det är av stor vikt att utvecklingsagenterna är anpassade till själva arbetet. Det 
bör finnas ett klart samband mellan yrkeskompetensen och till arbetsuppgifterna i 
utvecklingsprogrammet. 
 
I den fjärde dimensionen pekar han på tidsaspekten. Att det finns tillräckligt med tid är ett 
måste för att utvecklingen ska kunna både påbörjas och utvecklas. Bearbeta och ta in ny 
kunskap tar tid. Både den känslomässiga och kognitiva anpassningen är viktig i all inlärning. 
Därför att både hjärnan och hjärtat samarbetar när man lär. Att få tid för reflektion och dialog 
vid all inlärning blir därför extra viktigt. 
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Inom yrkesgrupper som t.ex. omsorg, polis och utbildning förekommer ofta gemensamma 
attityder och värderingar. För att dessa former ska kunna utvecklas har den yrkesmässiga 
dialogen en viktig roll. Dialogen har stor betydelse både för den personliga utvecklingen som 
för gruppens problemlösningsförmåga vid t.ex. ett förändringsarbete. Att skapa ett tredje rum-
ett läranderum för eftertanke och egna läroprocesser är en viktig uppgift vid en 
kompetensutveckling och förändring. Den skapande processen, själva anpassningen behöver 
tid och den sker i detta tredje rum. En dialog som är professionell är oumbärlig för 
nytänkande och integritet. Längst inne i mörkret finns växandets punkt. Den är genomskinlig, 
nästan tom, har oändliga krafter, förmår flytta världen (Svedberg 2000:257).  
 
För att det ska bli en meningsfull inlärning är det av vikt att alla de fyra förutsättningarna är 
uppfyllda. Uppfattas någon del som bristfällig leder det till att läranderummet blir förkrympt 
och själva lärandeprocessen blir undermålig. Svedberg (2000) tar upp några aspekter vad detta 
kan bero på: 
 

1. I denna situation blir själva kraven på de personliga intressena och på själva innehållet 
tillgodosedda, medan det inte är förankrat i själva arbetet. 

2. Här i detta läranderum handlar det om själva yrket och uppfattas som personligt 
meningsfullt. Men här är kommunikationen dålig, utvecklingsagenterna är 
otillräckliga. Här saknas kunskapen om hur skillnaden är mellan att lära ut och lära in.  

3. I detta minimerade läranderum upplevs fortbildningen alltför svår och det personliga 
sambandet saknas, då den inte motsvarar de faktiska behoven. 

4. Slutligen kan vi se att när avsaknaden av tid och ro för den personliga reflektionen inte 
finns leder detta till ett otillräckligt läranderum. Dåliga erfarenheter av 
utbildningsmöjligheter skapar lätt irritation och resignation inför nya förändringar 
inom arbetslivet.  

 
 

Figur 1.1 Läranderummens dimensioner 
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3.3 En synvinkel på ledarskap 
Ledarskap innebär kommunikation med andra människor, där det finns ett samspel mellan 
grupper och den enskilde individen för att klara av formulerade mål och lösa uppgifter 
(Maltén 2002). I det goda ledarskapet måste det finnas en glädje i att leda, ett engagemang för 
gruppen oberoende av gruppmedlemmarnas ålder. Ett bra samspel i gruppen är en viktig 
faktor för att en grupp ska fungera på bästa sätt. Ledaren har här en stor uppgift för att skapa 
de rätta förutsättningarna för detta. Genom att vara lyhörd, visa intresse och engagemang för 
gruppens tankar och idéer – vare sig det handlar om barn eller vuxna är det ledarens sak att 
skapa ett klimat där alla vill medverka i samspelet och dialogen (Johansson 2000).   
 
Ledarskap som företeelse finns bland alla åldrar och bland alla människor, där man vill 
fullborda något tillsammans. Det finns inte enbart ett sätt att utöva ledarskap, utan det kan se 
ut på flera olika sätt. Genom att kunna se att varje människa behöver mötas utifrån sina 
förutsättningar byggs ett ledarskap upp och en tillit för varandra uppstår. Där förtroendet och 
samspelet mellan människor växer formas ett ledarskap. Vi talar om att en ledare ska vara en 
framtidstänkare- hur framtiden ska kunna vara bättre. Men det är ju inte alltid så att en ledare 
har de rätta och de nya idéerna om framtiden. Viktigt är att ha förmågan att kunna leda samtal 
om andras framtidsdrömmar och kunna hjälpa till att göra något av dem i verkligheten. 
Ledarens uppgift är också att kunna se bakom missnöje och klagomål, där finns ofta längtan 
om någonting bättre. Att kunna locka fram den andra positiva sidan ger energi och stärker 
kreativiteten skriver Johansson (2000). I ett gott ledarskap ingår ansvar för att skapa en 
gemensam anda. Tillit och öppenhet frigör lust och engagemang (Johansson 2000:7).  
 
På arbetsplatser där det finns mycket människor händer det saker hela tiden. När människor är 
oense, då är det lätt att de enbart ser problemen, tappar orken och måste ha stöd för att kunna 
gå vidare. Att vara ledare innebär att kunna se de mänskliga synvinklarna av livet på en 
arbetsplats. Johansson (2000) talar om arbetsplatsen som en metafor, där ledaren i en trädgård 
är trädgårdsmästaren. Dennes viktigaste uppgift är att vårda växterna och se till att hinder 
undanröjs för att trädgården ska kunna blomstra på bästa sätt. Maltén (2002) beskriver även 
han en ledares viktiga funktioner som att kunna bearbeta relationsstörningar och konflikter. 
Han beskriver även en ledares två huvudroller, den som planerar, organiserar och skapar 
framtidssyner en uppgiftsorienterad roll. Men också rollen som personorienterad, där man 
visar omsorg, öppenhet, stimulerar till kreativitet och involverar alla i arbetet.  
 
Att hålla tron vid liv, är en viktig sak när det handlar om att förnya verksamheten. Villkor och 
livsbetingelser förändras med jämna mellanrum, därför måste verksamheter också förändras. 
En viktig del hos en ledare blir därför att kunna inspirera och förmedla tron om att utveckling 
är möjlig och viktig. Genom detta växer arbetstagarna och utvecklas i sitt arbete. Uppdraget 
som ledare är att undanröja hinder för växt och blomstring. Att hålla tron vid liv enligt 
Johansson (2000). 
 
Kompetensutveckling är en viktig del i det yrkessamma livet, den kan ske på olika sätt. Att 
som ledare öppna vägar för fortbildning är en grundläggande tanke, då både verksamheten 
utvecklas och den egna kompetensen stärks. Ledarskap innebär att sätta igång och 
vidmakthålla en kontinuerlig grupp-process, att vara katalysator för individers och gruppers 
utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i ömsesidig samverkan (Maltén 2002:110).  
 
Johansson (2000) poängterar i sin artikel skillnaden mellan diskussion och dialog. Där hon 
beskriver hur hon lyckats bäst i sitt arbete genom att lyssna och ställa frågor istället för att 
driva igenom sina egna åsikter. Genom att vara nyfiken på andras perspektiv har ett 
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förtroende kunnat byggas upp. I en diskussion vill hon förklara och mest visa på sitt eget 
perspektiv till skillnad i dialogen där samtalskamratens åsikter och tankar utbyts med hennes 
egna. Diskussion och dialog är båda viktiga, men när du som ledare ska framföra ett budskap 
är dialogen att föredra som samtalsform. Ledarskap kan bara förvärvas människor emellan 
och är, varje gång det sker, en gåva från dem som tar till sig (Johansson 2000:10). 
 

3.3.1 Hur pedagoger kan ta emot ett nytt förändringsarbete 
Vissa människor upplever ett förändringsarbete som något negativt, eftersom det kan innebära 
ansträngningar och en viss osäkerhet inför framtiden. Andra personer upplever stimulans och 
utmanas av nya arbetsmetoder. En förklaring av detta är att människor har olika erfarenheter 
av förändringar, som visar sig genom ett varierat förhållningssätt och där reaktionerna kan se 
olika ut (Angelöw 1991).  
 
Rädslan för förändringar kan vara att bli utsatt för andras vrede med dess oförutsägbara 
uttryck men även att relationerna till andra människor förändras. Detta sker alltid under en 
förändringsprocess. Antingen förbättras, försämras eller upphör förhållandet till andra 
människor. Valfridsson (2001) skriver att det kommer ofta upp tankar från det medvetna att 
jag inte kan, törs inte, eller det går aldrig. Det kommer även upp från det omedvetna som att 
jag blir ensam, övergiven, otrygg i sin roll och vet inte vad det nya innebär. Största fienden till 
utveckling är ångest för attacker på den egna personen och för det okända (Engqvist 
1994:69). Att veta vad man har men inte det man får skrämmer också en hel del människor. 
All medveten förändring startar i ny kunskap på ett nytt sätt (Aixö, Palmqvist 1995:121).  
 
Man måste träna sig i att ta emot förändringar på ett positivt sätt enligt Enbom (1992). Att 
påminna sig om det som har fungerat bra, och på detta sätt komma in på andra tankebanor. 
Vid rädslan att göra fel, är det alltid lättare att hålla sig till det gamla och invanda. I 
ungdomen tror vi att vi vet allt och går bara på. Om vi misslyckas blir vi förvånade och tror 
inte att det beror på oss själva. När vi kommer till den yngre medelåldern, då ökas rädslan för 
misslyckanden och vi letar efter orsaken hos oss själva. När vi sedan kommer till den senare 
delen av medelåldern, har vi oftast varit med om så mycket att vi blivit säkrare på oss själva. 
Då spelar det inte heller någon roll vad andra tycker (Enbom 1992). 
 
Enligt Granström (2006) tar man emot förändringar på två sätt. Det första sättet är att 
förslaget möts med trötthet och uppgivenhet och förslaget blir inte granskat. Det är ingen idé 
vi har redan försökt med allting, depressiv variant. Det andra, omnipotent variant, är att 
förslaget möts med nedvärderade kommentarer och kan därför förkastas. Förslag kan även tas 
emot med tystnad eller undanhållande. 
 
En förändring uppfattas olika från person till person. Av en del kan det uppfattas som att det 
är en liten och nätt förändring medan en annan uppfattar den som stor och svår (Valfridsson 
2001). Låg självkänsla, bristande förtroende, ingen förändringsvilja och dåligt val av tidpunkt 
kan vara orsaker till att de inblandade visar motstånd till förändringar. Där det finns 
förändringsvilja hos de anställda kan förändringar vara välkomnande. Medarbetarna känner då 
förtroende, delaktighet och gillar nya utmaningar (Angelöw 1991).  
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Bruzelius, Skärvad (2004) tar upp att motstånd till förändringar kan vara extra stort när: 
  

• Det sker genomgripande och radikala förändringar. 
• Det sker oväntade och plötsliga förändringar. 
• De inblandade får känslan av att de förlorar på förändringarna. 
• Bakgrunden, syftet med och innebörden av förändringen är oklart och diffust. Detta 

skapar i sin tur stor osäkerhet. 
• De inblandade har negativa erfarenheter av tidigare förändringar. 

 
En del människor ser enbart något positivt i förändringsarbete och hittar kreativa lösningar, 
andra kan reagera med total hjälplöshet och misströstan. Hur vi upplever förändring har 
betydelse för hälsa och trivseln. För människor som befinner sig i en påfrestande situation, där 
vardagen redan är arbetsam, kan en förändring i arbetslivet utlösa kaos (Angelöw 1991).  
 
Trygghet kan förknippas med självkänsla. Tilltron till sig själv och till omvärlden handlar om 
att det finns en grundtrygghet i ens liv, och där en känsla av trygghet är en viktig 
nödvändighet då förändringsviljan ska finnas. I vissa fall kan även ångest och otryggheten 
vara en motivation för förändring (Angelöw 1991).  
 
Granström (2006) säger att frågor som rör den egna arbetssituationen eller arbetsvillkoren 
utgör ett större hot än problem som berör andra. Detta beror på att man har en distansering till 
kunden, den andra personen, och är därmed inte lika personligt berörd. Granström menar med 
detta att när en förändring berör en själv kan detta uppfattas stor och svår, medan en 
förändring som endast berör andra uppfattas den inte som hotfull.  

3.3.2 Ledningens roll 
För att underlätta handling och beslutsfattande är det viktigt att det finns en bra 
målformulering som kan förstås av alla. Generella mål kan vara att förbättra arbetsmiljön, 
arbetsvillkoren eller införa nya arbetsmetoder. För att förverkliga målen är det viktigt att i 
inledningsskedet tydligt informera om syftet med själva förändringsarbetet (Angelöw 1991).  
 
Delaktighet är en viktig grundsten i den goda förändrings processen, då så många som möjligt 
av de anställda görs delaktiga redan ifrån början. Saker som att få vara med om att bestämma 
takten, gå igenom problem som kan dyka upp under processens gång och diskutera insatser 
kan leda till ett positivare arbetsklimat. Finns inte detta kan ett utanförskap upplevas, som i 
sin tur leder till motstånd och ett dåligt intresse hos de inblandande. Positiva förväntningar 
ger näring och stimulans för ett konstruktivt förändringsarbete. Att ha en tro på att 
förändringsarbetet kommer att föra med sig positivt resultat är även det en styrka (Angelöw 
1991:106).  
 
Ledningen bör ta tillvara på motståndet mot förändringar. Eftersom deltagarna engagerar sig i 
projektet finns det verklig delaktighet. Motståndet är också bra för i det finns det mycket 
information och kunskap om det område där förändringen skall ske. Det sparar tid och kraft 
och man kan använda denna energi till att genomföra förändringen när motståndet väl har 
klingat av, enligt Ahrenfelt (2001). 
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Allt förändringsarbete kan innebära att otryggheten ökar, man måste då försöka att varje 
individ accepterar förändringen på bästa sätt. Detta kan ske genom ökad information för att 
minska ryktesspridning och rädslan inför det nya. Genom att ge de inblandande möjligheter 
att påverka förändringen kan detta minska otryggheten och göra det lättare att uppfylla 
individens mål och behov (Nilsson1993).  

 
 
De inblandades medverkan är A och O för att varje framgångsrikt förändringsarbete. Om 
de inblandade är införstådda med de problem som förändringen syftar till att lösa, och om 
de varit reellt delaktiga i uppläggning och planering av förändringen, har denna betydligt 
större förutsättningar att lyckas. Då brukar även osäkerhetsstadiet kunna genomarbetas 
fortare. Det är att föredra att samtliga inblandade medverkar i dessa förberedelser 
(Granér 2001:146).  

 
 

Ofta innebär alla former av förändring någon form av otrygghet. Den viktiga utmaningen blir 
då att förändra denna ångest till en motivation som utgör drivkraften i förändringsarbetet. 
Detta förutsätter att det finns en känsla av tillit och grundtrygghet. Meningsfull verksamhet är 
den enda egentliga motivationsfaktorn  (Aixö, Palmqvist 1995:105). 
 
Jonsson (2001) tar upp att när medarbetarna har accepterat ett förändringsarbete är det viktigt 
för ledningen att skapa förutsättningar för medarbetarna att förändra förhållningssätt och 
attityder. Detta kan ske genom att man uppmuntrar och belönar sådana ansträngningar som 
stödjer förändringen, men även att ledningen skapar utrymme för utbildning, diskussioner och 
reflektioner. 
  
Axiö och Palmqvist (1995) tar också upp att för att en drivkraft ska infinna sig krävs det att 
man tar tag i det, ger det tid och plats för diskussion och reflektion, men även möjlighet att 
växa som individ i den nya yrkesrollen utifrån den förutsättning man har. I detta behöver man 
utmaning i arbetet, uppmuntran, stöd, handledning och belöning. Sammanfattningsvis är 
delaktighet och information något som varje anställd önskar för att uppleva förändringsarbetet 
så motiverat och berättigat (Nilsson 1993). 
 

3.3.3 Vad pedagoger behöver för att kunna göra en förändring 
Vi människor behöver mod inför ett nytt förändringsarbete. Både att möta sig själv men även 
för att utvecklas (Valfridsson 2001). Med detta menar Valfridsson att vi människor måste ha 
självkänsla, tron på sig själv men även viljan och nyfikenheten att utveckla sig själv. 
 
Det är lättare att ta emot ett nytt förändringsarbete om man har en bra självkänsla, har tilltron 
till sig själv och till livet och en positiv bild av sig själv. Har man däremot en dålig självkänsla 
kan det bidra till att man är likgiltig och oengagerad i arbetet (Jonsson 2001). Att ledningen 
visar de som ska göra förändringen att deras insats är viktig är ett sätt att stärka självkänslan. 
Det kan ske genom både kroppsspråk, ord och gester. Då vågar människor ofta ge sig in i det 
nya utan att veta vad det innebär. Att våga är att förlora ett fotfäste en stund. Att inte våga är 
att förlora sig själv (Valfridsson 2001:98). 
 
Den individuella förändringsprocessen är avgörande för förmågan och villigheten att 
tillgodogöra sig information och utbildning. Personalens kompetens och vilja till förändring är 
A och O. Det går aldrig att tvinga någon människa att förändras eller till utveckling. Ofta 
förbises detta av ledningen och det blir att personalen ofta bara får hänga med. Detta skapar 
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rädsla och osäkerhet. Behov av förändring upplevs olika av alla människor, där varje anställd 
upplever olika omständigheter som driver honom/henne till en förändring (Valfridsson 2001).  
 
Människor behöver positiva bilder, hur det kommer att bli efter en förändring. Får man dessa 
positiva bilder blir det lättare att eftersträva förändringsarbetet som sådant och utföra det 
(Their 2000). Delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende är omständigheter som hör ihop 
med det goda förändringsarbetet. När själva motivationen är igång, när förståelsen om 
nödvändigheten av en förändring övergår i handlingsberedskap har människan en 
förändringsvilja (Angelöw 1991). Motivationen får näring genom positiv feed back. Bitterhet, 
ångest, vånda för att nämna några negativa känslor begränsar människan kapacitet men även 
dålig information och dålig kommunikation kan ge dessa symtom (Their 2000).  
 

3.3.5 Motivation 
Motivation fungerar som en drivkraft för människans handlingar. Där motiven kan vara olika 
som behov, önskemål, förväntningar mm. Detta är sedan en grund för handlingar i riktning 
mot något mål man satt upp. Motivationen handlar om ansträngningen mot att förverkliga ett 
visst mål. Motivation och mål hör med andra ord ihop (Angelöw 1991).  
 
Bruzelius, Skärvad (2004:289) beskriver att Motivation är sålunda en drivkraft till handling i 
en viss riktning och en individ är motiverad när ett behov eller önskemål påverkar individens 
handlande i en viss riktning. Motivation är nyckeln till att utveckla sig själv och viljan till 
förändring. Det goda förändringsarbetet blir betydligt enklare om så många som möjligt av de 
berörda inser vikten av arbetet och upplever ett behov av förändring. Motivationen är själva 
drivkraften i förändringsarbetet. 
  
Det finns både yttre och inre motivation. Till de inre motivationsfaktorerna hör ett personligt 
engagemang, en kraft att vilja lära och utveckla sig. Den kan te sig i nyfikenhet, spänning och 
lust. Tron på sig själv och sin egen förmåga och argumenten som finns kring en förändring 
stimulerar viljan och motivationen. De yttre motivationsfaktorerna kan ha sin grund i 
presenterade förväntningar och eftersträvansvärda belöningar av olika slag. Andra faktorer 
som också spelar roll är hur vi ser på vår egen roll i det hela, hur verkligheten ser ut, vilken 
ledare och vilka arbetsföreskrifter som finns (Their 2000). 
 

3.3.5.1 Faktorer som höjer motivationen kring förändringsarbete 
Omgivningens tilltro, arbetskamraternas och ledningens positiva förväntningar är en viktig 
faktor som ökar motivationen. Genom förväntningar kan vi locka fram de bästa eller de 
sämsta egenskaparna hos människor. Genom att lyfta fram individers starka sidor kan 
förändringsviljan öka. Genom att tro på sig själv och sin förmåga till förändring höjs 
motivationen. Det är viktigt att tänka tillbaka och försöka analysera positiva förändringar i ens 
liv, då detta stärker självförtroendet och motivationen för vidare förändring. Genom att låta 
den anställde få vara med redan från början med att diskutera åtgärder och bestämma takten i 
förändrings arbetet höjs motivationen för vidare utveckling. Liten delaktighet med ett litet 
inflytande visar på en svagare motivation (Angelöw 1991). 
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4 Metod 
I den här delen beskrivs vilken metod som använts och hur studien utformats. Vidare 
presenteras vilket urval som gjorts, hur genomförandet av själva empirin gått till och vilka 
etiska överväganden som skett. Sökord som vi använt oss av är förskola, individ, 
förändringsarbete och motivation. 
 

4.1 Urval 
Vi valde att intervjua sex pedagoger, från en liten kommun i södra Sverige. Frågorna som vi 
använt oss av under intervjuerna kan du se under (bilaga 1). Valet av dessa gjordes genom 
kontakter och grundades på utbildning, ålder och yrkeserfarenhet. Vi ville ha tre personer med 
förskollärarutbildning och tre personer med barnskötarutbildning. Därefter ville vi ha en 
spridning av yrkeserfarenhet och ålder på pedagogerna. Åldern på pedagogerna varierade 
mellan 27 och 63 år. Två pedagoger arbetade med barn i åldrarna 1-3 år. De fyra övriga 
pedagogerna arbetade med barn i åldrarna 3-6 år. Tre utav dessa är förskollärare och de andra 
tre är barnskötare. Pedagogerna arbetade på tre olika förskolor och samtliga har erfarenheter 
av olika förändringsarbete.  
 
Första kontakten togs via telefon. Vi informerade om vårt examensarbete och frågade om de 
tilltänkta kunde ställa upp. Därefter besökte vi de tilltänkta pedagogerna. Vid besöken 
berättade vi ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Sedan avtalade vi tid till själva 
intervjutillfället. På detta sätt kunde direkt gensvar erhållas om det fanns intresse att delta i 
empirin. Vid detta tillfälle informerade vi även om arbetets syfte och att deras deltagande var 
helt konfidentiellt. De fick ett papper där det stod vilka forskningsprinciper som finns och 
syftet med vårt arbete (bilaga 2). Eftersom allt examensarbete byggs på respekt för dem som 
är med i undersökningen (Johansson & Svedner 2001) är det viktigt att informera om de 
forskningsprinciper som finns. 
Vi har valt att ta utgångspunkt i de forskningsprinciper som Bryman (2002) formulerat 
 

• Informationskravet. De medverkande ska bli informerade om arbetets syfte och en 
beskrivning av själva metoden.  

• Samtyckeskravet. Deltagarna har själva godkänt att vara med i undersökningen.  
• Konfidentialitetskravet. Varje deltagare försäkras anonymitet.   
• Nyttjandekravet. Materialet som samlas in används endast för forskningsändamål 

(Bryman 2002). 
 
Vid tillfrågningen under själva valet av pedagoger var det en som tackade nej på grund av 
bandupptagningen så därför fick vi tillfråga en ny. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå vårt syfte och få svar på vår fråga har vi valt att genomföra en kvalitativ 
intervju. Den här sortens intervju innebär att intervjuaren ställer frågor som intervjupersonen 
kan svara på med egna ord (Patel & Davidsson 2003). Det finns olika grader av strukturering i 
intervjun vid kvalitativ intervju. Vi har valt att ha en låg grad av strukturering vilket innebär 
att vi ställer frågorna i en bestämd ordning, men det finns möjlighet att ställa följdfrågor som 
vad, hur och varför när det är något svar som behöver fördjupas eller är viktigt.  
 
Denna metod innebär att båda parter (intervjuaren och den intervjuade) är medskapare i 
samtalet. Syftet med denna metod är att få den intervjuade att lämna så uttömmande svar som 
möjligt (Johansson & Svedner 2001). 
 

4.3 Pilotintervjuer 
Vi valde att göra en pilotintervju innan vi gjorde själva huvudintervjuerna. Eftersom 
Johansson & Svedner (2001) poängterar vikten av att undersöka om svaren verkligen belyser 
frågeställningarna. Pilotintervjun ger oss också möjlighet att justera antalet frågor och 
frågeformuleringarna så att intervjun fungerar så bra som möjligt under själva undersökningen 
detta enligt Patel & Davidsson (2003).  
 

4.4 Genomförande 
Varje respondent fick välja tid och plats för intervjuerna. Fem av dessa valde att vara på deras 
respektive arbetsplats, medan den sjätte valde att vara i hennes hem. Platsen är viktig då de 
lättare känner förtroende för själva uppgiften och deras värderingar och kunskaper kommer 
fram. Vi valde att göra intervjuerna individuellt i ett avskilt rum då fördelarna med tystnad är 
att samtliga parter kan lättare koncentrera sig på själva intervjustunden. Vi valde att båda var 
med på intervjuerna. Då den ena antecknade svaren med penna och papper så iakttog hon 
även den intervjuades kroppsspråk och gester. Den andre ansvarade för själva intervjun. 
Arbetet delades upp genom att vi intervjuade tre pedagoger var. Vi använde oss även av 
bandupptagning. Fördelen med att spela in svaren på band är att slippa stressen att missa 
något svar av värde. Det är även lättare att skildra en komplett bild av intervjuerna då hela 
samtalet finns registrerat och inte enbart stödord. Enbart stödord kan lätt skapa 
missuppfattningar.  
 
Innan vi startade intervjun informerade vi än en gång respondenten om vårt syfte och om de 
etiska forskningsprinciper som finns. Vi avslutade intervjustunderna med att tacka 
respondenterna att vi fått tagit deras tid i anspråk. Intervjuerna tog allt från 25 till 40 minuter. 
Vi avslutade varje intervjutillfälle med att sitta kvar en stund efter det att pedagogen gått. Vi 
gick då igenom hur det gick, hur respondenten uppfattades om hon/han var nervös, 
samarbetsvillig och hur frågorna uppfattades. Vi antecknade också efter själva intervjun hur 
miljön såg ut omkring oss. Uppfattades den som lugn eller stökig. 
 

4.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförligheten hos mätinstrumentet och noggrannheten vid mätningen 
(Johansson & Svedner 2001). För att få en så hög reliabilitet som möjligt gick vi igenom 
tillvägagångssättet av empirimaterialet noga innan intervjustunderna genomfördes. Ett sätt var 
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att göra en provintervju. Där kunde vi kontrollera och se om frågorna belyste vårt syfte med 
vår empiri och om undersökningen genomförs på rätt sätt. Det vill säga se om den enskilda 
personen svarar likadant på frågor som berör samma sak. Intervjufrågorna som pedagogerna 
fick var likadana och ställdes i samma ordning, vi var båda två med vid intervjutillfällena, 
spelade in svaren på band vilket gjorde att vi fick med hela intervjun. Det som kan ge en 
bristande reliabilitet är att vi är två olika personer som observerar och intervjuar. Senare 
samma dag skrev vi rent det insamlade materialet. 
 

4.4.2 Validitet 
Bryman (2002) förklarar att validitet är en bedömning av om de slutsatser som kommit fram 
från en undersökning hänger ihop eller inte. För att få en god validitet gick vi igenom våra 
intervjufrågor noga innan själva empirin, så vi var säkra på att det täckte hela vårt 
undersökningsområde. Själva frågorna var formulerade så att intervjusvaren gav en bra 
överblick av det vi avsåg att undersöka. 

4.5 Metodkritik 
En av respondenterna tyckte att frågorna var svåra att besvara och hade velat ha dem före 
intervjun. Resultatet hade kanske blivit annorlunda då. Vi gjorde en provintervju och vi anser 
nu i efterhand att vi hade behövt göra fler. Detta för att intervjuerna flöt på bättre efterhand 
som vi utförde dem och det var lättare att få ut mer av dem om vi hjälptes åt att fråga och 
förtydliga.  
 
Vi hade avsikt att se om barnskötar- respektive förskollärarutbildning hade någon betydelse 
hur pedagogerna upplevde ett förändringsarbete, vilket visade sig att så var det inte. 
Observationen av de intervjuades kroppsspråket och gester samt i vilken miljö intervjun ägde 
rum i hade ingen påverkan på resultatet. 
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5 Resultat och Analys 
Resultatet baseras på sex pedagoger varav alla var kvinnor i åldrarna 27-63 år. Deras 
yrkessamma ålder varierade mellan 5 och 40 år. Tre utav dessa var barnsskötare och tre var 
förskollärare. Vårt syfte med intervjuerna var att ta reda på pedagogers uppfattning om 
förändringsarbete inom förskolans verksamhet. Underlaget för resultatredovisningen bygger 
på intervjusvar. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det upp till varje forskare att hitta en 
analysmodell som passar just dem. Vi har valt att redovisa vårt intervjumaterial i olika teman 
som framkommit under bearbetningen. Analysen baseras på det resultatet vi fått fram och 
jämförts med det som vi hittat i litteraturen. 

5.1 Upplevelser av ett förändringsarbete 
Resultatet av empirin visar att pedagogerna tycker det är lättare att genomföra ett 
förändringsarbete som de själva varit med och utformat utifrån verksamhetens behov än de 
som kommer ifrån ledningen.  
 
Det finns två olika sorters förändringsarbeten. Egna som är förankrade i vardagen och som 
utgår ifrån varje avdelnings behov och de som kommer ifrån ledningen som ofta uppfattas 
som arbetsamma. (Pedagog ett) 
 
Resultatet av empirin visar att fyra pedagoger anser att förändringsarbete är väldigt 
tidskrävande. Två pedagoger upplever oavsett vilken typ av förändringsarbete det är, upplevs 
det frustrerande och tungt i inledningsskedet. Detta på grund av att det inte ges konkreta 
besked om arbetets syfte av ledningen och erfarenheter av tidigare förändringsarbeten hos 
pedagogerna inte har gett något resultat, utan bara runnit ut i sanden.  
 
Det är ju inte första gången man fått ett nytt [förändringsarbete] utan flera gånger som vi har 
gått igenom detta, grejer som ploppat upp. En del har ju fullföljts och vi har använt oss av 
det, men andra vet jag inte vad de blev av. (Pedagog fyra) 
 
Flera av pedagogerna upplever ett förändringsarbete som något positivt, där de får möjlighet 
att utveckla sig själva, deras arbetssätt och förändra verksamheten. Det har även gett dem nya 
idéer, tankar och ett bättre självförtroende.  
 
Åh jag klarade det, ja det är det här glädjen, att jag var orolig innan men jag klarade av det 
(Pedagog tre) 
 
Det framkom att fyra pedagoger var nyfikna och ställde sig frågor som: vad kan detta ge oss? 
Vilka positiva saker kan vi få med oss ifrån detta förändringsarbete? Resultatet pekar på att 
förändringsarbete är svårt att ta till sig på en lagom nivå, då allt inte kan förändras med en 
gång utan att arbetet måste ske successivt så att alla i arbetslaget kommer fram till ett 
gemensamt syfte. En pedagog tyckte att uppläggen på förändringsarbeten bör framföras på ett 
smidigare sätt, då mycket energi och ilska kunnat besparas alla.  
 

5.1.1 Analys av upplevelser av ett förändringsarbete 
Valfridsson (2001) säger att en förändring uppfattas olika från person till person. Av en del 
kan det uppfattas som att det är en liten och nätt förändring medan en annan uppfattar den 
som stor och svår. En förklaring av detta är att människor har olika erfarenheter av 
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förändringar som visar sig genom ett varierat förhållningssätt och där reaktionerna kan se 
olika ut (Angelöw 1991). 
 
Det har framkommit i vår empiri att det är olika från person till person hur man upplever ett 
förändringsarbete. Där ålder och erfarenheter har betydelse. De pedagoger som hade minst 
yrkeserfarenhet från våra intervjuer, visade på nyfikenhet och kände ingen rädsla för att kastas 
in i något nytt. De sökte kunskaper på eget initiativ, behövde förändringsarbete för att kunna 
utveckla sig själv och verksamheten. Å andra sidan de med lång yrkeserfarenhet har 
erfarenheter av dåliga respektive bra förändringsarbete. Detta gör att de vet om att de klarar 
av alla typer av förändringsarbete. Men ofta upplever de ett förändringsarbete som något 
betungande. Detta kan bero på dålig målformulering och syfte, men framförallt har de upplevt 
att förändringsarbete kommit för ofta och att de inte hinner avsluta ett förrän nästa kommer. 
Bruzelius, Skärvad (2004) tar upp att motstånd till förändringar kan vara extra stort när: 
  

• Det sker genomgripande och radikala förändringar. 
• Det sker oväntade och plötsliga förändringar. 
• De inblandade får känslan av att de förlorar på förändringarna. 
• Bakgrunden, syftet med och innebörden av förändringen är oklart och diffust. Detta 

skapar i sin tur stor osäkerhet. 
• De inblandade har negativa erfarenheter av tidigare förändringar. 

 
En förklaring av detta är att människor har olika erfarenheter av förändringar som visar sig 
genom ett varierat förhållningssätt och där reaktionerna kan se olika ut (Angelöw 1991). 
Their (2000) skriver att de inre motivationsfaktorerna hör personligt engagemang, en kraft att 
vilja lära och utveckla sig. Detta kan visa sig med nyfikenhet och spänning inför något nytt.  
En del pedagoger beskriver att de får nya tankar och idéer och ställer sig frågan vilka positiva 
saker kan vi få med från detta förändringsarbete? Andra pedagoger tar upp att de tycker att 
förändringar är jobbiga och upplevs som tunga. En av orsakerna kan bero på att syftet med 
förändringen är otydligt och missvisande. Enligt Their (2000) är dålig information och 
kommunikation från ledningen en av orsakerna till att människor beter sig så här. Andra 
orsaker kan vara att man aldrig kan tvinga någon att förändras eller till utveckling. Detta kan 
skapa rädsla och osäkerhet inför det nya, menar Valfridsson (2001). Tredje orsaken kan bero 
på låg självkänsla, bristande förtroende, ingen förändringsvilja och dåligt val av tidpunkt 
(Angelöw 1991). 
 
Några pedagoger ser att i ett förändringsarbete finns det möjligheter att utveckla sig själv och 
verksamheten. Their (2000) skriver att de inre motivationsfaktorerna hör personligt 
engagemang, en kraft att vilja lära och utveckla sig. Detta kan visa sig med nyfikenhet och 
spänning inför något nytt. Pedagoger beskriver att de får nya tankar och idéer och ställer sig 
frågan vilka positiva saker kan vi få med från detta förändringsarbete? Andra pedagoger tar 
upp att de tycker att förändringar är jobbiga och upplevs som tunga. En av orsakerna kan bero 
på att syftet med förändringen är otydligt och missvisande. Enligt Their (2000) är dålig 
information och kommunikation från ledningen en av orsakerna till att människor beter sig så 
här. Andra orsaker kan vara att man aldrig kan tvinga någon att förändras eller till utveckling. 
Detta kan skapa rädsla och osäkerhet inför det nya menar Valfridsson (2001). Tredje orsaken 
kan bero på låg självkänsla, bristande förtroende, ingen förändringsvilja och dåligt val av 
tidpunkt (Angelöw 1991). 
 
Något gemensamt för båda grupperna är att de anser att ett förändringsarbete är tidskrävande. 
Svedberg (2000) säger att det är viktigt att det finns tid för att den skapande processen ska 
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verka. Hjärnan behöver tid för att kunna bearbeta all information för att sedan kunna 
omvandla den till kunskap. 
 
Pedagogerna säger också att vissa förändringsarbeten bara försvann och undrade var de tog 
vägen. Vad är det för vits med att förändringsarbete avlöser varandra? Vad lär och får man 
med sig? Pedagogerna anser att det är viktigt att man får möjlighet att utvärdera 
förändringsarbetet. Var upplägget bra? Vad var bra/dåligt? Vilka förbättringar behöver göras 
inför nästa gång? En pedagog tog upp aspekten att inför ett förändringsarbete bör ledningen ta 
reda på hur verksamheten ser ut på de olika förskolorna. De bör även titta på om det finns 
behov för en förändring och att möjligheterna finns.  
 

5.2 Drivkraften 
Resultatet visar att de flesta av pedagogerna har en vilja att lära sig nya saker och utveckla sig 
själv. De anser även vikten av att verksamheten utvecklas. Drivkraften hos många av 
pedagogerna ligger i att ha lyckats i ett tidigare förändringsarbete. 
 
Jag mår bättre genom att känna att jag gjort något nytt och klarat av det. (Pedagog fem) 
 
Förändringsarbeten måste upplevas meningsfulla för att engagemanget ska bli stort hos 
personalen. En klar målformulering/syfte är också viktigt. Fördelen med detta är att 
motivationen stärks och arbetet känns mer meningsfyllt. En pedagog säger att det kan vara 
pliktkänslan och uppfostran som styr viljan för att genomföra arbetet i ett förändringsarbete.  
  
Det är ju ett uppdrag man fått, och då gör man det. (Pedagog sex) 
 
Det har fram kommit i vår empiri att ta till sig nya läromedel, som för verksamheten framåt är 
en drivkraft i ett förändringsarbete. Pedagog 3 uttrycker det så här Personligen känner jag mig 
motiverad till förändringar eftersom det oftast kommer något bra ur det. 
 

5.2.1 Analys av drivkraften 
Resultatet av empirin visar att känslan av att ha lyckats i ett tidigare förändringsarbete, stärker 
pedagogerna inför nya förändringsarbete. Vilket Angelöw (1991) pekar på i sin forskning att 
genom att tro på sig själv och sin förmåga till förändring höjs motivationen. Det är viktigt att 
tänka tillbaka och försöka analysera positiva förändringar i ens liv, då detta stärker 
självförtroendet och motivationen för vidare förändring. 
  
För att förverkliga målen är det viktigt att i inledningsskedet tydlig informera om syftet med 
själva förändringsarbetet menar Angelöw (1991). Enligt vår empiri framkom det att ett klart 
syfte och målformulering underlättar förändringsarbetets process. För då upplevs själva 
förändringsarbetet mer meningsfullt och engagerande för samtliga pedagoger. Aixö och 
Palmqvist (1995:105) tar också upp vikten av detta meningsfull verksamhet är den enda 
egentliga motivationsfaktorn. En kraft att vilja lära och utveckla sig är en av nycklarna till att 
vilja göra en förändring säger Their (2000).  
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5.3 Bra erfarenheter att ha med sig in ett förändringsarbete 
Resultatet av empirin visar att det är en stor fördel att ha arbetat på olika förskolor med olika 
arbetssätt samt haft erfarenhet ifrån andra förändringsarbeten. Även en bra dialog i arbetslaget 
har betydelse för att kunna hitta en bra arbetsmetod som passar alla. 
 
En fara med ett förändringsarbete är när man i ett tidigt skede enbart ser de negativa 
konsekvenserna. Detta innebär att man lätt fokuserar på de problem som inte ens har dykt 
upp. Därför har det framkommit vikten av att ha en positiv syn på förändringsarbete. Det finns 
alltid något positivt i alla förändringar.  
 
En annan erfarenhet som är bra att ta med sig in i ett förändringsarbete är tålamod, vara lugn 
och smidig eftersom ett förändringsarbete tar tid. Att man inte hastar, det har man kanske lärt 
sig med åren att ett förändringsarbete det tar ju tid. Man måste ha tålamod. (Pedagog två) 
 
En pedagog anser att en bra erfarenhet är att kunna se förändringsarbetet ur olika perspektiv. 
Det underlättar mycket när man stöter på problem i processen. Detta underlättar även vid 
diskussioner, då både positiva och negativa saker kommer upp. Andra meriter att har med sig 
inför ett förändringsarbete är att vara lyhörd och kunna peppa varandra.  
 

5.3.1 Analys av bra erfarenheter inför ett förändringsarbete 
Empirin pekar på att erfarenheter från tidigare förändringsarbete men även att ha arbetet på 
andra förskolor med andra arbetssätt har betydelse. Dessa erfarenheter bidrar till att tron till 
sig själv ökar och motivationen inför nya uppdrag stärks (Angelöw 1991). 
 
Angelöw (1991:106) skriver att positiva förväntningar ger näring och stimulans för ett 
konstruktivt förändringsarbete. Att ha en tro att förändringsarbetet kommer att föra med sig 
positivt resultat är även det en styrka. Några pedagoger tar upp i empirin vikten av att se det 
positiva i varje förändringsarbete, men även att kunna se förändringsarbetet ut olika 
perspektiv. Vilket i sin tur underlättar problem som dyker upp under processens gång och 
under diskussioner. 
 
Motivationen till förändringar får näring genom positiv feed back både från ledning och från 
arbetskamrater (Their 2000). Dessa egenskaper tycker pedagogerna i empirin är viktiga att ha 
med sig inför ett nytt förändringsarbete. Vilket även Angelöw (1991) pekar på i sin forskning 
att omgivningens tilltro, arbetskamraternas och ledningens positiva förväntningar är en viktig 
faktor som ökar motivationen. 
 
Tålamod, vara lugn, lyhörd, smidig och ta det lugnt i ett förändringsarbete är ett bra sätt att 
klara av förändringsarbetet enligt svaren från pedagogerna. Svedberg (2000) beskriver vikten 
av det tredje rummet, ett lärande rum för reflektion personliga processer. Här kan dialogen 
och lyhördheten ihop med andra arbetskamrater utvecklas på ett positivt sätt. 
 
 

5.4 Möjligheter med ett förändringsarbete 
Empirin visar att fem av sex pedagoger tycker att ett förändringsarbete är ett bra sätt att 
inhämta nya kunskaper, ta till sig något nytt som leder till en kompetensutveckling av 
vederbörande.  
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Man lär ju sig alltid, så länge man lever. (Pedagog tre) 
  
Det har visat sig att förändringsarbete skapar diskussioner som leder till nya idéer och tankar 
som för verksamhetens utveckling vidare. Två pedagoger ser att förändringsarbete ger 
möjligheter att gå vidare i sitt arbetssätt, de anser annars att det blir en stagnation. En pedagog 
trycker på, för att kunna förändra sig själv, sitt arbetssätt men även sitt arbetslag är ett 
förändringsarbete en bra utgångspunkt. 
 

5.4.1 Analys av möjligheter med ett förändringsarbete 
Möjligheterna med ett förändringsarbete är enligt pedagoger inhämtning av nya kunskaper 
som i sin tur leder till den egna kompetens utvecklingen. Med dessa nya kunskaper skapas 
diskussionstillfällen i arbetslaget som gör att nya tankar och idéer föds. Detta medför att 
verksamheten utvecklas. Det kan också kopplas till Aixö, Palmqvist (1995:121) All medveten 
förändring startar i ny kunskap på ett nytt sätt. 
 
 
 

5.5 Hinder/problem med förändringsarbete 
Alla pedagoger i empirin anser att brist på tid är det största hindret i en förändringsprocess.  
 
När det kommer något nytt måste man ha förutsättningarna för det. Tiden framför allt, annars 
blir det meningslöst. (Pedagog sex)  
 
Det tar mycket tid och energi ifrån det dagliga arbetet med barnen då personalens tankar 
upptas av det nya förändringsarbetets mål/intentioner. En pedagog poängterade att alla i 
arbetslaget måste vara med i förändringsarbetet, ha viljan annars blir det ansträngt för ett fåtal 
som får dra det tyngsta lasset. En viktig aspekt som dyker upp i empirin är att personalen 
upplever att de får dåligt med tid för diskussioner och reflektion vuxna emellan. Fem av sex 
pedagoger upplever att förändringsarbeten avlöser varandra alltför ofta. Vilket leder till att det 
upplevs som om man inte hinner landa innan ett nytt förändringsarbete kommer.  
 
Det har blivit mycket som har blivit pålagt på personalen, så det är kanske därför man 
blundar i stället för att se om det kommer något bra. (Pedagog fyra) 
 
En aspekt som också visade sig är när kollegor blir sjuka, barngruppen blir större/förändras 
upplevs detta som ett hinder. Detta leder till att arbetet med förändringsarbetet fördröjs och 
upplevs alltför betungande.  
Ett hinder som pedagogerna upplevt med tidigare förändringsarbeten är då syftet och 
målformuleringen varit alltför oklar. Detta har lett till missnöje, då många timmar lagts ner på 
diskussioner i tvärgrupper och arbetslag, utan att få kläm på vad det innebär.  
 

5.5.1 Analys av hinder/problem med förändringsarbete 
Enligt pedagogerna är det största hindret tidsbristen. Både det dagliga arbetet med barnen och 
diskussions- och reflektionstiden blir drabbat. Pedagogerna anser att deras energi, tankar och 
funderingar går till förändringsarbetet istället till arbetet med barnen. Diskussions och 
refektionstiden upplevs som otillräcklig. Jonsson (2001) tar upp att när medarbetarna har 
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accepterat ett förändringsarbete är det viktigt för ledningen att skapa förutsättningar för 
medarbetarna att förändra förhållningssätt och attityder. Detta kan ske genom att man 
uppmuntrar och belönar sådana ansträngningar som stödjer förändringen, men även att 
ledningen skapar utrymme för utbildning, diskussioner och reflektioner. 
 
Ett annat problem som upplevs av pedagogerna är att förändringsarbetets syfte är oklart, d.v.s. 
vad förändringsarbetet går ut på. Vikten av detta tar även Angelöw (1991) upp för att 
underlätta handling och beslutsfattande är det viktigt att det finns en bra målformulering som 
kan förstås av alla. 
 
Det framkom i empirin att de yttre ramarna i verksamheten påverkar hur ett förändringsarbete 
kan genomföras. Personaltäthet, planeringstid, strukturen av barngruppen är av stor vikt. Detta 
bidrar till hur lång tid och hur det går att införa ett förändringsarbete. Pedagogerna 
poängterade även att förändringsarbetena avlöser varandra så känslan av att inte hinna med att 
avsluta ett förändringsarbete förrän nästa förändringsarbete kommer. 
 
Delaktighet är en viktig grundsten i den goda förändringsprocessen. Då så många som möjligt 
av de anställda görs delaktiga redan från början. Saker som att få vara med och bestämma 
takten, diskutera problem som kan dyka upp under processens gång kan leda till ett positivare 
klimat. Finns inte detta kan ett utanförskap upplevas som i sin tur leder till motstånd och ett 
dåligt intresse hos de berörda, Angelöw (1991). En pedagog tar just upp detta och säger att 
alla måste vara med/ha viljan annars blir det tungrott för de andra som måste ta det tyngsta 
lasset. 
 
Ett förändringsarbete som samtliga i intervjuerna varit med om upplevdes negativt av alla. 
Det var ett förändringsarbete som kom ifrån kommunledningen där pedagogerna skulle införa 
IUP, individuella utvecklingsplaner i förskolans verksamhet. De poängterade att 
förändringsarbetets syfte och målformulering var oklart. Detta skapade oro, irritationer och en 
massa funderingar om vad ledningen vill med detta? I efterhand är de lika förvirrande som 
innan. Vad beror detta på? Jo, Angelöw (1991) tar upp att det är viktigt att informera om 
syftet med själva förändringsarbetet i inledningsskedet. Precis som Ahrenfelt (2001) skriver 
att oavsett vad vi tycker om en förändring måste vi förändra oss för att inte stanna upp i den 
personliga utvecklingen. Uppfattar människor en förändring som ett hot måste de få mycket 
stöd ifrån ledning och arbetskamrater. Detta gäller även för arbetsgrupper och organisationer.  
 
 

5.6 Påverkan i verksamheten 
Arbetet med barnen är det viktigaste poängterar alla pedagoger. När nya förändringsarbeten 
läggs på arbetsbördan, innebär detta att det diskuteras bland barnen, vuxna emellan. Detta 
beror på att det finns dåligt med reflektionstid för arbetslaget under barnfri tid. Alla pedagoger 
är medvetna om att detta påverkar barnen, men framför allt en pedagog påpekar att hon gör 
allt för att inte visa detta i barngruppen, utan tar med sig detta hem och mår dåligt där. Vid ett 
förändringsarbete upplevs det att det bör dokumenteras mycket i skrift, detta innebär att en 
pedagog ofta får lämna barngruppen för att utföra dessa uppgifter.  
 
Pedagoger informerar föräldrar om förändringar i verksamheten. Intresset hos föräldrarna 
varierar. De flesta föräldrar finner sig i förändringen utan att ifrågasätta. De är nöjda så länge 
deras barn är trygga och trivs.  
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Det beror på hur mycket föräldrarna har att säga till om i förändringen, eller om 
förändringsarbetet enbart rör det pedagogiska arbetet?(Pedagog ett) 
 
Med detta menar hon att det finns skillnader hur mycket de olika förändringsarbetena berör 
föräldrarna. Är det nya riktlinjer/regler som skall införas är det viktigt att ta upp och diskutera 
detta med föräldrarna. Men rör det den pedagogiska verksamheten berör det mer pedagogerna 
i arbetslaget. Övriga pedagoger i empirin diskuterar hur mycket och vad föräldrarna skall vara 
delaktiga i. Två pedagoger menar att de försöker visa föräldrarna att allt är bra, men det har 
visat sig att de har förstått att belastningen på pedagogerna har varit stor. Både pedagog fyra 
och sex poängterar detta.  
 
De ser nog igenom en om man tycker det är bra eller ej. (Pedagog fyra) 
 
Det finns föräldrar som gått upp till ledningen och protesterat, så visst kan de se att något är 
på gång. (Pedagog sex) 
 
Resultatet i empirin visar att när ett nytt förändringsarbete skall påbörjas, påverkas tryggheten 
i arbetslaget. Är ett förändringsarbete helt okänt för pedagogerna reagerar de på olika sätt. 
Några är inte mottagliga alls, känner rädsla inför det okända, medan andra ser det som en 
utmaning. Fyra av pedagogerna upplever att det innebär en utmaning och att det är spännande. 
De tar reda på fakta om förändringsarbetet genom att läsa litteratur och diskutera med andra 
kollegor om vad de kan ha för någon uppfattning om förändringsarbetet.  
 
Pedagog tre uttrycker det så här: Jag är lugn av mig. Jag står med fötterna på jorden. Det har 
ingen större betydelse om uppdragen är kända eller främmande för mig. 
 
I ett arbetslag reagerar människorna olika inför ett nytt förändringsarbete. Detta påverkar 
givetvis arbetslaget arbete med förändringen. Några är ej mottagliga alls, medan andra ser det 
som en utmaning. Pedagoger i empirin trycker på att detta kan bero på; åldern, erfarenheten, 
utbildning och i vilket skede i livet man befinner sig i. Förändringsarbetets syfte har stor 
betydelse. Upplevs förändringsarbetet som positivt för verksamheten ökar motivationen för 
förändring.  
 
Pedagog ett anser: Att det är intressant om det är något som för arbetet framåt, underlättar 
för verksamheten eller sig själv.  
 
Det har framkommit att förändringsarbeten ej bör komma för ofta då några pedagoger 
uttrycker det som betungande, jobbigt och inte nu igen. Då tiden inte finns upplever 
pedagogerna att bristen på diskussionstid uteblir. Detta påverkar arbetslaget genom att det blir 
irritation över att man inte kan utföra det arbete man önskar.  
 

5.6.1 Analys av påverkan av verksamheten 
I empirin framkom det att pedagogerna pekar på att de förde en diskussion angående 
förändringsarbetet bland barnen. Därför att diskussionstiden i barnfri miljö upplevs alltför 
otillräcklig. Barnen påverkas i sin tur av detta genom att verksamhetens intentioner inte 
fullföljs som de skall.  
 
Vid ett förändringsarbete tror pedagogerna i empirin att föräldrarna inte påverkas i någon 
större utsträckning. För föräldrar har sagt till dem att så länge barnen trivs och har det bra så 
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är de nöjda. Pedagogerna för diskussioner inom arbetslaget som handlar om hur mycket 
föräldrarna ska vara delaktiga i förändringsarbetet. De skiljer dock på vad det är för typ av 
förändringsarbete. Är det nya riktlinjer/regler anser de att det är viktigt att informera och 
diskutera det med föräldrarna. Gäller det den pedagogiska verksamheten så lämnas 
föräldrarna delvis utanför. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 
2006) är föräldrarnas delaktighet ett krav. 
Lpfö 98 (2006:12) säger att arbetslaget skall: 
 

• Ge föräldrarna möjligheter att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 
pedagogiska planeringen. 

• Beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planeringen och genomförandet av 
verksamheten och se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av 
verksamheten.  

 
Pedagogerna berättar att vid olika tillfällen har det framkommit att föräldrarna reagerat på hur 
det är i förskolans verksamhet. Det har visat sig att föräldrar gått till ledningen och protesterat. 
Pedagogerna hävdar att de försökt att inte visa eller påverka föräldrarna att belastningen varit 
tung. 
 
Människor i ett arbetslag reagerar olika inför ett förändringsarbete. Det kan bero på olika 
saker som ålder, utbildning, erfarenheter och i vilket skede man är i livet d.v.s. hur mottaglig 
man är. Angelöw (1991) tar upp att hur vi upplever förändring har betydelse för hälsa och 
trivseln, för människor som befinner sig i en påfrestande situation, där vardagen redan är 
arbetsam, kan en förändring i arbetslivet utlösa kaos. En del reagerar med rädsla och upplever 
en ovisshet inför det nya, okända. Att veta det man har men inte det man får skrämmer en del 
människor (Aixö, Palmqvist 1995).  Andra pedagoger reagerar med nyfikenhet, spänning och 
tar förändringen som en utmaning vilket de vill ska leda till utveckling av sig själv och 
verksamheten. Angelöw (1991) menar att motivationen är en drivkraft för människas 
handlingar där motiven kan vara olika som behov, önskemål. Detta ligger tillgrund för 
handlingar i riktning mot något mål. Motivationen ökar om förändringsarbetets syfte är tydligt 
och går att förankras i verksamheten. Pedagogerna menar att förändringsarbetet skall 
underlätta arbetet med barnen eller komma barnen till dels. Tryggheten i ett arbetslag 
förändras vid ett nytt förändringsarbete. Personerna blir påverkade på olika sätt och det tar tid 
att ta till sig det nya och arbeta fram ett gemensamt mål och arbetssätt för att lösa nya 
uppgiften.  
 

5.7 Ledningens betydelse 
Resultatet av empirin visar att pedagogerna kräver av ledningen att förändringsarbetets syfte 
och målformulering är klar och tydlig från början och inte ändras under processen. 
  
 [Ledningen] måste ju vara tydlig och helt enkelt med det klara med vad de vill att vi skall 
göra. Det skall inte finnas några tveksamheter i det. (Pedagog fem) 
 
Ledningen bör enligt en pedagog inför ett nytt förändringsarbete ta reda på hur det ser ut i 
verksamheten. På detta vis kan man se om det finns behov och om möjligheterna finns. En 
annan pedagog tar upp vikten vid delaktighet, att ledningen lyssnar och tar tillvara på våra 
åsikter och vinklingar på förändringsarbetet. Det har även framkommit en annan åsikt, där 
pedagogen önskar att en grupp arbetat fram en färdig mall. Detta för att slippa lägga ner en 
massa energi och ilska, så att det vardagliga arbetet blir så bra som möjligt. För att leda oss 
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rätt under processens gång är det viktigt att ledningen ger oss information/utbildning, 
uppmuntran och stöttning. Uppmuntran och stöttning bidrar till att pedagogernas motivation 
ökar och förändringsbenägenheten stärks. Pedagog ett anser att ledningen bör ställa 
utmanande frågor, så att hon går vidare i sina tankar och diskussioner.  
 

5.7.1 Analys av ledningens betydelse 
Angelöw (1991) menar att det är viktigt att låta den anställde få vara med redan från början 
med att diskutera åtgärder och bestämma takten i förändringsarbetet. Genom detta höjs 
motivationen för vidare utveckling. Det kom fram två sidor om delaktighet i empirin. Den 
första var att någon pedagog poängterade att delaktighet var viktigt och att ledningen tog till 
vara på medarbetarens åsikter. Vilket även Granér (2001:146) tar upp i sin forskning. De 
inblandades medverkan är A och O för varje framgångsrikt förändringsarbete. Men en annan 
pedagog menade istället att det var bättre att få en färdig mall att utgå ifrån. En pedagog ansåg 
att ledningen skulle ställa utmanande frågor som gör att hon reflekterar tillsammans med 
andra och så att arbetet går framåt. 
 
Klart syfte och inte ändra under processens gång är andra saker intervjupersonerna tog upp 
som viktiga. Bruzelius, Skärvad (2004) tar upp att är inte bakgrunden, syftet med och 
innebörden med förändringsarbetet klart och tydligt så skapar det osäkerhet och motstånd till 
förändringen. Pedagogerna menade att det är viktigt att ledningen tar reda på hur det ser ut i 
verksamheten. Ahrenfelt (2001:105) skriver att ett sätt för ledaren är att vara aktiv lyssnare. 
Detta skapar trygghet hos sina medarbetare samtidigt som hon/han får viktig information från 
dem som arbetar och är mitt uppe i verksamheten. 
 
Uppmuntran är något som pedagogerna i studien påvisade att de ville och behövde ha. Axiö, 
Palmqvist (1995) tar upp att för att en drivkraft ska infinna sig krävs det att man tar tag i det, 
ger det tid och plats för diskussion och reflektion, men även möjlighet att växa som individ i 
den nya yrkesrollen utifrån den förutsättning man har. I detta behöver man utmaning i arbetet, 
uppmuntran, stöd, handledning och belöning. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra tankar och reflektioner kring empirins slutsatser. 
Utgångspunkten för vårt examensarbete var att få mer förståelse för hur pedagoger inom 
förskolans verksamhet tar emot nya förändringsarbeten. Genom vår empiri har vi fått en 
djupare förståelse för pedagogers reaktioner vid ett förändringsarbete.  
 
Av våra egna erfarenheter visste vi att människor reagerar olika på ett förändringsarbete. 
Detta bekräftades av vår empiri. Syftet med våra intervjuer var att ta reda på pedagogers 
uppfattningar om förändringsarbete inom förskolans verksamhet. De pedagoger som vi vände 
oss till arbetade på tre olika förskolor. De hade två olika yrkestitlar och deras erfarenheter 
hade stor spridning. Dessa bestod enbart av kvinnor och var verksamma inom samma 
kommun. För att uppnå en större tillförlitlighet i våra resultat kunde vi ha intervjuat 
pedagoger från en kommun till, där det även fanns män anställda. Problemet idag är att män 
inom förskoleverksamheten är litet till antal. Vi hade även kunnat intervjua pedagoger från 
privata förskolor. 
 
Vår metod för att få svar på vårt syfte var att genomföra enskilda intervjuer. Om 
respondenterna fått frågorna innan kanske det blivit högre tillförlitlighet men å andra sidan 
kan svaren ha blivit påverkade och inte spontana. För att sammanställa vårt material valde vi 
att arbeta tematiskt. Vi upplever att vårt arbete flöt på bra och vi kände oss väldigt nöjda med 
valet av pedagoger och att vi fick bra intervjustunder.  
 
Vi kan se att en utav de viktigaste drivkrafterna i ett förändringsarbete är att lära sig nya 
saker, både för sin egen skull och där det utvecklar verksamheten med barnen. Här ser vi då 
att klimatet i arbetsgruppen blir mycket bättre då vi får bekräftelse på att det vi gör är bra från 
ledningen och varandra. Detta stärker oss som grupp och motiverar oss att utveckla nya 
arbetsmetoder. Empirin säger att arbetslagets sammansättning påverkar klimatet och 
motivationen inför nya förändringsarbete. Det är alltför lätt att negativa tendenser hos någon 
person i arbetslaget sprids till de övriga medlemmarna. 
 
Vi tror för att ett förändringsarbete ska upplevas som meningsfullt och för att kunna 
genomföras på ett bra sätt i verksamheten är arbetslagets sammansättning viktig. Om ett 
arbetslag enbart består av personer som har upplevt flera förändringsarbeten som negativa, 
finns risken för stagnation. Vi tror därför att sammansättningen av arbetslaget ska bestå av 
pedagoger som har olika erfarenheter av förändringsarbete både till antal och både positiva 
och negativa sådana. Vår empiri bekräftar även detta. Pedagog 6 säger Erfarenheter har 
betydelse för hur vi ser på förändringsarbete.  De pedagoger som har fåtal positiva 
förändringsarbeten bakom sig tar nog förändringsarbete som mer positivt än de som upplevt 
förändringsarbeten som negativa. Bland de pedagoger som vi intervjuat såg vi att de som 
hade minst yrkeserfarenheter hade mer positiv syn på förändringsarbeten än de äldre. Enligt 
Enbom (1992) anser de unga att de vet allt och bara går på. 
 
Vi anser att det bör finnas några pedagoger som för verksamheten framåt, som vill och vågar, 
men det måste också finnas någon som bromsar, för att det ska komma på en lagom nivå. 
Detta ökar förutsättningar för eftertänksamhet och reflektion. Utvärdering är en viktig metod 
som gör att vi utvecklas till det bättre. Vi får inte glömma att det finns flera positiva saker 
med ett förändringsarbete. En aspekt är att vi får ökad kompetens genom att vi får ett vidare 
perspektiv på hur man kan se på saker och ting. Ny litteratur, utbildningar och studiedagar 
skapar diskussions tillfällen inom personalgruppen. Detta bidrar till att vi alla blir motiverade 
att föra verksamheten vidare. 
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Svedberg (2000) tar upp i den fjärde dimensionen att bearbeta och ta in ny kunskap tar tid. 
Tiden är också en aspekt som våra intervjupersoner har tagit upp. I deras verksamhet saknas 
ofta möjligheter till diskussion och reflektion i arbetslaget. Detta medför att det ofta upplevs 
som frustration över att inte hinna med det dagliga arbetet. Läggs då ytterligare nya 
förändringsarbeten på verksamheten, utan att de rätta förutsättningarna ges, upplevs denna 
frustration ännu mer. 
 
Pedagogerna i empirin tar flera gånger upp att barnen blir påverkade under ett 
förändringsarbete. Framför allt brist på tid till diskussioner. Men hur upplever barnen alla 
dessa förändringar? Hur påverkas dom? Vi pedagoger måste reflektera över detta vid en 
förändring. Upplever barnen att vi pedagoger är på ett annat sätt när vi är mitt uppe i en 
förändring än annars? Har åldern på barnen någon betydelse när förändringar äger rum? 
Rubbas deras trygghet? Vi tror att dessa argument är viktiga att diskutera i arbetslaget vid nya 
förändringsarbeten. Vi måste också lära oss att ta upp dessa argument med ledningen och 
kräva mer tid och förutsättningar för att klara av att genomföra förändringsarbeten, så att 
barnen gynnas i alla faser under förändringsprocessen. Vi ska ha barnens bästa för ögonen. 
 
Alla i ett arbetslag har inte samma vilja inför ett förändringsarbete. Detta kan medföra att vi 
lägger ner olika energi i diskussionerna som ska föra arbetet vidare. Johansson (2000) skriver 
att ett bra samspel i gruppen är en viktig faktor för att en grupp ska fungera på bästa sätt. 
Ledaren har här en stor uppgift för att skapa de rätta förutsättningar för detta (Johansson). 
Under pågående process och när vi nu är olika som människor har ledningen, ett stort ansvar 
att checka av hur vi (individer) mår. Därefter ska hon/han kunna lägga upp förändringen efter 
våra möjligheter/starka sidor. Pedagog 5 säger att ledningen ska ge uppmuntran hela tiden. 
Visa att vi gör något bra. Är det något förändringsarbeten på gång ska de vara med och titta 
och se vad som händer. Vi gör ett bra arbete om vi mår bra. Detta gör att barnen mår bra och 
då gynnas dem. Ledningen bör ta sig tid att finnas till och ha ett intresse att se att alla mår 
bra.  
 
Vi har sett i vår empiri att pedagogerna tar till sig förändringsarbeten på olika sätt. De 
poängterar att skillnaden mellan förändringsarbeten är avgörande om det är något de själva 
upptäckt och vill förändra eller om det är förändringsarbeten som kommer från ledningen. De 
upplever att det är lättare att ta till sig det som kommer ifrån de själva. Bruzelius, Skärvad 
(2004) poängterar att det goda förändringsarbetet blir betydligt enklare om så många som 
möjligt av de berörda inser vikten av arbetet och upplever ett behov av förändring. Kan det 
bero på att det som vi själva initierar gör att vi är medvetna om vad som krävs av oss och i 
vilken omfattning förändringen kommer att ske i än de förändringsarbeten som kommer från 
ledningen? Motivationen hos de inblandade har stor betydelse vilket medför vilken inställning 
de har till förändringsarbeten. Är pedagogerna villiga och ser vinsten med förändring tar de 
lättare emot förändringar. Pedagogerna i empirin säger att de strävar hela tiden efter att deras 
arbetssituation ska bli lättare och att förändringen ska föra verksamheten vidare. Större 
förändringar medför ofta större arbetsbelastning på pedagogerna. Vilket kan innebära att de 
upplevs allt för ofta som negativa oavsett syfte och budskap med det hela. 
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6.2 Slutsats 
Vi har kommit fram till följande slutsatser: 
 

• Det är viktigt vid förändringsarbete att ledningen är klar över syftet och att de ger en 
klar och tydlig information vid presentationen. 

• Ledningen måste ge oss medarbetare förutsättningar för att lyckas, framför allt tid. 
• Förändringsarbete får inte komma alltför ofta. 
• Förändringsarbeten ger möjlighet till utveckling av både pedagoger och verksamheten. 
• Arbetet med barnen får ej bli påverkat vid någon förändring. 
• Det finns alltid något positivt i varje förändring. 
• Varje individ uppfattar och tolkar ett förändringsarbete på sitt sätt. 

 
Vi avslutar med några tänkvärda ord av Enbom (1992:75) 
Förändringar är något vi måste lära oss leva med. Vi får anta en livsstil som går ut på att 
alltid vara öppen, alltid beredd på nya lösningar. Den sortens människor kommer att klara 
sig bäst i vår förändringsbenägna värld. Det handlar helt enkelt om att lära sig leva mer i 
NUET. 
 

6.2.1 Fortsatt forskning 
Vi tycker det hade varit intressant att följa en förändringsprocess utifrån ett arbetslag, men 
även se hur ledningen lägger upp arbetet. En annan intressant sak är att se och ta reda på hur 
barnen i verksamheten upplever förändringsarbeten, hur påverkade de blir av det. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
 

1. Vad innebär ett förändringsarbete för dig? 
2. Vilka möjligheter ser du med förändringsarbete? 
3. Ser du några hinder? Vilka i så fall? 
4. Kan du beskriva dina egna upplevelser av ett förändringsarbete? 
5. (Om vi utvecklar detta ytterligare) Kan du beskriva dina känslor före, under, och efter 

själva processen? 
6. Vad har ledningen för uppgifter i ett förändringsarbete? 
7. Hur tar du emot nya uppdrag? Främmande – bekanta? 
8. På vilket sätt kan det nya uppdraget påverka det dagliga arbetet med barnen? 

Föräldrarna? Personalgruppen? (Skillnad mellan kollegor) 
9. Vad är det som driver dig i ett förändringsarbete? 
10. Om vi nu tittar på ditt arbetslag, vad fokuserar ni mest på och hur går ni tillväga när ni 

ställs inför ett förändringsarbete? 
11. Vilka erfarenheter är bra att har med sig in i ett förändringsarbete? 
12. Hur många år har du arbetat inom barnomsorgen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 

Forskningsprinciper 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till lärare mot de yngre åldrarna vid Växjö Universitet. Vi har nu 
kommit fram till vårt examensarbete. Syftet med vårt examensarbete som vi valt att skriva om 
är att ta reda på vilka uppfattningar pedagoger har om införande av nya uppdrag i 
förskoleverksamheten.  
För att erhålla kunskap om detta har vi valt att göra intervjuer på tre förskolor, två pedagoger 
på varje.  
Vi anser att det är viktigt att ni får reda på de forskningsetiska principer som finns. Dessa är: 

- Varje deltagare kan när som helst avbryta och ställa frågor om empirin, dessa ska då 
besvaras sanningsenligt. 

- Då allt material som anteckningar och bandupptagningar kommer att förstöras efter 
bearbetningen kan vi garantera att varje deltagares anonymitet kan skyddas. 

- Intervjustunden beräknas ta ca 45min och de tilltänkta respondenterna får välja tid och 
plats. 

 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Martina Emanuelsson och Pia Lindgren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


