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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att studera hur förskolans reviderade läroplan 

implementeras i praktiken. Våra frågeställningar var: Hur agerar förvaltningschefen i 

implementeringsprocessen? Hur gör förskolechefen för att ge förskolan verktyg att 

implementera läroplanen? Vilka tillvägagångssätt använder sig förskolan av för att 

genomföra läroplanens reviderade intentioner? 

Vi har studerat vad forskningen säger om implementering för att med stöd av den finna 

underlag till vår intervjustudie samt till vår analys av implementeringsprocessen. I vår 

empiriska studie har vi intervjuat sex olika respondenter med olika professioner inom den 

kommunala verksamheten för att se vilket tillvägagångssätt varje enskild nivå använder sig 

av, samt vilka verktyg de får till handa för att implementera förskolans reviderade läroplan. 

Dessa fyra nivåer har vi valt att benämna kontexter, formuleringskontext ett, två och tre samt 

realiseringskontext. 

För att synliggöra resultatet har vi utgått från våra analysbegrepp. Sammanfattningsvis 

konstaterar vi att flertalet respondenter upplever att de får tid och förutsättningar för att kunna 

implementera den reviderade läroplanen. Förvaltningschefen har valt att delegera ansvaret 

vidare till en förskolechef som vi benämner som implementeringsansvarig förskolechef.  

Förskolechefen på studerad förskola saknar klara direktiv och riktlinjer gällande 

implementeringen från förvaltningschefen, men ger trots detta sina medarbetare goda 

förutsättningar för att kunna implementera den reviderade läroplanen. Tillvägagångssätten 

som förskolans pedagoger använder sig av för att implementera läroplanen är någorlunda lika 

och flertalet pedagoger använder sig av Med läroplanen på fickan Lpfö98/10 (2011). Endast 

en förskollärare anser att de inte prioriterar tiden till att omsätta den reviderade läroplanens 

mål och intentioner, men önskar samtidigt att denna prioritering görs.  
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1 Inledning 

Den 1 juli 2011 infördes en reviderad läroplan i förskolan (Lpfö 98/2010). Implementering av 

en läroplan är ett viktigt och aktuellt område att studera som väcker många frågor. Det händer 

oftast något längst vägen i en implementeringsprocess som är svåråtkomligt. Bara för att 

beslut tas på statlig nivå finns det ingen garanti att dessa beslut fullföljs i realiteten. Vi är 

intresserade av att studera hur, och om beslut fullföljs och vad det är som händer på vägen. 

När målstyrning fullföljs i verksamheten kallas det för implementering. Vi har genom vår 

studie tagit reda vad som händer i genomförandefasen i implementeringsprocessen 

(Bengtsson 1995). Det bildas lätt en klyfta mellan beslut och genomförande (Lindensjö och 

Lundgren 2000) och den har vi valt att studera och konkretisera.  

Det finns flera nivåer som måldokument och policy måste passera innan de används i 

realiteten. Nationell nivå, kommunal nivå, via dess administratör till förskolechefer och vidare 

till personal (t.ex. Boström 1999). Vi har valt att benämna dessa nivåer som kontexter 

(Dahlberg, Lundgren och Åsén 1991). 

Den reviderade läroplanen har medfört en del förtydliganden och kompletteringar i 

förhållande till den tidigare läroplanen från 1998. I den kommun vi valt att studera genomförs 

en satsning gällande implementering av läroplanen. Denna satsning har gett oss möjlighet att 

under hösten 2011 ta del av vilka verktyg inom ramen för implementeringen kommunen 

eventuellt erbjuder sin personal. Skolverket har i uppdrag av staten att genomföra 

implementeringsinsatser: 

 
Skolverket ska inom ramen för regeringens uppdrag om implementering av 

skolreformer (U2010/259/S) genomföra insatser för att implementera 

förtydligandena i förskolans läroplan och med anledning av den nya skollagen 

(Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 2010, s 3). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Den satsning som görs i kommunen angående implementeringen av läroplanen har gjort att vi 

är intresserade av att undersöka hur det ser ut i realiteten. Vårt syfte med detta examensarbete 

är att studera hur förskolans reviderade läroplan implementeras i en kommunal verksamhet i 

en kommun.  

För att belysa vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 
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 Hur agerar förvaltningschefen i implementeringsprocessen? 

 Hur gör förskolechefen för att ge förskolan verktyg att implementera läroplanen? 

 Vilka tillvägagångssätt använder sig förskolan av för att genomföra läroplanens 

reviderade intentioner? 

 

1.2 Disposition 

I detta examensarbete kommer vi att använda oss av begreppet pedagoger när vi skriver om 

samtliga som arbetar tillsammans med barnen inom förskolan. Vi anser det lämpligt därför att 

pedagoger innefattar både förskollärare, barnskötare och eventuell övrig profession. Noterbart 

är att de som arbetar på chefsnivå benämner de som arbetar i förskolan som medarbetare. Vi 

har valt att titulera de vi har intervjuat som respondenter.  

I kapitel två, bakgrunden, skriver vi om varför den reviderade läroplanen har tillkommit 

samt om den handbok vilken kan användas som ett konkret verktyg för pedagoger och chefer. 

Vi presenterar kommunens uppbyggnad samt Skolverkets implementeringsuppdrag. Vi berör 

implementeringsforskningens historia för att sedan beskriva olika teoretiska utgångspunkter 

inom området. Vidare redogör vi för problem som kan uppkomma när en ny reform 

implementeras. Vi beskriver även hur programteori kan ingå och underlätta i en 

implementeringsprocess samt en presentation av våra valda analysbegrepp. Vi avslutar med 

hur vi som författare förhåller oss till tidigare forskning. 

I tredje kapitlet, metod, beskriver vi vårt metodval samt urval av respondenter. Vidare 

beskriver vi konstruerandet av intervjufrågor och tillvägagångssättet för att analysera 

resultatet. Vi redogör för de etiska ställningstaganden vi haft med genom hela arbetets gång 

och avslutar med verifiering av data. 

I kapitel fyra, resultat, presenterar vi studerad förskola, respondenter och resultatet av den 

intervjustudie vi genomfört. 

 I femte kapitlet, analys, börjar vi med en analys med stöd av våra valda analysbegrepp, 

formulerings- och realiseringskontext. Detta tydliggör vi utifrån en egenkonstruerad figur. 

Avslutningsvis gör vi en analys av vår studie utifrån tidigare forskning där vi väljer att utgå 

från olika centrala teoretiska begrepp inom implementering.  

 I det sjätte och sista kapitlet, diskussion, diskuterar vi resultatet av intervjuerna, beskriver 

möjligheter och svårigheter under arbetets gång samt återkopplar till syftet. Vi avslutar med 

våra tankar om fortsatt forskning inom aktuellt område. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskriver vi vad förskolans reviderade läroplan innebär samt vad dess syfte är. 

Vi skriver även kort om vad handboken ”Med läroplanen på fickan” är. Vidare presenteras 

den aktuella kommunens uppbyggnad inom Barn- och utbildningsområdet samt hur 

Skolverkets implementeringsuppdrag ser ut. Vi fortsätter med en kortare beskrivning av 

implementeringsforskningens historia och därefter de teoretiska utgångspunkterna i 

implementeringsforskning. Därefter redogör vi för vilka problem och förutsättningar som kan 

uppstå i en implementeringsprocess. Vidare presenterar vi en implementeringsstrategisk 

modell, programteori, och därefter en presentation av våra valda analysbegrepp. 

Avslutningsvis skriver vi kort om hur vi förhåller oss till tidigare forskning. 

 

2.1 Vad innebär förskolans reviderade läroplan och vad är dess syfte? 

Regeringen beslutade den 5 augusti 2010 om förändringarna i läroplanen som senare 

tillämpades från och med 1 juli 2011. Enligt Utbildningsdepartementets faktablad (U11.008) 

ska förskolan integreras i skolväsendet och vara en första del i utbildningssystemet. Med detta 

menat är förskolan numera en egen skolform. Förskolans pedagogiska uppdrag har stärkts 

med nya förtydligande mål och kompletteringar från tidigare befintliga mål i den föregående 

läroplanen som trädde i kraft i augusti 1998, Lpfö98. Dessa förändringar skrivs fram i 

förskolans nuvarande läroplan Lpfö98 reviderad 2010. De målområden det handlar om är 

barns språkliga och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. Ytterligare 

förändringar är att förskollärare ska ha ett pedagogiskt ansvar i verksamheten, förskolechefen 

har ett tydligare framskrivet ansvar samt att förskolans kvalitetsarbete systematiskt och 

kontinuerligt ska utvärderas, följas upp och utvecklas. Vissa av de riktlinjer som skrivs fram i 

läroplanen har explicit riktats mot förskollärare som i och med det övergripande pedagogiska 

ansvaret ska se till att barnen ges förutsättningar att utvecklas och lära sig. För att kunna följa 

upp förskolans kvalitet kan förskolan genom utvärdering få verksamheten att utvecklas. På så 

sätt får varje barn de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande. 

Förskolechefen har ett övergripande ansvar för verksamheten, vilken ska bedrivas i enlighet 

med skollagen och läroplanen. Förskolechefen har också ett ansvar för att förskolan utvecklas 

utifrån det kvalitetsarbete som bedrivs. 
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Förskolan har också fått en tydligare del i den nya skollagen där flertalet av de 

skolformsövergripande bestämmelserna också gäller förskolan. Det handlar bland annat om 

de övergripande målen för utbildningen. Syftet med att förskolan integreras i skolväsendet är 

att bli den första delen i utbildningssystemet, som tidigare nämnts, men också för att stärka 

förskolans kvalitet och likvärdighet (U11.008). 

 

2.1.1 Med läroplanen på fickan Lpfö 98/10 

Eva Wiklund Dahl (2011) har tagit fram en handbok som är tänkt att inspirera förskolans 

personal i hur de kan göra och tänka för att läroplanen ska vara ett levande och konkret 

verktyg i vardagen. Den ska vara enkel att ha till hands, därför är den gjord i fickformat. 

Tanken med att ha läroplanen på fickan är att den ska användas ständigt i vardagsarbetet. För 

att kunna arbeta utifrån läroplanen på ett bra sätt måste man djupgående sätta sig in i och 

förstå innebörden i texten och genomföra intentionerna i verksamheten.  

Syftet med boken är att ge stöd för att bli mer förtrogen med läroplanen. Wiklund Dahl 

menar att läroplanen kan användas på oändligt många olika sätt och hennes ambition är att 

man ska hitta fler och andra sätt att initiera den.  

 

2.2 Kommunens uppbyggnad inom Barn och utbildningsområdet 

På den aktuella kommunens hemsida kan man läsa att det ingår fyra skolnämnder och en 

gymnasienämnd inom programområdet Barn och utbildning. Denna nämnd har det 

övergripande ansvaret för kommunens förskolor och består av 15 ledamöter och nio ersättare. 

Kommunen har en kommundirektör och en tjänstemannaledning som består av bland annat en 

programdirektör inom Barn och utbildning. Inom varje skolförvaltning finns en 

förvaltningschef och olika antal förskolechefer beroende på antal förskolor inom området. I 

studerad kommun finns det fyra skolförvaltningar där varje förvaltningschef har ansvar för två 

vardera.  

I skollagen (SFS 2010:800) står det att förskolechefen i sin tur ska ha minst en 

utvecklingsledare i varje förskola och antalet utvecklingsledare varierar beroende på 

förskolornas storlek. 
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2.3 Skolverkets implementeringsuppdrag 

Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan staten och skolhuvudmannen när det gäller 

implementeringsinsatserna. ”Statens uppdrag är att informera om förändringarna och erbjuda 

verktyg som underlättar för målgrupperna att enkelt ta del av all nödvändig information” 

(Skolverket 2010, s. 14). Skolhuvudmannen i sin tur ansvarar för att personalen i förskolan 

ska få möjlighet att bli insatta i hur förändringarna i skollagen och den reviderade läroplanen 

påverkar förskolan (Skolverket 2010). 

På Skolverkets hemsida står det att Skolverket genomfört konferenser och därmed gett 

information om den reviderade läroplanen samt om den nya skollagen. Våren 2010 inleddes 

med konferenser för skolhuvudmän och var gemensamma för förskola och skola. Hösten 2010 

genomfördes konferenser för företrädare på förvaltningsnivå. De företrädare som deltog har 

ett övergripande ansvar för förskolan. Dessa konferenser fokuserade på förskolans reviderade 

läroplan och den nya skollagen. Hösten 2010 och vintern 2011 inriktade sig konferenserna till 

chefer för förskolan där förskolans reviderade läroplan och den nya skollagen utgick från 

förskolechefens perspektiv. Deltagarna i dessa konferenser fick möjlighet att prova på ett 

planeringsverktyg i form av en matris, se bilaga 2. Matrisen är tänkt att vara ett stöd i det 

fortsatta arbetet på lokal nivå. Hösten 2011 sker en uppföljning mellan företrädare på 

förvaltningsnivå och Skolverket för att utvärdera hur det har gått med att implementera 

läroplanen i sin kommun och jämföra det med andra kommuner (Skolverkets hemsida 2011).   

 

2.4 Implementeringsforskningens historia  

Enligt Hans Bengtsson (1995) har policyprocessen beskrivits genomgå olika faser där 

implementering bildar länken mellan beslut och utvärdering. Implementeringsforskning var 

länge inriktad på beslut och utvärdering, men en del välfärdspolitiska reformer ändrade på 

dessa förutsättningar. Detta utgjorde grunden för intresset för implementeringsforskning och 

nästa steg blev att fokusera på administratörernas roll. Forskningens uppgift har framställts 

varit att reda ut vad som händer i genomförandefasen. Ytterligare en av huvuduppgifterna för 

forskaren har varit att klarlägga samband mellan mål och resultat, måluppfyllelse, program 

och resultat samt formulera genomförandestrategier för hur målen ska nås. Bengtsson menar 

dock att forskarens uppgift måste vara att öka teoribildningen kring förutsättningarna för 

fullföljandet av offentlig politik. De politikområden implementeringsforskning ägnade sig åt 

innan 1995 utmärks av en invecklad beslutsorganisation med många nivåer och en struktur 
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bestående av flertalet privata och offentliga deltagare. Debatten kring tidig 

implementeringsforskning har följt tre linjer: hur beskrivs och analyseras genomförandefasen, 

metodval vid implementeringsstudier samt utformningen av implementeringen.  

Enligt Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren (2000) har mycket av den hittills bedrivna 

utbildningsforskningen utgått från ett centralt perspektiv på skolan. Utifrån de centrala 

förväntningarna har skolans verksamhet studerats.  

 

2.5 Implementeringsforskningens teoretiska utgångspunkter 

2.5.1 Top-down och bottom-up  

Bengtsson (1995) förklarar och analyserar implementeringsforskning utifrån olika teoretiska 

perspektiv. Vilka analysmodeller som används brukar delas in i olika kategorier beroende på 

vilken nivå man vill utgå ifrån i sin undersökning. Metodval har dock diskuterats mer än 

vilket teoretiskt perspektiv som intagits trots att det naturligtvis finns en koppling mellan 

metod och teori samt mellan metod och material.  

Bengtsson (1995) refererar till Elmores analysmodeller top-down, organisationens topp 

respektive bottom up, verksamheten. Den modellen har ett organisationsteoretiskt perspektiv 

där genomförandet initieras och styrs från toppen och delges nedåt i form av detaljerade 

instruktioner. Det går dock inte bara att utgå från det centralt fattade policymålet eftersom det 

förekommer andra analysmodeller där andra nivåer betonas i organisationen. Det är då 

beslutsfattandet och agerandet på dessa nivåer som anses avgörande för vad som händer med 

beslutet som tagits på högre nivå. Verksamheten är analysobjekt och man frågar sig hur målen 

formuleras, hur verksamheten förändras, vilka nya beslut som ska fattas samt vilka 

möjligheter och hinder som finns i organisationen och dess miljö. Bottom-up innebär att 

initiativet kommer nerifrån verksamheten och delges upp till organisationens topp. Inom 

implementeringsforskningen blir det alltmer viktigt att undersöka flera nivåer eftersom det är 

viktigt med en sammanställning av top-down och bottom-up samt kombinationer av metoder. 

I implementeringsforskningen betonas organiseringen som en process över tid och som en 

inlärningsprocess. Ann-Kristin Boström (1999) nämner att initiativet för en förändring kan 

komma från bottom-up eller top-down. Många förändringar har styrts genom nya statliga 

måldokument. Målen för vad som ska nås finns skrivna men hur de ska uppnås bestämmer 

enheten själv. 
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2.5.2 Mikro- och makroperspektivet 

Boström (1999) skriver i sin fallstudie om vad som händer då mål ska förändra praktiken i 

skolan. Hon har observerat och dokumenterat implementeringen av nya måldokument i 

förhållande till mikro- och makroperspektivet. Boström beskriver skola och barnomsorg som 

en rysk docka med olika lager: den egna skolan, distriktet och kommunen, mikroperspektivet. 

Utanför dessa lager finns även landets situation samt ett europeiskt och ett internationellt 

perspektiv, makroperspektivet. För att förstå sin egen verklighet, mikroperspektivet, måste 

makroperspektivet finnas i medvetandet. 

 

2.5.3 Extern- och intern implementeringsorganisation 

Karin Alexanderson (2006) delar upp implementeringen i tre delar. Extern- och intern 

implementeringsorganisation samt en kombination av dem. Ett exempel på den externa kan 

vara beslut som fattas av statliga myndigheter. Det kan innebära att de tar ansvar för 

implementeringen via länsstyrelser eller kommun- och landstingsförbund. Om organisationen 

tar egna beslut är det ett internt implementeringsansvar. Ibland förekommer ett delat ansvar 

mellan den externa och interna organisationen där exempelvis förändrade arbetssätt som har 

bestämts av flera samverkande parter. Oavsett om ansvaret är externt eller internt uppkommer 

troligtvis frågor om hur förberedandet av implementeringen gått till samt med vilken kunskap 

och omsorg implementeringen skett. Detta kan komma ha betydelse för hur resultatet blir i 

implementeringen. 

 

2.5.4 Arenorna för formulering, transformering/mediering och realisering  

Formuleringsarenan består av både en politiskt och en administrativ nivå, eftersom de 

preciserade målen och det tydliga innehållet kräver specialister. Politikerna ansvarar för de 

politiska handlingslinjerna och målen för utbildningen medan den centrala 

skoladministrationen ger ett objektivt underlag för innehåll och detaljerade mål. När det i sin 

tur gäller att uppfylla dessa mål och transferera innehållet utifrån fattade beslut läggs det 

ansvaret på lärarna. Detta kräver både professionalisering och specialisering hos lärarna 

(Lindensjö och Lundgren 2000).  



8 

Det upprättas en skarp gräns mellan beslutandet om utbildningens mål samt innehållet och 

metoderna för att realisera målen. Detta skapar en klyfta mellan formulerings- och 

realiseringsarenan (Lindensjö och Lundgren 2000, Tholin 2006). 

 

2.5.4.1 Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan är den arena där politiska beslut sker och nationella mål och intentioner 

formuleras (Lindensjö och Lundgren 2000, Tholin 2006). Lindensjö och Lundgren (2000) 

fastslår att fler och fler aktörer uppträder på formuleringsarenan. Olika offentliga 

verksamheter möter stabila intressegrupper med betydande resurser istället för som tidigare 

individer med olika intresseområden. Författarna menar att detta har samband med minskade 

resurser för reformer. Nya reformer måste genomföras på bekostnad av något redan etablerat 

eftersom det skett en uppbromsning av tillväxt samt nedskärningar av offentliga resurser. 

Följder av detta är att förnyelser i form av en reform måste utgå från ett kritiskt ifrågasättande 

av de etablerade metoder som redan finns samt att de minskade resurser som finns att tillgå 

reducerar utbildningens förmåga till förnyelse. Dessa omständigheter har lett till en 

legitimitetsvikt för formuleringsarenan. Initiativen som finns på de politiska lösningarna om 

samhälleliga problem har flyttats från väletablerade maktcentra till resursstarka 

intressegrupper. På så sätt blir det svårare för aktörerna på formuleringsarenan att fatta beslut 

eftersom besluten riskerar bli än mer abstrakta då förutsättningarna för ett brett 

tolkningsutrymme och behovet av ett potentiellt stöd från de olika intressegrupperna ökar. 

Detta leder till att avståndet mellan formulerings- och realiseringsarenan kan öka. 

Den administrativa delen i formuleringsarenan har stor makt. Genom att tjänstemän 

skriver lagförslag och tolkar dem kan de ibland få med en påverkan som överskuggar den 

politiska nivån (Tholin 2006). 

 

2.5.4.2 Transformeringsarenan/medieringsarenan 

Lindensjö och Lundgren (2000) menar att medias roll i samhället de senaste decennierna har 

förändrats. Information är lättillgänglig och olika media når snabbt mottagaren. Konkurrensen 

ökar därmed mellan olika media och för att få uppmärksamhet i media krävs starka signaler. 

Med det menas att information som når ut till allmänheten är konkurrenskraftig vilket leder 

till stor uppmärksamhet. De utredningar, propositioner och riksdagsbeslut som skrivs fram 
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förmedlas medialt, tolkas medialt och transformeras medialt. Utbildning styrs politiskt och 

bestäms med hänsyn till hur olika reformer beskrivs och uppfattas i media. 

 Det går inte att förklara relationen mellan formulerings- och realiseringsarenan annat än 

som en medierad och transformerad relation. Forskning har i en relativt liten utsträckning 

analyserat hur beslut transformeras och medieras vad gäller den politiska styrningen av 

utbildning (Lindensjö och Lundgren 2000). 

 Jörgen Tholin (2006) beskriver transformeringsarenan annorlunda trots att han refererar 

till Lindensjö och Lundgren (2000). Han nämner inget om media, men poängterar att det 

handlar om hur beslut transformeras eller medieras mellan formulerings- och 

realiseringsarenan:  

 

I en idealmodell av politisk styrning fattar politiker ett beslut som sedan den 

administrativa nivån gör till tydliga regler, där förutsättningar, till exempel i 

form av resursanvändningen är klarlagda och som lärare därefter 

implementerar på skolorna (Tholin 2006, s 38).   

 

Verkligheten visar något annat, enligt Tholin, och väljer därför att inte använda sig av denna 

arena utan enbart dela upp det i formulerings- och realiseringsarenan. Han menar att 

politikernas beslut kan ses som otydliga och oklara vilket gör det svårt att göra en entydig 

tolkning av dess intention. 

 

2.5.4.3 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan kännetecknas som den process där offentliga planer, reformer eller 

program förverkligas. Lindensjö och Lundgren (2000) menar att arenan kan avse olika 

processer och väljer att skilja mellan ”guideline-writing” och ”field-implementation”. Den 

tidigare syftar till den tolkning av reformer tjänstemän gör med utgångspunkt från beslut 

fattade av politiker. Dessa transformeras därmed till bindande regler. Den senare avser den 

sista delen i genomförandet av reformen, lärarens roll. Författarna antyder att många forskare 

ser ”field-implementation” som avgörande för framgång eller misslyckande av en reform. 

Själva genomförandets framgång kan ibland ses som beroende av den ursprungliga planens 

grad av rationalitet. Om besluten i en reform är tillräckligt genomarbetade skulle 

genomförandet styras genom central kontroll. För detta krävs klart uttryckta mål, klarlagda 

resurser samt att andra viktiga effekter beaktas. Lindensjö och Lundgren ställer sig 

tveksamma till om centrala beslutsfattare kan skapa en sådan tydlighet och klarhet i ett 
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reformbeslut. De tillfälligheter som kan påverka genomförandet vet egentligen beslutsfattarna 

ingenting om. Det kan ske förändringar i resurskapacitet, andra nya idéer kan uppkomma i 

den aktuella verksamheten samt andra prioriteringar än reformen i sig. De villkor som ingår i 

genomförandet av beslut om reformer skiljer sig från de villkor som gäller utformning av en 

reform.  

 Den enskilde läraren kan själv styra och bedöma hur själva undervisningen ska gå till. 

”Den pedagogiska ledning som skolledare kan utöva, kan aldrig påtvingas enskilda lärare” 

(Lindensjö och Lundgren 2000, s 177). Om en reform ska kunna genomföras innebär det att 

det måste uppfattas som väsentligt för lärarna. 

 Tholin (2006) menar att hur lärare uppfattar och tar emot reformen är beroende av olika 

faktorer. Faktorer han nämner är: vilka prioriteringar skolan har gjort, dess resurser samt hur 

angelägen den är för lärarna. För att lyckas med att implementera en utbildningsreform är det 

av vikt att kunna motivera och förklara den tillräckligt för lärare. Lärarens uppfattning om 

reformens intentioner och konkretiseringen i undervisningen är alltså beroende av många 

andra faktorer än dess rationalitet. Attityder och förutsättningar förändras och utvecklas under 

tiden reformarbetet pågår och innebär att politikerna som tar beslut, aldrig kan veta hur den 

tas emot. Tholin menar att mer av makten från skolan flyttats från formuleringsarenan till 

realiseringsarenan de senaste decennierna. 

 Lindensjö och Lundgren (2000) hävdar att man måste se till alla dessa delar, de två 

nivåerna i formuleringsarenan samt realiseringsarenan och hur de förhåller sig till varandra 

för att förklara en utbildningsreforms framgång eller utebliven framgång.  

 Tholin (2006) har tolkat Lindensjö och Lundgren (2000) som att ”guideline-writing” hör 

till den administrativa delen av formuleringsarenan och ”field-implementation” i 

realiseringsarenan. Detta stämmer inte överens med hur vi har tolkat Lindensjö och 

Lundgrens intentioner med arenorna då de beskriver ”guideline-writing” samt ”field-

implementation” inom realiseringsarenan (se s 9).  

 

2.5.5 Formuleringskontext och realiseringskontext 

Förskolans pedagogiska verksamhet krävde i början på 1990-talet utvecklingsinsatser på tre 

olika nivåer. Ansvarsnivån var både statlig, kommunal samt i den enskilda förskolan. Utifrån 

dem skapades fyra olika kontexter, tre formuleringskontexter och en realiseringskontext. Den 

första formuleringskontexten är på statlig nivå där pedagogiskt program för förskolan skrivs 

fram. Därefter hamnar den andra formuleringskontexten på kommunal nivå där riktlinjer från 
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kommunen bearbetas. Vidare görs en lokal pedagogisk planering på lokal nivå, vilken är den 

tredje och sista formuleringskontexten. Den pedagogiska verksamheten i förskolan är 

realiseringskontexten (Dahlberg, Lundgren och Åsén 1991).  

Vi tolkar det som att den första formuleringskontexten är där läroplanen bearbetas fram. 

Därefter konkretiseras läroplanen på kommunal nivå där en skolplan och nämndmål skrivs 

fram. De i sin tur är övergripande i den sista formuleringskontexten där förskolans personal 

arbetar fram en verksamhetsplan utifrån läroplanens mål och intentioner. Verksamhetsplanen 

ska vara ett levande dokument i förskolans dagliga verksamhet. Den kan i sin tur brytas ner 

till en pedagogisk plan för varje avdelning. Att hålla verksamhetsplanen levande i vardagen 

samt att genomföra en pedagogisk plan tolkar vi som realiseringskontexten. 

 

2.6 Problem och förutsättningar vid implementering av en reform 

Lindensjö och Lundgren (2000) menar att forskningen hittills utgått från ett centralt 

perspektiv. Om klyftan mellan beslut och genomförande kan ses från verksamhetens sida är 

det uppenbart att varje försök att utjämna den måste utgå från ett accepterande av skolans 

organisation och lärarnas professionalitet. Det är inte särskilt meningsfullt att bara tolka 

motstånd mot reformer som uttryck för konservativa reaktioner och allmänt motstånd mot 

förändringar. Varje skola befinner sig i en turbulent omgivning i ständig förändring med nya 

elever. Samhällets ekonomiska, sociala och kulturella struktur speglas genom elevernas 

beteenden och påverkar därmed lärarnas arbete. Varje försök till en förändring i en sådan 

organisation kräver därför motiveringar som är relaterade till de berördas verklighet. En 

skolas problem är inte alltid generella utan specifika vilket gör att en generell reform inte 

alltid kan vinna förtroende.  

Bengtsson (1995) anser att det kan vara en komplicerad och känslig process att forska 

inom social reformverksamhet, eftersom ambitionen är att förändra människors beteenden och 

attityder. 

 För att kunna konkretisera de nationella målen på en lokal nivå menar Lindensjö och 

Lundgren (2000) att det förutsätts att lärarna delar värdegemenskapen som målen vilar på. 

Om lärarens egentliga problem på realiseringsarenan beaktas i formuleringsarenan leder det 

sannolikt till positiv inställning till en reform. Problemet för den enskilde läraren och skolans 

verksamhet måste formuleras och informeras till beslutsfattarna men denna information 

blockeras ju längre förhandlingarna vid beslutsfattandet pågår. 
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Enligt Evert Vedung (1997) påverkas implementeringen av vilket politiskt stöd som finns. 

Om exempelvis en reform införs genom politisk enighet är det troligen lättare att gå igenom 

genomförandefasen än om reformen tillkommit under politisk strid. Ett aktivt deltagande från 

deltagare på olika sätt i en beslutsprocess gör att tillkomsten under processens gång får 

legitimitet, vilket underlättar genomförandet. En annan faktor som kan komma att påverka är 

hur tydlig den förda politiken är. Om de finns oklara mål uppifrån är det svårt att få en klar 

bild av de styrandes egentliga intentioner samtidigt som det också ger utrymme för egna 

tillägg och förtydliganden för lärare.  

 Bengtsson (1995) menar att vissa förutsättningar är nödvändiga för att lyckas med att 

implementera sociala reformer. Till dessa hör anpassning till den realitet den riktar sig till, en 

anpassning där kunskapen hos de anställda på en lägre nivå utnyttjas och även parter utanför 

organisationen inom den sociala världen deltar. För att implementeringen ska ske effektivt 

måste de politiska reformerna var väl förankrade hos tillämparna. Han, liksom Boström 

(1999) lyfter fram samarbetet. En framgångsrik implementering beror på hur väl 

organisationer och avdelningar på lokal nivå samarbetar. Aktörerna behöver vara ense om 

målen och även om de medel som används.  

 

2.7 Implementeringsstrategisk modell - programteori  

Antaganden och föreställningar om hur mål kan nås kallas för policyteori eller programteori. 

Det utgör ett välplanerat tillvägagångssätt och handlar om vilka konkreta åtgärder som ska 

vidtas, när och hur de ska sättas in och hur de ska kombineras för att nå ett visst mål 

(Bengtsson 1995). 

 ”Kvalificerad uppföljning innebär empirisk kontroll av länk efter länk i 

implementeringskedjan” (Vedung 1998, s 123). Det är en typ av processutvärdering där 

genomförandet från insatsen som det ser ut på papperet fram till läsarnas deltagande noga 

undersöks. Den utgår från ett uppifrånperspektiv där syftet är att undersöka hur ett tidigare 

fattat beslut fullföljs på lägre nivåer för att kunna rätta till brister i genomförandet. Vedung 

menar att det mest intressanta är där det offentliga styrsystemet möter samhället, det vill säga 

där pedagogerna möter medborgarna. 

 Uppföljning är en praktisk aktivitet som bör ha teorianknytning och kan ses som en 

process i fem steg. Programteorin utarbetas i det första steget som utgörs av det man vill 

åstadkomma med de åtgärder som vidtas och hur det är tänkt sig att med hjälp av dessa 



13 

åtgärder förverkliga det man vill åstadkomma. I det andra steget väljer uppföljaren ut vissa led 

i programteorin för undersökning, i det tredje sker datainsamling och analys. I det fjärde 

jämförs det empiriska materialunderlaget med mål eller andra värdekriterier samt det femte 

steget där uppföljaren eventuellt kan lägga till allmänna reflektioner kring styrningens typiska 

drag (Vedung 1998). 

 Alexanderson (2006) inspireras av Vedungs programteori. Hon menar att det är en teori 

som förklarar hur implementeringen ska gå till och vad den ska leda till. Den kan användas 

som ett redskap för utvärdering genom att jämföra i efterhand hur implementeringen var tänkt 

att gå till och hur den faktiskt gått till. En programteori kan innebära att deltagarna blir 

involverade vilket underlättar processen och acceptansen.  

 Alexanderson nämner tre centrala begrepp när det gäller genomförandet av programteori, 

förstå, kunna och vilja: förstår man innebörden och har kunskap, finns förutsättningarna för 

att kunna införa och använda och finns viljan till förändring? Vi kan se likheter i 

Alexanderson tre centrala begrepp och Tholins (2006) faktorer (se s 10) eftersom vi tolkar det 

som om att handlar om samma sak men att de benämns olika. 

 

2.8 Våra analysbegrepp 

Vi har genom vår bearbetning av tidigare forskning funnit begrepp som vi anser har liknande 

betydelse men benämns olika. Vi har valt att använda oss av formuleringskontext och 

realiseringskontext som analysbegrepp (Dahlberg, Lundgren och Åsén 1991). Anledningen 

till att vi har valt dessa analysbegrepp är att boken Att utvärdera barnomsorg: om 

decentralisering, målstyrning och utvärdering av barnomsorgen och dess pedagogiska 

verksamhet (1991) är den enda av de böcker vi funnit som handlar om förskolan. Vi anser 

dessutom att analysbegreppen är konkreta och användbara i förhållande till det område vi valt 

att studera, i detta fall implementeringen av den reviderade läroplanen i förskolans 

verksamhet. 

 

2.9 Vårt förhållningssätt till tidigare forskning 

Vi kan genom vår studie av tidigare forskning konstatera att mycket av den fokuserar på 

grundskolan. Vi anser att vi genom detta examensarbete bidrar till tidigare forskning, 

eftersom vi fokuserar på implementeringsprocessen i en förskola. Detta är något vi själva 
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efterlyste när vi sökte material till vår bakgrundsdel. Förskolan är ett aktuellt och viktigt 

område att studera ur både ett barnperspektiv och ett samhällsperspektiv. Vi är av den 

uppfattningen att pedagoger i förskolan har ett stort ansvar när det gäller att uppfylla 

läroplanens mål och intentioner, vilket påverkar både barn och dess omgivning. Vi anser att 

det är i förskolan man lägger grunden för lusten att lära. Vi vill även poängtera vikten av 

demokratiuppdraget med dess värdegrund, något vi ibland tycker glöms bort, eftersom 

oerhörd vikt lagts på kunskapsuppdraget i den reviderade läroplanen. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi vårt metodval samt urvalet av respondenter i vår intervjustudie. Vi 

beskriver också tillvägagångssättet för konstruerandet av intervjufrågorna till respondenterna 

där vi valt att inspireras av Alexandersons (2006) programteori samt hur vi analyserat 

resultatet av intervjuerna. Vi förklarar de etiska ställningstaganden vi utgått ifrån och 

avslutningsvis drar vi paralleller till vårt arbete utifrån verifiering av data. 

 

3.1 Metodval 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi kommit fram till att en kvalitativ metod är 

relevant för vår studie, något som Pål Repstad (2007) förespråkar. Han anser att kvalitativa 

metoder beskriver kvaliteter, det vill säga vilka egenskaper eller betydande drag som finns 

hos ett fenomen. Kvalitativa metoder kan innehålla intervjuer eller observationer och det 

effektivaste sättet att försöka skapa sig en förståelse för något annat motiv och synsätt om ett 

fenomen är enligt Repstad att prata med dem. Vi ser det orimligt att genomföra observationer 

enligt vår tidsram, därför har vi valt att göra intervjuer.  

Enligt Martyn Denscombe (2009) finns det olika typer av forskningsintervjuer. Vi har 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi haft färdigformulerade och öppna 

frågor till varje respondent. Under varje intervju har vi varit flexibla i att låta respondenten 

utveckla sina tankar och idéer utifrån våra frågor. Detta finner vi stöd i hos Denscombe som 

menar att det är primärt att se till att respondenten får utveckla sina synpunkter genom öppna 

svar. 

Vid kvalitativa intervjuer är det fördelaktigt att använda sig av ljudinspelning. I vår 

studie har vi använt oss av två inspelningsbara mp3-spelare samt fört anteckningar, vilket har 

underlättat vår analys av materialet. Fördelarna med ljudinspelning är bland annat att 

intervjuaren lättare kan koncentrera sig på vad respondenten egentligen säger istället för att 

skriva under intervjuns genomförande. Det icke-verbala språket som sker är också viktigt att 

observera vilket dock försvåras om anteckningar förs (Repstad 2007). Till skillnad från 

Repstad menar Denscombe (2009) att det är lätt att missa det icke verbala vid en 

ljudupptagning men samtidigt erbjuds en permanent och närmast fullständig dokumentation 

när det gäller det som sägs. 
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Repstad (2007) menar att om intervjuer ska leda till ett givande samtal är det primärt att finna 

en plats där respondenterna känner sig hemma och där samtalet kan genomföras ostört. Vi har 

därför under vår studie valt att träffa respondenterna på sina ordinarie arbetsplatser. Dessutom 

har vi genomfört intervjuerna båda två tillsammans med respondenterna något som Repstad 

anser gynnsamt. När man är två kan en ha huvudansvar för att intressefrågorna följs medan 

den andra kan observera den icke-verbala kommunikation samt spontant ställa följdfrågor. 

Efter avslutad intervju kan intervjuarna reflektera över tolkningar och iakttagelser utifrån 

intervjun i sig. Nackdelar med att vara två som intervjuar är att respondenten kan uppleva sig 

vara i minoritet samt att det kan vara resurskrävande (Repstad 2007). 

 Intervjuer är i själva verket inget enkelt alternativ eftersom de kan misslyckas totalt om 

de inte noggrant förbereds och genomförs med lyhördhet för det sammansatta samspelet 

under intervjun (Denscombe 2009). För att testa vårt metodval och syfte har vi genomfört en 

pilotstudie. Vi fick då även möjlighet att öva oss på att förbereda och genomföra en intervju 

innan vi startade vår egentliga intervjustudie. 

  

3.2 Urval av respondenter  

Ett huvudkriterium som Repstad (2007) beskriver gällande urvalet är att forskaren utifrån sina 

frågeställningar räknar med att de som är aktuella respondenter ger fruktbar och relevant 

information. Det är frågeställningarna som avgör vilka som är angelägna att intervjua. Utifrån 

urvalsprincipen är det viktigt att respondenterna som ska intervjuas har så olika erfarenheter 

som möjligt. Det ger intervjuerna en bredare och generell bild.  

En ytterligare aspekt Repstad rekommenderar är att intervjua flera människor inom 

samma kategori under en kortare period för att samla in data. I vår studie har vi utgått från 

förvaltningschef, förskolechef, två utvecklingsledare i förskolan samt två förskollärare i en 

medelstor kommun i mellersta Sverige. Utvecklingsledaren är en utbildad förskollärare som 

har ett övergripande ansvar och ska se till att det sker en progression i utvecklingen i 

förskolan. Vi anser att det är av vikt att studera de olika professionerna i kommunen eftersom 

de kan ses som en beskrivning av idealtypiska kontexter som var och en genomgår 

implementeringen av reviderade läroplanen. I vårt fall delegerade förvaltningschefen 

uppdraget till en förskolechef vars ansvar är att leda implementeringsprocessen av den 

reviderade läroplanen genom att ge information och stödja förskolecheferna inom kommunen. 

 



17 

3.3 Intervjufrågor 

Vi har utgått från vårt syfte samt från våra frågeställningar när vi konstruerade intervjufrågor 

till de olika professionerna. Våra mål var att ta reda på hur förvaltningschefen agerar i 

implementeringsprocessen samt att få veta vilka verktyg förskolecheferna ger förskolan för att 

implementera förskolans reviderade läroplan. Vi valde även att ta reda på vilka 

tillvägagångssätt förskolans pedagoger använder sig av för att förankra läroplanens reviderade 

intentioner. Ambitionen har varit att få fruktbar information om hur ansvarsfördelningen ser 

ut i implementeringsprocessen i den kommunen vi studerat. För att ta del av våra 

intervjufrågor, se bilaga 1. 

 Vi har formulerat våra frågor med inspiration av Alexandersons (2006) schematiska 

beskrivning av programteori (se s 13). Vi finner nedanstående frågeställningar som centrala i 

en implementeringsprocess och ser dem som ett användbart verktyg. Alexandersons 

frågeställningar är följande: 

 

Vad det är som ska implementeras 

Hur informationen och utbildningen om den nya metoden ska gå till 

När informationen och utbildningen ska genomföras 

Vad informationen och utbildningen förväntas leda till 

När och hur (tid och omfattning) tillämpning av den nya metoden ska ske 

Vad tillämpningen av den nya metoden ska leda till kortsiktigt (tillämpningen 

blir en s.k. determinant för vad som händer - inverkar på eller orsakar - på 

kort och längre sikt) 

När och hur fortsatt tillämpning ska ske (tid och omfattning) 

Vad den nya metoden ska leda till långsiktigt (det yttersta utfallet) 

(Alexanderson 2006 s 73).  

 

3.4 Tillvägagångssätt vid analys av intervjuer 

Efter varje genomförd intervju lyssnade vi först igenom inspelat material var för sig samtidigt 

som vi kompletterade våra anteckningar. Därefter lyssnade vi tillsammans igenom materialet 

och i samband med det jämförde vi våra anteckningar. Utifrån våra intervjufrågor har vi sedan 

ännu en gång gått tillbaka till inspelat material för att analysera svaren. Efter analysen har vi 

formulerat svaren i löpande text. Vi anser att det har varit ett bra och effektivt sätt att 
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analysera materialet. Vi har både antecknat svaren och lyssnat igenom materialet upprepade 

gånger för att till sist formulera respondenternas svar. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003) kan man läsa att forskningskravet 

innebär att disponibla kunskaper fördjupas och utvecklas och metoder förbättras. Samhällets 

medlemmar har samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn. Detta 

individskyddskrav är förutsättningen för forskningsetiska överväganden. Dessa två krav måste 

alltid vägas mot varandra för varken forskningskravet eller individskyddskravet är absoluta. 

Individskyddskravet kan i sin tur åskådliggöras i fyra generella huvudkrav på forskningen.  

 Vi följde dessa fyra krav i vår studie: informationskravet som innebär att de som deltar 

ska få veta att det är frivilligt och att de kan avbryta samarbetet när som helst samt att de ska 

få ta del av syftet. Samtyckeskravet innebär att man ska ha uppgiftslämnarens medgivande. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte ska få 

tillgång till dem samt att identiteten inte går att urskilja. Nyttjandekravet innebär att insamlat 

material endast får användas för vetenskapliga syften. I början av varje intervju klargjorde vi 

för respondenterna om de etiska ställningstaganden vi gjort samt vad de står för. 

 För att säkerställa anonymiteten hos respondenterna i vår studie använder vi oss av 

fingerande namn när vi analyserar det empiriska materialet och det resultat vi fått fram 

(Repstad 2007). 

 

3.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Denscombe (2009) skriver om vikten av att verifiera kvalitativ forskning. Utan verifiering 

skulle forskningen sakna trovärdighet, och trovärdigheten i sin tur, är avgörande för all 

forskning. Den kan inte tas för given och den är något som måste visas som en beständig del i 

forskningsprocessen i sig själv. För att forskningen ska vara trovärdig måste den på något sätt 

grunda sig på erkända tillvägagångssätt och metoder.  

Vi har tidigare nämnt att vi har genomfört semistrukturerade intervjuer. Vi har vid 

flertalet tillfällen lyssnat och gått tillbaka till inspelat material för att analysera svaren på våra 

intervjufrågor. Denscombe (2009) menar att trovärdigheten handlar om precisionen och 

noggrannheten i data samt om lämpligheten i data beträffande forskningsfrågan som 
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undersöks. Tillförlitligheten, i sin tur, handlar om hur ett forskningsinstrument ska vara 

neutralt och konsekvent om det används vid flera tillfällen. Vi har gjort sex intervjuer på ett 

konsekvent tillvägagångssätt med liknande frågor till de olika respondenterna. Vid varje 

intervjutillfälle har en av oss ställt frågorna och fört samtalet medan den andra har ställt 

följdfrågor med nyfikenhet. Generaliserbarheten handlar om forskningsfyndens förmåga att 

förklara liknande företeelser på en allmän nivå snarare än att vara enastående för det enskilda 

fall som undersöks. Eftersom vi begränsat oss och endast studerat implementeringsprocessen i 

en kommun anser vi att vi inte kan generalisera vårt resultat. 

Avslutningsvis refererar vi till Bengtsson (1995) som menar att vad vi ser beror på vilka 

frågor vi ställer, vilka metoder samt vilket teoretiskt perspektiv vi väljer. 
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4 Resultat 

Vi inleder detta kapitel med att först ge en kort information om den kommunala förskola vi 

besökt samt en kort presentation av de olika respondenterna vi har intervjuat. Vidare 

presenterar vi vår studie genom att beskriva vårt resultat utifrån intervjuerna. I en hierarkisk 

ordning presenterar vi vad implementeringsansvarig förskolechef/förvaltningschef och 

förskolechefen delgivit oss. Därefter redogör vi för vad utvecklingsledarna förmedlat till oss 

för att sedan avsluta med förskollärarna. 

 

4.1 Presentation av förskolan och respondenter 

I vår studie har vi besökt en förskola i en medelstor stad i mellersta Sverige. Förskolan är 

belägen i ett villaområde och har åtta avdelningar där 19 förskollärare samt tio barnskötare 

arbetar. Vi har intervjuat förskolechefen, två utvecklingsledare samt två förskollärare på 

denna förskola. De pedagoger vi har intervjuat ingår inte i samma arbetslag, men har samma 

förskolechef. Vår ambition var även att intervjua en förvaltningschef i kommunen, men den 

valde att delegera ansvaret till en förskolechef som idag också har ett övergripande ansvar för 

implementeringen av förskolans reviderade läroplan. 

 

4.2 Intervjustudie 

4.2.1 Implementeringsansvarig förskolechef/förvaltningschef 

Förskolechefen, Susanne, har fått i uppdrag av kommunen att leda implementeringsprocessen 

i förskolan. Uppdraget är på 40 % medan resterande del av hennes tjänst är som förskolechef. 

Som en del i detta uppdrag har hon och en kollega tagit fram en statusrapport med 

nulägesanalys som är skriven utifrån en helhetssyn på vad som behöver satsas på i 

kommunens förskolor. Hon beskriver den som ett verktyg för att få syn på var de olika 

förskolorna befinner sig i implementeringsprocessen. 

 Susanne berättar att förvaltningschefen under våren 2010 fått en heldagsutbildning 

genom Skolverket på förvaltningschefsnivå gällande implementeringen av den reviderade 

läroplanen. Förskolecheferna har också fått denna utbildning vid ett annat tillfälle med 

fokusering på professionen förskolechef. De har dessutom tillsammans fått en utbildningsdag 
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angående skollagen (SFS 2010:800) med inriktning på förskolan. Förvaltningschefen har, som 

vi redan nämnt, delegerat ansvaret till Susanne. 

 Information om den reviderade läroplanen har Susanne fått via Skolverket. När det 

handlar om vilken tidsram information samt utbildning ska genomföras ser Susanne det som 

en pågående process där det inte finns någon bestämd tidsram.  

 Vad den reviderade läroplanen innebär i ett kortare perspektiv beskriver hon som att de 

”vänder på stenar”. Var är vi? Vad behöver vi göra? För att få reda på det nämner hon 

statusrapporten där det gäller att hitta nuläget och utveckla det. I ett längre perspektiv är det 

ett ständigt pågående arbete där hela organisationen får hämta upp gammal kunskap och på så 

sätt gå framåt systematiskt.  

 Susanne berättar att pedagogerna i hennes verksamheter de senaste åren har fått 

fortbildning inom matematik. Det har lett till att barnen som börjat i förskoleklass de senaste 

två åren har visat ha med sig en större kunskapsbank än tidigare. Hon tror att den reviderade 

läroplanen kan medföra större kunskap för barnen vilket på sikt leder till att grundskolan får 

större utmaningar i att möta barnen i deras lärande.  

 Förankringen av information om implementeringen vidare till förskolecheferna sker i 

forum där kommunens samtliga förskolechefer träffas två gånger i månaden. I detta forum är 

Susanne ansvarig och där diskuteras bland annat den reviderade läroplanen. 

 

4.2.2 Förskolechef  

För att leda uppdraget kring implementeringen av den reviderade läroplanen har 

förskolechefen, Minna, inte fått någon särskild utbildning. Hon har fått information genom 

media samt via Skolverket där hon har fått anmäla sitt intresse för föreläsningar.  

Minna betonar ett egenansvar och att det hör till hennes uppdrag att aktualisera 

läroplanen för sina medarbetare. Hennes ansvar som förskolechef innebär att hon för upp den 

reviderade läroplanen på förskolans agenda. Minna anser det primärt att ge medarbetarna 

grunderna och i augusti 2010 delgav hon dem information angående huvudområdena i den 

reviderade läroplanen.  

Hon nämner vikten av att utveckla den pedagogiska dokumentationen och är också i 

förstadiet av att framställa en mall för det. Vi tar vid detta tillfälle upp det stödverktyg som 

finns från Skolverket i form av en matris (se bilaga 2) men den är ingen som hon väljer att 

arbeta utifrån. 



22 

Minna berättar att hon får stöd av kollegiet och har medvetet begärt att få dela arbetsplats med 

andra förskolechefer vilket hon gör i nuläget. Hon önskar dock att få klarare direktiv från 

hennes chef, förvaltningschefen. Den utvecklingsgrupp som består av ett antal förskolechefer 

framförde en önskan om att samtliga medarbetare våren 2011 skulle få information angående 

den reviderade läroplanen. Om denna önskan inte framförts till förvaltningschefen hade den 

informationen inte skett. Minna poängterar att förskolecheferna inte har fått någon större 

startsträcka än vad förskolans pedagoger har fått. 

  I ett kortare perspektiv tror hon att den reviderade läroplanen kommer att kräva mer av 

dem som arbetar i förskolan. Hon menar att detta krävande leder till ett ägande av läroplanen: 

 

Jag tror ju att man kommer att äga den mer i och med att vi jobbar med det 

parallellt med våra utvecklingsområden. Det är ju min förhoppning (Minna). 

 

Med hjälp av det finansiella stöd som kommunen fått har det gett möjligheter till fortbildning 

för förskolans pedagoger. Detta leder till att förskolans pedagoger kan koppla till samt 

reflektera om läroplanen på ett annat sätt än tidigare. I ett längre perspektiv tror Minna att de 

blir stärkta inom förskolan på det sättet de arbetar. Mångfalden, att få lära sig nya saker på 

olika sätt för barnen, tror hon är något som skolan kommer att vilja ta efter. 

 Som implementeringsinsats till förskolans pedagoger har hon erbjudit både obligatoriska 

och frivilliga föreläsningar. För att ta tillvara på den kunskap som föreläsningar ger 

poängterar Minna att det är viktigt att ge medarbetarna förutsättningar att reflektera om det de 

hört genom föreläsningar samt diskussion om den reviderade läroplanen. Samtalsforum för 

detta sker i arbetslagen och i tvärgrupper i förskolan. 

 När det handlar om stöd och kunskap för att kunna implementera läroplanen kände 

Minna en frustration i våras över att hon ville delge pedagogerna information vad som 

väntade förskolan. Hon önskar att någon kunde ha ett helhetsperspektiv i organisationen och 

saknar tydliga riktlinjer från förvaltningsnivå. Minna understryker samtidigt att det är hon 

som måste äga läroplanen och förankra den tillsammans med förskolans pedagoger. 

 

4.2.3 Utvecklingsledare 

Informationen om den reviderade läroplanen har nått Petra och Kerstin via förskolechefen 

Minna samt genom studiedagar de deltagit i. Petra nämner också facktidningar och 

arbetsplatsträffar. Kerstin anser att den reviderade läroplanen medför ett större tryck att följa 
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den samt att statusen på läroplanen är högre nu än tidigare. Petra berättar att hon fått delta i 

processen om vad förskolan ska satsa på gällande fortbildning tillsammans med 

förskolechefen och andra utvecklingsledare. Hon påpekar dock att det är samtliga 

förskollärares ansvar eftersom det inte står framskrivet i läroplanen gällande 

utvecklingsledares ansvar. Petra anser att hon har fått mer möjlighet att prata om läroplanen, 

men ingen speciell fortbildning. Kerstin nämner ”Läroplanen i praktiken”, en föreläsning om 

den reviderade läroplanen samt fortbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik.  

 Utifrån vad den reviderade läroplanen kan innebära i ett kortare perspektiv menar Kerstin 

att det kan ge en högre kvalitet i verksamheten samt att det ställs högre krav på förskollärarna. 

Petra tror att det blir större fokus på de områden som förtydligats i läroplanen. Hon berättar att 

kommunens förskolor har fått finansiellt stöd gällande implementeringen. Detta gäller till och 

med juli 2012 och hon påpekar att det kanske är för kort om tid. I ett längre perspektiv hoppas 

Petra att förskolan kan hitta sitt eget sätt att konkretisera läroplanen utifrån sina egna 

förutsättningar. Hon önskar också att få ett konkret verktyg för att utvärdera verksamheten i 

framtiden. Kerstin tror att det kan generera att barn kan få lättare att lära sig i skolan till 

exempel i matematik och även se lärandet som något meningsfullt. Hon tycker också att den 

reviderade läroplanen har anammats av lärare i förskoleklass samt väckt ett större intresse om 

hur förskolan arbetar. 

 För att förankra läroplanens mål och intentioner reflekterar Kerstin tillsammans med sina 

medarbetare om hur de gör i praktiken. Hon delger oss en massa exempel om hur 

matematiken kan användas i vardagen. Petra betonar också ”hur gör vi” i vardagen? De har 

många pedagogiska sittningar på förskolan där de diskuterar och reflekterar om läroplanen.  

 Båda två anser att de har fått det stöd och den kunskap som behövs för att kunna 

implementera den reviderade läroplanen genom fortbildning, reflektion och litteratur. Petra 

berättar att de i verksamheten använder sig av Med läroplanen på fickan Lpfö98/10 (2011) i 

vardagen. 

 

4.2.4 Förskollärare 

Informationen om den reviderade läroplanen har nått Sara genom att hon både har hört och 

läst i media samt informerats av förskolechef på arbetsplatsträffar. Emma berättar att det var 

en informationsträff om den reviderade läroplanen redan hösten 2010 men att hon redan fått 

den informationen sedan tidigare. Hon minns dock inte hur den informationen nått henne. 

Både Sara och Emma har fått fortbildning genom föreläsningen ”Läroplan i praktiken” under 
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hösten 2011. Sara nämner också handboken Med läroplanen på fickan Lpfö98/10 (2011). 

Emma poängterar att det handlar mycket om ett egenintresse. 

 I ett kortare perspektiv tror Sara att den reviderade läroplanen kommer uppmärksammas 

mer och få ökat fokus i arbetet. Hon betonar att den alltid har funnits men att den nu, genom 

den uppmärksamhet den fått, kommer att innebära mer arbete utifrån själva läroplanen. Emma 

hävdar följande om vad läroplanen innebär i ett kortare perspektiv: 

 

Jag tror inte det kommer innefatta några större förändringar på den fysiska 

arbetsplatsen (Emma). 

 

Hennes uppfattning är att hon inte tror att de som arbetar med barn kommer att vara så pass 

trygga och bekväma med den reviderade läroplanen för att de ska kunna påvisa 

förändringarna utifrån läroplanens mål och intentioner. Emma tror att förändringarna kan ske 

sakta men säkert och att det därmed kan vara lämpligt att vänta ytterligare ett halvår, 

december 2012, för att genom utvärdering kunna påvisa förändringarna. I ett längre 

perspektiv tror Sara att det kommer märkas i grundskolan genom att barnen får mer 

grundkunskap i ämnena i förskolan. Emma tror inte att det kommer att ske några större 

förändringar men hoppas samtidigt på en större medvetenhet angående läroplanen och vad 

den kan medföra. 

 Emma anser att det är viktigt att få till tid för gemensam reflektion för att få till 

förändringar och implementera läroplanen. Sara använder sig av den reviderade läroplanen i 

praktiken. Hon berättar hur de använder matematik till exempel i skogen tillsammans med 

barnen. Hon menar att läroplanen hela tiden finns med i vardagen och används 

ämnesövergripande. Hon poängterar att det inte är någon större skillnad idag än tidigare men 

är mer medveten och reflekterar mer idag.  

 Emma anser att hennes arbetslag inte har kommit så pass långt att de kan förankra 

läroplanens mål och intentioner och hon anser inte att de fått det stödet och de verktyg som 

behövs för att kunna implementera den nya läroplanen. Samtidigt poängterar hon ännu en 

gång egenansvaret att ta till sig något nytt. Det handlar om hur de prioriterar tiden. Sara anser 

däremot att de har fått det stöd och de verktyg som behövs. Hon samtalar och reflekterar med 

kollegor och de fokuserar på hur de kan koppla läroplanen till det de gör i förskolan. 
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5 Analys 

Detta kapitel inleds med att vi analyserar vår studie utifrån våra valda analysbegrepp. Utifrån 

dessa har vi konstruerat en egen figur för att tydliggöra implementeringsprocessen. Vi utgår 

därefter från olika analysbegrepp som används vid föregående forskning. Vi knyter även an 

vår studie till Tholins (2006) nämnda faktorer för hur pedagoger uppfattar och mottar en ny 

reform.  

 

5.1 Analys av intervjuer med stöd av våra valda analysbegrepp 

Som vi har nämnt tidigare (se s 13) har vi valt att använda oss av formuleringskontext samt 

realiseringskontext som analysbegrepp. Vår ambition var att genom våra intervjuer studera 

två av de tre formuleringskontexterna samt realiseringskontexten. Den första 

formuleringskontexten som beskrivs som statlig nivå har vi fått lägga åt sidan i analysen av 

denna studie. Anledningen till detta var tidsbegränsningen samt omfattningen av detta 

examensarbete. 

 Den kommunala nivån där riktlinjer för kommunen skrivs fram, den andra 

formuleringskontexten, anser vi att förvaltningschefen befinner sig på. I detta fall delegerade 

förvaltningschefen uppdraget att svara på våra frågor till en förskolechef i kommunen som 

ansvarar för samtliga förskolechefer när det handlar om implementeringen av förskolans 

reviderade läroplan. Efter vår empiriska intervjustudie kom vi fram till att denna förskolechef 

ingår i den andra formuleringskontexten eftersom hon har det övergripande ansvaret. Den 

tredje och sista formuleringskontexten motsvarar förskolechefen med implementeringsansvar, 

förskolechefen samt utvecklingsledarna. Realiseringskontexten motsvarar en del av 

utvecklingsledarnas arbete samt förskollärarna som arbetar i förskolans verksamhet. 

 Under vår studie har vi insett att dessa kontexter inte kan ses som enskilda nivåer utan 

går in i och även är beroende av varandra på olika sätt i implementeringsprocessen. Detta 

tydliggör vi på nästkommande sida. 
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Realiseringskontext 

5.2 Sammanfattning av resultatet utifrån valda analysbegrepp  

Vi har valt att använda oss av en egenkomponerad figur av vår studie utifrån vårt valda 

analysbegrepp för att synliggöra implementeringsprocessen i studerad kommun. 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förvaltningschefen väljer att delegera ansvaret 

vidare till implementeringsansvarig förskolechef. Förskolechefen vid studerad förskola ger 

pedagogerna tid till att samtala och reflektera samt fortbildning för att ge möjlighet till att 

implementera läroplanen. Förskolechefen saknar själv klara direktiv och riktlinjer från hennes 

chef, förvaltningschefen.  

Flertalet av de respondenter vi intervjuat upplever att de har fått, och får tid och 

möjlighet till att kunna implementera den reviderade läroplanen. Det är endast en 

förskollärare som anser att de inte prioriterar tiden till detta men samtidigt önskar att denna 

prioritering görs.  

Tillvägagångssätten förskolan använder sig av för att implementera läroplanens 

reviderade intentioner kan vi konstatera är någorlunda lika. Samtliga pedagoger har deltagit i 

föreläsningar och samtalsforum. De flesta använder sig även av Med läroplanen på fickan 

Lpfö98/10 (2011) som ett verktyg för att omsätta läroplanen i realiteten. 

 

Formuleringskontext 1 

Formuleringskontext 2 

Formuleringskontext 3 

Statlig nivå. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 reviderad 2010 formuleras 

och skrivs fram. 

 

Kommunal nivå. Implementeringsansvarig förskolechef (och 

förvaltningschef) har i uppdrag att förmedla och förankra den reviderade 

läroplanen vidare till förskolecheferna. 

 

Lokal pedagogisk planering. Förskolechef med implementeringsansvar, 

förskolechef samt utvecklingsledare. Den implementeringsansvarige 

träffar kommunens samtliga förskolechefer. Vidare träffar förskolechefen 

förskolans utvecklingsledare som utgör en ledningsgrupp. 

 

Utvecklingsledare förmedlar information från ledningsgrupp ner till 

förskolans personal. Tillsammans omsätter de läroplanen i realiteten. 
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5.3 Analys utifrån tidigare forskning 

Vi har, liksom Bengtsson (1995) beskrivit, genom vår studie försökt ta reda vad som händer i 

genomförandefasen i implementeringsprocessen. Vi har genom våra intervjuer med 

implementeringsansvarig förskolechef, förskolechef, utvecklingsledare samt förskollärare 

studerat hur implementeringen i varje profession går tillväga samt vilka verktyg de får till 

handa. 

För att utvärdera implementeringen och verksamheten ser vi den statusrapport som 

utformats av implementeringsansvarig förskolechef som ett verktyg med nulägesbeskrivning 

och en progression i utvecklingen av förskolans verksamheter. 

Vi har även sett att Wiklund Dahls (2011) handbok används som författarens önskade 

intention. Tanken och anledningen till varför den utformades verkar fylla sitt syfte vid den 

förskola vi studerat. Denna handbok, liksom föreläsningen ”Läroplanen i praktiken” kan 

hjälpa förskolans pedagoger att klarlägga samband mellan mål och resultat samt reflektera om 

och sedan formulera genomförandestrategier för hur målen kan nås, något som Bengtsson 

(1995) beskriver har varit en av huvuduppgifterna hittills för forskaren att klarlägga. 

 Om vi utifrån top-down och bottom-up (Bengtsson 1995) analyserar vår studie, kan vi se 

att den statliga nivån är överst i implementeringsprocessen där den reviderade läroplanen 

arbetas fram. I aktuell kommun som vi studerat har vi fått känslan av att den reviderade 

läroplanen arbetsmässigt aktualiseras först på förskolechefsnivå. Det innebär att dessa 

detaljerade instruktioner som ska ges till varje nivå inte sker enligt Elmores analysmodell. 

Initiativet till implementeringsansvarig förskolechef har tillkommit i efterhand och vi tolkar 

det som att processen har gått från statlig nivå till förskolechef och sedan upp till 

implementeringsansvarig förskolechef.  

 Förskolechefen påpekar vid intervjun att hon önskar klarare direktiv uppifrån, det vill 

säga från sin chef som är en av kommunens förvaltningschefer. Med det menar vi att 

förvaltningschefen bör, om vi utgår från Elmores analysmodell, vara den som kommer med 

detaljerade instruktioner om hur den reviderade läroplanen ska implementeras. Det är enligt 

vår analys något som inte sker i aktuell kommun. Om däremot detta ansvar varit tydligt uttalat 

av förvaltningschefen i tidigt skede hade denna process förmodligen sett annorlunda ut. 

 Vedung (1997) skriver att om det finns oklara mål uppifrån är det svårt att få en klar bild 

av de styrandes egentliga avsikter samtidigt som det ger utrymme för egna tillägg och 

förtydliganden för pedagoger. Detta är någonting vi kan se i vår studie utifrån förskolechefens 

synvinkel eftersom hon önskar klarare direktiv från förvaltningschefen. Vi har tolkat det som 
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att förvaltningschefen inte uttryckligen sagt att implementeringsansvarig förskolechef har 

huvudansvaret, därför tolkar vi det som att hon själv anser att förvaltningschefen har 

huvudansvaret. Vi vill poängtera att vi endast genom förskolechefens intervju gjort denna 

tolkning. Vi är medvetna om att det finns andra tolkningsmöjligheter samt rimliga skäl till 

denna delegering. Detta ger dock henne och implementeringsansvarig förskolechef utrymme 

att utveckla implementeringen av den reviderade läroplanen utifrån egna synsätt och 

tolkningar. 

Alexanderson (2006) väljer att dela upp implementeringen i tre delar, extern- och intern 

implementeringsorganisation samt en kombination av dem. Om vi analyserar vår studie 

utifrån dessa tre begrepp hamnar beslutet av den reviderade läroplanen, statlig nivå, på den 

externa implementeringsorganisationen. Om organisationen tar egna beslut är det ett internt 

implementeringsansvar. 

Informationen med fokus på implementeringen av den reviderade läroplanen för 

förskolans pedagoger kom till genom en önskan av förskolechefen. Denna informationsdag 

ser vi som ett led i processen och vi tolkar det som att initiativet borde skett på extern nivå 

enligt Alexandersons forskning. Intervjuad förskolechef menar nämligen att denna 

informationsdag, våren 2011, annars aldrig hade genomförts. Kombinationen av extern- och 

intern organisation är något som saknas i detta fall eftersom vi tolkar det som att staten och 

aktuell kommun inte samverkar om hur förändrade arbetssätt ska genomföras. 

 Utifrån formulerings- och realiseringsarenan menar Lindensjö och Lundgren (2000) och 

Tholin (2006) att det upprättas en skarp gräns mellan beslutandet om utbildningens mål och 

innehållet och metoderna för att realisera målen. Detta leder till en klyfta mellan de två 

arenorna. Eftersom vi inte fick möjlighet att intervjua förvaltningschefen blev denna klyfta 

extra påtaglig. På grund av det kunde vi inte ta del av hur processen har sett ut från 

formuleringsarenan till realiseringsarenan. 

 Som vi tidigare berört kan vi se likheter mellan Alexandersons (2006) tre centrala 

begrepp när det handlar om genomförandet av programteori och Tholins (2006) tre faktorer 

om hur lärare uppfattar och tar emot nya reformer. Vi har, som vi tidigare nämnt, utgått och 

använt oss av Alexandersons formulerade frågor när vi konstruerade våra intervjufrågor. Vi 

väljer trots detta att med stöd av Tholins faktorer analysera vår studie. Anledningen till detta 

är att vi redan har använt oss av Alexandersons programteori och att Tholins faktorer är 

tydliga och konkreta att använda sig av i vår studie eftersom han har forskat inom skolans 

verksamhet.  
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Tholin (2006) menar att vilka prioriteringar skolan har gjort, dess resurser samt hur angelägen 

den är för lärarna, är avgörande för hur reformen tas emot. Vi har genom vår studie tolkat det 

som att den studerade förskolans chef prioriterar implementeringen genom att ge pedagogerna 

tid för samtal och reflektion samt fortbildning. Den känns angelägen för alla med undantag för 

en förskollärare vars åsikt handlar om avsaknad av prioritering av tid till detta i hennes 

arbetslag. Anledningen till detta tolkar vi som att den tiden måste läggas på barngruppen 

istället för att prioritera den reviderade läroplanens mål och intentioner.  

 Tholin (2006) menar att för att lyckas med att implementera en utbildningsreform är det 

av vikt att kunna motivera och förklara den tillräckligt för pedagogerna. Denna förklaring 

tolkar vi som att denna förskollärare och/eller de övriga i hennes arbetslag inte har fått, utifrån 

det arbetslag hon arbetar i med tanke på hennes avsaknad av prioritering av tid. Tholin skriver 

vidare att eftersom attityder och förutsättningar förändras och utvecklas under tiden 

reformarbetet pågår kan politikerna som tar beslut aldrig veta hur den tas emot. Detta blir 

väldigt tydligt i detta fall då förskolläraren anser att mycket tid går åt till barnen i 

barngruppen. Emma upprepar avsaknad av prioritering av tid och det tolkar vi som att hon 

ingår i ett arbetslag där den reviderade läroplanen inte är av högsta prioritet. 

 Bengtsson (1995) och Boström (1999) menar att om implementeringen ska ske effektivt 

måste de politiska reformerna vara väl förankrade hos tillämparna. De lyfter också fram 

samarbetet som en viktig parameter i implementeringens genomförande. En framgångsrik 

implementering beror på hur väl organisationer och avdelningar på lokal nivå samarbetar. 

Aktörerna behöver vara ense om målen och även om de medel som används.  

 När det gäller förankringen av läroplanen hos tillämparna tolkar vi det som att 

förskolechefen upplever en avsaknad av effektivitet från förvaltningschefen på grund av 

uteblivande direktiv. Trots detta upplever vi att förskolechefen förankrar läroplanen vidare till 

pedagogerna i förskolan. Samarbetet mellan implementeringsansvarig förskolechef och 

förskolechefen, samt mellan förskolechefen och pedagoger tolkar vi som kvalitativt eftersom 

vi kan se en god dialog mellan professionerna. De är ense om målen samt vilka medel som 

behövs. Det förekommer olika samtalsforum inom och mellan de olika professionerna, där de 

får möjlighet att ventilera och reflektera kring den reviderade läroplanen, det gör att vi anser 

att de har en god dialog. 
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6 Diskussion 

Vi har i detta kapitel diskuterat vårt resultat av intervjuerna genom att koppla dem till en del 

av det material som presenteras i bakgrunden och i analysen. Vi tar även upp svårigheter och 

möjligheter genom arbetets gång samt återkopplar till vårt syfte. Till sist delger vi våra tankar 

om fortsatt forskning. 

 

6.1 Klyftan mellan statlig och lokal nivå 

Att en reviderad läroplan för förskolan har tillkommit, att förskolan har blivit integrerad som 

en första del i skolväsendet och fått ett större utrymme i skollagen (SFS 2010:800) är 

aktualiserat för dem som är insatta i förskolans verksamhet på något sätt. Den reviderade 

läroplanen har fått förtydligande och kompletterande avsnitt om förskollärares och 

förskolechefers ansvar samt uppföljning, utvärdering och utveckling genom dokumentation 

(Lpfö98 reviderad 2010, U11.008). Därför anser vi att det är märkligt att förvaltningschefen 

delegerar ner ansvaret till en implementeringsansvarig förskolechef för att implementera 

läroplanen. Förskolechefen är i och för sig i förskolans vardag på ett annat sätt än 

förvaltningschefen och förmodligen besitter den tillräcklig kompetens för att implementera 

den reviderade läroplanen. Än dock anser vi att förvaltningschefen är den som ska ha detta 

ledaruppdrag och är den som ska ge detaljerade instruktioner om hur implementeringen ska gå 

till samt ge direktiv till kommunens förskolechefer. Förskolecheferna ska i sin tur föra dialog 

med både utvecklingsledare i förskolan och pedagoger som i praktiken ska gynna barns 

utveckling och lärande. 

 Nu när förvaltningschefen har delegerat detta ansvar anser vi att det hade underlättats om 

det hade skett i ett tidigare skede samt tydligare uttalat så att Susanne fått legitimitet att 

ansvara för implementeringsprocessen. Vi tolkar det som om att det antingen handlar om 

okunskap inom området, tidsbrist eller prioritet av annat eller en kombination av dessa.  Vi 

vill än en gång poängtera att det kan finnas andra rimliga skäl till denna delegering. Vi har 

gjort denna tolkning utifrån endast en intervju. Vi uppfattar det också som att förskolechefen 

Minna inte ser Susanne som sin chef i kommunens implementering av förskolans reviderade 

läroplan trots att hon är det. Hur hade processen påverkats om Susanne från början delegerats 

ansvaret samt fått gå på konferenser riktade till förvaltningschefer? Hur hade vårt resultat 

påverkats om vi fått möjlighet att intervjua förvaltningschefen? 
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Förändringarna i läroplanen och skollagen tolkar vi som en ambition för att höja statusen 

inom förskolan och göra den mer kvalitetsmässig. Vad ger det då för signaler när 

förvaltningschefen delegerar ansvaret vidare? Hade förvaltningschefen delegerat ansvaret om 

det hade handlat om grundskolan eller gymnasieskolan? 

 I Utbildningsdepartementets faktablad (U11.008) står det om de målområden som 

förändrats och förtydligats i förskolans nuvarande läroplan, Lpfö98 reviderad 2010. I vår 

intervjustudie har respondenterna nämnt matematik, naturvetenskap och teknik, men inte 

språkutveckling. Kan det bero på att studerad förskola är belägen i ett socioekonomiskt 

väletablerat område där barns språkutveckling inte är av högsta prioritet? Eller kan det bero 

på att aktuell kommun har satsat på barns matematikutveckling de senaste åren? Vi anser att 

barns språkutveckling är ett viktigt område i läroplanen. Vi undrar därför om förskolan redan 

har haft en satsning inom detta område eller om det är något som är inplanerat för framtiden? 

 Trots att vi har studerat själva genomförandefasen (Bengtsson 1995) i 

implementeringsprocessen har vi inte haft möjlighet i denna studie att ta del av hur 

pedagogerna implementerar läroplanen ”på golvet”. Hur hade det påverkat vårt resultat? Som 

vi nämnt i vår inledning, finns det ingen garanti för att det som beslutas i formuleringskontext 

ett, statlig nivå, genomförs i realiseringskontexten, i detta fall då ”på golvet”. 

 I vår intervjustudie har vi nämnt Skolverkets planeringsmatris. Minna berättade för oss 

att hon inte använde sig av denna och Susanne nämnde den inte alls. Om Skolverket har ett 

övergripande ansvar och arbetar fram material som anses användbara inom detta område, hur 

kommer det sig då att det inte används? Klyftan mellan statlig och lokal nivå anser vi ökar när 

förskolechefen inte väljer att använda sig av rekommenderad planeringsmatris från Skolverket 

gällande implementeringen av förskolans reviderade läroplan.  

 

6.2 Svårigheter och möjligheter under examensarbetet 

Den största svårigheten med detta examensarbete anser vi har varit att vi inte fick möjlighet 

att intervjua förvaltningschefen. På grund av detta anser vi att vi inte fick möjlighet att ta del 

av hela den andra formuleringskontexten. Om vi hade fått intervjua alla de från början 

tilltänkta respondenterna tror vi att vi hade fått en tydligare bild av hela 

implementeringsprocessen samt att det hade varit ett mer seriöst agerande från kommunen 

sida. Vi kan dock tydligt se att implementeringsansvarig förskolechef i kommunen har god 



32 

kunskap eftersom hon ingår både i den andra och tredje formuleringskontexten (Dahlberg, 

Lundgren och Åsén 1991).  

 Forskning har i en relativt liten utsträckning hittills analyserat hur beslut transformeras 

och medieras vad gäller den politiska styrningen av utbildning (Lindensjö och Lundgren 

2000). Den problematiken tror vi handlar om att det är svårt att få möjlighet att finna rätt 

person att intervjua eller observera vid rätt plats vid rätt tidpunkt. Med tanke på vår egen 

studie kan vi tänka oss svårigheten i att få insyn i formuleringskontext ett, statlig nivå 

(Dahlberg, Lundgren och Åsén 1991). 

  Vi anser att vi har studerat genomförandefasen (Bengtsson 1995) i en 

implementeringsprocess i aktuell kommun och att vi har försökt konkretisera klyftan som 

Lindensjö och Lundgren (2000) nämner. Vi anser att denna klyfta som lyfts fram som 

problemområde skulle kunna underlättas om det hade varit en tydlig och konkret 

ansvarsfördelning som samtliga berörda fått ta del av. Det vill säga om Susanne hade fått 

legitimitet hos övriga förskolechefer i rollen som implementeringsansvarig förskolechef.   

När vi valde att skriva om implementeringen av den reviderade läroplanen insåg vi tidigt 

att det fanns en hel del litteratur kring ämnet implementering men dock ingen aktuell litteratur 

med förskoleinriktning. Samtlig forskningslitteratur fokuserar på skolan med undantag från 

Dahlberg, Lundgren och Åsén (1991) som inriktar sig på förskolan samt Alexanderson (2006) 

som har socialtjänsten som inriktning. 

Vi har genom vårt examensarbete blivit bemötta av en positiv inställning från 

universitetslärare, studenter samt yrkesverksamma pedagoger när det gäller val av ämne, 

vilket i sin tur har påverkat oss positivt. Intervjustudien har underlättats tack vare intresset hos 

respondenterna. Deras intresse tror vi har att göra med att det är ett sådant aktuellt område och 

vi fick tidigt svar från tilltänkt förskola att de ville medverka på samtliga intervjuer. 

 Avslutningsvis anser vi att vi har uppfyllt studiens syfte och vi antar att vårt resultat hade 

sett likadant ut oavsett valt analysbegrepp eftersom de i stort sett innebär samma sak men 

benämns på olika sätt. 

 

6.3 Våra tankar om fortsatt forskning 

I och med vårt examensarbete har det väckts nya tankar hos oss angående fortsatt forskning. 

Vi ser det som intressant att forska om implementeringsprocessen utifrån begreppet bottom-

up (Bengtsson 1995, Boström 1999). Vi frågar oss om det överhuvudtaget är möjligt att 
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genomföra en implementering från verksamheten till organisationens topp inom 

skolväsendet? Hur skulle det i sådana fall gå till? 

Vi tycker även det vore intressant att studera den första formuleringskontexten, statlig 

nivå. Hur ser det ut när besluten tas? Hur går det till när besluten har tagits och ska skrivas ner 

till lagar och förordningar och delegeras vidare till den andra formuleringskontexten, 

kommunal nivå? 

Som vi tidigare nämnt skulle det vara intressant att forska vidare ”längre ner” i 

realiseringskontexten. Hur går pedagogerna tillväga för att implementera läroplanen ”på 

golvet”? Detta anser vi skulle vara av vikt att observera, eftersom en läroplans mål och 

intentioner står för hur det i realiteten borde vara, inte hur det egentligen ser ut. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till respondenter 

Till implementeringsansvarig förskolechef/förvaltningschef 

 Vilket uppdrag har du i implementeringsprocessen i kommunen? 

 Vilken utbildning har du fått för att leda detta uppdrag? 

 Hur har informationen angående den reviderade läroplanen nått fram till dig? 

 Inom vilken tidsram ska information och utbildning genomföras? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett kortare perspektiv? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett längre perspektiv? 

 Hur förankrar du information om implementering vidare till förskolechefen? 

 

Till förskolechef 

 Vilken utbildning har du fått för att leda detta uppdrag? 

 Hur har informationen angående den reviderade läroplanen nått fram till dig? 

 Har den reviderade läroplanen påverkat ditt ansvar som chef? 

 Vilket stöd får du uppifrån? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett kortare perspektiv? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett längre perspektiv? 

 Vilka implementeringsinsatser ger du förskolans personal? 

 Anser du att du har fått det stöd och den kunskap du behöver för att kunna 

implementera den reviderade läroplanen i praktiken?  

 

Till utvecklingsledare 

 Hur har informationen angående den reviderade läroplanen nått fram till dig? 

 Har den reviderade läroplanen påverkat ditt ansvar som utvecklingsledare? 

 Har du fått någon form av fortbildning och i så fall vilken? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett kortare perspektiv? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett längre perspektiv? 
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 Hur använder du dig av den reviderade läroplanen i praktiken för att förankra 

läroplanens mål och intentioner? 

 Anser du att ni har får det stöd och den kunskap som behövs för att kunna 

implementera den reviderade läroplanen? 

 

Till förskollärare 

 Hur har informationen angående den reviderade läroplanen nått fram till dig? 

 Har du fått någon form av fortbildning och i så fall vilken? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett kortare perspektiv? 

 Vad tror du den reviderade läroplanen innebär i ett längre perspektiv? 

 Hur använder du dig av den reviderade läroplanen i praktiken för att förankra 

läroplanens mål och intentioner? 

 Anser du att ni har får det stöd och de verktyg som behövs för att kunna implementera 

den reviderade läroplanen? 

I samtliga intervjuer har vi preciserat ett kortare perspektiv inom tidsramen ett år, det vill säga 

1 juli 2011 till 1 juli 2012. I ett längre perspektiv har vi preciserat som när den reviderade 

läroplanen är implementerad, tidsramen för detta är inte definierbart.  
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Bilaga 2 - Skolverkets planeringsmatris 

Hämtad från http://www.skolverket.se 2011-11-17 – redigerad och anpassad till dokumentet. 

 Område för utvecklingsinsats: 

Hur ser det ut idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ska göras?  

 

 

 

 

För vem? (Målgrupp) 

 

 

 

 

 

 

Hur ska det göras?  

 

 

 

 

Vem ansvarar?  

 

 

 

 

Uppföljning/ 

Utvärdering 

- hur/när/av vem ska  

insatsen följas upp och  

utvärderas 

 

Effekter på kort sikt 

 

 

 

 

 

Effekter på lång sikt 

 

 

 

 

 

 


