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ABSTRACT 

Background: The research of implementation processes in the public health area is still 
relatively limited. Implementation concerns the procedure of putting into action a new method 
or program into an organization’s internal, everyday operation. Implementation encompasses 
the realization of, and the carrying through of, for example a program, but an important aspect 
is also that the implementation has the desired effect. To make sure that the result of a method 
in practice will be positive, it is of greatest importance that the implementation works. It does 
not matter how well the method works, if it does not have the support of the organization. 
Purpose: The purpose of this study was to examine possibilities and obstacles of 
implementation of a program in social and emotional learning, Second Step, among 4-6 year 
olds in preschool/school. Method: On assignment from the public health team in the counties 
in northern Örebro, an evaluation of the implementation of the program in the four 
municipalities Lindesberg, Nora, Hällefors and Ljusnarsberg was performed. The sample 
consisted of all educationalists that had completed the Second Step 1 training, a total of 182 
individuals. A quantitative approach was chosen, as the idea was to reach a greater number of 
educationalists. Data was collected through a questionnaire and analyzed with the help of 
SPSS and a simple kind of content analysis. Result: The reply frequency was 37%, which is 
too low for a generalization of the result. 72% of the respondents worked at a 
preschool/school that at the time used Second Step 1 in the organization. All in all, about 90% 
of the respondents had worked at a preschool/school that had used Second Step 1 in the 
organization at some point. Most of the respondents were pleased with Second Step as a 
program. The majority of the respondents stated that the practical introduction of Second Step 
had functioned well and the fidelity was relatively high with a few exceptions. Factors that 
have made the implementation of Second Step possible is need for social and emotional 
learning, positive attitudes, leader support, visible effects of the program, access to premises, 
flexibility and settled times. Factors that have proven to be obstacles for the implementation 
of Second Step are problems with the group composition, lack of support from colleagues, 
lack of access to premises and lack of time to plan and perform. Discussion/conclusions: The 
result has been put in relation to earlier research and the discovered tendencies correspond 
well with earlier theories and models. Second Step indicates to be relevant as a program, 
though the need of social and emotional learning in preschool/school seems to exist, which at 
an early stage makes the implementation possible. Other facilitating implementation factors 
tend to vary in importance depending on where in the process the program is. Overall, the 
fidelity is satisfactory, but it would probably have been more beneficial with clearer goals and 
guidelines for the program in the organizations. An evaluating exchange meeting could have 
been valuable to facilitate the program skill development among the educationalists. Future 
research: One example for future studies can be to put more focus on those who stop using 
the program and reasons for this. This study may also be a basis for, and facilitate, future 
studies, especially considering the method and discussion of the method which can contribute 
to improve control over the survey in similar studies.   
 
 
 
 
Keywords: Implementation, Second Step, possibilities, obstacles, evaluation, implementation 
process. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskningen kring implementeringsprocesser inom folkhälsoområdet är 
fortfarande relativt begränsad. Implementering handlar om att få en ny metod eller ett nytt 
program att användas i ordinarie verksamhet som en ordinarie metod. Betydelsen av 
implementering är att förverkliga och genomföra, men också att det som görs får den verkan 
och den effekt som avses och önskas. För att slutresultatet av en ny metod ska bli bra är det av 
största vikt att implementeringen fungerar. Det spelar ingen roll hur väl fungerande metoden 
är, om den inte lyckas förankras i verksamheten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 
möjligheter och hinder vid implementering av ett program för socialt och emotionellt lärande, 
StegVis, bland barn i åldrarna fyra till sex år i förskolan/skolan. Metod: På uppdrag av 
folkhälsoteamet i norra Örebro län genomfördes en utvärdering av implementeringen av 
programmet i de fyra kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. 
Undersökningen riktade sig till samtliga pedagoger i dessa fyra kommuner som fullföljt 
utbildningen i StegVis 1, sammantaget 182 stycken. Eftersom önskan var att nå ett större antal 
pedagoger valdes en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Datainsamling skedde genom 
postenkäter. Insamlad data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS och den 
kvalitativa analysmetoden meningskoncentrering. Resultat: Totalt var svarsfrekvensen 37 % 
vilket innebar en för låg svarsfrekvens för generalisering av resultatet. 72 % av 
respondenterna arbetade på en förskola/skola som vid svarstillfället använde sig av StegVis 1 
i verksamheten. Sammantaget hade ungefär 90 % av respondenterna arbetat på en 
förskola/skola som vid något tillfälle sedan fullföljd utbildning hade använt sig av StegVis 1 i 
verksamheten. Av de respondenter som deltagit i undersökningen var majoriteten nöjd med 
StegVis som program. De flesta angav att det praktiska införandet har fungerat bra och 
programföljsamheten var relativt hög med några få undantag. Faktorer som möjliggjort 
implementeringen av StegVis 1 är behov av socialt och emotionellt lärande, positiva attityder, 
stöd från ledning, synliga effekter av programmet, tillgång till lokaler, flexibilitet samt 
bestämda tider för utförande. Faktorer som visat sig hindra implementeringen av StegVis 1 är 
problem med gruppsammansättning, brist på stöd från kollegor, brist på tid till planering och 
utförande samt lokalbrist. Diskussion/slutsatser: Resultatet har kopplats till tidigare forskning 
och de tendenser som iakttagits stämmer väl överens med tidigare teorier och modeller. 
StegVis indikeras vara relevant som program då behovet av socialt och emotionellt lärande i 
förskolan/skolan verkar finnas, vilket i ett inledningsskede möjliggör implementerings-
processen. Vidare tenderar andra underlättande implementeringsfaktorer vara olika viktiga 
beroende på var i implementeringsprocessen programmet befinner sig. Programföljsamheten 
är överlag god, men hade antagligen gynnats av tydligare mål och riktlinjer för programmet i 
de olika verksamheterna. En uppföljnings-, utbytesträff hade kunnat vara värdefull för att 
underlätta utvecklingen av goda färdigheter i programmet hos pedagogerna. Framtida 
forskning: Ett förslag för framtida forskning kan vara att lägga mer fokus på dem som av 
någon anledning slutar använda programmet och orsaker till detta. Denna studie kan även 
fungera som underlag för, samt underlätta framtida studier och då framförallt med avseende 
på metod och metoddiskussion som kan bidra till att uppnå bättre kontroll över 
undersökningen i liknande studier.  
  
 

Nyckelord: Implementering, StegVis, möjligheter, hinder, utvärdering, 
implementeringsprocess. 
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1 INLEDNING 

Medvetenheten om värdet av att använda evidensbaserade insatser inom folkhälsoområdet har 

ökat under senare år och det finns numera relativt gott om hälsofrämjande metoder som är 

baserade på forskning av hög kvalitet (Fixsen et al. 2005). Medvetenheten om vilka faktorer 

som behövs för att implementera dessa metoder i olika verksamheter på bästa sätt, med hög 

programföljsamhet och goda resultat, är emellertid mycket mindre (Fagan & Mihalic 2003, 

Fixsen et al. 2005).  

 

Folkhälsoarbete handlar ofta om komplexa insatser (Guldbrandsson 2007) till exempel 

förändringsarbete i ett bostadsområde, eller nya metoder i skolan som involverar både elever, 

personal och föräldrar, vilket är fallet i följande studie. Ett dilemma, som Guldbrandsson 

framhåller, är att det ofta tar lång tid att se fördelarna med en ny metod inom folkhälso-

området, även om metoden är evidensbaserad. Detta gör att det inte räcker att hälsofrämjande 

metoder är bra, de måste också implementeras på ett effektivt sätt.  

 

På vilket sätt ett program implementeras påverkar också programmets vidmakthållande över 

tid och effekterna av programmet (Fixsen et al. 2005, Larsen & Samdal 2007). Som Patton 

(1978) menar är det först nödvändigt att veta om ett program verkligen har eller inte har blivit 

genomfört på rätt sätt. Först därefter kan effekterna av ett program utvärderas. För att 

slutresultatet av en ny metod ska bli bra måste både metoden och implementeringen fungera. 

Liksom Fixsen et al. (2005) påtalar ger en dålig metod inga effekter även om den 

implementeras på rätt sätt. Detsamma gäller om implementeringen av en i grunden väl 

fungerande metod misslyckas.  

 

Följande studie undersöker implementeringen av ett forsknings- och teoribaserat 

undervisningsprogram för förskola och skola, StegVis, i fyra kommuner i norra Örebro län. 

Resultatet av undersökningen kommer att ställas i förhållande till tidigare forskning av Fixsen 

et al. (2005), Han & Weiss (2005) och Larsen och Samdal (2007) gällande möjligheter och 

hinder vid implementering av förebyggande och hälsofrämjande program.  
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs begreppet implementering samt innebörden av hälsofrämjande och 

förebyggande och skillnaden mellan promotion och prevention. Skolan och förskolan som 

viktig arena för hälsofrämjande arbete framhävs och risk- och skyddsfaktorernas relation och 

påverkansmöjligheter tas upp. Vidare presenteras StegVis som program med extra fokus på 

implementeringen av detta. Sist i bakgrunden sker en teoretisk anknytning där teorier av 

Fixsen et al. (2005) kompletteras och sammanställs i en tabell och en figur. 

 

2.1 Begreppet implementering 

Forskningen kring implementeringsprocesser inom folkhälsoområdet är fortfarande relativt 

begränsad (Fagan & Mihalic 2003, Fixsen et al. 2005, Han & Weiss 2005, Larsen & Samdal 

2007), något som får till följd att det inte finns någon väldefinierad och gemensam 

begreppsram när det gäller implementering (Fixsen et al. 2005). I vardagligt tal används ofta 

ord som att genomföra, förverkliga, få till stånd etc. Gemensamt för definitionerna av 

implementering är att det handlar om att få en ny metod eller ett nytt program att användas i 

ordinarie verksamhet som en ordinarie metod (Guldbrandsson 2007). 

 

2.2 Hälsofrämjande och förebyggande  

Två begrepp som är intressanta att lyfta fram när vi talar om hälsa och ohälsa är promotion 

och prevention – främjande och förebyggande. Trots att hälsofrämjande inte är någon ny 

företeelse idag (Medin & Alexanderson 2000) finns det ingen entydig definition av begreppet. 

Det finns istället flera teorier om vad hälsofrämjande är. Den definition som enligt Medin och 

Alexanderson vanligen används är den som Världshälsoorganisationen [WHO] anammade vid 

Ottawa-konferensen 1986. WHO menar att hälsofrämjande är en process som syftar till att 

göra människor kapabla att öka sin kontroll över och förbättra sin egen hälsa: 

 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 
improve, their health. To reach a state of complete physical mental and social 
wellbeing, an individual or group must be able to identify and to realize 
aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health 
is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 

(WHO 1986 s.1) 
 

Enligt Korp (2004), som problematiserar begreppet hälsofrämjande/hälsopromotion, utgör 
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fortfarande policydokumentet Ottawa Charter for Health Promotion det grunddokument som 

har varit och fortsätter att vara detta perspektivs idémässiga och ideologiska utgångspunkt. 

Det är också ett genomgående drag i de olika definitionerna av hälsofrämjande att hälsa 

handlar om att ge individen ökad kontroll över de faktorer som inverkar på hennes hälsa 

(Medin & Alexanderson 2000). 

 

Begreppet hälsofrämjande kan även användas som ett samlingsbegrepp, en paraplyterm, för 

alla de olika aktiviteter som, enligt teorin, bidrar till att främja människors hälsa. Detta är 

något som bland andra Ewles och Simnett (2003) väljer att göra. Genomgående drag i de 

olika paraplybegreppen enligt Medin och Alexanderson (2000) är att det handlar om att skapa 

strategier för att öka individens möjligheter att ta kontroll över de faktorer som inverkar på 

hennes hälsa. Något som rör till det lite är att även förebyggande hälsovård (prevention), som 

syftar till att göra individen kapabel att ta kontroll över sin egen hälsa och förbättra den, kan 

vara exempel på hälsofrämjande arbete (promotion). Patientundervisning i egenvård och 

handikappanpassning av en bostadslägenhet är enligt Ewles och Simnett (2003) exempel på 

detta.  

 

En viktig skillnad mellan begreppen främjande (promotion) och förebyggande (prevention) är 

dock att prevention oftast riktas mot en specifik riskgrupp och inkluderar att identifiera, 

utesluta och/eller minska risker för skador och ohälsa. Promotion fokuserar mer på att skapa 

stödjande miljöer med möjligheter och förutsättningar för alla, till exempel på en skola. 

Oavsett definition så kompletterar det främjande och det förebyggande synsättet på hälsa 

varandra, det ena synsättet utesluter inte det andra (Källestål et al. 2004).  

 

2.3 Skolan och förskolan som arena 

Skolan har länge betraktats som en viktig arena för hälsofrämjande arbete (Ewles & Simnet 

2005, Sundbaum 2008). Arenor är "naturliga mötesplatser där människor kan samlas och nås" 

(Ewles & Simnett 2005 s. 72). Utgångspunkten för den hälsofrämjande arenan är enligt Medin 

& Alexanderson (2000) att skapa en stödjande miljö i vilken individen har stort inflytande, 

oavsett om arenan är en skola, arbetsplats eller ett bostadsområde.  

 

Att skolan som arena är viktig för hälsofrämjande arbete framgår även i det tredje av de elva 

nationella målområden som den svenska folkhälsopolitiken utgår från (Prop. 2007/08:110). 
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De elva nationella folkhälsopolitiska målområdena fokuserar på de faktorer i samhället som 

påverkar folkhälsan varav det tredje målområdet är barns och ungas uppväxtvillkor. Trygga 

och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa samt för folkhälsan på 

lång sikt. Förhållanden i barnets familj, samt barnets relationer till vänner och andra i 

omgivningen är centrala faktorer för uppväxtvillkoren, men även förskoleverksamheten och 

skolan nämns som några av de betydelsefulla faktorerna för barns och ungas hälsa.  

 

De grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och 

vuxenutbildning står i skollagen vilken är stiftad av riksdagen (SFS 1985:1100). I andra 

kapitlet behandlas förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och vilka grundläggande krav 

som ställs på verksamheternas kvalitet. För att markera förskolans betydelse som första steget 

i det livslånga lärandet betonar regeringen (Regeringskansliet 2007) vikten av en egen 

läroplan för förskolan. 1998 fick förskolan sin första läroplan (Lpfö 98 2006) där 

verksamheternas värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet beskrivs. 

 

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet och omfattar som regel barn från ett till fem år 

(SFS 1985:1100). Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, familjedaghem och 

kompletterande förskoleverksamhet (såsom öppen förskola). Förskoleverksamheten har som 

uppgift att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn omvårdnad och fostran. Förskolan har 

alltså ett pedagogiskt ansvar för den tidiga utvecklingen i barnens liv, vilket även framhålls i 

läroplanen (Lpfö 98 2006). Idag är förskoleverksamheten en självklar del av barnfamiljernas 

vardag och en förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och arbete 

(Regeringskansliet 2007). Varje kommun ansvarar för att de barn som bor i kommunen 

erbjuds förskoleverksamhet. Kommunen ska dessutom genom uppsökande verksamhet ta reda 

på vilka barn som behöver en plats (SFS 1985:1100).  

 

2.4 Risk- och skyddsfaktorer  

Risk- och skyddsfaktorer är centrala begrepp inom preventionsforskning (Sundbaum 2008) 

där det förebyggande arbetet inriktas på att motverka skador och risker medan det 

hälsofrämjande arbetet fokuserar på att utveckla skyddsfaktorer (Medin & Alexanderson 

2000). Forskning visar att ett antal riskfaktorer ökar sannolikheten för att olika 

problembeteenden ska uppstå (Sundbaum 2008). Ett exempel på riskfaktor är låg social 

kompetens. Andra riskfaktorer är otrivsel, oordning, låga förväntningar, skolk och brist på 
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struktur. Enstaka riskfaktorer medför sällan någon allvarlig risk, däremot blir sambandet till 

riskbeteende tydligt vid flera parallella riskfaktorer. Därför bör ett verkningsfullt 

förebyggande arbete, som Sundbaum framhäver, inriktas på att minska antalet riskfaktorer 

och stärka skyddsfaktorerna, som kan minska effekten av riskfaktorerna.  

 

Olika psykosociala insatser för en lugn och trygg inlärningsmiljö samt social och emotionell 

kompetens, fungerar som skyddsfaktorer vilket bland annat en svensk utvärdering av 

effekterna av social och emotionell träning i skolan påvisar (Kimber, Sandell & Bremberg 

2008). Utvärderingen visar att social och emotionell träning har positiva effekter på psykisk 

hälsa, i synnerhet främjandet av en positiv självbild, minskad aggressivitet, mobbning och 

minskat alkoholbruk. Social och emotionell kompetens, enligt Gíslason och Löwenborg 

(2008), innebär en grundläggande kompetens bestående av ett antal färdigheter där självinsikt, 

känslohantering, empati och att kunna umgås med andra på ett konstruktivt sätt är viktiga 

komponenter.  

 

2.5 StegVis 

StegVis är en metod för socialt och emotionellt lärande inom kunskapsområdet livskunskap. 

Livskunskap handlar om att lära barn och ungdomar om livsstilsfrågor, värdegrundsfrågor 

samt social och emotionell kompetens (Lindén-Boström & Nilsson 2006). StegVis är en 

översättning och bearbetning av det ursprungliga amerikanska programmet Second Step och 

ges ut av den danska ideella föreningen Center for Social og Emotionell Laering [CESEL] 

(Liljeberg 2006). StegVis är ett väl beprövat och utvärderat undervisningsprogram i 

empatiutveckling, problemlösningsstrategier och självkontroll (Clayton et al. 2001, Liljeberg 

2006, Sundbaum 2008). Programmet syftar till att främja barns sociala och emotionella 

kompetens och motverka våld (Sundbaum 2008), något som är tänkt att uppnås genom att 

barnen blir bättre på att förstå och komma överens med andra, lösa sociala problem, använda 

sociala färdigheter samt hantera ilska (Gíslason & Löwenborg 2008).   

 

StegVis är uppdelat i fyra delar för att passa olika åldersgrupper och är tänkt att genomföras 

30-40 minuter per vecka (Liljeberg 2006). StegVis 1 är den första delen och vänder sig till 

barn i åldrarna fyra till sex år i förskola och förskoleklass. StegVis 2 riktar sig till sju- till 

åttaåringar, StegVis 3 till åldrarna nio till tio år och StegVis 4 gäller för 12-15-åringar 

(Gíslason & Löwenborg 2008).  
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StegVis utformning stämmer väl överens med förskolans demokratiska värdegrund. I 

förskolans läroplan framgår det att solidaritet, omsorg och hänsyn till andra människor ska 

synliggöras i verksamheten (Lpfö 98 2006). Att rättvisa och jämställdhet ska lyftas fram i 

arbetet med barnen understryks och i några av förskolans mål och riktlinjer framgår att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen 

 

Dessutom ska alla som arbetar i förskolan: 

• stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra 

 

StegVis kan bidra till att uppnå ovanstående mål och riktlinjer. Främst sker arbetet genom 

praktiska övningar vilket också stämmer överens med läroplanens direktiv som framhåller att 

bästa sättet för barn att tillägna sig etiska värden och normer är genom konkreta upplevelser 

(Lpfö 98 2006). 

 

2.5.1 Materialet 

Materialet som används för arbetet med StegVis 1, som är den del som innefattas i denna 

studie, består av följande delar (Gíslason & Löwenborg 2008): 

• Vägledningshäfte med brev till föräldrar – vägledning för genomförande av lektioner 

och ett färdigt brev till föräldrar. 

• 33 fotoplanscher med vägledning på baksidan – kärnan i materialet som används 

under lektionerna när man går igenom de olika färdigheter som barnen ska få tillägna 

sig.  

• Två handdockor, ”Valpen” och ”Snigeln” med tillhörande dockmanus – dockteater 

ingår som uppvärmning för en del lektioner. Det framgår av planschen när de ska 

användas. Manuset finns i vägledningshäftet. 

• CD med sånger på programmets teman – det finns en sång till varje del, tre sånger, 

och det framgår av planschen när dessa ska användas. 
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• Två affischer – det finns två affischer som kan sättas upp på väggen. Den ena 

affischen visar en problemlösningsmodell och den andra en modell för självkontroll. 

 

2.5.2 Implementering av StegVis 

Betydelsen av implementering är att förverkliga och genomföra, men också att det som görs 

får den verkan och den effekt som avses och önskas (Gíslason & Löwenborg 2008). Detta 

omnämns av bland andra Fixsen et al. (2005) som fidelity vilket Guldbrandsson (2007) 

översätter till programföljsamhet. Gíslason och Löwenborg (2008) betonar det faktum att 

implementeringen är avgörande för hur framgångsrikt arbetet med StegVis blir. Detta innebär 

att om StegVis verkligen ska främja utvecklingen av sociala kompetenser och förebygga 

aggressivt beteende, behövs en genomtänkt och målmedveten implementering. I en 

målmedveten implementering, fortsätter Gíslason och Löwenborg, ingår en stödjande och 

aktivt pådrivande ledning som hjälper personalen. Förutsättningarna för att lyckas med arbetet 

blir större om ledningen ser StegVis som något med hög prioritet. Det är för 

implementeringsarbetet också viktigt att StegVis ses som en helhet och är mer än bara 

materialet och en lektion i veckan. Det är viktigt att tänka på hur arbetet hänger ihop med det 

som sker utanför lektionssalen, att det blir en del av vardagsanvändningen. Vidare är det 

viktigt att involvera föräldrarna i arbetet genom att förklara bakgrund och syfte, och hur 

arbetet kommer att läggas upp. Slutligen är det bra att regelbundet följa upp med 

utvärderingar för feedback och reflektion.  

 

2.6 Teoretisk anknytning 

Det finns ingen vedertagen modell för implementering av evidensbaserade metoder och 

program (Fixsen et al. 2005). Däremot finns metaanalyser gjorda varav denna studie i 

huvudsak stödjer sig på en omfattande systematisk litteraturöversikt av Fixsen et al. (2005). 

Utöver Fixsen et al. har ytterligare fem artiklar som analyserar implementering granskats 

(Fagan & Mihalic 2003, Han & Weiss 2005, Jaycox et al. 2006, Larsen & Samdal 2007,  

Massey et al. 2005), samt en svensk forskningssammanställning (Guldbrandsson 2007).  

 

Litteraturöversikten av Fixsen et al. (2005) innefattar 743 artiklar eller böcker (empiriska 

studier, metaanalyser eller litteraturöversikter). Artikeln av Fagan och Mihalic (2003), som 

granskats enskilt, ingår i litteraturöversikten av Fixsen et al. (2005). Övriga fyra, granskade 
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artiklar är publicerade efter 2005 och finns därav inte med i litteraturöversikten. 

Forskningssammanställningen av Guldbrandsson (2007) baseras till stor del på Fixsen et al. 

(2005). 

 

Samtliga publikationer (Fagan & Mihalic 2003, Fixsen et al. 2005, Han & Weiss 2005, 

Jaycox et al. 2006, Larsen & Samdal 2007, Massey et al. 2005, Guldbrandsson 2007) har 

återkommande drag i vad som möjliggör och hindrar implementering av evidensbaserade 

metoder och program. Exempel på återkommande faktorer är att det måste finnas ett behov, 

stöd för genomförande, engagemang och delaktighet bland användarna, samt att programmet 

måste vara flexibelt och möjligt att anpassa till lokala förhållanden utan att förändra de 

centrala komponenterna.  

 

Fixsen et al. (2005) menar att implementering i sin enklaste form består av fem huvudsakliga 

delar: sändare; mottagare; förmedlande länk; feedback/återkoppling samt influens (figur 1). 

Sändaren kan vara en statlig myndighet eller en samhällsmedicinsk enhet inom landstinget, 

och mottagaren exempelvis en skola. Mottagaren har ett specifikt behov och sändaren kan 

erbjuda en lösning. Målet med implementering är att användarna av en metod eller ett 

program ska arbeta med en hög programföljsamhet, följa programmet som det är tänkt. 

Mellan mottagaren och sändaren finns en förmedlande länk, bestående av en individ eller 

grupper av individer, som ska säkerställa att de praktiska utförarna har de rätta kunskaperna, 

färdigheterna och resurserna. För att användarna ska uppnå en hög programföljsamhet 

behöver de utbildning, coachning och administrativt stöd. För att implementeringen ska 

lyckas krävs det att detta skede fungerar bra. En förändringsagent (Guldbrandsson 2007), 

exempelvis en folkhälsoplanerare eller preventionssamordnare, kan vara en del av den 

förmedlande länken för att underlätta kommunikationen mellan mottagare och sändare. Den 

fjärde delen enligt Fixsen et al. (2005) är feedback/återkoppling. Återkoppling på utförandet 

behövs från alla inblandade parter, från praktikerna (mottagaren), den förmedlande 

länken/förändringsagenten och från sändaren. Återkopplingen behövs för att få en uppfattning 

om programföljsamheten och för att vägleda vidare beslut inom organisationen. Slutligen 

influeras hela processen av en mängd kulturella och samhälleliga faktorer såsom ekonomi och 

lokala föreskrifter.    
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Sändare

Förmedlande länk

Mottagare

Feedback/Återkoppling

Mått på programföljsamhet

Influens:

Organisatoriska

strukturer/kultur

Program

eller

Metod

Utbildning, Coachning, 

Administrativt Stöd

Användarna

Implementeringsprocessen

Figur 1. Implementeringsprocessen bestående av fem huvudsakliga 
delar: sändare, mottagare, förmedlande länk, feedback/återkoppling

samt influens. Översättning av Fixsen et al. (2005) – Implementation

Framework.
 

 

Som framkommer av beskrivningen i föregående stycke är implementering en process, inte en 

händelse. För att tydliggöra teorierna som Fixsen et al. (2005) presenterar i 

litteraturöversikten, och för att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar 

implementeringsprocessen, kompletteras teorierna av Fixsen et al. med innehåll från 

processmodellen av Han och Weiss (2005) och Guldbrandssons (2007) forsknings-

sammanställning (tabell 1). 

 

Implementeringsprocessen genomgår olika stadier. Fixsen et al. (2005) presenterar sex olika 

steg i implementeringsprocessen, som har kunnat urskiljas i tidigare forskning: exploration 

and adaptation; program installation, initial implementation, full operation, innovation samt 

sustainability. De sex stegen kompletteras här med de tre faserna av Han och Weiss (2005) 

(tabell 1). Den första fasen är förberedelsefasen (preimplementation phase) som kan jämföras 

med de två första stegen som Fixsen et al. (2005) presenterar, exploration and adaptation 

samt program installation. Lärare introduceras till programmet och genomförandeplaner 

utvecklas etc. Därefter kommer stödjandefasen (supported implementation phase) som skulle 

kunna jämföras med steg tre, fyra och fem av Fixsen et al., initial implementation, full 

operation samt innovation. Lärare utbildas, programmet börjar användas i verksamheten och 

så småningom kan utvärdering och lokala anpassningar ske. Den sista fasen väljer Han och 

Weiss (2005) att benämna som vidmakthållandefasen (sustainability phase) vilken kan 
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likställas med den sista fasen, sustainability, av Fixsen et al. (2005). För att uppnå 

vidmakthållandefasen krävs att motivationen hos användarna primärt kommer inifrån och att 

metoden, liksom Fixsen et al. också påtalar, fortlever oberoende av yttre förändringar. 

 

Tabell 1. Implementeringsprocessen – Sex steg genom tre faser. Baserad på implementeringsteorier av 
Fixsen et al. (2005), Han och Weiss (2005) samt Guldbransson (2007).  
 
 
Förberedelsefasen 

 
Stödjandefasen  

 
Vidmakthållandefasen 

 

Exploration and Adaptation 
- Behov 
- Idé 
- Metod 
- Beslut, fortsätta med 

implementering eller inte. 
 
Mål: Att matcha behov och lämplig 
metod med hänsyn till resurser. Ska 
resultera i en tydlig tidsbestämd 
genomförandeplan förankrad på 
rätt nivå i organisationen. 
  
Program Installation 
Planering, förberedande aktiviteter: 
anställa personal, anpassa 
organisationen, ordna 
lokaler/utrustning etc. 
 
Involvera användarna! 
 

 

Initial Implementation 
Faktisk förändring/införande: 
höja kunskapsnivån, förändra en 
rådande kultur etc. genom 
utbildning, praktisk träning, tid att 
låta metoden mogna. 
 
Feedback, stöd och vägledning är 
viktigt. 
 
Kvantitet: hur levereras 
programmet (antal lektioner, 
aktiviteter). 
Kvalitet: programföljsamhet 
Bredd: kunna anpassa de centrala 
komponenterna till lokalt kontext. 
 
Obs! Kritiskt skede för försök till 
effektiv implementering – kan 
upphöra här pga. överväldigande av 
praktiska och administrativa 
influenser på både kort och lång 
sikt. 
 
Full Operation 
Metoden integrerad i 
verksamheten, praktiskt och 
organisatoriskt, betraktas som 
självklar. 
 
Innovation 
Utvärdering och lokala 
anpassningar möjliga. 
 

 

Sustainability 
Metoden är accepterad fullt ut. 
God programföljsamhet. 
 
Mål: fortsatt effektiv 
implementering oberoende av yttre 
förändringar som t.ex. 
personalomsättningar. 
 
Kräver inre motivation hos 
användarna! 
 
Motivationsfaktorer: 

- Goda färdigheter hos 
användarna i 
programmet/metoden  

- Synliga/kännbara effekter 
av programmet t.ex. 
beteendeförändringar hos 
barn. 

 

Vår teoretiska referensram kan sammanfattas i följande figur (figur 2) där de fem 

huvudsakliga delarna i implementeringsprocessen (sändare, mottagare, förmedlande länk, 

feedback/återkoppling samt influens) kopplas samman med de tre faserna förberedelsefasen, 

stödjandefasen samt vidmakthållandefasen. 
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Sändare

Förmedlande länk

Mottagare

Feedback/Återkoppling

Mått på programföljsamhet

Influens:
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Användarna
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Figur 2. Implementeringsprocessen (sändare, mottagare, förmedlande länk, feedback/återkoppling samt 
influens) genomgår olika stadier, här illustrerade av tre olika faser.  Översättning och bearbetning av 
Fixsen et al. (2005) – Implementation Framework. 
 

 

Fixsen et al. (2005) konstaterar att de mest grundläggande kraven som har betydelse för 

implementeringsresultatet är att det finns ett uttalat behov och att den metod som föreslås är 

den rätta i sammanhanget. Övriga grunddrag för en lyckad implementering är att metoden är 

effektiv (har synliga fördelar), stämmer överens med den implementerande organisationens 

normer, värderingar och arbetssätt, är enkel att använda, kan testas i liten skala och kan 

anpassas till användarens behov (flexibilitet). Ytterligare faktorer som enligt Fixsen et al. kan 

påverka implementeringsresultatet positivt är en kombination av insatser såsom utbildning; 

träning; feedback/återkoppling; stöd och vägledning; att avsätta tid och resurser och att 

involvera användarna i ett tidigt skede i processen.  

 

Att etablera ett fullt ut implementerat evidensbaserat program i en ny grupp av människor tar 

enligt Fixsen et al. (2005) ofta två till fyra år. För att därefter uppnå ett vidmakthållande krävs 

det en medvetenhet hos ledning/chefer och medarbetare om påverkansfaktorer i omgivningen. 

Det krävs också en förmåga hos dessa att kunna anpassa sig till rådande omständigheter, utan 
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att förlora programföljsamheten eller låta programmet självdö i brist på exempelvis 

nödvändigt ekonomiskt och politiskt stöd.  

 

Vidmakthållandet är också en viktig aspekt i det hälsofrämjande arbetet. För att en 

hälsofrämjande insats, som StegVis, ska upplevas som hälsofrämjande krävs varaktighet 

(Källestål et al. 2004). Källestål et al. menar att enstaka projekt som har tidsmässiga 

begränsningar och som endast verkar under kort tid inte är hälsofrämjande, om de inte 

implementeras med avsikt att vidmakthållas i verksamheten. Implementering är mer än bara 

en förberedelsefas och en introduktion (Fixsen et al. 2005). I varje fas under implementerings-

processens gång finns det faktorer som kan underlätta eller hindra det slutliga 

vidmakthållandet av ett program eller en metod (Han & Weiss 2005).  

 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka möjligheter och hinder vid implementering av ett program 

för socialt och emotionellt lärande, StegVis, bland barn i åldrarna fyra till sex år i 

förskolan/skolan. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

• Hur används StegVis 1 i de olika verksamheterna i Lindesberg, Nora, Hällefors och 

Ljusnarsberg kommun enligt pedagogerna? 

 

• Vilken inställning har pedagogerna till StegVis 1? 

 

• Vilka möjligheter och hinder har pedagogerna upplevt vid implementeringen av 

StegVis 1? 
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4 METOD 

I metodkapitlet förklaras hur studien är utformad, det vill säga hur den initierades, vilket urval 

som gjorts, hur datainsamling gått till, procedur samt analys av data. Slutligen övervägs de 

etiska principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet kopplat 

till den aktuella undersökningen.  

 

4.1 Design 

Studien är förutom ett examensarbete även en utvärdering på uppdrag av folkhälsoteamet i 

norra Örebro län. För att kunna besvara syftet har en utvärdering av implementering (Jerkedal 

2005) av programmet StegVis, för åldrarna fyra till sex år, i de fyra kommunerna i norra 

Örebro län utförts. Eftersom vi dels önskade nå ett större antal pedagoger inom fyra 

kommuner och dels hade en önskan om att kunna generalisera resultatet för varje kommun för 

att också kunna uttala oss om eventuella skillnader kommunerna emellan, valdes en 

kvantitativ metod. Datainsamlingen skedde genom postenkäter. Insamlad data analyserades 

med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for Social Science [SPSS], version 16.0 

och den kvalitativa analysmetoden meningskoncentrering (Kvale 1997). 

 

4.2 Urval 

Studien riktar sig till samtliga pedagoger i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg 

kommun som arbetar med barn i åldrarna fyra till sex år och som har fullföljt utbildningen i 

undervisningsprogrammet StegVis 1. Utbildningen består av två heldagar uppdelade på två 

olika tillfällen. Vid första tillfället behandlas teorin medan det andra tillfället är praktisk 

tillämpning. Pedagogerna i de fyra kommunerna har utbildats i omgångar varav de första 

deltog i utbildningen hösten 2003 och de sista, hösten 2007. Underlaget för vilka som har 

genomfört utbildningen tillhandahölls från uppdragsgivaren, tillika utbildningsansvarig för 

StegVis i norra Örebro län. Totalt skickades 182 stycken enkäter ut, varav 97 stycken till 

Lindesberg kommun, 29 stycken till Nora kommun, 18 stycken till Hällefors kommun samt 

38 stycken till Ljusnarsberg kommun. Totalt berörs cirka 25 förskolor/skolor av studien.  

 

Sammantaget återsändes 67 enkäter, vilket innebär en total svarsfrekvens på 37 %. Nora 

kommun hade bäst svarsfrekvens inom kommunen med 69 % (20 av 29 enkäter), därefter 
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följde Hällefors kommun med 44 % (8 av 18), Lindesberg kommun 30 % (29 av 97) och 

Ljusnarsberg kommun med 26 % svarsfrekvens (10 av 38). Totalt svarade 23 skolor, varav 18 

förskolor. Övriga fem skolor var antingen förskoleklass (2), grundskola (1), förberedelseklass 

(1) eller förskoleklass/fritids (1). Av 67 respondenter var 66 kvinnor och en man. Medelåldern 

hos respondenterna var vid ifyllandet av enkäten 48 år, där den yngsta var 25 år och den 

äldsta 65 år (SD 10). Det interna bortfallet varierade. Några respondenter, som arbetade på en 

förskola som använde sig av eller som tidigare hade använt sig av StegVis, hade av olika 

anledningar svårt att svara på vissa frågor vilket bidrog till ett internt bortfall. Exempel på 

anledning var att en del respondenter inte hade arbetat med materialet personligen och därmed 

hade svårt att svara på frågor om användningen.   

 

Respondenterna hade en genomsnittlig yrkeserfarenhet inom nuvarande yrke på 19 år, med en 

spridning från ett års erfarenhet upp till 39 års erfarenhet inom yrket (SD 10). Majoriteten var 

utbildade förskollärare (67 %), resterande var barnskötare (24 %) eller övrigt (9 %). Övrigt 

bestod av grundskollärare, tidigare år (5), fritidspedagog (1) och kokerska (1). 

Respondenterna arbetade i huvudsak på förskola (85 %). Resterande 15 % arbetade i 

förskoleklass, grundskola eller annan, vilket innefattade fritids och förberedelseklass.  

 

Av 67 respondenter kunde 51 stycken (76 %) svara för när de genomförde utbildningen i 

StegVis. Flest respondenter genomförde utbildningen vårterminen 2004 (10 av 51). Därefter 

följer höstterminen 2004 (9), vårterminen 2005 (9) och vårterminen 2006 (7) som vanligaste 

utbildningsterminer. Spridningen är från höstterminen 2003 (1) till och med höstterminen 

2007 (3). 

 

Genomsnittspersonen för vårt material är således 48 år och kvinna, har 19 års yrkeserfarenhet, 

är utbildad förskollärare och arbetar på förskola samt genomförde utbildningen i StegVis 

under vårterminen 2004. Spridningen mellan respondenternas skoltillhörighet i de fyra 

kommunerna är stor, det är bara några enstaka skolor där ingen av de utbildade pedagogerna 

har valt att svara.   

 

4.3 Datainsamling  

Insamling av data skedde genom en postenkät bestående av både kvantitativa och kvalitativa 

data (bilaga 1). Enkäten innehåller totalt 31 frågor fördelade inom fem frågeområden: 
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Bakgrundsfrågor; StegVis som program; Stegvismaterialet; Införandet av StegVis samt 

Framtid & utveckling. Majoriteten av frågorna är slutna, med fasta svarsalternativ. Två av 

frågorna är öppna för att deltagarna skulle ges möjlighet att svara utan att begränsas av redan 

färdiga förslag. För en bättre förståelse för deltagarnas val av svar gavs även möjlighet till fria 

kommentarer i anslutning till några av de slutna frågorna.    

 

4.4 Procedur 

På eget initiativ tog vi kontakt med folkhälsoteamet i norra Örebro län, där det visade sig 

finnas ett behov av att utvärdera implementeringen av programmet StegVis. Enkäten 

utformades specifikt för denna studies ändamål med utgångspunkt i rekommendationer av 

Ejlertsson (2005). Inspiration inhämtades från studier som berör implementering av StegVis 

eller andra förebyggande och hälsofrämjande program i skolans verksamhet (Larsen & 

Samdal 2007, Sandén & Sylwan 2003). Även ansvarig uppdragsgivare i folkhälsoteamet har 

lämnat synpunkter på innehåll i enkäten. 

 

Parallellt med skapandet av enkäten kontaktades berörda förvaltningschefer, områdeschefer, 

samt rektorer i respektive kommun via e-post. Totalt har 19 rektorer fungerat som 

distributörer av enkäten. Varje rektor fick tillskickat sig samma antal enkäter som antal 

personer som genomfört utbildningen inom deras ansvarsområde. Förutom information via e-

post fick de även deltagarunderlaget för den egna kommunen och information om studien 

bifogat i enkätutskicket (bilaga 2). Med varje enkät bifogades ett följebrev som förklarade 

syftet med studien, de etiska aspekterna samt kontaktuppgifter till ansvariga för studien 

(bilaga 3). Med varje enkät medföljde även ett frankerat svarskuvert adresserat till vår 

handledare Mattias Johansson vid Örebro universitet. Enkäterna kodades utifrån tillhörande 

kommun för att möjliggöra en jämförande analys mellan kommunerna, samt för att kunna 

skicka ut selektiva påminnelser till rektorerna.  

 

En första påminnelse skickades ut via e-post till alla berörda rektorer några dagar efter att de 

hade fått enkäterna. Detta för att understryka vikten av deras medverkan för att möjliggöra 

utvärderingen. En vecka senare skickades ytterligare en påminnelse ut via e-post till alla 

rektorer. Tre veckor efter utskick av enkäterna kontaktade vi varje enskild förskola/skola per 

telefon. Detta dels för att kontrollera om alla som genomfört utbildningen i StegVis 1 hade 

givits möjlighet att delta i undersökningen genom att de fått ta del av en enkät via rektor, dels 
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för att påminna berörd personal som avsett att delta att skicka in enkäterna snarast. Alla 

förskolor/skolor verkade ha fått enkäter. Telefonsamtalen ledde ändå till att ytterligare enkäter 

skickades ut till sex olika förskolor, då det var osäkert huruvida samtliga berörda på dessa 

skolor fått ta del av enkäten eller inte. Tre av dessa låg i Ljusnarsberg kommun, en i Hällefors 

kommun, en i Nora kommun samt en förskola i Lindesberg kommun. Några selektiva 

påminnelser till rektorerna blev aldrig aktuellt att skicka ut eftersom vi var i kontakt med 

förskolorna/skolorna direkt. 

 

4.5 Dataanalys 

För bearbetning och analys av insamlad kvantitativ data användes statistikprogrammet 

Statistical Package for Social Science [SPSS], version 16.0. Varje fråga i enkäten namngavs 

och lades in som en egen variabel i programmet och alla fasta svarsalternativ på 

ordinalskalenivå kodades om till siffror innan svaren fördes in. Svaren analyserades 

deskriptivt genom att frekvenstabeller gjordes. De sju respondenter som inte skulle besvara 

fråga 11-31, i och med att de aldrig hade använt sig av StegVis i verksamheten (bilaga 1), 

filtrerades bort i frekvenserna för dessa frågor för att få ett rättvisande internt bortfall.  

 

Två nya variabler skapades också. Den ena variabeln som tillkom var en sammanslagning av 

fråga 8 och 9 i enkäten, för att möjliggöra filtrering inför fråga 11-31 (bilaga 1), där de som 

hade svarat ja på antingen fråga 8 eller 9 fördes ihop till en gemensam kategori och de som 

hade svarat nej på både fråga 8 och 9 blev en egen kategori. Den andra variabeln som tillkom 

fördelade de fyra olika kommunerna i egna grupper för att möjliggöra redovisning av enskilda 

kommuners resultat på en fråga.     

 

För ålder och yrkeserfarenhet användes medelvärde och standardavvikelse (Stukát 1993). För 

att kunna se eventuella samband mellan vissa variabler gjordes korstabeller och Chi-två test. 

Signifikansnivån sattes till 5 % (Ejlertsson 2005). 

 

De två öppna frågorna analyserades genom att använda den kvalitativa analysmetoden 

meningskoncentrering (Kvale 1997), där svaren grupperades och jämfördes för att upptäcka 

likheter och skillnader.  
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4.6 Etiska överväganden 

I följande studie har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principer som är till för att 

skydda människors välfärd. Informationskravet är det första och innebär att respondenterna i 

en undersökning ska informeras om vad syftet med undersökningen är. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som innebär att respondenterna ska ha rätt att själva bestämma om de vill 

delta i undersökningen eller inte. Det tredje är konfidentialitetskravet vilket innebär att 

uppgifter om respondenterna skall hanteras varsamt och att deras personuppgifter ska förvaras 

så att obehöriga inte kan komma åt dem. Det fjärde är nyttjandekravet och innebär att de 

uppgifter som är insamlade av respondenterna som enskilda individer endast får lov att 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2008).    

 

Det första kravet är uppfyllt genom att samtliga deltagare fick undersökningens syfte 

presenterat för sig i det följebrev som medföljde enkäten. Samtyckeskravet uppfylldes genom 

att deltagarna fick skriftlig information om att deltagande var frivilligt, och de som valde att 

fylla i enkäten och skicka in den gav i och med deltagandet sitt samtycke. Det tredje kravet 

om konfidentialitet uppfylldes då enkäterna kodades utifrån kommun vilket innebär att det 

inte går att identifiera någon enskild person utifrån materialet. Dessutom har det insamlade 

materialet förvarats på ett aktsamt sätt. Nyttjandekravet är uppfyllt i och med att det 

insamlade materialet har använts i vetenskapligt syfte, något som deltagarna blev informerade 

om i följebrevet. Materialet har sedan presenterats för uppdragsgivarna för att öka deras 

förståelse för implementeringsproblematiken gällande StegVis.  

 

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras i enlighet med frågeställningarnas ordningsföljd. Först beskrivs 

programanvändningen, hur programmet används, och därefter pedagogernas inställning och 

attityd till programmet och dess olika delar. Vidare redovisas respondenternas upplevda 

möjligheter och hinder vid implementeringen av StegVis 1. En sammanfattning av resultatet 

avslutar och tydliggör. 
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5.1 Programanvändning 

Av 182 pedagoger som undersökningen riktar sig till, anger 48 stycken att StegVis 1 används 

i verksamheten. Således arbetar minst 26 % av pedagogerna i urvalsgruppen på en 

förskola/skola som använder sig av StegVis i verksamheten. I relation till antalet respondenter 

(n=67) är det 72 % som arbetar med StegVis i verksamheten (figur 3). 

 

 

 
Figur 3. Fördelning över antal respondenter vars arbetsplats använder sig av StegVis i verksamheten 
idag. 
 

 

Utav de 19 respondenter som inte använder sig av StegVis i verksamheten idag har 12 stycken 

arbetat på en förskola/skola som tidigare har arbetat med StegVis. Dessa 12 har besvarat 

övriga frågor i enkäten utifrån hur det var då deras arbetsplats använde sig av StegVis. 

Resterande sju stycken arbetar på en förskola/skola som av någon anledning aldrig började 

arbeta med StegVis. Sammantaget innebär det att ungefär 90 % (60 av 67) av respondenterna 

har använt sig av StegVis i verksamheten någon gång sedan de genomförde utbildningen 

(figur 4).  
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Figur 4. Fördelning över antal respondenter vars arbetsplats någon gång har använt sig av StegVis i 
verksamheten.  

 
 
Tidpunkt för utbildningen i StegVis 1 har inget signifikant samband med vilka som använder 

programmet, något som också visar sig bland de sju respondenter som aldrig har använt sig av 

StegVis. Dessa sju respondenter arbetar i tre olika kommuner, Lindesberg (3), Nora (2) och 

Hällefors (2). De har också genomfört utbildningen vid fyra olika tillfällen, vårterminen 2004 

(1 - Lindesberg), höstterminen 2004 (1 - Nora), vårterminen 2006 (2 – Lindesberg, 1 – Nora) 

samt vårterminen 2007 (2 – Hällefors).  

 

Fem av respondenterna har valt att ange egna orsaker till varför StegVis aldrig infördes. Två 

respondenter i Lindesberg kommun anger att de arbetar på småbarnsavdelning (0-3 år) och att 

det därför inte varit aktuellt på deras avdelning. I Nora säger en respondent att de är för få 

som har genomfört utbildningen på arbetsplatsen: ”Det är bara jag och en personal till som 

har gått hela utbildningen på min nuvarande arbetsplats, på min gamla arbetsplats har de 

börjat med StegVis.” Ena respondenten i Hällefors menar att elevernas bristande kunskaper i 

svenska språket är orsaken (förberedelseklass) och slutligen menar den andra respondenten i 

Hällefors att skolan redan använde sig av ett annat program (Livsviktigt) och därför inte ville 

köpa in materialet till StegVis. Andra orsaker som framkommer bland de färdiga 
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svarsalternativen i enkäten är brist på planeringstid (1) samt att det inte funnits något behov 

hos barnen (1). 

 

Orsaker till varför de 12 respondenter, som angett att de tidigare har använt sig av StegVis i 

verksamheten, inte använder sig av det idag, har inte efterfrågats i enkäten. Däremot 

framkommer en del underliggande orsaker i dessa respondenters kommentarer till enkätens 

frågor, vilket ges exempel på nedan: 

 

”Vi hade StegVis inplanerat men fick i praktiken ingen tid för det […] I år fanns så mycket 

andra fasta aktiviteter inbokade som idrott, rytmik mm. Det blev för mycket för våra rörliga 

barn […] Vi siktar på nästa höst.” (Respondent Hällefors) 

 

Det finns inga signifikanta skillnader i attityd till programmet mellan de 47 som arbetar med 

StegVis idag och de 12 respondenter som tidigare arbetat med StegVis. Det finns heller inga 

signifikanta skillnader mellan dessa grupper vad gäller hur det praktiska införandet av 

StegVis fungerat eller hur ofta utvärdering skett. 

 

Oavsett om verksamheten använder sig av StegVis eller inte så uppger 65 av 67 respondenter 

(97 %) att de upplever att det finns ett behov av social och emotionell träning i skolan. En 

anser att det inte finns ett behov och en vet inte. 

 

5.1.1 Övergripande mål 

40 % av de respondenter vars arbetsplats arbetar eller har arbetat med StegVis 1 (n=60) anger 

att skolan de tillhör har ett övergripande mål formulerat för arbetet med StegVis. 47 % anger 

att de inte har något övergripande mål. Sju stycken (13 %) vet inte om det finns något 

övergripande mål på deras skola. Flera hänvisar till värdegrundsmålen som anges i 

läroplanen, i verksamhetsplanen för förskolan eller i kursplanen. Respondenterna anger att 

StegVis används som en metod för att träna det sociala samspelet/sociala förmågor, öka 

barnens empatiska förmåga, utveckla språk och genustänk samt för att stärka 

kamratrelationerna i gruppen. Flera av dem som inte har något övergripande mål formulerat 

hänvisar också till värdegrundsarbetet som en orsak till varför det inte har formulerats något 

specifikt mål för StegVis: ”Därför att vi har mål på avdelningen som utifrån tema ‘fantasi’ 

handlar om bl.a. socialt samspel […] och i verksamhetsplanen för förskolan har vi ett 
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värdegrundsmål….” (Respondent Lindesberg). En annan orsak som nämns till varför inget 

övergripande mål finns är för att StegVis är nytt i verksamheten. Tre respondenter anger att de 

antingen precis har börjat med StegVis eller att de för närvarande har ett försöksår med 

StegVis. Något signifikant samband mellan vilka som använder programmet och vilka som 

har ett mål formulerat finns inte.        

 

5.1.2 Programföljsamhet 

Programföljsamhet handlar om hur väl utövarna följer anvisningarna för programmet, hur 

korrekt programmet utövas som det är tänkt.  

 

Enligt anvisningarna ska barnen ha lektion i StegVis regelbundet en gång i veckan. 

Majoriteten, 37 respondenter, följer detta (n=54). Utöver dessa anger 14 stycken att de utövar 

StegVis en gång i veckan, men i perioder under läsåret. En minoritet (3 stycken) uppger att de 

har lektioner sporadiskt. Lektionerna ska ges i en viss ordning. 49 respondenter, en majoritet 

av de svarande (n=50), följer den angivna ordningsföljden till ganska stor eller till mycket stor 

del. Några beskriver det på följande vis: 

 

”Varför ändra ett bra koncept? Vi har inte hunnit gå igenom hela arbetet ännu. Det kan 

hända att man ändrar sig.” (Respondent Nora) 

 

”Fick det i utbildningen att man skulle följa den angivna ordningen och eftersom jag är ny så 

har det varit bra för mig.” (Respondent Lindesberg) 

 

Trots detta verkar det finnas tendenser till att vilja ändra ordningsföljden med syfte att bättre 

anpassa programmet efter barnen eller till verksamheten.  

 

”Ibland tycker jag det är för svårt för barnen att förstå och då ändrar man följden lite.” 

(Respondent Lindesberg, svarsalt. ”till ganska stor del”) 

 

”Första gången gjorde vi precis som det stod. Andra gången (efter) körde vi hopplock [hop-

plock] av de delar barnen och jag tycke gav något. (Respondent Ljusnarsberg) 

 

13 av respondenterna (n=49) anger att barnens tillfälliga behov, såsom ett bråk under lunchen, 
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inte påverkar valet av lektion överhuvudtaget (Figur 5). 12 stycken låter barnens tillfälliga 

behov påverka valet av lektion till mycket liten del, 16 till ganska liten del och 7 respondenter 

låter det påverka till ganska stor del. En respondent låter barnens tillfälliga behov påverka 

valet av lektion till mycket stor del.  

 

 
 
Figur 5. Till hur stor del pedagogerna låter barnens tillfälliga behov påverka valet av lektion. 
 

 

Samtliga delar av materialet tillhörandes StegVis 1 används, men olika mycket. Populärast är 

fotoplanscherna (92 %, n=52), därefter kommer vägledningshäftet (85 %), följt av musik-cd-

skivan (81 %), handdockorna (75 %), och dockspelsmanuset (65 %). Minst antal användare 

har de två affischerna (42 %). Vägledningshäftet anses vara ganska bra (62 %) och mycket 

bra (28 %) (n=50). Majoriteten är alltså positiv till vägledningshäftets innehåll och finner det 

enkelt och lättläst. Några respondenter verkade dock inte ha kunskap om vägledningshäftet då 

de inte leder barngrupper personligen. 

 

” Jag har inte varit ansvarig pedagog för stegvis så jag vet inte.” (Respondent Ljusnarsberg) 

 

”Det är två andra pedagoger på förskolan som har Stegvis. Meningen är att vi andra ska 

involveras efter hand i stegvis.” (Respondent Nora) 

 

StegVis ska genomsyra hela verksamheten och därför även användas utanför lektionstillfället, 

till vardags. 54 % (n=52) anger att detta görs till ganska stor del (Figur 6). 29 % anger att 

vardagsanvändningen av StegVis sker till ganska liten del. Ingen respondent svarade att 

vardagsanvändning av StegVis inte sker alls. 
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Figur 6. Till hur stor del de färdigheter barnen lär sig under StegVislektionen används i vardagliga 
situationer i förskolan/skolan. 

 
 

Flera kommenterar hur återkoppling till lektionerna i StegVis har skett och sker i situationen i 

vardagen. 

 

”Det har varit bra att kunna ta tillbaka/koppla ihop bilderna med det som händer barnen.” 

(Respondent Nora) 

 

”Det händer att vi påminner om stegvis ex. hur kände pojken på bilden. Även barnen 

påminner varandra.” (Respondent Nora) 

 

” I vardagliga situationer som uppstår på förskolan. Vi hänvisar ofta till stegvis när det 

uppstår konflikt, ex. ’kommer ni ihåg…. Hur kan vi lösa detta?’” (Respondent Lindesberg) 

 

Att involvera föräldrarna genom att informera dem om arbetet med StegVis, är en del av 

implementeringsprocessen. Majoriteten (96 %, n=56) anger att föräldrarna har involverats till 

olika grad (figur 7). En minoritet (4 %) anger att föräldrarna inte involverats alls. 
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Figur 7. Till hur stor del föräldrarna har involverats i arbetet med StegVis. 

 
 

Gällande utvärdering av StegVis anger 78 % (n=55) att utvärdering har skett en gång, någon 

gång eller flera gånger, sporadiskt eller regelbundet. 22 % anger att utvärdering aldrig skett 

(figur 8).  

 

 
 
Figur 8.  Hur ofta utvärdering har skett angående StegVis inom arbetslaget. 
 

 

5.2 Inställning och attityd till programmet 

Generellt är respondenterna positivt inställda till programmet. 38 % anger att de tycker att det 

är mycket bra, 53 % att det är ganska bra och 9 % tycker att det är varken bra eller dåligt 

(n=58). Ingen tycker att programmet i sin helhet är dåligt.  
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”Tydligt och ’lätt’ att arbeta med, man har en bra grund att följa.” (Respondent Lindesberg). 

 

”Bra ’prat’-material. Viktigt! Socialt samspel.” (Respondent Lindesberg). 

 

”Programmet är enkelt upplagd. Även vi vuxna lär oss att tänka efter.” (Respondent Nora). 

 

”Det är roligt och engagerande, vi har under åren provat med olika gruppkonstellationer.” 

(Respondent Nora). 

 

”Det var ett bra program som barnen lärde sig mycket av. De hade däremot svårt att sitta 

still.” (Respondent Hällefors). 

 

Att barnen har svårt att sitta stilla en längre stund är något som återkommer i kommentarerna 

till vad de tycker om programmet i sin helhet. Någon nämner att StegVis behöver anpassas 

bättre till förskolan, något som återges även i följande kommentarer: 

 

”Barnen tycker att det händer för lite, det går för sakta framåt.” (Respondent Ljusnarsberg). 

 

”Det kanske behövs lite praktiska övningar att varva med, med rörelse. Det är svårt att sitta 

stilla en längre stund.” (Respondent Lindesberg). 

 

Språket kan upplevas lite svårtolkat för fyra- till sexåringar och någon tycker att en del av 

uppgifterna är svåra för förskolebarnen. Några nämner också att programmet känns lite stelt 

och att det är för styrt. Några tycker det har varit svårt att få StegVis att genomsyra hela 

verksamheten och vissa menar att det kräver att hela verksamheten är involverad i arbetet med 

StegVis. 

 

”Svårt att få in i vardagen. Väldigt strukturerat. Kräver att alla på ’huset’ är involverade på 

något sätt.” (Respondent Nora). 

 

Den svenska upplagan av StegVis är, som nämnts i bakgrunden, en översättning och 

bearbetning av det ursprungliga amerikanska programmet Second Step. Majoriteten av 

respondenterna upplever att programmet är bra anpassat till den svenska kulturen, varav 71 % 

tycker att det är ganska bra anpassat och 21 % att det är mycket bra anpassat (n=58). Tre av 
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58 tycker det är varken bra eller dåligt anpassat och två av 58 tycker att det är ganska dåligt 

anpassat till den svenska kulturen.   

 

Det finns inget signifikant samband mellan attityd till programmet och om StegVis används i 

verksamheten eller inte. 

 

5.2.1 Framtidsutsikt och utveckling 

Sammantaget är respondenterna positiva till att arbeta vidare med StegVis. 49 % tycker det 

känns ganska bra och 32 % att det känns mycket bra (n=57). 16 % (10 av 57) tycker det känns 

varken bra eller dåligt och en av 57 tycker det känns mycket dåligt att arbeta vidare med 

StegVis.  

 

Samtliga respondenter känner även att de till någon del har utvecklat sitt eget sätt att 

arbeta/tänka/vara i och med arbetet med StegVis. Majoriteten (61 %) tycker att de har 

utvecklats till stor del, varav 31 av 57 svarar till ganska stor del och tre av 57 till mycket stor 

del. Resterande 39 % känner att de har utvecklats till liten del, där 18 av 57 svarar till ganska 

liten del och fyra av 57 till mycket liten del.   

 

Hur det fungerar i arbetslaget är något som påverkar och återkommer i kommentarerna till hur 

det känns att arbeta vidare med StegVis. Något som nämns är att StegVis är ett bra 

komplement till värdegrunden, men också att det krävs stort engagemang för att lyckas. En 

respondent kommenterar följande: 

 

”Ser många utvecklingsmöjligheter, mycket praktiska saker i arbetslag så att alla är med 

trots att en håller i StegVis.” (Respondent Ljusnarsberg). 

 

Att förskoleverksamheten är uppdelad i olika avdelningar beroende av barnens ålder är också 

något som kan påverka hur det känns att arbeta vidare med StegVis: 

 

”Eftersom vi ’roterar’ från yngre barn till äldre barn blir det att man har StegVis vart fjärde 

år, men snart är alla på vår förskola utbildade så då blir det enklare att använda det i 

vardagen.” (Respondent Lindesberg).”   
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5.3 Möjligheter och hinder vid implementeringen av StegVis 1 

Vid implementeringen av StegVis, bland barn i åldrarna fyra till sex år i förskolan/skolan, i de 

fyra kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors, och Ljusnarsberg, har både framgångs- och 

motgångsfaktorer identifierats. Överlag anser majoriteten respondenter (39 av 56) att det 

praktiska arbetet med att införa StegVis 1 i verksamheten har gått bra (ganska bra och mycket 

bra) (figur 9). 14 av 56 uppger att införandet varken fungerat bra eller dåligt och en minoritet 

(3 av 56) anser att det praktiska införandet fungerat ganska dåligt. Ingen respondent har svarat 

att införandet fungerat mycket dåligt. 

 

 
 
Figur 9. Pedagogernas upplevelser av hur det har fungerat rent praktiskt att införa arbetet med StegVis 1 
i verksamheten. 
 

 

Uppfattningarna kring vad som har fungerat bäst vid införandet av StegVis är relativt jämna 

(figur 10). Av de givna svarsalternativen tenderar dock tillgång till lokal samt stöd från 

skolledning/rektor ha varit det som fungerat bäst, men positiva attityder samt tid till utförande 

(lektionstid) har också fungerat bra. En respondent som svarar att stöd från skolledning/rektor 

är det som har fungerar bäst, kommenterar samtidigt att skolledningens/rektors intresse är en 

förutsättning för att få utbildning och material. Av de fem omständigheterna, kring införandet 

av StegVis, tenderar tid till planering vara det som har fungerat minst bra. 
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Tillgång till lokal

Tid till utförande

Tid för planering

Attityder

Stöd från skolledning

(n=53)
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Ganska dåligt

Mycket dåligt

Figur 10. Hur införandet av StegVis 1 har fungerat gällande stöd från skolledning/rektor, attityder, tid för 
planering och utförande samt tillgång till lokal.  
 

Utifrån kommentarerna kring hur det har fungerat att införa StegVis 1 gällande lokaler, tid, 

attityder och stöd framgår det också att det ofta inte finns tillräckligt med tid för planering 

inför lektionerna. 

 

”Ang planeringstid så är det en bristvara, men materialet är så väl planerat att det är lätt att 

använda med mkt liten planering.” (Respondent Lindesberg) 

 

”Tid att planera. För att allting ska fungera bra krävs mer tid för planering.”  (Respondent 

Lindesberg) 

 

”Det här med tid till planering och reflektion känner vi är svårt vad gäller Stegvis. Blir fokus 

på genomförandet idag.” (Respondent Ljusnarsberg) 

 

När respondenterna rangordnade vilka omständigheter som är viktigast för att användningen 

av StegVis ska fungera tenderar positiva attityder tillsammans med tid för planering och 

utförande samt behov hos barnen att värderas högst (figur 11). Som minst viktigt i 

rangordningen anges stöd från skolledning/rektor och tillgång till lokal, vilket också tenderar 

vara det som har fungerat bäst vid införandet (jmf figur 10).  
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1=Viktigast för användandet 2 3 4 5 6=Minst viktigt för användandet

 
Figur 11. Viktigast respektive minst viktigt för att användandet av StegVis ska fungera.  
 

 

I de två öppna frågor som ställdes i enkäten, angående vad som fungerat bäst respektive sämst 

vid införandet av StegVis, nämns tid, attityder och lokaltillgång som något av det som har 

fungerat bäst, men det framkommer även ytterligare möjligheter och hinder utöver de givna 

svarsalternativen i enkäten. Några menar att det har fungerat bra överlag och någon har haft 

svårt att nämna något speciellt som har fungerat sämst. Av de gemensamma åsikter som har 

kunnat urskiljas tenderar bland annat en allmänt positiv inställning/attityd vara viktig i 

sammanhanget. Bland respondenterna nämns positiva motiverade pedagoger, positiv respons 

från barnen och framförallt från föräldrarna, som det som fungerat bäst vid införandet av 

StegVis. 

 

”Positivt från föräldrar och barn” (Respondent Lindesberg)  

 

”Barn och personal har varit positiva och tyckt att materialet har varit kul och det var fina 

bilder.” (Respondent Hällefors) 

 

”Många bra förslag från kloka barn. Föräldrarna positiva efter introduktion på 

föräldramötet på hösten.” (Respondent Nora) 
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Liksom presenterats tidigare är tillgång till lokal, någonstans att ha lektion på, något av det 

som har fungerat bäst vid införandet för vissa. Samtidigt nämns av några, i de fria svaren, 

brist på lokal som något som har fungerat sämst, det vill säga något som har hindrat 

genomförandet av StegVis. 

 
”Det finns för få lokaler som passar att ha Stegvis.” (Respondent Lindesberg) 
 

”Kan vara svårt rent lokalmässigt. Liten plats till de övriga barnen då vi väljer att dela 

gruppen” (Respondent Lindesberg) 

 

För att få StegVis att fungera har tid på olika sätt också framkommit som viktigt, något som 

även återspeglas i svaren till de öppna frågorna. Dels anger pedagogerna att det är viktigt med 

en bestämd tid till utförandet, tid på schemat, och dels att avsatt tid för planering inför 

lektionen är viktigt. 

 

”Vi har varit tvungna att ge Stegvis en speciell tid för att kunna genomföra det.” (Respondent 

Nora) 

 

”Tid för planering och reflektion.” (Som svar på vad som har fungerat sämst vid införandet 

av StegVis) (Respondent Lindesberg) 

 

”När man väl lyckats få ihop det schema tekniskt, vilket inte är lätt, har det fungerat bra.”  

(Respondent Nora) 

 

Något som för en del fungerat sämst under införandet av StegVis, är gruppsammansättningen 

av barnen. Det verkar vara svårt att sätta ihop grupperna bra i och med att barnen dels 

befinner sig på olika mognadsnivå och dels har olika närvaroscheman. Dessutom tenderar det 

vara svårt att få grupperna tillräckligt små. Blir grupperna för stora blir det lång väntetid för 

barnen under lektionerna, deras koncentration avtar lätt och de får svårt att sitta stilla och 

lyssna på alla. Barnens varierande närvaro gör att det kan vara svårt att få till en röd tråd 

eftersom det blir mycket repetition.  

 

”Ålder och mognad varierar i gruppen, därför kan det ibland vara svårt att finna en lämplig 

nivå.” (Respondent Nora) 
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”Stora grupper, barnens koncentration avtar om allt för många ska få förklara.” (Respondent 

Ljusnarsberg) 

 

Ytterligare ett hinder för StegVis är brist på stöd från kolleger, när inte hela personalgruppen 

varit enad, vilket omnämns av några som det som fungerat sämst under införandet av StegVis. 

 

Slutligen nämns barnens utveckling, att programmet faktiskt har effekt, som något som 

fungerat bäst under införandet av StegVis. Pedagogerna nämner bland annat att barnen tycker 

det är roligt, att de tar det till sig, att barnen använder sig av det som de har pratat om på 

lektionen i vardagen och att barnen har fått lära sig olika sätt att lösa konflikter. En respondent 

menar att barnen kommer ihåg mer av lektionerna än de vuxna förväntat sig.   

 

”… barnen har ’vuxit’ i sina roller och som personer, t.ex. våga prata inför andra.” 

(Respondent Lindesberg) 

 

”Barnen som deltar blir en grupp och känner att de har viktiga möten.” (Respondent 

Ljusnarsberg). 

 

”Även de ’tysta’ barnen pratar väldigt öppet.” (Respondent Lindesberg). 

 

Målsättningen med StegVis är att barnen ska förebygga ett aggressivt beteende och lägga en 

grund för ett gott samspel. Alla respondenter anger att de sett en positiv förändring i beteende 

hos barnen efter införandet av StegVis, varav majoriteten tycker sig ha sett en positiv 

förändring till ganska eller mycket stor del (figur 12). Detta resultat är något som verkar 

stämma överens med pedagogernas egna synpunkter angående barnens utveckling som 

exemplifierats i citaten ovan.  
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Figur 12. Fördelning över till hur stor del respondenterna tycker sig ha sett någon positiv förändring i 
beteende hos barnen efter införandet av StegVis.  

 

 
88 % av respondenterna (n=57) tror också att barnen upplever arbetet med StegVis som något 

bra. 43 av dessa tror att barnen upplever arbetet med StegVis ganska bra, medan sju tror att 

barnen upplever det mycket bra. Resterande 12 % av respondenterna (7 av 57) tror att barnen 

upplever arbetet med StegVis som varken bra eller dåligt. Hur bra eller dåligt respondenterna 

uppfattar att barnen upplever arbetet har inget signifikant samband med till hur stor del de 

tycker sig ha sett någon positiv förändring i barnens beteende. 

 

5.3.1 Sammanfattning av resultat 

72 % av respondenterna använder sig av StegVis 1 i sina verksamheter idag (n=67), vilket 

innebär att det är minst 26 % av det totala antalet utbildade pedagoger i Lindesberg, Nora, 

Hällefors, och Ljusnarsberg kommun som använder programmet. Ungefär 90 % (60 av 67) av 

respondenterna har använt sig av StegVis 1 i verksamheten någon gång sedan de genomförde 

utbildningen. De sju respondenter som aldrig har använt sig av StegVis arbetar i tre olika 

kommuner och har genomfört utbildningen vid fyra olika tillfällen. De flesta anger att det 

praktiska införandet av StegVis fungerat bra och programföljsamheten tenderar att vara 

relativt hög med några få undantag. Majoriteten respondenter är nöjda med StegVis som 

program i socialt och emotionellt lärande även om det finns ett fåtal invändningar mot att 

programmet inte skulle vara tillräckligt flexibelt eller anpassat till den svenska kulturen. En 

majoritet är också positiv till att fortsätta arbetet med StegVis och tycker att programmet är 

utvecklande både för egen del och för barnen, som pedagogerna tycker sig ha sett en positiv 
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förändring hos. 78 % anger att utvärdering skett medan 22 % aldrig haft en utvärdering 

kopplad till StegVis.  

 

Något signifikant samband mellan vilka som använder programmet och vilka som har ett mål 

formulerat finns inte. Det finns heller inga signifikanta skillnader i attityd till programmet 

mellan de 47 som arbetar med StegVis idag och de 12 respondenter som tidigare arbetat med 

StegVis. Några signifikanta skillnader mellan dessa grupper vad gäller hur det praktiska 

införandet av StegVis fungerat eller hur ofta utvärdering skett har inte heller funnits. Inte 

heller finns något signifikant samband mellan hur bra eller dåligt respondenterna uppfattar att 

barnen upplever arbetet med StegVis och till hur stor del de tycker sig ha sett någon positiv 

förändring i barnens beteende.  

 

Möjliggörande faktorer som respondenterna har upplevt vid implementeringen av StegVis 1: 

• Positiva attityder från barn, föräldrar och pedagoger  

• Stöd från skolledning/rektor  

• Synliga effekter av programmet. 

• Tillgång till lokaler. 

• Bestämda tider för utförande 

• Flexibilitet 

 

Hindrande faktorer som respondenterna har upplevt vid implementeringen av StegVis 1: 

• Problem med gruppsammansättning – t.ex. för stora grupper, att barnen befinner sig på 

olika mognadsnivå och att de har olika närvaro.  

• Brist på stöd från kollegor. 

• Brist på planerings- och utförandetid. 

• Lokalbrist 
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6 DISKUSSION  

I resultatdiskussionen kopplas resultatet till tidigare forskning och till de tre faserna 

förberedelsefasen, stödjandefasen samt vidmakthållandefasen. Vidare diskuteras metodens 

olika moment och problem. Bland annat resoneras kring det externa bortfallet och hur det 

påverkat resultatets generaliserbarhet. Därefter presenteras slutsatser samt förslag till vidare 

forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Ett av de mest grundläggande behoven för en lyckad implementering, och det som hela 

implementeringsprocessen vilar på, är att det finns ett behov (Fixsen et al. 2005). Samtliga 

utom två respondenter upplever att det finns ett behov av social och emotionell träning i 

skolan vilket tyder på att livskunskapsprogram är något som ligger rätt i tiden. Vidare är det 

grundläggande för en lyckad implementering att den föreslagna metoden är den rätta i 

sammanhanget. Om just StegVis är ett ultimat program för detta ändamål är svårt för oss att 

svara på då vi för det första; har fokuserat på implementeringen och inte jämfört olika 

programs effekter och möjligheter, för det andra; inte haft tillräcklig med programkännedom 

och, för det tredje; inte äger den förförståelse eller kulturkompetens (Jerkedal 2005) som kan 

tänkas vara önskvärd för att kunna avgöra detta. Därmed är det inte sagt att programmets 

effekter är oviktiga för implementeringen, tvärtom, dessa påverkar i mycket hög grad då 

synliga effekter fungerar motiverande och avsedda effekter stärker programmets evidens (Han 

& Weiss 2005, Fixsen et al. 2005). Däremot kan det vara värt att nämna att de flesta 

livskunskapsprogram inte riktar sig till så unga åldrar som StegVis gör, vilket kan vara en 

anledning till varför just detta program valts ut. För att få veta om just StegVis är det ultimata 

programmet i sammanhanget är det vår övertygelse att en större förståelse och insikt i 

kommunernas och de olika verksamheternas inre kultur hade kunnat bidra till att svara på den 

frågan.  

 

Den ovan beskrivna behovsidentifieringen tillhör förberedelsefasen (Han & Weiss 2005) och 

det steg som Fixsen et al. (2005) benämner exploration and adaptation. Här ska användarna, i 

det här fallet pedagogerna, involveras. Vidare ska i detta steg behov och lämplig metod 

matchas med hänsyn till resurser vilket i sin tur ska resultera i en genomförandeplan. Utifrån 

resultatet verkar relativt få skolor använda sig av övergripande, formulerade mål för arbetet 
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med StegVis. Detta kan få konsekvenser för genomförandeplanen då denna utan målen torde 

bli otydlig och svår att följa. Viktigt att nämna, vilket återkommer i metoddiskussionen, är att 

respondenterna på fråga 12 (bilaga 1) tenderar att tolka ”skolans övergripande mål för 

StegVis” lite olika, vilket i detta fall innebär att några av dem som hävdar att skolan de tillhör 

inte har något övergripande mål formulerat för arbetet med StegVis faktiskt har det och 

tvärtom. Det verkar vara så att StegVis snarare används som en metod/ett verktyg för att 

uppnå andra mål, till exempel de värdegrundsmål som anges i läroplanen, verksamhetsplanen 

eller kursplanen, än att arbetet med StegVis i sig har ett mål. Vikten av att ha tydliga, 

konkreta och långsiktiga mål för socialt och emotionellt lärande, där StegVis blir ett av de 

medel som används för att uppnå dessa mål, istället för att ha ett mål för StegVis, är något 

som också Gíslason och Löwenborg (2008) framhåller. Oavsett om pedagogerna är medvetna 

om de övergripande mål som gäller för just deras arbetsplats eller inte kan det vara bra att 

reda ut de lokala förhållandena. En medvetenhet hos användare av ett program om vilka mål 

och riktlinjer som gäller på deras skola kan tänkas underlätta implementeringen. I studien av 

Larsen och Samdal (2007) framkom exempelvis att programföljsamheten var bättre bland de 

lärare som arbetade på en skola som hade formaliserat StegVis och infört det som 

obligatoriskt program på hela skolan jämfört med de skolor som inte hade formaliserat 

StegVis. På de skolor där programmet var valfritt och endast användes av enskilda lärare var 

programföljsamheten lägre. Lärarna på dessa skolor använde StegVis mer selektivt genom att 

främst använda de delar av programmet som relaterade till specifika situationer och 

uppkomna problem snarare än som ett förebyggande verktyg. Trots att programmet var 

formaliserat i två av de fyra skolorna i studien innebar det emellertid inte att alla lärare på 

dessa två skolor använde programmet. Larsen och Samdal menar dock att graden av 

formalisering kan bidra till en högre programföljsamhet.  

 

I första steget i förberedelsefasen tas beslut om huruvida implementeringen ska fortsätta eller 

inte (Fixsen et al. 2005), alltså om verksamheten ska ägna sig åt StegVis. I och med att de 

medverkande respondenterna gått utbildningen, har samtliga verksamheter passerat fas ett, 

och därmed tagit beslutet att påbörja arbetet med StegVis. Genomförande av utbildning tillhör 

fas två, stödjandefasen (Han & Weiss 2005) och steget initial implementation (Fixsen et al. 

2005). De sju respondenter som uppger att de aldrig började arbeta med StegVis i respektive 

verksamheter avslutade med andra ord implementeringen i början av fas två. Varför 

programmet aldrig kom igång hade olika, oftast praktiska, anledningar som gjorde att social 

och emotionell träning inte var aktuellt där och då.  
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Det hade varit intressant att få veta varför 12 av respondenterna, vars verksamheter tidigare 

använt sig av StegVis, slutade med programmet. Denna fråga ställdes aldrig i enkäten, men 

utifrån dessa 12 respondenters kommentarer till vissa frågor i enkäten framkommer ändå en 

del orsaker. Dessa orsaker kan kopplas till den kritiska fas Fixsen et al. (2005) beskriver i det 

första steget, initial implementation, i stödjandefasen. I detta steg uppstår ett kritiskt skede där 

implementeringen kan upphöra på grund av att programutövarna blir överväldigade av 

praktiska och administrativa influenser vilket verkar vara fallet för några av de 12 

”avhopparna”. Detta är något som vore intressant att ha i åtanke, och som borde ges större 

utrymme, i framtida studier inom ämnet.    

 

Av dem som besvarat enkäten har samtliga verksamheter följaktligen nått stödjandefasen. 

Pedagogerna har utbildats och för alla utom sju började programmet användas i 

verksamheten. Trots att majoriteten hävdar att det praktiska införandet av StegVis fungerat 

bra, har en del implementeringshinder visat sig. Att få tid till planering verkar vara det som 

fungerat minst bra vid införandet av StegVis. Det är också planeringstid som rapporterats som 

en av de viktigaste faktorerna för att användningen av StegVis ska fungera, vilket kan tyda på 

att den upplevda bristen på planeringstid gjorde att detta uppmärksammades som extra viktigt. 

Implementeringsfaktorerna tillgång till lokal och stöd från ledning/rektor som i sin tur 

tenderar ha fungerat bäst vid införandet av StegVis anses, paradoxalt nog, som minst viktigt 

för att användningen av StegVis ska fungera. Troligt är att dessa inte givits uppmärksamhet 

när det kommer till vad som är viktigast för användningen eftersom stöd uppifrån och 

lokaltillgång fungerat så pass oproblematiskt under implementeringen att det blivit en 

självklarhet. Om tillgång till lokal eller stöd från ledning/rektor inte hade fungerat kan det 

tänkas att dessa hade värderats högre då de hade varit uttalade problem och därmed mer 

aktuella. Uteblivet stöd kan till exempel resultera i att beslutet om att utöva programmet aldrig 

blir aktuellt, liksom en respondent påpekar, ”Är inte skolledning/rektor intresserad hade vi 

inte fått materialet och utbildning”. Detta innebär att det inte bara är viktigt att se över 

implementeringens möjligheter och hinder, det är också viktigt att veta när de är som mest 

kritiska.     

 

För att nå vidmakthållandefasen, sustainability (Fixsen et al. 2005), måste pedagogerna ha en 

inre motivation. Inre motivation uppnås till att börja med genom att metoden/programmet är 

accepterad fullt ut, därefter krävs goda färdigheter hos användarna i programmet. Slutligen är 

synliga/kännbara effekter av programmet en motivationsfaktor, något som i huvudsak uppnås 
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när programföljsamheten är god. Att respondenterna överlag är positivt inställda till 

programmet i sin helhet och att StegVis används av en majoritet, skulle kunna tolkas som att 

programmet i stort är accepterat bland dem som har deltagit i undersökningen. 

Förutsättningarna för att uppnå ett vidmakthållande i dessa verksamheter kan därför tänkas 

vara goda. De tror att barnen upplever arbetet med StegVis som något bra; alla har sett en 

positiv förändring i beteende hos barnen, där majoriteten till och med har sett en förändring 

till stor del och alla respondenter känner att de till någon del även har utvecklat sitt eget sätt 

att arbeta/tänka vara i och med arbetet med StegVis. Alla dessa faktorer kan ses som 

möjliggörare för ett framtida vidmakthållande. Eftersom resultatet baseras på så liten andel av 

det totala antalet berörda pedagoger är det dock svårt att säga något om egentliga möjligheter 

till vidmakthållande i dessa kommuner.  

 

Som en del i programföljsamheten ingår att de kunskaper och färdigheter som tränas vid 

lektionstillfällena används i verkliga situationer i vardagen, något som inte verkar vara helt 

enkelt att förverkliga ute i verksamheterna. Programföljsamheten verkar dock överlag vara 

ganska god fast den varierar en del bland respondenterna. För att uppnå en god 

kvalitet/programföljsamhet är feedback, stöd och vägledning viktigt under stödjandefasen. 

Feedback är liksom framgår i modellen för implementeringsprocessen (Figur 2, Fixsen et al. 

2005) en förutsättning för att få en uppfattning om programföljsamheten. Utvärdering är i sin 

tur ett värdefullt verktyg för feedback och för att kunna möjliggöra lokala anpassningar utan 

att förändra de centrala komponenterna. Här verkar det finnas förbättringsmöjligheter i 

verksamheterna eftersom vissa verksamheter aldrig har gjort någon gemensam 

reflektion/utvärdering angående StegVis i arbetslaget, och några endast en gång eller någon 

gång. Gemensamma utvärderingstillfällen hade antagligen kunnat bidra till att lösa praktiska 

problem bättre samtidigt som programföljsamheten hade kunnat förbättras. En förbättrad 

programföljsamhet leder i sin tur till synliga/kännbara effekter som motiverar till ett 

vidmakthållande. Stödet och viljan verkar finnas hos de flesta respondenter, frågan är om de, 

och ledningen/cheferna, har den medvetenhet om påverkansfaktorer i omgivningen som krävs 

för att kunna anpassa sig till rådande omständigheter utan att förlora programföljsamheten. 

Arbetsgivaren har här tillsammans med utbildningsansvarig viktiga roller, som delar av den 

förmedlande länken (Fixsen et al 2005).  
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Bortfallsanalys 

Det stora externa bortfallet (63 %), det vill säga det antal personer i urvalsgruppen som inte 

deltagit i undersökningen (Ejlertsson 2005), gör att undersökningsresultatet inte kan 

generaliseras för varje kommun på det sätt som var tänkt från början. I och med den låga 

svarsfrekvensen är det inte heller aktuellt att jämföra kommunerna med varandra.  

 

Orsaker till den låga svarsfrekvensen kan diskuteras. Den främsta bidragande anledningen är 

troligen underlaget för urvalsgruppen som varit problematiskt från första början, delvis i och 

med att det inte funnits några standardiserade deltagarlistor från utbildningstillfällena. Det 

osäkra deltagarunderlaget har påverkat möjliga distribueringsformer för enkäten. Deltagarnas 

skol- och kommuntillhörighet har inte varit självklar, vilket hindrat direkta utskick till 

individer eller arbetsplatser. Eftersom pedagogerna har utbildats i omgångar sedan 2003 kan 

dessutom förändringar i skoltillhörighet och även i kommuntillhörighet ha skett sedan 

utbildningstillfället. Vi har inte haft någon möjlighet att kontrollera underlagets aktualitet utan 

varje rektor ombads dela ut enkäten till de deltagare på kommunlistan som arbetade inom 

deras ansvarsområde vid tiden för utskicket, fast någon kanske arbetade på en annan skola när 

de genomförde utbildningen. Detta har inneburit att det antal enkäter som skickats ut till varje 

rektor kanske inte har stämt överens med antalet berörda pedagoger inom deras 

område/kommun. Rektorerna ombads kontakta oss om de skulle behöva fler. Några löste dock 

problemet genom att själva kopiera upp extra enkäter och fylla i egna koder, vilket inte var 

tanken och som också påverkar undersökningens kvalitet. Vi kan överlag inte veta om det är 

just de pedagoger som funnits med i vårt underlag som faktiskt har svarat på enkäten eftersom 

den inte är knuten till individer utan endast till kommun, och till namnet på förskolan/skolan i 

de fall där respondenten själv har angivit det i enkäten.  

 

Eftersom enkäten har distribuerats via rektorerna kan vi heller inte garantera att alla berörda 

pedagoger har givits möjlighet att delta i undersökningen. En del av det externa bortfallet kan 

i och med detta vara så kallad ”missing data”, som beror på missöden, exempelvis att 

enkätformulär kommer bort (Ejlertsson 2005) eller som i vårt fall: att enkäten kanske inte har 

nått ut till alla. Vi har under arbetets gång varit mycket angelägna om att understryka 

rektorernas medverkan för att möjliggöra utvärderingen. Våra två påminnelser skickades båda 

ut via e-post till rektorerna, eftersom vi i och med det osäkra underlaget inte har haft 
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kontaktuppgifter till alla enskilda skolor. Överlag verkar det dock som att rektorerna har utfört 

sin del i proceduren, något som vi uppfattade efter att, med kommunväxelns hjälp, ha ringt 

runt till alla de förskolor/skolor vi vetat om i vårt underlag. Alla dessa förskolor/skolor 

verkade ha fått enkäter. Dessvärre har vi inte tagit i beaktande att pedagogerna, det vill säga 

deltagarna, varken har fått någon förberedande information om studien eller har fått några 

påminnelser efter utskicket, något som kan ha påverkat angelägenheten att delta. Vår 

telefonkontakt med förskolorna/skolorna kändes, med tanke på detta positiv, som en direkt 

påminnelse till åtminstone en i personalen, men tyvärr resulterade den inte i någon nämnvärd 

ökning av svarsfrekvensen. För att minska ett eventuellt externt bortfall av ickeanvändare av 

StegVis hade vi i följebrevet kunnat påpeka att alla svar är lika viktiga, oavsett om 

verksamheten arbetar med StegVis eller inte. Undersökningens mycket begränsade tidsram 

(ca fyra veckors svarsperiod) och att valborgsmässoafton/första maj inföll dagarna efter vår 

telefonkontakt, påverkade sannolikt också möjligheterna till en bra svarsfrekvens. 

 

Som alternativ distribution övervägde vi möjligheten att personligen dela ut enkäterna på 

plats, men konstaterade att detta inte var rimligt. Främst i och med att den geografiska 

spridningen på skolorna var stor, men även för att pedagogerna troligen skulle ha haft 

svårigheter att fylla i enkäten på stående fot då någon alltid behöver hålla uppsikt över barnen, 

något som vår uppdragsgivare upplyste oss om. Vi övervägde även alternativet att skicka ut 

enkäterna med post via rektorerna och sedan åka runt för att samla in enkäterna personligen. 

Detta för att ett ansikte på studenterna som arbetar med undersökningen kanske skulle ha 

kunnat öka motivationen hos pedagogerna till att faktiskt delta i studien. Inte heller detta 

alternativ ansågs emellertid rimligt i och med den stora geografiska spridningen. Att skicka ut 

enkäterna elektroniskt via e-post uteslöts också, i samråd med vår uppdragsgivare, med tanke 

på urvalsgruppens yrke, där möjligheten att kontrollera sin e-post på arbetstid upplevdes vara 

mycket begränsad.  

  

Distributionen via rektorerna verkade vara den rimligaste lösningen, som dessutom kunde 

tänkas vara positiv på så sätt att materialet kom från en ”auktoritet”, istället för från två 

studenter som deltagarna inte haft någon relation till. Så här i efterhand kan vi konstatera att 

det bästa troligen hade varit om deltagarunderlaget för urvalsgruppen hade möjliggjort att vi 

hade kunnat skicka enkäterna direkt till deltagarna, till arbetsplatsen och därmed även hade 

kunnat skicka påminnelser direkt till dem. Något att ha i åtanke inför eventuella kommande 

studier.   
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6.2.2 Val av metod 

Nackdelar överlag med enkät som metod är den relativt låga svarsfrekvensen, det interna 

bortfallet och att det inte är möjligt att avgöra vem som verkligen besvarat enkäten och om 

respondenten svarat ärligt eller inte (Denscombe 2000). Respondenten har vid en postenkät 

heller inga möjligheter att ställa kompletterande frågor för att tydliggöra eventuella 

oklarheter, samtidigt som enkäten inte heller ger möjlighet till ickeplanerade följdfrågor från 

undersökaren för att kunna undvika missuppfattningar (Ejlertsson 2005). En kvalitativ ansats 

genom intervjuer hade givit andra förutsättningar att upptäcka möjligheter och hinder för 

implementeringsprocessen, dels genom informationens djup och dess flexibilitet, då 

justeringar kan göras under själva intervjun, men även genom en förbättrad validitet då data 

kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas in (Denscombe 

2000). Eftersom syftet med vår studie var att kunna generalisera resultatet var intervju 

emellertid inte något alternativ. Några av enkätundersökningens fördelar är att den kan utföras 

på ett förhållandevis stort urval och att den kan genomföras inom ett stort geografiskt område 

(Ejlertsson 2005). En kvalitativ undersökning hade emellertid varit önskvärd att genomföra 

som underlag inför en kvantitativ. Detta för att få värdefulla insikter grundade på några 

personers kunskaper, prioriteringar, åsikter och idéer, och därefter troligen kunna utforma en 

enkät med högre validitet i frågorna. 

 

6.2.3 Reliabilitet och validitet 

Enkätens utformning är avgörande för studiens tillförlitlighet (Ejlertsson 2005). Eftersom 

enkäten har utformats specifikt för denna studie har reliabiliteten inte kunnat kontrolleras. För 

att undvika slumpmässig variation i svaren har dock stor omsorg lagts på enkätutformningen 

och tillhörande följebrev.  

 

För att uppnå validitet i frågorna har vi tagit stöd i tidigare forskning, försökt skapa en 

förståelse för programinnehållet, noggrant utformat frågorna med målgruppen i åtanke samt 

varit i kontakt med ansvarig uppdragsgivare i folkhälsoteamet som lämnat synpunkter på 

innehållet i enkäten. En större så kallad ”kulturkompetens” (Jerkedal 2005), det vill säga 

kompetens gentemot det program som ska utvärderas och dess ”omgivning”, hade varit 

önskvärt. Vår uppdragsgivare har varit en värdefull resurs för att förbättra programförståelsen 

i samband med enkätutformningen. Kommunernas och de enskilda verksamheternas ”inre 

kultur” har vi inte haft mycket kunskap om, vilket innebär att vår förförståelse vid 
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utformningen av enkäten har varit begränsad i detta avseende och kan ha påverkat frågornas 

relevans. Att den teoretiska referensramen för implementering av evidensbaserade metoder 

och program inte funnits, utan har utformats under studiens gång, har också påverkat enkätens 

innehåll till viss del. I efterhand har nya frågor dykt upp som hade kunnat förbättra validiteten 

samt underlätta kopplingen mellan resultat och teori.   

    

För att undvika missförstånd och bättre säkerställa både validiteten och reliabiliteten hade 

enkäten behövt testas i en provundersökning, ofta benämnd pilotstudie (Ejlertsson 2005). Den 

provundersökning som blev relevant med tanke på vår begränsade tidsrymd var på 

studiekamrater och handledare. Dessa hade av förklarliga skäl svårt att bedöma relevansen i 

frågorna och dess utformning både utifrån urvalsgruppens perspektiv, eftersom de varken 

arbetar som pedagoger med barn eller har kunskaper om programmet StegVis, och ur ett 

implementeringsperspektiv. Den feedback vi kunde få var på layout och språklig förståelse.    

 

Det interna bortfallet varierade i enkäten och beror till viss del på vår bristande kultur-

kompetens av både programmet och verksamheterna. En del respondenter hade exempelvis 

inte arbetat med materialet personligen och hade därför svårt att svara på frågor om 

användningen, främst fråga 16-20 men i viss mån även fråga 13 (bilaga 1). Ofta verkar det 

bara vara en eller två pedagoger som håller i arbetet med StegVis, fast kanske hela 

avdelningen har genomfört utbildningen. Detta är något vi tyvärr inte haft i åtanke när enkäten 

konstruerades och frågorna formulerades. Varför det överhuvudtaget varit relevant att ställa 

frågor om materialanvändningen hänger ihop med programföljsamheten. Program-

följsamheten påverkar som tidigare nämnts effekterna av programmet, något som i sin tur 

påverkar användningen och implementeringen (Fixsen et al. 2005).    

 

En fråga som antagligen kunde ha formulerats annorlunda om vi haft bättre kunskap om 

verksamheterna är fråga 12 ”Har skolan du tillhör något övergripande mål formulerat för 

arbetet med StegVis?”. Här har respondenterna uppenbarligen tolkat innebörden av 

”övergripande mål för StegVis” olika. Några respondenter som svarat ja på den frågan har 

angett samma övergripande mål (värdegrundsmål) som några av dem som svarat nej och som 

alltså inte anser sig ha något mål för StegVis. En annan fråga som verkar ha missuppfattats av 

en del respondenter är fråga 20 ”Händer det att barnens tillfälliga behov (t.ex. bråk på 

lunchen) påverkar vilka lektioner ni väljer att använda er av?”. Här tenderar några ha uppfattat 

det som att det frågas efter lektionernas påverkan på barnen och inte tvärtom, som är tanken. 
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Rangordningsfrågan (bilaga 1, fråga 26) var svår, något som Ejlertsson (2005) påtalar och 

som vi var medvetna om. Vi bedömde dock att vår urvalsgrupp, som är pedagoger, troligen 

skulle klarar av rangordningen på ett korrekt sätt. Trots detta var det några som 

missuppfattade och blev ett internt bortfall eftersom de inte lyckades rangordna på det sätt 

som var tänkt. En alternativ frågekonstruktion hade kunnat vara att kryssa för de två svar som 

respondenterna anser viktigast (Ejlertsson 2005). 

 

I fråga 8 och 9 (bilaga 1) missuppfattade några pilarna som hänvisar vidare i formuläret, trots 

den bedömda tydligheten från vår sida. Ett exempel är att det endast var de som aldrig använt 

sig av StegVis som skulle svara på fråga 10, där de skulle ange orsak till varför StegVis aldrig 

infördes. Det visade sig att några respondenter som angav att de tidigare hade använt sig av 

StegVis, men inte gjorde det längre också ville ange orsaker till varför de slutade. Det fick oss 

att uppmärksamma avsaknaden av just en sådan fråga, som hade varit ytterst relevant för 

resultatanalysen. Ännu en fråga som upplevdes saknas vid resultatanalysen var en fråga till de 

respondenter som angav att de arbetade med StegVis, om hur länge arbetet hade pågått. 

Tidpunkten för utbildningen behöver inte innebära att verksamheterna har använt sig av 

StegVis sedan dess. 

 

Slutligen är det inte orimligt att en högre svarsfrekvens hade kunnat ge ett annat resultat. 

Kanhända har de som valt att inte besvara enkäten låtit bli av ointresse, då det är möjligt att 

dessa inte använder sig av programmet i verksamheten, och därmed kanske inte tycker att en 

utvärdering av denna karaktär angår dem. I följebrevet till berörda pedagoger framgår att 

syftet är att undersöka hur det har fungerat att föra in programmet StegVis i den ordinarie 

verksamheten, dessutom finns ordet utvärdering med som rubrik i enkäten. Kanske skulle 

responsen ha varit annorlunda om informationen till pedagogerna istället hade innefattat att 

det var en uppföljning av utbildningen i StegVis. Ett frågeområde om arbetssituation på 

förskolorna/skolorna och/eller något annat som exempelvis hade kunnat spegla 

arbetsledningens intresse hade möjligtvis kunnat skapa större engagemang och relevans hos 

alla, oavsett om de använder programmet eller inte.   
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6.3 Slutsatser 

Resultatet har kopplats till tidigare teorier/modeller där tendenser, kring möjligheter och 

hinder för implementering, som iakttagits i materialet stämmer väl överens med tidigare 

forskning (Fixsen et al 2005, Han & Weiss 2005, Larsen & Samdal, 2007). Några signifikanta 

samband eller skillnader i materialet har inte funnits. 

 

Förskolan/skolan verkar ha ett behov av socialt och emotionellt lärande. Detta indikerar att 

StegVis är relevant att använda i dessa verksamheter, vilket i ett inledningsskede möjliggör 

implementeringsprocessen.  

 

Andra underlättande implementeringsfaktorer, såsom positiva attityder, tid för planering och 

utförande, tillgång till lokal och stöd från skolledning, fyller olika behov och tenderar att vara 

olika viktiga beroende på var i implementeringsprocessen programmet befinner sig. Till 

exempel kan stöd från skolledning anses vara en grundläggande möjlighet som blir viktigast i 

ett inledande skede och därefter ersätts av andra faktorer som behövs för en lyckad 

implementering.  

 

Programföljsamheten är överlag god, men hade antagligen gynnats av tydligare mål och 

riktlinjer för programmet i de olika verksamheterna.  

 

Sammantaget är respondenterna positivt inställda till att arbeta vidare med StegVis, men i 

flera verksamheter finns det vissa praktiska moment som behöver lösas för att säkerställa ett 

framtida vidmakthållande. Genom att försöka planera in gemensamma utvärderingstillfällen 

hade praktiska problem antagligen gått bättre att lösa samtidigt som programföljsamheten 

hade kunnat förbättras. Vi kan inte uttala oss om möjligheter för dessa verksamheter att uppnå 

ett vidmakthållande, men förutsättningarna tenderar att vara goda. En uppföljnings-, 

utbytesträff hade kunnat vara värdefull för att underlätta utvecklingen av goda färdigheter i 

programmet hos pedagogerna.  
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6.4 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att få veta mer om varför de 12 respondenterna, vars verksamheter 

tidigare använt sig av StegVis, slutade med programmet. Denna fråga ställdes aldrig i enkäten 

och är därför något som kan vara ett uppslag för framtida forskning. Vad händer under 

implementeringsprocessen som gör att vissa väljer att avbryta det påbörjade arbetet? 

 

Eftersom de möjliggörande och hindrande faktorerna för implementeringen tenderar att vara 

olika kritiska beroende på var i implementeringsprocessen programmet befinner sig kan det 

vara av intresse att i framtida studier ha tidsaspekten mer i fokus. Kunskap om detta torde 

kunna effektivisera implementeringsprocessen. Överlag kan antagligen fler longitudinella 

studier vara värdefulla för framtida implementeringsarbete, studier som över tid undersöker 

möjligheter och hinder vid implementering samt vilka förutsättningar som krävs för att lyckas 

uppnå ett vidmakthållande.  

 

Ytterligare ett område för vidare forskning är studier som undersöker implementeringen av 

StegVis i Sverige, då tidigare liknande undersökningar som gjorts av programmet är 

utländska. Då programmet är bearbetat utifrån det amerikanska programmet Second Step 

skulle det ur en kulturell aspekt vara intressant att undersöka hur väl implementeringen av 

ursprungsprogrammet fungerar i Sverige och om eventuella skillnader kan finnas. Detta för att 

bättre kunna anpassa den svenska versionens implementering och uppnå ett mer effektivt 

resultat. 

 

Denna studie och de iakttagna tendenserna kan också fungera som underlag för, samt 

underlätta framtida studier inom området. Framförallt kan dennas studies metod och 

metoddiskussion tas del av för möjligheten att uppnå en bättre kontroll över undersökningen i 

liknande studier. 
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BILAGA 1 – ENKÄT 

Se egen pdf-fil



 

 

BILAGA 2 

 

     
 
Hej! 
 
Som du säkert vet pågår för närvarande en utvärdering av programmet StegVis i de fyra 
kommunerna i norra Örebro län. 
 
Vi behöver din hjälp med att få fram dessa enkäter till de pedagoger/lärare som har genomfört 
utbildningen. Vår önskan är att du antingen delar ut enkäterna personligen eller att du har 
möjlighet att skicka dem vidare till rätt personer via internpost. Underlaget för vilka som har 
genomfört utbildningen har vi fått från utbildningsansvarig för StegVis, Ninni Badh-Grändås.  
 
Förskolorna har utbildats i omgångar varav de första deltog i utbildningen hösten 2004. Detta 
innebär att alla deltagare kanske inte arbetar kvar på samma förskola/skola. Alla deltagare 
kanske inte heller arbetar kvar inom kommunen. Vår önskan är att du delar ut enkäten till de 
deltagare på kommunlistan som arbetar inom ditt ansvarsområde idag, även fast de kanske 
arbetade på en annan skola när de genomförde utbildningen. Vi är oerhört tacksamma om du 
har möjlighet att dela ut dem snarast, eftersom utvärderingen görs inom ramen för en c-
uppsats och tiden för oss är knapp.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men det är oerhört betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att de som kan och vill besvarar frågeformuläret.  
 
Pedagogerna på förskolorna ska skicka tillbaka enkäten till oss i bifogat portofritt svarskuvert 
snarast, helst inom en vecka. Detta är något som framgår i följebrevet till enkäten, men vi är 
tacksamma ifall också du påtalar detta när du lämnar ut enkäterna till dem. En idé är att utse 
en ansvarig på varje förskola som samlar in och postar enkäterna.  
 
Har du några frågor gällande utvärderingen så är du välkommen att kontakta oss på något av 
nedanstående telefonnummer eller e-post. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Erika Wiklund, student  Veronica Öhlund, student 
erikawiklund@hotmail.com veronica.ohlund@yahoo.se 
073-708 74 92  070-356 25 11 
 
Mattias Johansson, handledare Ninni Badh-Grändås, folkhälsoteamet 
mattias.johansson@oru.se  ninni.badh-grandas@nora.se 
019-30 31 54   070-310 50 74 

 



 

 

BILAGA 3 

 

    
  
Hej! 
 
För en tid sedan har pedagoger i förskolan i norra Örebro län haft möjlighet att delta i en 
utbildning av programmet StegVis, som är en metod i socialt och emotionellt lärande. 
Du är en av de pedagoger som har deltagit i denna utbildning, därför får du – liksom alla 
andra pedagoger som deltagit i utbildningen – denna enkät.  
 
Enkäten är en del av ett examensarbete i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet, och sker 
på uppdrag av Folkhälsoteamet i norra Örebro län. Syftet är att undersöka hur det har fungerat 
att föra in programmet StegVis i den ordinarie verksamheten. Resultatet av studien kommer 
att finnas tillgängligt elektroniskt så småningom på universitetsbibliotekets hemsida under 
http://www.oru.se.    
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt, men det är betydelsefullt för undersökningens 
kvalitet, att du som får enkäten besvarar den. Försök svara så fullständigt som möjligt på alla 
frågorna. Skicka sedan tillbaka enkäten i bifogat portofritt svarskuvert snarast, helst inom en 
vecka. En idé är att utse en ansvarig på varje förskola som samlar in och postar enkäterna. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och alla uppgifter skyddas av 
personuppgiftslagen (1998:204) och sekretesslagen (1980:100).  
 
Har du några frågor angående enkäten så är du välkommen att kontakta oss på något av 
nedanstående telefonnummer eller e-post. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Erika Wiklund, student  Veronica Öhlund, student 
erikawiklund@hotmail.com veronica.ohlund@yahoo.se 
073-708 74 92  070-356 25 11 
 
Mattias Johansson, handledare Ninni Badh-Grändås, folkhälsoteamet 
mattias.johansson@oru.se  ninni.badh-grandas@nora.se 
019-30 31 54   070-310 50 74 
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UTVÄRDERING 
 
 
1.  Kryssa för vilken arbetsplats du tillhör. 
 
  Förskola (Dagis)    Förskoleklass (6-årsverksamhet) 

  Grundskola, lågstadium   Annan:   
 
 
Namn på arbetsplats: 
(Obs, ej avdelning)   
 
 
2.  Kön 

 
 kvinna  man 

 
 

 
 
3.  Ålder  år 
 
 
4.  Utbildning  Förskollärare  Barnskötare Annat:  
 
 
5.  Hur många års yrkeserfarenhet har du inom ditt nuvarande yrke?  år 
 
 
6.  När genomförde du utbildningen i StegVis?                              År             höst             vår 

 
 

 
 
StegVis som program  
 
 
7.  Upplever du att det finns ett behov av social    
     och emotionell träning i skolan? 

 
  Ja   Nej   Vet ej 

 
 
 

 
 
8.  Använder ni er av StegVis i verksamheten 
     idag?   Ja    Nej  

 
  

 
 
 

 
 Fortsätt till fråga 11. Fortsätt till fråga 9. 
 

 
9.  Har ni tidigare använt er av StegVis i  
     verksamheten? 
 
 

 
 
  Ja    Nej 
 
 
 

 

 Fortsätt till fråga 11 Fortsätt till fråga 10. 
och besvara alla  
frågorna utifrån hur 
det var när ni  
använde er av StegVis. 

 

 
StegVis    
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10.  Vad beror det på att StegVis aldrig  
       infördes? 
 
       Kryssa för de orsaker som stämmer.  
       Flera svarsalternativ är möjliga.  

 Brist på tid för planering 
 Brist på tid till utförande 
 Fanns inget behov hos barnen 
 Dålig tillgång till lokal 
 Brist på stöd från skolledning/rektor 
 Negativa attityder till StegVis 

 

 Övrigt: 
 
 

  

  

  

 

 
Tack för din medverkan! 

 

Fortsättning från fråga 8  

11.  Vad tycker du om programmet i sin helhet? 
 
 
 
 

 
 Mycket bra  
 Ganska bra 
 Varken bra/dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
       Kommentar    

 
 
   

 
 
   

 
12.  Har skolan du tillhör något övergripande  
       mål formulerat för arbetet med StegVis?  
 
 
 

 
 
 
 

 Ja   Nej   Vet ej 
 
 
  

      Om ja, vad/vilka?    
   
      Om nej, varför inte, 
       tror du?    

13.  Hur tycker du, då StegVis ursprungligen 
       är amerikanskt, att programmet är 
       anpassat till den svenska kulturen? 
 
 

 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra/dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 

 
 
14.  Hur tror du att barnen upplever arbetet  
       med StegVis? 
 

 
 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra/dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt  
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Målsättningen med StegVis är att barnen ska förebygga ett aggressivt beteende och lägga en grund för ett gott 
socialt samspel. 
 
 
15.  Till hur stor del tycker du dig ha sett någon positiv 
       förändring i beteende hos barnen efter införandet  
       av StegVis? 
 
 

 Till mycket stor del 
 Till ganska stor del 
 Till ganska liten del 
 Till mycket liten del 
 Inte alls 

 

 
 
 

 
 
Stegvismaterialet 
  
 
16.  Vilka delar av materialet till StegVis 1 använder du dig av? 
       Kryssa för de alternativ som stämmer, flera svarsalternativ  
       är möjliga.  

 
 
 

 
 
 

 
   Vägledningshäftet 
   Fotoplanscherna (A3-format) 
   Musik-CD-skivan 
   De två affischerna (problemlösning  
       och självkontroll) 
   Handdockorna (valpen och snigeln) 
   Manuset till dockspelet 
                  

           
 

17.  Vad tycker du om vägledningshäftet som hör till    
       StegVis? 
 
 
 
 

 
 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra/dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
                                  

       Kommentar 
    

 
 
   

 
 
   

 
 
 
I StegVis arbetar man med tre huvuddelar, empatiträning, impulskontroll/problemlösning och 
självkontroll. Alla tre delar innehåller färdiga lektioner. 
 

18.  Till hur stor del följer du ordningsföljden  
       (lektionsstrukturen) som beskrivs i vägledningshäftet? 
 
 

 Till mycket stor del 
 Till ganska stor del 
 Till ganska liten del 
 Till mycket liten del 
 Inte alls 

 
       Kommentar   
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19.  Hur ofta har ni en lektion som följer  
       anvisningarna i StegVismaterialet? 
 
 
 
 
 

 Regelbundet, flera gånger/veckan 
 Regelbundet, en gång/veckan 
 Regelbundet, en gång/veckan,   

     men i perioder under läsåret 
 Sporadiskt 
 Aldrig 

 
 

 
 
 
20.  Händer det att barnens tillfälliga behov  
       (t.ex. bråk på lunchen) påverkar vilka  
       lektioner ni väljer att använda er av? 
 
 

 Till mycket stor del 
 Till ganska stor del 
 Till ganska liten del 
 Till mycket liten del 
 Inte alls 

 

       På vilket sätt?  
 
  
 
  

 
 

 
21.  Används de kunskaper och färdigheter  
       som tränas vid lektionstillfällena  
       i verkliga situationer i vardagen?            
 

 Till mycket stor del 
 Till ganska stor del 
 Till ganska liten del 
 Till mycket liten del 
 Inte alls 

 

       På vilket sätt?  
 
  
 
  

 
 

 
Införandet av StegVis 
  
 
22.  Hur har det gått rent praktiskt att  
       införa arbetet med StegVis i verksamheten? 
 
 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra/dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 

 
 
 

 
 
23.  Vad har fungerat bäst vid införandet av  
       StegVis i er verksamhet?  
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24.  Vad har fungerat sämst vid införandet av  
       StegVis i er verksamhet? 

            
                 

 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
   

 
 
   

 
 

 
25.  Hur tycker du det har fungerat att införa StegVis vad gäller:  
 

 
 
Mycket bra      Ganska bra      Varken bra/dåligt      Ganska dåligt      Mycket dåligt 

Tillgång till lokaler                                                                                                              

Tid till utförande                                                                                                              

Tid för planering                                                                                                              

Attityder                                                                                                              
 
Stöd från 
skolledning/rektor 

                                                                                                             
 

 
 
       Kommentar    

 
 
   

 
 
   

 
 
 
                    Tid för planering  _____ 

                    Tid till utförande  _____ 

                 Behov hos barnen  _____ 

                    Tillgång till lokal  _____ 

 
 
 
26.  Vad av följande förslag anser du är  
       viktigast för att användandet av StegVis  
       ska fungera? 
 
       Rangordna genom att skriva siffrorna 1 till 6  
       där 1 är viktigast och 6 är minst viktig. 
 
 
 

 
                        Positiva attityder _____ 
 
Stöd från skolledning/rektor  _____ 
 

 
 

 
 
27.  Till hur stor del har föräldrarna involverats i 
       arbetet med StegVis? 
 
 
 

 Till mycket stor del 
 Till ganska stor del 
 Till ganska liten del 
 Till mycket liten del 
 Inte alls 
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Framtid & utveckling  
 
 
28.  Har ni gjort någon gemensam   
       reflektion/utvärdering angående StegVis i   
       arbetslaget? 
 
 
 

  Flera gånger, regelbundet 
  Flera gånger, sporadiskt 
  Någon gång 
  En gång 
  Aldrig 
 

 
 
 

 
 
29.  Känner du att du som pedagog har utvecklat  
       ditt sätt att arbeta/tänka/vara i och med arbetet 
       med StegVis? 
 
 

 
 
  Till mycket stor del 
  Till ganska stor del 
  Till ganska liten del 
  Till mycket liten del 
  Inte alls 
 

           
 

 
 
 
30.  Hur bra/dåligt (stimulerande, meningsfullt/ 
       tråkigt, motigt etc.) känns det att arbeta vidare 
       med StegVis? 
 
 

 
 
  Mycket bra 
  Ganska bra 
  Varken bra/dåligt 
  Ganska dåligt 
  Mycket dåligt 

 
 
       Kommentar    

 
 
   

 
 
   

  
 
 
31.  Skulle du vara intresserad av att delta i en  
       uppföljnings- utbytesträff? 
 

 
  Ja        Nej  Kanske 
  

 
 
 

Tack för din medverkan! 


