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Sammanfattning 
BAKGRUND: Studien har haft ett uppdrag från Region Halland och deras satsning på 
utbildningen Välmående Ger Resultat (VGR). Uppdraget var att undersöka förutsättningarna 
för personalen som deltagit/deltar i VGR. Utbildningen avser att skapa verktyg för personal 
inom skola och i detta fallet förskoleverksamhet. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: 
Syftet är att undersöka om personalen som är och har varit, delaktiga i utbildningen 
Välmående ger resultat upplever en kunskapsutveckling och mervärde. Studien syftar även till 
att undersöka hur olika förutsättningar har sett ut för kunskapsutveckling och omsättning i 
praktiken. Frågeställningar som användes i studien: 1. Vilken påverkan har den upplevda 
kunskapsutvecklingen haft för arbetet gentemot arbetskollegor och barnen? 2. Hur ser 
förutsättningarna för kunskapsutveckling ut? 3. Vilka olika verktyg används från utbildningen 
VGR? METOD: Studien var kvalitativ undersökning, inspirerad av den hermeneutiska 
ansatsen och genomfördes som en intervjustudie med åtta stycken från personalen på valda 
förskolor. RESULTAT: Studien visade hur viktigt det är med tid för reflektion och 
diskussion tillsammans med sina kollegor för att lättare bevara kunskapen. Resultatet visade 
även på olika verktyg som personalen hade tagit fasta på och använder sig av i sitt arbete. 
Utbildningen bidrog även till annat synsätt hos personalen som fick dem att uppleva bättre 
samarbete mellan avdelningarna. Personalen upplevde förändrat synsätt på välmående hos sig 
själva då utbildningen handlade om deras eget handlande och tankesätt. DISKUSSION OCH 
SLUTSATS: Precis som resultatet visade så är reflektionstid viktigt att försöka få in i 
arbetsvardagen. Även tidigare forskning har visat vikten av tid för återkoppling. Även stöd 
från rektor/organisation och bra samarbete mellan kollegorna visade sig vara viktigt i studien. 
Det diskuteras även kring relevant utbildningsmaterial som kan vara viktigt för att kunna 
relatera till arbetet. Implementering av ny metod diskuteras och tidsramen som krävs för att 
kunna mäta den. För framtida forskning föreslogs att göra studien på skolverksamhet istället 
och även större urval. Mer tid för reflektion behövs för öka kunskapsutvecklingen var 
slutsatsen i den här studie. 
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Abstract 
Background: The study had an assignment from Region Halland and their investment in the 
education Välmående Ger Resultat (VGR). The assignment was to examine preconditions for 
staff members that are/have been participating in VGR. The educations aim is to creat tools 
for staff members within the school, and in this case, preschool. Purpose: The purpose is to 
investigate whether the staff who is and has been involved in education Välmående Ger 
Resultat is experiencing knowledge development and value adding as result of the education. 
The study also aims to investigate how various preconditions have influenced knowledge 
development and turning that knowledge into practice. The questions used in the study : 1. 
What impact has the perceived knowledge development had on work towards colleagues and 
the children? 2. What are the preconditions for the development of knowledge? 3. Which tools 
are used from the education VGR? Method: The study was a qualitative study, inspired by 
the hermeneutic approach and was conducted as an interview with eight members of the staff 
at selected preschools. Results: The study showed how important time for reflection and 
discussion with their colleagues is, to help preserve knowledge. The results also showed 
various tools that staff had focused on using in their work. The VGR education contributed to 
new approaches for the staff members which caused them to experience better collaboration 
between departments. Staff members experienced a change in mindset on well-beeing of 
themselvs as education was about changing their acting and thinking. Discussion and 
conclusion: The results showed that reflection is important to integrate into everyday work-
life. Previous research has also shown the importance of time for feedback. Also support from 
the headmaster/organization and good cooperation between colleagues turned out to be 
important in this study. Discussions is also about the relevant educational material that may be 
important to be able to relate to the work. Implementation of the new method are discussed 
and the time frame required to measure it. For future research, it was proposed to do the study 
on school other than prescools and with an even larger selection. The conclusion of this study 
was that more time for reflection is needed to increase the development of knowledge. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka Region Halland för vi fick möjligheten att göra vår C-uppsats 
tillsammans med er. Samt ett stort tack till vår kontaktperson för din tid och ditt stöd under 
denna tid. Även tack till förskolepersonalen på valda förskolor som deltog i intervjuerna  
 
Tack också till vår handledare Mattias på Högskolan i Halmstad, för tips och feedback under 
arbetets gång. 
 
Erika Edqvist & Adna Zulum 
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1. Inledning och bakgrund  
I inledningen beskrivs Region Halland och två stiftelser där hälsoinsatser och utveckling lyfts 
fram. I den senare delen av inledningen beskrivs den egna studien. 
1.1 Region Halland 
Region Halland är regionens utvecklingsorganisation som främjar fortsatt utveckling och 
tillväxt i Halland. Region Halland har som vision att vara den bästa platsen för människor att 
bo, leva i och vara verksam inom. Genom att skapa goda möjligheter för trygghet och hälsa 
men även för utveckling, tillväxt och för en attraktiv livsmiljö. Region Halland skapar, genom 
sina insatser, en gemenskap och uppmuntrar till en utveckling och förbättring av livsmiljön 
inom Halland. Detta nås genom engagemang från alla hallänningar. Region Halland har 
utvecklat ett projekt som heter Välmående ger resultat (VGR)  som samarbetar med Bättre 
skolor och stiftelsen Reinventing Learning (Region Halland 2016). Bättre skolor och 
Reinventing Learning är två stiftelser som samarbetar med varandra och med Region Halland 
de beskriver sina insatser och mål på det här sättet:  
 
“Vi lär ut evidensbaserade metoder och praktiska verktyg som kan användas direkt i 
klassrummen med eleverna, och hjälper lärare att skifta perspektiven kring sin egen roll och 
kring pedagogiken. Målet är att alla skolor i Sverige ska ha lärare och elever som mår bra, 
känner sig engagerade och därför vill och kan anstränga sig, lära sig och utvecklas.” (Bättre 
skolor, 2016) 
 
1.2 Beskrivning av Välmående ger resultat 
År 2014 ingick Bättre Skolor i ett samarbete med Region Halland där projektet Välmående 
ger resultat skapades. Utbildningen går ut på att öka kunskapen hos personal inom 
skola/förskola och presentera olika användbara verktyg  som personalen sedan använder sig 
av för att stärka förmågan hos barnen som behövs under uppväxten. Utbildningarna är 
frivilliga och varje skola eller förskola får anmäla sig vid intresse. Utbildningarna som pågår 
ca 7-15 månader, innehåller sex stycken träffar samt sex stycken kunskapsmoduler. En bild på 
processen och de olika modulerna finns att hitta i bilaga 1, bild 1. Längden på utbildningen 
beror på förskolan/skolans möjligheter.  
 
Anledningen till att utbildningen startades är för att forskning har visat att den psykiska 
ohälsan hos unga ökar och ett tydligt samband mellan den psykiska ohälsan och 
skolprestationen visas, alltså kan elevernas välmående visas i skolresultatet (Sweeting & West 
2003, Currie et al. 2004). För att på sikt minska den psykiska ohälsan och förbättra 
skolresultaten gör Region Halland en satsning där personalen får tillgång till olika verktyg 
som ska användas för att stärka barnen i deras tro på sig själva samt inspirera och motivera 
dem till att värdera sig själva och sina mål. VGR har precis som Bättre Skolor, valt att ha ett 
helhetsperspektiv kring problemet angående psykisk ohälsa och skolprestation. Genom att ha 
ett helhetsperspektiv uppfattar man hälsa genom det psykiska, fysiska och sociala. Det går 
alltså inte att behandla områdena separerat utan man får se det på ett holistiskt sätt och se till 
hela elevernas verklighet.  
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1.3 Studien och dess hälsoperspektiv 
Som hälsopedagoger finns ett intresse för folkhälsoarbetet i Halland och därför studeras den 
regionala hälsoinsatsen inom förskolor. VGR anses vara en regional promotiv insats där målet 
är att på sikt minska den psykiska ohälsan hos barn och elever. För att uppnå det här görs 
satsningen på personalen inom skolor och förskolor med förhoppning om att stärka 
arbetspersonalen, förse dem med olika verktyg och därigenom skapa förutsättningar för 
välmående. Att arbeta hälsofrämjande kan ses som en stärkande process som möjliggör 
individer att skapa kontroll gällande sin hälsa och aktivt stärka sitt välmående (Holmström, 
2013) därför är regionala hälsofrämjande insatser väsentliga.  
 
Den här studien fokuserar på två förskolor där intervjuer med arbetspersonal, som är och har 
varit delaktiga inom VGR, är studiens empiriinsamling. Det studien syftar till är att studera 
personalens upplevda kunskapsutveckling och olika förutsättningar för att omsätta kunskapen 
i sitt arbete. Förutom att diskutera personalens kunskapsutveckling, redogörs även andra 
mervärden som framkommer. Samarbete, arbetslag och kommunikation är viktiga delar i 
empowerment som kan bidra till kunskapsutveckling hos personalen. Även den 
Sociokulturella teorin (Säljö, 2010) och Communities Of Practice (Wenger, 2008) utgör en 
grund i studien genom att med hjälp av dessa teorier se på personalens lärande i sociala 
sammanhang, dvs deras kunskapsutveckling på arbetsplatsen, genom samarbete och 
kommunikation samt genom olika förutsättningar.  
 
Faktorer nämnda ovan, samarbete, lärande och kunskapsutveckling ses i studien som faktorer 
för ökat välmående av personalen. Därav lyfts Skolverkets (2014) synsätt på hälsofrämjande 
insatser fram.  
“Främjande insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster. 
Insatserna riktar sig till alla och kan ge effekter på en rad olika hälsoproblem. Ett främjande 
perspektiv är på så sätt ett samlat förhållningssätt med många potentiella vinster och vinnare. 
Att till exempel skapa ett gott skolklimat med goda relationer mellan elever och mellan elever 
och vuxna, där eleverna är motiverade och känner sig delaktiga kan öka elevernas trivsel, 
förbättra deras studieresultat och göra dem mindre utsatta för stress. Ett sådant klimat kan 
minska kränkningar i skolan medan ett förebyggande arbete enbart riktat mot kränkningar inte 
har det breda fokus som gör att flera faktorer samtidigt kan beröras.” 

Slutligen redogörs tre olika begrepp som är centrala i studien.  
 
Begreppet välmående syftar i studien till personalens välmående och utgår endast från 
personalen, inte barnen. Begreppet välmående är starkt relaterat till begreppet hälsa som 
WHO definierar som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mental och social välmående och inte 
endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.  
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.” (WHO, 2003)  
 



Erika	Edqvist	&	Adna	Zulum	
	

3	

Begreppet kunskapsutveckling som ett centralt begrepp och innebär ett konstant lärande där 
individen utvecklas. Därav kommer begreppet lärande och kompetensutveckling tolkas och 
användas som kunskapsutveckling i studien då både lärande och kompetensutveckling anses 
var jämställt med, och bidragande faktor till,  kunskapsutveckling. 
 
Även begreppet verktyg används i studien och syftar på olika metoder, reflektioner, tankesätt, 
förhållningssätt och kunskaper som personalen tar med sig. För att kunna använda dessa 
verktyg ska personalen kunna förstå och implementera dessa verktyg på sin arbetsplats. 
Personalen får bland annat uppmuntra barnet till att se sina styrkor och förmågor, att utveckla 
ett växande tankesätt, att uppmuntra barnet till att skapa positiva relationer, att barnet ska 
kunna hantera motgångar och att barnet ska känna till och leva efter sina värderingar. 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att med stöd av empowerment undersöka om pedagogerna som är, och har varit, 
delaktiga i utbildningen “Välmående ger resultat” upplever en kunskapsutveckling eller 
kunskapsökning. Även en undersökning kring olika villkor och förutsättningar för lärande 
synliggörs. 
 
Frågeställningarna som används i studien 
 

1. På vilket sätt synliggörs den självupplevda kunskapsutvecklingen i relation till 
arbetskollegor och barnen? 

2. Hur ser förutsättningarna för lärande ut?  
3. Vilka pedagogiska verktyg används i praktiken? 

 

3. Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning kring att stärka medarbetare på 
arbetsplatsen,  kompetensutveckling och lärande samt att  implementera och vidmakthålla 
metoden. 
3.1 Stärka medarbetare på arbetsplatsen  
För att åstadkomma en framgångsrik arbetsplats måste chefen förstå vikten av begreppet 
hälsofrämjande och att aktivt arbeta på ett hälsofrämjande sätt tillsammans med de anställda. 
Arbetsplatser som strävar efter att förbättra de anställdas hälsa och arbetsprestation kommer 
att blomstra i produktivitet och välbefinnande (Nilsson, 2010).  

För att stärka medarbetare på arbetsplatsen redogörs bland annat begreppet empowerment 
som forskare har uttryckt är en inneboende motivation som manifesteras i fyra kognitiva 
dimensioner som är meningsfullhet, self-efficacy, autonomi och inverkan. Dessa forskare har 
enligt Somech (2005) visat att dessa fyra dimensioner är faktorer av en reflektion som 
återspeglar de anställdas inriktning till hans eller hennes arbete och att dessa fyra faktorer kan 
utvinnas från en arbetsplats där arbetslaget är empowered. Vidare visar det sig även enligt 
Somech (2005) att arbetslag som är empowered är beredda att göra egna uppoffringar för att 
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främja arbetslagets framgång. Det här kan tyda på att ett arbetslag som samarbetar och 
kommunicerar med varandra kan stärka sin empowerment, till exempel personalen på 
förskolan som genom samarbete och kommunikation kan uppnå ett starkare empowerment.  

Samarbete kan ofta likställas med arbetslag (Tillberg, 2003) och ses ofta som något positiv 
som kan bidra till utveckling och stärkning av arbetslag. Dock skriver (Tillberg, 2003) att 
Hargreaves (1998) är kritisk till att samarbete är nödvändigt för lärarutveckling, 
skolutveckling och effektiva skolor men kan däremot vara viktigt för att åstadkomma bra och 
effektiva organisationer. Oavsett så kvarstår tankarna om att samarbete uppfattas som 
givande, dock måste undersökningar kring passande modeller för olika skolor undersökas. 
Gällande förskolor kan samarbete vara viktigt då det handlar om barn och även personalen 
ska kunna trivas med varandra och utvecklas genom att samarbeta. Uppmuntring till 
samarbete borde komma från ledningen och ingå som en vardaglig faktor då samarbete i 
samhörigs fasen är mest effektivt (Tillberg, 2003). Det är först då gruppen kan koncentrerar 
sig på att slutföra uppgiften. Med det sagt menas att personalen som känner samhörighet inom 
arbetsgruppen, genom samarbete, kan underlätta fokuseringen på att utföra vissa uppgifter 
som kan vara olika moment i det vardagliga arbetssättet. Ledarskap som uppfyller 
medarbetarnas behov av självbestämmande eller ledarskap som stärker deras tro på sin self-
efficacy kommer enligt Somech (2005) att leda till att individen känner sig mer kraftfull vilket 
innebär att stärkning av empowerment möjliggörs. 
 
3.2 Kompetensutveckling och lärande 
Claesson (2015) menar att utbildningsaktiviteter för anställda som är organiserade och 
planerade för de anställda och vars innehåll är förbundet med det praktiska arbetet, är en 
viktig form av kompetensutveckling. Dock visar det sig att de satsningar som görs inom 
kompetensutbildning inte alltid leder till en positiv förändring inom verksamheten (Claesson, 
2015). För att en positiv ändring ska uppstå på arbetsplatsen i samband med kompetens- 
utvecklingen, krävs det att de höjande kompetensinsatserna innehåller praktiska övningar och 
olika former av kontinuerlig återkoppling. Enligt Claesson (2015) är det ett allmänt problem 
att utbildningsaktiviteter som kurser inte omsätts i samband med insatsen för kompetens- 
utveckling. Det här kan i sin tur utgöra ett hinder för lärandet där överföringen av lärandet i 
relation mellan utbildningsaktiviteten och arbetsplatsen inte kan generaliseras till 
arbetsmiljön. Palm (2008) menar att ett arbetssystem borde öka uppbyggnaden av strukturer 
som kan hantera ständiga förändringar och underlätta för ett ständigt lärande istället för att 
skapa stillastående villkor. Det framkommer även att kunskap, samarbete och utbildning är en 
mänsklig resurs som kan utvecklas och att dessa resurser är grundläggande för ett hållbart 
arbetssystem. 

Det individuella lärandet utvecklas inte till ett gemensamt lärande i samband med 
kompetensutveckling utan har istället en tendens till att stanna upp i utvecklingsprocessen 
(Claesson, 2015). När det här sker menar Claesson (2015) att det kan uppstå ett hinder kring 
utvecklingen av det organisatoriska lärandet som kan leda till att de organisatoriska 
arbetssätten förändras. Om den individuella utvecklingen får växa till en gemensam 
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kompetensutveckling kan arbetsgruppen skapa eller förbättra det gemensamma synsättet och 
det gemensamma tankesättet vilket i sin tur skapar en ömsesidig förståelse för arbetsuppgifter. 
Den gemensamma förståelsen kan i sin tur generera nya sätt att agera och utvecklas inom 
arbetsgruppen.  

Claesson (2015) menar att utveckling inom arbetsplatsen sker genom reflektion och att kritisk 
reflektion är ett av de viktigaste verktygen inom lärandet. Att kritiskt reflektera innebär 
granskning och problematisering av egna och andras antaganden samt motiven för dessa 
antaganden. Begreppet reflektion nämns av Walsh (2009)  som menar att det finns tre olika 
reflektionsbegrepp och att begreppen reflektion ofta används löst och kan dölja den 
disciplinerande och utmattande karaktären av lärandet. Kritisk reflektion beskrivs som en 
metod där erfarenheter och dess sociala och politiska sammanhang undersöks. Även kritiskt 
tänkande är ett begrepp som nämns av Walsh (2009) och beskrivs som en term som 
symboliserar en disciplinerad inställning till problemlösning. 

En av förutsättningarna till utvecklingsinriktat lärande är stöd och utrymme till kritisk 
reflektion. Dock menar Walsh (2009) att trots den pedagogiska diskursen som betonar lärande 
i samhället, har organisationer minskat utvecklingen till inlärningsmöjligheter på 
arbetsplatsen samt att det erbjuds för lite tid och utrymme till lärande och utveckling. För ett 
framgångsrikt lärande kan en integrerad strategi för kompetensutveckling vara gynnsamt, där 
huvudfokus är att det kombineras kurser med förändringar av arbetsorganisationen. Även en 
arbetsmiljö som är gynnsam för lärandet är en viktig faktor vid framgångsrikt lärande 
(Claesson, 2015). Den anställda ska enligt (Walsh, 2009) vara övertygad om att det nya 
lärandet bidrar till skapandet av nya möjligheter i karriären samt nya kvalifikationer 
 
3.3 Att implementera och vidmakthålla 
Guldbrandson (2007) menar att folkhälsoarbeten som exempelvis VGR, ofta handlar om 
komplicerade insatser. De insatserna kan exempelvis vara nya metoder inom skolan som berör 
både elever, föräldrar och personal. Hon menar även att ett dilemma inom hälsofrämjande 
metoder är att det tar långt tid att se fördelarna med en ny metod. Den nya metoden behöver 
även vara utvärderad gällande effekter på mottagarna (Guldbrandson, 2007), vilket innebär att 
metoden i detta fallet leder till en positiv beteendeförändring hos personalen och barnen inom 
VGR. 

För att mäta implementeringen måste det först och främst vara klart vilka effekter som kan 
uppnås. Guldbrandson (2007) menar att resultatet av implementeringen mäts i 
utförarledet,  det vill säga hos de som har gått utbildningen och kan använda sig av metoden, i 
studiens fall personalen som använder sig av olika metoder via VGR. Greenhalgh et.al. (2004) 
skriver i sin rapport om att det tar oftast flera år innan en ny metod har implementerats och 
blivit en del i ordinarie arbetssätt. De menar även att det det oftast tar 3-4 år och att 
implementeringsprocessen i förändringsarbete kan beskrivas i fyra faser: Behovsinventering, 
Installation, Användning och Vidmakthållande. 
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Då studiens syfte är att undersöka om personalen upplever en kunskapsutveckling och olika 
förutsättningar för att omsätta kunskapen i sitt arbete, så kommer fokus istället ligga på de två 
sistnämnda faserna. Detta då studien inte ämnar undersöka behovsinventeringen och 
installationen av metoden då detta redan är gjort i VGR. 

Användning av metoden: Ibland händer det att när den nya metoden ska börja användas så 
känner sig den professionella osäker och obekväm, vilket kan resultera i att den professionella 
ändrar och anpassar till sitt eget tycke istället för att använda metoden som det är tänkt. Ett 
tips för att förhindra att det händer, är att använda sig av integrerad och löpande handledning i 
den nya metoden, i ordinarie verksamhet (Grenhalgh et al, 2004). Inom VGR är det utbildade 
handledare som håller i utbildningarna och de har gjort som ovan nämnt. 

Vidmakthållande i metoden: Så när är den nya metoden implementerad? När mer än hälften 
av de professionella använder sig av metoden på det angivna sättet, så har metoden blivit 
implementerad. Den nya metoden har blivit rutin efter ytterligare ett till två år (Grenhalgh et 
al, 2004). Studien tar hänsyn till och reflekterar kring implementeringen av VGR på 
förskolorna genom att tolka personalens utsagor. Även Fixsen et. al. (2005) skriver om 
implementeringsprocessen och nämner att i fas 3, användning av metoden, är det framförallt 
tre faktorer som är viktiga för att förändringsarbetet ska lyckas: Kompetens hos användarna, 
en stödjande organisation och ett effektivt ledarskap.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Samarbete, motivation och empowerment visar sig vara viktiga delar för att stärka 
medarbetare på arbetsplatsen och på det sättet arbeta hälsofrämjande och öka välbefinnandet. 
Det leder även till en bättre arbetsmiljö där personalen kan trivas. Arbetslagets framgång kan 
främjas om personalen arbetar tillsammans. Det här sker genom samarbete och 
kommunikation. Det är mycket som beror på personalens egna uppfattning och tro att denne 
har färdigheter och kunskap som kan förbättra en situation vilket tyder på att empowerment är 
av stor vikt inom arbetsplatsen. 

Kompetensutveckling inom arbetsplatsen kan kort sammanfattas genom att ställa reflektion, 
återkoppling, stöd och det gemensamma lärandet i centrum. Dessa faktorer kan villkora 
kompetensutveckling och kunskapsutveckling inom arbetsplatsen. Brist på tid till reflektion, 
återkoppling, stöd och gemensamt lärande kan hindra kunskapsutvecklingen hos personalen 
men kan även utgöra ett hinder för det organisatoriska lärandet om kunskapsutvecklingen hos 
personalen stannar eller inte utvecklas. 

När det kommer till hälsofrämjande insatser visar det sig att det uppstår ett dilemma då det 
kan ta långt tid att se fördelar med en ny metod. Sättet som den nya insatsen eller metoden 
används på är väsentlig och innebär att personalen ska ha tillgång till regelbunden 
handledning för att inte anpassa metoden utefter sitt eget tycke. För att implementera och 
bibehålla den nya metoden borde mer än hälften av personalen använda sig av det nya 
arbetssättet. För att förändringsarbetet ska lyckas är tre faktorer av betydelse: kompetens hos 
användarna, en stödjande organisation och ett effektivt ledarskap.  
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4. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt beskrivs studiens två teorier Sociokulturellt perspektiv och Communities of 
Practice men även begreppet Empowerment. 
4.1 Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet utgår från att människan lär sig hela tiden i olika sociala 
sammanhang (Säljö, 2010). Lärande kan ske på individuell eller kollektiv nivå vilket innebär 
att individer lär sig på en kollektivt som företag och organisationer. För att förstå hur en 
individ lär sig och utvecklas måste man kunna relatera individens kunskaper och färdigheter 
till hennes omgivning samt möjligheter och hjälpmedel som finns där (Säljö, 2010). 
Personalens tidigare kunskaper och erfarenheter skulle kunna vara en faktor som påverkar 
kunskapsutvecklingen. Samtidigt så kan det vara viktigt att personalen får möjlighet till att 
utvecklas och att det nya lärandet uppmuntras på arbetsplatsen så att personalen har möjlighet 
att utveckla och bibehålla den nya metoden. Vidare menar Säljö (2010) att kommunikation 
och interaktion är avgörande för människor, att det är genom kommunikation som 
sociokulturella resurser skapas men även genom kommunikation som de förs vidare. Detta är 
en grundtanke inom sociokulturellt perspektiv och även något som tas med i studien för att 
utifrån det kunna analysera empirin och se möjligheterna till kommunikation  både personalen 
emellan samt inom organisationen som helhet.  
 
Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering. Mediering förklarar 
interaktionen mellan människor och de kulturella redskapen som även kallas artefakter. Det 
finns tre olika termer för artefakter, primära, sekundära och tertiära. De primära artefakterna 
beskriver det som naturen har gett oss och kan ses som ett redskap som underlättar för 
människan (Säljö, 2010). I studiens fall kan en av de primära artefakterna vara de sex 
modulerna som personalen får tillgång till genom VGR. Dessa moduler fungerar som ett 
redskap för att inhämta kunskap. Den sekundära artefakten skulle kunna vara innehållet i 
modulerna som är ett beskrivande innehåll och är kopplat ihop med den primära artefakten då 
den sekundära artefakten ger instruktioner till hur den primära artefakten kan användas. De 
tertiära artefakterna är något man inte kan ta på, men kan finnas i hjärnan, nedskrivet på ett 
papper eller liknande. Tertiära artefakter handlar om språk, regler, teorier, normer. Alltså 
teoretiska saker som hjälper oss att förstå hur andra saker fungerar som de gör. (Säljö, 2010) 
De tertiära artefakterna kan vara personalens kunskap, deras tankar och värderingar påverkade 
av de primära och sekundära artefakterna från VGR. 
 
4.2 Communities of Practice (CoP)  
Begreppet Communities of Practice (CoP), eller praktikgemenskap, kommer ursprungligen 
från Lave och Wengers (1991) teori om lärande och associeras med den sociokulturella teorin. 
Det som kännetecknar CoP är att en grupp med människor som har samma mål eller intresse, 
går ihop för att göra något gemensamt. Inom CoP finns det två olika riktningar på 
praktikgemenskap, en där ny kunskap tillämpas och den andra där kunskapen sprids inom 
gruppen (Wenger, 2008). Studien tillämpar CoP genom att under intervjuerna ta hänsyn till de 
två olika praktikgemenskaperna och försöka tolka på vilket sätt dessa praktikgemenskaper kan 
synliggöras. Samtidigt är den gemensamma grupperingen av intresse inom studien där det 
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finns förhoppningar på att personalens utsagor kan bidra med information om hur dessa 
grupperingar kan komma att synliggöras.  
 
CoP kan även användas som ett bollplank för att få meningsfull förståelse och för att utbyta 
erfarenheter med varandra (Wenger, 2008). Vidare menar Wenger (2008) att man lär sig av 
varandra och utnyttjar varandras kompetens. Han menar även att kärnan i praktikgemenskap 
är “domänen” eller sammanhanget, ämnena som förenar gruppen och vilken inriktning som 
finns i gruppen. I studien blir “domänen” själva utbildningen som personalen går, där de 
förenas i utbildningens olika moment, exempelvis diskussioner och reflektioner. Det skapas 
en praktikgemenskap då all personal är på utbildningen för att de har samma intresse och mål. 
Wenger (2008) nämner att de som ingår i en praktikgemenskap hjälper varandra att lösa 
problem. Personalen kan fungera som ett bollplank mellan varandra när de diskuterar saker 
från utbildningen eller från situationer från arbetet. De samlar kunskap och blir informellt 
bundna av det värde som de finner av att lära tillsammans. Detta värde är inte bara avgörande 
betydelse för deras arbete. Det uppkommer även i personlig tillfredsställelse av att veta att 
kollegorna förstår varandras perspektiv. 
 
4.3 Empowerment 
Askheim och Starrin (2007) beskriver att begreppet empowerment går ut på att hjälpa 
människor till att ha egenmakt. Begreppet kan översättas till styrka, makt eller kraft. 
Inom hälsofrämjande insatser används empowerment som en grundregel och process där 
individer får ökad kontroll över sin hälsa och förbättrar den (Korp, 2006). Det finns olika 
egenskaper som empowerment kan relateras till, bland annat självtillit, socialt stöd, stolthet, 
delaktighet, egenkontroll, kompetens, självstyre, samarbete och deltagande. Individer som 
befinner sig i en maktlös situation får hjälp till att hitta styrkan för att ta sig ur den maktlösa 
situationen. Det handlar framförallt om att få sin röst hörd, men också om att känna styrka, 
makt och kraft (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment används i studien som stöd till 
analys och diskussion kring personalens kompetens, delaktighet och samarbete. Dessa tre 
faktorer är starkt relaterade till empowerment som tyder på att välmåendet ökar i samband 
med ökningen av kompetens, samarbete och delaktighet.  
 
Således kan stärkning av empowerment vara av vikt på arbetsplatsen då personal genom att 
stärka sin empowerment eller egenmakt, också ökar sin kompetens, delaktighet och samarbete 
med annan personal. Välmåendet hos personalen kan därmed öka och arbetsplatsen har 
potential till att bli en hälsofrämjande arbetsplats med välmående personal.  Warne (2013) 
skriver att brist på stöd mellan kamrater associeras till sämre hälsa. Hon menar även att elever 
har ett behov av lärarstöd och att det, i ett positivt syfte, kan relateras till elevens hälsa. Vikten 
av empowerment, alltså delaktighet, samarbete, kompetens och stöd, utgör en stor del i 
skolarenor där personal förutom att främja sin hälsa även främjar barnens hälsa genom att 
stärka sin empowerment.  
 
Inom olika hälsofrämjande skolinsatser kan empowerment användas för att stärka personalen 
som i sin tur använder sig av empowerment för att stärka eleverna och hjälpa dem att öka sin 
egenkontroll. Somech (2005) menar att man med hjälp av empowerment kan öka kvaliteten 
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angående elevernas skolprestationer, höja kvaliteten på lärarnas arbete och stärka lärarnas 
motivation, engagemang och tillfredsställelse. Alltså innebär det att delaktighet, kompetens 
och samarbete kan i studien visa sig vara stärkande för personalen inom VGR och i sin tur 
höja kvaliteten i arbetssättet samt stärka personalens motivation, engagemang och 
tillfredsställelse. Det här kan uppnås genom att personalen skapar mer inflytande över sina 
arbetsuppgifter, främst genom att öka medvetenheten men även delaktigheten. Även 
samarbete med arbetskollegorna kan vara stärkande och motiverande för personalen där det 
kan skapas möjligheter till att stödja varandra.  
 
Somech (2005) skriver att Short och Rienhart (1992) har identifierat sex mått på personalens 
empowerment. Det första är beslutsfattande som hänvisar till den nivå en personal är delaktig 
i beslut som direkt påverkar deras arbete. Det kan till exempel vara deltagandet i VGR eller 
önskemål om ändringar angående APT (arbetsplatsträff). Den andra är professionell tillväxt 
som avser personalens uppfattning om arbetsplatsen erbjuder möjlighet till 
kunskapsutveckling, ständigt lärande och utökning av egna färdigheter genom arbetslivet i 
skolan. Den tredje innefattar status, alltså personalens njutning av den professionella 
respekten och beundran av de man samarbetar med och har kollegialt stöd och respekt för 
deras kompetens och kunskap. Den fjärde är self-efficacy som avser personalens uppfattning 
att de besitter den kompetens och förmåga att hjälpa eleverna att lära sig, att de är kompetenta 
att bygga effektiva program för studenter och att de kan påverka förändringar i studentens 
studier. Den femte punkten är självständighet som refererar till personalens tro att de kan 
hantera vissa aspekter inom deras arbetsliv. Den sjätte och sista punkten är inverkan/påverkan 
som innebär att personalens uppfattning om att de har en effekt och inflytande på skol(livet). 

4.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Sociokulturella perspektivet handlar om att människan lär sig hela tiden i olika sociala 
sammanhang. En grundtanke inom sociokulturellt perspektiv är att kommunikation och 
interaktion är avgörande för människor. Ett central begrepp är mediering som handlar om 
interaktion mellan människor och olika artefakter så som primära, sekundära och tertiära. 
Artefakterna diskuteras senare i studien. 
 
Communities of Practice, som associeras med den sociokulturella teorin,  handlar om lärande. 
Inom CoP är det en grupp människor som har samma mål eller intresse och väljer att gå ihop 
för att göra något gemensamt. Det finns två riktningar inom CoP, kunskap som tillämpas i 
gruppen och den andra där kunskapen sprids inom gruppen. Domänerna som nämns inom 
CoP där individer lär av varandra kan uppstå genom diskussion och reflektion med 
arbetskollegorna och ledningen. Det här kan i sin tur gynna den personliga tillfredsställelsen 
då förståelsen för varandra kan öka. Alltså skapas en praktikgemenskap på arbetsplatsen 
vilket diskuteras senare i studien.  
 
Empowerment begreppet går ut på att hjälpa människor till att ha egenmakt. Det finns olika 
egenskaper som empowerment kan relateras till självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, 
egenkontroll, kompetens, självstyre, samarbete och deltagande. Inom hälsofrämjande 
skolinsatser kan empowerment användas för att stärka personalen som sedan använder 
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empowerment för att stärka eleverna och hjälpa dem att öka sin egenkontroll som i sin tur 
gynnar välmåendet. Samtidigt kan kompetens leda till möjligheter utveckling och lärande som 
i sin tur leder till professionell tillväxt. Alltså är delaktighet, kompetens och samarbete tre 
faktorer som tas med under studiens gång.  
 

5. Metod  
I detta avsnitt beskrivs studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, den kvalitativa och 
deduktiva ansats, datainsamlingsmetod, urvalet, analys av empirin, de etiska principer samt  
metodkritiken 
5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Studien undersöker Region Hallands hälsosatsning och hur deltagarna i VGR omsätter 
kunskapen i praktiken samt vad den kan bidra till. Studien är inspirerad av  den hermeneutiska 
ansatsen som kan beskrivas som en grundpelare i den kvalitativa forskningen. Hermeneutiken 
betyder allmän tolkningslära och handlar om att tolka, förstå och förmedla olika fenomen 
utifrån en text (Andersson, 2015). En hermeneutiker engagerar sig i en människas upplevelse 
av en viss situation (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009) vilket är en angelägen del i studien 
då intervjuerna som utfördes, analyserades och tolkades utifrån personalens utsagor och 
tolkningar kring de aktuella frågorna som ställdes. Efter intervjuerna jämfördes personalens 
utsagor där intentionen var att hitta samband i olika yttranden som kunde bidra till att svara på 
forskningsfrågorna. Även (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009) nämner att en hermeneutiker 
inte tvekar att hitta samband mellan en människans olika föreställningar om olika 
omständigheter i världen. För att kunna tolka intervjudeltagarnas utsagor behövdes 
förförståelse kring relationen mellan personalen och VGR samt förförståelse kring själva 
uppläggen inom VGR och tidigare forskning om olika hälsosatsningar.  
 
Med det sagt är den centrala rollen inom hermeneutiken förförståelse och förståelse där 
människor tolkar saker på olika sätt (Åsberg, 2001). Förförståelsen består enligt Bjereld, 
Demker & Hinnfors, (2009) av två olika delar, dels en del där forskarens perception utmanas 
och dels den andra valmöjligheten som forskaren ersätter eller kompletterar den tidigare med. 
Den hermeneutiska tolkningen bygger även på ett samspel mellan helheten och de ingående 
delarna där helheten inte kan förstås separat från delarna och delarna inte kan förstås separat 
från helheten. De olika delarna i uppsatsen, till exempel empirin, koder och kategorier, måste 
på ett rättvist sätt representera helheten av uppsatsen. För att representera på ett rättvist sätt 
ska studiens empiriinsamling vara relevant till forskningsfrågorna för att i sin tur kunna 
besvara och diskutera dessa. Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen föreställer en ständig 
dynamisk rörelse mellan förståelse av de enskilda delarna och helhetsförståelsen (Andersson, 
2015). På det här sättet uppstår det en skiftning mellan delar och helhet där forskaren med 
hjälp av tidigare forskning och förförståelse kan få en utökad förståelse för detsamma.  
 
5.2 Kvalitativ och deduktiv ansats  
Den kvalitativa studien inriktar sig på att människor ska försöka förstå världen på det sätt 
som  människor uttrycker förståelse. Det innebär att studien gjordes med hjälp av intervjuer 
för att försöka förstå ett fenomen. Inom den kvalitativa ansatsen fungerar forskaren som ett 
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instrument och data och resultat är forskarens sätt att erfara världen. Då det finns olika 
analyser inom den kvalitativa metoden valdes det att använda tolkning som innebär att genom 
att ställa del mot helhet söka en djupare betydelse eller mening. Tolkningen av data beskrivs 
som grundläggande och tydlig inom kvalitativ forskning då forskaren befinner sig i en 
närheten av människor som studeras (Svensson, 2011). Genom att använda tolkning är 
forskaren ansvarig för insamling av data då denne med sina sinnesorgan sköter 
datainsamlingen (Svensson, 2011). Med det sagt ger forskaren mening åt sitt material så all 
insamlad material passerar forskaren innan det analyseras för att sedan redogöras i textform. 
Vid tolkningen av studiens datainsamlingsmaterial tolkades personalens utsagor som ansågs 
vara relevanta och meningsfulla i relation till studiens forskningsfrågor och de teoretiska 
utgångspunkterna. För att kunna tolka utsagorna var förförståelsen, som ovan nämnt, av vikt 
för att kunna tolka. En kvalitativ studie är svår att generalisera (Kvale och Brinkmann, 2009) 
och har inte heller den avsikten då studien ämnar att tolka och analysera personalens utsagor.  
 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar användes kvalitativa studier med en 
huvudsaklig deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren använder en viss 
teori som en hypotes som sedan testas. Deduktion bygger på logik (Svensson, 2011) och 
innebär att man utifrån en teori drar en slutsats. Att deducera innebär att man härleder eller 
bevisar ett påstående. Dessa påståenden och logiska följder rättar sig efter redan fastslagna 
satser, eller bevis, och de tillkommande empiriska grunderna (Åsberg, 2001). Inom studien 
kan det vara svårt att bevisa, studien kan endast dra vissa logiska slutsatser utifrån personalen 
som intervjuades I studien är det alltså orimligt att fastställa bevis så som Åsberg (2001) 
menar, däremot har studien en avsikt att relatera valda teorier och begreppet till empirin. 
 
5.3 Datainsamlingsmetod 
I detta avsnitt redovisas sökningsprocessen, kontakt med intervjudeltagarna och 
genomförande. 
5.3.1 Sökningsprocessen 
För att genomföra studien söktes det fram tidigare forskning som ansågs var relevant till 
studiens syfte. Det här gjordes med hjälp av databasen Academic Search Elite. Sökorden som 
var aktuella var: Empowerment, knowledge development, skills development, Organisation, 
health promotion, individual, knowledge approaches, at work, workplace, workinglife. Den 
här sökningsmetoden resulterade i flertal vetenskapliga artiklar som sorterades i förhållande 
till studien. Även andra sökord användes: Hälsa, utveckling, kompetensutveckling, 
arbetsplats, förskola, hälsofrämjande. Dessa sökorden användes i www.avhandlingar.nu som 
resulterade i bra resultat där flera avhandlingar kunde användas som stöd i studien. Sökorden 
användes även på skolverkets hemsida, för att hitta relevanta artiklar till studien 
(Skolverket.se). Bland annat hittades Skolverkets definition av välbefinnande som kom till 
användning i introduktionen 
 
5.3.2 Kontakt med intervjudeltagarna 
I början av uppsatsplaneringen utfördes olika sökningar kring hälsa och folkhälsa i Halland. 
Dessa sökningar resulterade i kontakt med Region Halland och nuvarande kontaktperson som 
arbetar som folkhälsoutvecklare. Genom informationen om ett pågående projekt inom Region 
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Halland, vilket är VGR, väcktes intresset till att delta och på det sättet göra en studie kring 
personalens upplevda kunskapsutveckling i relation till VGR. Kontaktpersonen var den som 
kommunicerade med valda förskolors rektorer och som sedan vidarebefordrade 
kontaktuppgifterna till oss. Den ena kontaktuppgiften var till en av förskolornas rektor och 
den andra var numret till den andra förskolans avdelning. Det togs kontakt med rektorn och 
avdelningen för att boka intervjutid. Alltså skedde ingen direkt kontakt med personalen innan 
intervjuerna.  
 
5.3.3 Genomförande 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer av åtta personer på valda förskolor, 
fyra av personalen som var under pågående utbildning av VGR och fyra av personalen som 
genomförde utbildningen för ett år sedan. Att just intervjuer valdes som en 
datainsamlingsmetod var för att på så sett komma åt personalens egna beskrivningar, känslor 
och uppfattningar kring ämnet vilket hade varit betydligt svårare att få med om 
datainsamlingen gjorts med hjälp av enkäter. Även Eriksson-Zettequist och Ahrne (2011) 
menar att genom intervjumetoden kan forskaren få inblick och förståelse för den aktuella 
miljön men även deltagarens beskrivning av denna omgivning. Ahrne och Svensson (2015) 
beskriver det som att i en intervjustudie så är det själva intervjun som är data, medan det 
inspelade ljudet och transkriberingen av intervjun är själva empirin.  
 
Intervjuerna genomfördes under maj månad 2016. Intervjuerna var frivilliga och personalen 
som hade möjlighet att avsätta tid från sitt arbete var de som deltog. För att få möjlighet till att 
ställa följdfrågor till personalen men även anpassa frågorna till situationen valdes den 
semistrukturerade intervjuguiden. Den här sortens av intervjuguide tillåter även personalen att 
tala mer fritt än vad en strukturerad intervjuguide hade gjort (Eriksson-Zettequist & Ahrne, 
2011). De intervjufrågor som användes finns att se i bilaga 2. Då personalen hade begränsade 
resurser vad det gäller tid, sågs det till att intervjuerna pågick under 30-40 minuter. Det var 
önskvärt att inte ha någon begränsning angående intervjutiderna då det kan påverka 
empiriinsamlingen.  Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner för att ha en som backup, 
transkriberades sedan för att i sin tur färgkodas. Färgkodningen användes som ett redskap för 
att lättare hitta samband och likheter som även fungerade som en sorts sortering till våra valda 
teman.  
 
5.4 Urval  
Urvalet av intervjudeltagare gjordes utifrån studiens ändamål att intervjua personal som är och 
har varit deltagande i VGR. Med hjälp av kontaktpersonen på Region Halland möjliggjordes 
kontakten med förskolornas rektor och personal. Personalen som intervjuades redovisas i 
tabell 1 nedan. Två förskolor var relevanta till studien då den ena förskolan deltog i VGR år 
2015 och den andra var mitt inne i utbildningen då intervjuerna gjordes. Det enda 
inklusionskriteriet var alltså att personalen skulle ha varit eller är delaktiga i VGR. 
 
Urvalet gjordes med hjälp av ett tvåstegsurval som innebär att studien har med organisationer 
att göra  (Eriksson-Zettequist & Ahrne, 2011). Det första steget var att göra ett urval av 
organisationer och inte av individer eller intervjupersoner då tillgången till information 
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relaterat till organisationen är mer lättillgänglig. Organisationen i studien består av Region 
Halland som leder till nästa steg i urvalsprocessen. 
 
Kontakten med Region Halland var betydelsefull då studien var beroende av tillgången till 
intervjupersonerna som kontaktpersonen på Region Halland bistod med. Eriksson-Zettequist 
och Ahrne (2011) menar att en förteckning över anställda där ett eget urval av 
intervjupersoner utförs, är det bästa valet. Det här för att utföra slumpmässiga urval av 
intervjupersoner och därigenom öka säkerheten kring manipulation. Dock fanns inte den 
möjligheten då samtliga från personalen på förskolorna deltog i VGR och för studien kunde 
inte  behovet av förteckningslistan motiveras. Urvalet skulle kunna vara manipulerat av 
ledningen eller organisationen genom att personal med endast positiva åsikter kring VGR 
valdes till intervju. Likadant kunde endast personal med negativa åsikter bli valda av chefen 
och på det sättet manipulera studiens empiri. Dock är intervjupersonerna valda utifrån vilka 
som var på plats dagen då intervjuerna ägde rum och vilka som frivilligt ville ställa upp på 
intervjuerna och någon manipulering anses inte ha förekommit.  
 
Tabell 1 

 Kön Arbetat inom förskola Utbildning 

IP 1 Kvinna 21 år Lärarutbildning 

IP 2 Kvinna 10 år Förskolelärare utbildning 

IP 3 Kvinna 3 år Förskolelärare utbildning 

IP 4 Kvinna 29 år  Barnmorska/ 
Förskolelärare utbildning 

IP 5 Kvinna 31 år Barnskötarutbildning 

IP 6 Kvinna 20 år Barnutbildning 

IP 7 Kvinna 10 Förskolelärare utbildning 

IP 8 Kvinna 30 Barnskötarutbildning 

 
5.5 Analys av empirin  
När intervjuerna var genomförda utfördes en transkribering på samtliga intervjuer. 
Transkribering innebär att men lyssnar på intervjuerna för att kunna skriva ner ordagrant vad 
som sägs under intervjuerna, även intervjufrågorna. Transkriberingen gjordes direkt efter att 
intervjuerna var färdiga. Genom att transkribera omgående och genom att noggrant läsa 
empirin ett flertal gånger skapas en tillförlitlighet och trovärdighet som visar att  forskaren är 
förtrogen med empiriinsamlingen och att en noggrann analys av empirin genomförs (Kvale 
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och Brinkmann, 2009). Även Eriksson-Zettequist och Ahrne (2011) menar att 
transkriberingen bör göras så snart som möjlig efter intervjuerna då intrycken är “färska”. 
 
Intervjuerna skrevs ner i Google DOCs dokument, personal under utbildning i ett dokument 
och personal efter utbildning i ett annat för att inte blanda ihop empirin. Därefter lästes 
transkriberingen ett antal gånger för att sedan färgkoda texten för att underlätta analys av 
empirin. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar kodning som att man jämför data på jakt efter 
likheter och olikheter, som vidare leder till urval av ny data och nedskrivning av teoretiska 
noteringar. För att sedan gå vidare till en mer fokuserad kodning och analys förskjuts datan 
successivt från en deskriptiv till en mer teoretisk nivå, som därmed leder till en “mättnad” av 
materialet där inga nya insikter eller tolkningar kommer fram från kodningen (Kvale och 
Brinkmann, 2009). En viss mättnad framkom i studien som märktes när empirin färgkodades 
och sammanställdes, exempelvis när alla intervjupersoner var eniga om att utbildningen pågår 
under för långt tid. 
 
Personalens utsagor färgkodades med två olika färger för att skilja åt utsagor som tolkades 
som positiva och utsagor som tolkades som mindre positiva. Det här för att kunna ställa olika 
utsagor mot varandra och för att kunna sortera ut citat som var användbara till studien. 
Tillvägagångssättet för sorteringen av citat gjordes utifrån intervjufrågorna där varje citat 
sorterades in till passande intervjufråga. Vid utförandet av sorteringen av citat, skapades ett 
nytt dokument för att överskådligt kunna urskilja samband och skillnader i utsagorna. 
Därefter  lästes citaten igenom för att lättare kunna analyseras och komma fram till olika 
teman som skulle användas i resultatdelen för att underlätta för läsaren att få en överskådlig 
och tydlig text av resultatet. 
 
5.6 Etiska principer 
Studien har utgått från de etiska principerna för forskning från Vetenskapsrådet (2002). Det är 
viktigt vid forskning att reflektera kring de etiska aspekterna som rör studien. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver att det ständigt förekommer etiska problem kring hela 
intervjuundersökning, således behövs sådana frågor tas i beaktning redan i början av studien. 
Kraven som berörs i denna studie är samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet 
och konfidentialitetskravet.  
 
Informationskravet: Forskarna är skyldiga att informera deltagarna om deras uppgift i studien. 
Deltagarna får även information om att deltagandet är frivilligt och att det har rätt att när som 
helst under intervjun avbryta utan att ange anledning eller välja att inte svara på någon fråga. 
Kravet uppfylldes genom att kontaktpersonen på Region Halland delgav informationen 
muntligt till förskolans rektorer och förklarade anledningen till att intervjuerna kommer att 
genomföras. Rektorerna förde vidare informationen till personalen.  
Samtyckeskravet: Forskarna ska inhämta samtycke från deltagarna.  
Vid intervjuerna frågade forskarna om deltagarna gav sitt samtycke till att bli intervjuade även 
samtycke till att intervjuerna spelades in.  
Konfidentialitetskravet: Forskarnas uppgift är att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas 
konfidentiellt, så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna.  
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I studien har kravet uppfyllts genom att inga namn nämns någonstans så ingen 
intervjudeltagare kan identifieras 
Nyttjandekravet: Uppgifter som är insamlade om deltagarna får endast användas för 
forskningsändamål. I studien uppfylls kravet genom att endast använda intervjuerna 
som  studiens empiriinsamling.  
 
5.7 Metodkritik 
I studiens valda metoddelar kan det ha uppstått vissa brister som kan diskuteras. För att börja 
med färgkodningen, som egentligen är en del av den induktiva ansatsen, rättfärdigas det med 
att de användes endast som ett deduktivt redskap utan att ha något med den induktiva ansatsen 
att göra. Sedan kan det diskuteras om studien hade klarat sig utan färgkodningen av 
transkriberade empiriinsamlingen. Förmodligen hade det fungerat bra, dock anses det att vissa 
svårigheter hade uppstått samt en viss fördröjning då färgkodningen underlättade 
överskådligheten 

Gällande urvalet av intervjupersoner anses det att hanteringen kunde ha gjorts annorlunda där 
förteckning över personal, som har deltagit eller som deltar i VGR, skulle tilldelas. På det 
sättet kunde urvalet av intervjupersoner ske på ett slumpmässigt sätt, utan att veta deltagarnas 
anledning till att delta i intervjuerna Det anses även att tillförlitligheten i studien kunde stärkas 
vid valet av slumpmässigt urval. Tankar kring urvalet påvisar medvetenhet om ett annorlunda 
urval, dock lägger studien ingen stor vikt kring urvalet då det anses att personalen som 
intervjuades var relevant.  

Slutligen poängteras misstaget att inte delge information till intervjudeltagarna via ett 
följebrev. Det här för att säkerställa att all information når fram till deltagaren och att 
deltagaren även efter intervjuerna kan med hjälp av följebrevet få tillgång till samma 
information samt kontaktuppgifter. Genom att ha gjort det här muntligt uppstår vissa risker 
med att inte ha tillgång till kontaktuppgifter vid frågor som kan uppstå. Samtidigt uppstår en 
osäkerhet när det överlåts till en tredje part då det är svårt att garantera att rätt information når 
fram till deltagarna.  

6. Resultat och Analys 
Det här avsnittet består av studiens resultat som delas upp i två olika teman: Personal under 
utbildning och Personal med avslutad utbildning. De två teman består av tre olika kategorier: 
Den upplevda kunskapsutvecklingen, Förutsättningar för kunskapsutveckling och Verktyg 
som synliggörs under utbildningen. Sist i resultatet ges en sammanfattande resultatanalys.  
 
6.1 Personal under utbildning  
Nedan redovisas resultat som kommit fram under intervjuerna  från personal under utbildning. 
6.1.1 Den upplevda kunskapsutvecklingen  
Personalen uttrycker under intervjuerna både positiva och mindre positiva uttalanden kring 
Välmående Ger Resultat. Det som kan ses som det mindre positiva är bristen på reflektions tid 
som personalen saknar i dagsläget. Brist på reflektion kan tolkas som att arbetslaget riskerar 
att inte stärka sin empowerment. En av personalen uttrycker att hon mår bra under VGR - 
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utbildningarna och en annan menar att VGR har passat in i verksamheten. Det framkommer 
även att bra diskussioner och bra frågor uppstår under utbildningarna och att det är skönt att 
kunna reflektera över sitt eget arbetssätt. På det här sättet kan reflektion bidra till att 
personalen ökar sin medvetenhet kring arbetssättet och därpå även utveckla kunskaper kring 
ämnet.  

“...man mår faktiskt väldigt bra där och man får prata och sådär …” (Ip 1) 

“Tycker att det har varit bra. Det har passat in bra i vår verksamhet” (Ip 2) 

“ … väldigt bra utbildning, bra diskussioner och frågor. Skönt också att man bara kan sätta sig 
och reflektera över sitt eget jobb. Mycket bra!” (Ip 4) 

Det framkommer även att VGR var välbehövligt inom verksamheten och personalen har tagit 
till sig en del från utbildningen. Ett exempel är att de har jobbat på att släppa saker som de 
inte kan påverka, bland annat små saker som det administrativa som de känner att de inte 
hinner med.  Då har personalen arbetat med att inte skuldbelägga sig för att de inte har tid till 
att hinna utföra vissa uppgifter vilket kan tolkas som en utveckling kring personalens 
tankesätt och prioriteringar  

“Det här med att släppa saker som man inte kan påverka, som är väldigt aktuellt hos oss. Vi 
har väldigt mycket lagt på oss, väldigt många små saker som administrativt som läggs på oss.” 
(Ip 3) 
 
När det kommer till att omvandla kunskap i praktiken har personalen uttryckt sig på olika sätt. 
Vissa menar att man har tänkt mer för sig själv och reflekterat över sin roll men även tänk på 
värdeorden som gjort att de kom varandra närmare som arbetslag. VGR har enligt personalen 
bidragit till mer öppenhet och kommunikation på arbetsplatsen vilket har ökat samarbetet 
mellan de olika avdelningarna. Personalen har blivit bättre på att lära känna varandra och be 
varandra om hjälp. Det nämns även att bemötandet och kommunikationen med barnen, 
föräldrarna och personalen är något personalen tänker mer på nu. En från personalen berättar 
att hon genom VGR även har fått bekräftelse på att det hon har gjort innan i sitt arbetssätt har 
visat sig fungera. Kommunikation, reflektion och bemötande verkar vara faktorer som 
personalen har utvecklat och ses som bidragande faktorer till kunskapsutveckling. Det 
framkommer även att personalen har ökat sin medvetenhet kring dessa faktorer. Dock menar 
en av personalen att arbetskamraterna inte har så stor roll när det gäller tillämpningen av det 
nya arbetssättet vilket inte framkommer av resterande personal. Det kan vara så att det endast 
är denna personen som tycker att personalen inte är väsentliga när det kommer till att 
implementera en ny metod på arbetsplatsen och det här kan bero på olika anledningar som 
inte framkommer under intervjun.  
 
“Om inte annat så har man fått tänka för sig själv. Det blev att man kom varandra lite närmare 
här i huset. Vi är väldigt tighta som arbetslag, men nu kom man även lite närmare de andra 
också.” (Ip 2) 
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“Vi har inte diskuterat mer på plats. Inte mitt arbetslag har inte diskuterat mer.” (Ip 4) 
 
Även om det nämns att sammanhållningen i arbetslaget har stärkts framkommer även en viss 
tveksamhet på att det är relaterat till VGR. En från personalen menar att arbetssättet inte har 
ändrats så mycket sen utbildningen påbörjades vilket inte behöver betyda att någon 
kunskapsutveckling inte sker. Som ovan nämnt är kommunikation, reflektion och bemötande 
faktorer som personalen nämner och utvecklas kring. Att arbetssättet inte har ändrats  kan ha 
att göra med att de endast har gått på tre av sex tillfällen och även att det kan ta tid för att 
omsätta utbildningen i arbetet. 
 
“Jag vet inte om det är utbildningen som har påverkat eller så. Men det har ändrats lite … vi 
har börjat tänka lite mer.” (Ip 4) 
 
“...tycker inte att det har varit någon markant  skillnad i hur vi har jobbat. Utan lite mer vilka 
ord vi sätter på det”  (Ip 3) 
 
En personal har även uttryckt att hon arbetar stressreducerande och stressförebyggande för sin 
egen del för att kunna leva och må bra inom yrket i framtiden. Hon nämner även att att hon 
tänker på hur hon prioriterar. Hon berättar även att genom hennes äldre kollegor så vet hon att 
arbetet har blivit tuffare genom åren. Därför menar hon att det är väldigt viktigt att arbeta 
förebyggande och använda det hon har lärt sig genom VGR, exempelvis hur man prioriterar 
och hur man väljer sitt mindset.  Från en hälsopedagogs perspektiv är förebyggande av stress 
uppskattat och att VGR är en bidragande faktor till reflektion kring stress anses positivt. Även 
att kollegorna är en bidragande faktor tyder på att personalen kan lära av varandra även när 
det handlar om förebyggande insatser.  
 
“Jag försöker arbeta väldigt mycket stressreducerande för min egen del, för att jag vet redan 
att det är ett så pass stressigt yrke” (Ip 3) 
 
För att kortfattat redogöra för personalens upplevda kunskapsutveckling lyfts reflektion, 
bemötande och kommunikation fram. Personalen har enligt utsagor ändrat sitt tankesätt där de 
medvetet tänker på att bemöta individer på ett visst sätt vilket skapar en medvetenhet och 
därigenom en kunskapsutveckling kring personalens bemötande Mer reflektion kring VGR är 
önskvärt inom arbetsplatsen vilket visar på en vilja och intresse till kunskapsutveckling. Det 
är tvivelaktigt om arbetssättet har ändrats sen VGR påbörjades, dock framkommer det att 
tankesättet hos personalen är under en förändringsprocess vilket tolkas som en 
kunskapsutveckling i sig, dock inget som kan mätas men däremot framkommer det under 
intervjuerna.  
 
6.1.2 Förutsättningar för kunskapsutvecklingen  
Utbildningstiden inom VGR kan variera från ca 7-15 månader, beroende på förskolans 
förutsättningar. Det som uppmärksammades under intervjuerna var att samtliga från 
personalen ansåg att utbildningstillfällena låg för långt ifrån varandra och att det föreligger en 
risk för att glömma delar av utbildningsmaterialet.  De som går utbildningen just nu sa att det 
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var ca 3 månader emellan varje tillfälle och de poängterade att de hann glömma av vad de 
hade pratat om. Samtliga av personalen ansåg att en rimlig tid mellan varje tillfälle skulle vara 
en månad. Om det inte skulle fungera i praktiken att ha tätare träffar, var ett önskemål att 
personalen skulle få mer tid mellan tillfällen till att kunna diskutera och reflektera med sina 
kollegor för att hålla det levande. En förutsättning för kunskapsutveckling är alltså 
regelbundna och tätare utbildningstillfällen samt tid till diskussion och reflektion. 

“...men det ända jag tycker är lite sådär är att det är så långt tid emellan.” (Ip 1) 

“...det är väldigt uppdelat... det är långt mellan gångerna, skulle vilja ha det mer samlat så 
man inte glömmer.” (Ip 4) 
 
Även om personalen är positiva till VGR så framkommer det tydlig under intervjuerna, att det 
behövs mer tid för reflektion och mer stöd från ledningen för att kunna bibehålla det dem lärt 
sig. När personalen som intervjuades fick fundera kring olika förutsättningar för att använda 
verktygen, introducerade genom VGR, uppfattades svaren som osäkra och personalen hade 
lite svårt att svara på den frågan. Det här beror på, enligt personalen, att de inte hade gått klart 
hela utbildningen.  
 
“Det behövs reflektion och hinna smälta det. Reflektion är väldigt viktigt för pedagoger just 
när man jobbar med kurser.”  (Ip 1)  
 
“Det jag kan tycka är väl att vi skulle kunna få ytterligare lite mer stöd och sporre från chefen 
att använda det i dialogen sinsemellan.” (Ip 3) 
 
Samtliga som intervjuades var nöjda med utbildningen och tycker att det var bra att få tid till 
att prata och öppna upp sig för sina kollegor. Det framkom även att det uppskattades när hela 
arbetslaget (4 olika avdelningar) var på utbildningen tillsammans istället för att vara 
uppdelade under förmiddag och eftermiddag. Dock var det bara vid första tillfället som hela 
arbetslaget kunde gå tillsammans. En från personalen beskrev fördelarna med att hela 
arbetslaget tillsammans är delaktiga i VGR vilket var att lärandet sker med hjälp av varandra 
och att respekterar för varandras olikheter skapas. Det tyder på att en praktikgemenskap 
uppnås där personalen utvecklas och lär sig i det sociala sammanhanget.  

“... man lär sig väldigt mycket om varandra, som är en jättebra grund för att kunna tolerera 
varandras olikheter. Och om man jobbar eller prioriterar annorlunda”. (Ip 3)   

Under intervjun framkommer ett önskemål om chefens delaktighet under APT 
(Arbetsplatsträff) där han får vara med under diskussionerna och där han kan ta till sig 
personalens tankar kring VGR. Chefen har gått utbildningen innan och det anses som en 
fördel. Det förväntas även att chefen ska fortsätta stöda personalen även efter utbildningen 
och att ingen ny utbildning borde påbörjas då det kan leda till att man släpper allt man lärt sig 
inom VGR. Ledningen har skapat möjligheten till att gå utbildningen och det i sig är en 
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satsning menar personalen. En timmes läsningstid inför varje utbildningstillfälle är möjligt 
och kan göras under arbetstid.  
 
“Sen är det väldigt bra att han är med och får höra våra tankar och reflektioner om det. Så det 
tycker jag är jättebra att han är med på tillfällena.” ( Ip 2) 
 
“De har sätt till att vi får gå på det här till att börja med och det är en satsning. Och även att vi 
får 1 timmes läsnings tid till materialet inför varje modul.”  (Ip 3) 
 
För att kort sammanfatta personalens förutsättningar för kunskapsutveckling, så betonas även 
här att tid för reflektion är viktigt och att det är önskvärt med tätare utbildningstillfällen. 
Personalen har även svårt att svara på vilka förutsättningar som fanns för att använda sig av 
verktygen från VGR, då de inte har gått klart hela utbildningen. Men de betonar även att det 
var positivt att chefen var delaktig under utbildningen. 
 
6.1.3 Verktyg som synliggörs under utbildningen 
 En fråga som ställdes under intervjuerna var “använder du dig av några pedagogiska verktyg 
från VGR i ditt arbete?” Samtliga från personalen svarade “Ryttaren och elefanten” som de 
hade tagit till sig från utbildningen. Elefanten föreställer människans emotionella och 
instinktiva sida och ryttaren är logiken som man oftast tror kontrollerar elefanten. Allt går bra 
så länge man följer elefantens spår, men när ryttaren försöker ta några steg i en ny riktning vill 
elefanten tillbaka till de gamla spåren som den är van vid att gå. Om ryttaren är riktigt 
bestämd kan det hända att elefanten går några steg i den nya riktningen.  

“Ryttaren och elefanten i olika situationer. Där jag är ryttaren eller elefanten. Det kopplar 
man. Och sen kommunikation och hur man bemöter folk.” (Ip 1) 
 
“Jag känner att jag har fått med mig många teoretiska verktyg som fungerar även i praktiken. 
Exempelvis ryttaren och elefanten. Och att andas ut, det mindfulla att vara i stunden.“ (Ip 3) 
 
Personalen berättar även om andra tankesätt och verktyg som de tagit med sig från 
utbildningen. Bland annat har de fått lära sig hur de på bästa sätt ska berömma barnets 
prestation. Hon nämner att det är något som hon har tänkt på redan innan utbildningen, men 
att det har blivit lättare att ta till sig och använda sig av nu. Hon förklarar att genom att prata 
med barnet om vad de har gjort, sen kan man även säga vad bra du  gjorde men att man väver 
in det i de andra med vad barnet har presterat.  
 
“Sista träffen så pratade vi om att man inte ska berömma tex åh vad du är duktigt, utan istället 
berömma för det barnet har gjort. “ (Ip 2) 
 
En från personalen beskriver hur hon har tagit till sig olika verktyg från utbildningen och hur 
hon använder sig av dem i sitt arbete. Bland annat genom att lära barnen vikten av att ha 
tålamod. Även om att det är viktigt att uppmuntra barnen till bättre självförtroende.  Det 
framkommer även att det öppna och låsta tankesättet är något som används med barnen och 
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att personalen i fråga förstår hur viktigt det är att försöka påverka hela tankesättet och inte 
bara situationen. Det låsta tankesättet innebär att man har en inställning kring kunskap och 
utveckling där man antigen född med det eller inte, att man antigen kan eller inte kan. Det 
öppna tankesättet innebär att man förstår att egenskaper är inlärda eller intränade och fokus 
ligger på vad man kan lära sig istället för vad man kan just nu. 
 
“Jo, men man tänker lite annorlunda, sen är det klart att man alltid har försökt att uppmuntra 
ett barn. Men det känns som man förstår vidden av hur viktigt det är att försöka påverka hela 
tankesättet och inte bara situationen. Kanske att man ytterligare blir lite mer fokuserad på att 
titta efter det än vad man var tidigare. “ (Ip 3) 
 
“Men däremot vet jag att vi ibland har tagit upp det här med det öppna och låsta tankesättet, 
att man har kunnat se det hos barnen.” (Ip 3) 
 
En av personalen från småbarnsavdelningen nämnde även att utbildningen har underlättat 
deras arbete genom att sätta ett gemensamt ord på ett visst tankesätt. Att det har underlättat 
deras diskussioner när alla direkt förstår vad som sägs utan att det blir fel eller missförstånd. 
Hon menade att det var lätt hänt när de tre som arbetar på avdelningen har olika 
utbildningsbakgrund. Hon förklarar att personalen redan innan utbildningen kunde se att 
barnen använda sig av det öppna eller låsta tankesättet, att vissa utav barnen är mer framåt och 
vill testa saker medan andra är mer passiva och rädda att försöka själva. Men hon menar att nu 
under utbildningens gång har personalen mer fått förståelse för vad det är dem har sätt hos 
barnen och att det blir lättare att diskutera med varandra när alla har samma  tankesätt och 
synsätt.   

“ Nu vet vi mer gemensamt vad vi menar, som gör att det går snabbare i diskussionerna när 
alla förstår precis vad jag säger.” (Ip 3) 
 
Under intervjuerna framkommer det även att vissa av personalen inte har reflekterat kring 
vilka verktyg de använder sig av och menar att vissa delar i VGR inte är relaterade till deras 
arbetssätt. En av personalen menar att hon inte relaterar sitt arbetssätt till VGR och tvekar på 
att hennes arbetskollegor förknippar arbetssättet till VGR. Hon menar även på att materialet 
riktar sig till skolan och elever och då känner  personalen sig inte lika delaktiga.   
 
“Om jag gör det så tänker jag inte på det kan jag säga. Man bara kör på.” (Ip 4) 
 
Sammanfattningsvis visas det att de verktyg som samtliga från personalen nämner 
är  “ryttaren och elefanten”. Personalen har tagit med sig teoretiska verktyg, men även ändrat 
sitt tankesätt genom bland annat mindset och det öppna och låsta tankesättet. Personalen har 
tagit med sig verktyg från utbildningen som de sedan använder sig av i sitt arbete. Som de 
uttrycker att de använder mer medvetet nu än innan utbildningen började. 
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6.2 Personal med avslutad utbildning 
Nedan redovisas resultat som kommit fram under intervjuerna  från personal med avslutad 
utbildning. 
6.2.1 Den upplevda kunskapsutvecklingen 
Under intervjuerna med fyra från personalen som har avslutat utbildningen Välmående Ger 
Resultat framkommer det vid flera tillfällen utsagor som tolkas att personalen har ändrat sitt 
tankesätt kring vissa saker inom arbetsplatsen och på det sättet utvecklats. Precis som 
personalen som är under utbildning, nämns det att frustrationen kring saker som de själva inte 
kan påverka eller hinna med har minskat.  Det här nämner en av personalen samtidigt som 
hon uttrycker att det har utvecklats ett annat synsätt på både barnen och arbetskollegorna. Hon 
menar på att det är många tankar och idéer som personalen på förskolan har förstått genom 
VGR.  

“Vi är inte så frustrerade över saker vi inte hinner längre utan mer faktiskt.. vi kan glädjas åt 
saker som vi faktiskt ser hända och lite annan syn på både oss själva och på barnen.” (Ip 5) 
 
“Och jag tror att det är mycket tankar och idéer som vi har förstått det är det här som är 
viktigt.” (Ip 5) 
 
En annan personal påpekar att utbildningen först och främst har bidragit till en självinstinkt, 
där hon väldigt ofta tänker på bemötandet och att hon ska bemöta folk så som hon själv vill bli 
bemött. För henne innebar VGR en resa inom sig själv där hon blev medveten om sättet hon 
bemöter folk på och menar att bemötandet har förändrats och att respekten har ökat jämfört 
med innan utbildningen. Den sista personalen som intervjuades styrker också vikten av gott 
bemötande. Även samspel, glädje och trygghet har ökat efter att just dessa värdeord 
presenterades via VGR, dock är personalen osäker på om det är den bidragande faktorn.  
 
“Vi bemöter varandra och barnen med ännu mer respekt än vad vi gjorde innan, skulle väl jag 
vilja säga.” (Ip 7) 
 
“...vi har samspel, glädje, trygghet, respekt är några utav våra värdeord. Egentligen kanske det 
inte har med detta att göra.” (Ip 7) 
Det framkommer att personalen samarbetar hela tiden och inte arbetar en och en. Att prata 
kring VGR är sällan förekommande, dock menar personalen att det kan förekomma 
omedvetet när personalen sitter med barnen. Hon uttrycker att VGR är ett förändringsarbete 
och att man förändrar sig själv genom ett annat tankesätt där personalen vågar utmana sig 
mer. Det nämndes även att personalen inte trodde att utbildningen skulle handla så mycket om 
dem själva och gå ner på djupet.   
 
“Och jag tycker att vi vågar göra saker, vågar utmanas lite och vi tänker såhär om vi låter 
barnet göra detta så ska vi se vad som händer.” (Ip 5) 
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“Det tror jag som sagt inte att vi var så förberedda på att det skulle bli så mycket personligt. 
Jag tror inte att vi förstår hur mycket vi som personer spelar roll utan...det är inte vi som 
pedagoger utan det är vi som människor.” (Ip 5) 
 
Att lärande och kunskapsutveckling sker genom att personalen hjälper varandra är 
förekommande på arbetsplatsen. Det visar sig att vissa från personalen kan ta till sig och 
använda vissa specifika saker från VGR mer än vad en annan arbetskamrat kan, vilket gör att 
de kan hjälpas åt och lära av varandra. En från personalen arbetar mycket med barn som har 
utländsk bakgrund och menar att VGR har bidragit till flera idéer där hon kombinerar tidigare 
verktyg med verktyg från VGR. 
 
“Men efter detta det har blivit  … verktygen har kommit från mig, mina idéer att jag kunde 
kombinera nu att jag kunde lite grann…” (Ip 5) 
 
För att sammanfatta den upplevda kunskapsutvecklingen hos personalen lyfts det framförallt 
fram att personalen har ändrat sitt synssätt och tankesätt gentemot barnen och kollegorna. 
Personalen har även tagit med sig vikten av bra bemötande till andra människor. Även 
samarbete är någonting som nämns under intervjuerna och som studien vill lägga fokus på. 
 
6.2.2 Förutsättningar för kunskapsutvecklingen  
När det gäller utbildningens upplägg visar det sig under intervjuerna att en från personalen är 
positivt inställd och menar att man uppnår en stor personligutveckling genom att delta i 
utbildningen Välmående Ger Resultat. Hon lyfter även fram meningsfullheten kring 
relevansen i utbildningsmaterialen relaterat till arbetsplatsen. Dock påpekas vikten av att 
använda sig av rätt ord i materialet och att ordet “skola” skulle kunna bytas ut mot “förskola” 
likadant som “elev” kan bytas ut till “barn” eller “förskolebarn”. Det här kan menar 
personalen, resultera i att personalen enklare känner igen sig i materialet.  
 
“...så det är stor personlig utveckling tror jag, när man har gått igenom det.  (Ip 5) 
 
“...att det är viktigt att det står förskolan och inte elev kanske för det är inte så vi säger  om 
våra förskolebarn, att de är elever utan att vi känner igen oss i materialet…” (Ip 5)   
 
Personalen betonade även att de var väldigt nöjda med att det fanns möjlighet till att hela 
arbetslaget fick gå utbildningen samtidigt och slapp delas upp. De nämner även att under 
utbildningen så åkte de iväg två dagar och bodde på hotell, där de fick tillfälle att komma 
varandra ännu närmre och kunde sitta och prata länge. En annan förutsättning som 
framkommer är att de flesta från personalen har arbetat många år tillsammans. Då de känner 
varandra väl och känner sig trygga med varandra, så resulterade det i att personalen vågade gå 
på djupet nästan direkt.  
 
“...det är ju härligt att få sitta tillsammans och man har större förståelse för varandra, men det 
kräver ju mycket utav en.” (Ip 5)  
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“På nåt sätt så blir det en samsyn det ska inte vara en skillnad på vilken avdelning barnen 
hamnar. Det tyckte vi var bra..att man fick gå alla tillsammans.” (Ip 5)  
 
Även personalen i den här gruppen berättar att de tyckte tillfällena var för långt ifrån 
varandra, att de skulle vara önskvärt att ha utbildningen mer intensivt för att hålla det levande. 
En annan återkommande önskning från personalen var att ha en återkoppling på utbildningen 
för att inte glömma, gärna från Region Halland som höll i utbildningen. Även att det hade 
varit bra om Region Halland kunde sammanställa det viktigaste från varje modul. Då det hade 
underlättat att integrera ny personal i det nya tankesättet och arbetssättet som personalen tagit 
med sig från VGR. 
 
“Att få ha nån återkoppling bara för att lyfta upp ens eget minne...” (Ip 5) 
 
“ tänker på ny personal också att man på nåt vis kanske att man plockar ut material.. som lite 
godsaker att det blir lite sådär...för att introducera ny personal i det.” (Ip 5) 
 
Under intervjuerna talades det även om vilka förutsättningar det funnits för personalen att 
arbeta med verktygen från utbildningen. Personalen anser att de har fått bra förutsättningar 
genom att få möjlighet att gå kursen, men att det behövs mer tid för reflektioner och 
diskussioner kring utbildningen. Mycket för att komma ihåg vad de har lärt sig och tagit fast 
på. En från personalen menar att det behövs allt finnas tid för att kunna sitta ner och prata, 
reflektera, planera och diskutera med sina kollegor oavsett om man har en utbildning som ska 
fortsätta eller inte.  
 
“Vi behöver alltid sitta ner och prata. Och detta är viktigt för oss, men efter detta så är det bra 
om vi får tid till att sitta ner och diskutera.” (Ip 6) 
 
“Du vet när man går ner i ett problem eller nåt sådant så kan man inte reflektera bra eller se 
sakerna först som man ska lösa, men när man sitter och pratar, det alltid ger bra resultat.” (Ip 
6) 
 
“Om det ska finnas en tanke...asså projektet ska ju finnas till… till förändring och att man vill 
ju nånting med det. Det är ju där förändringen sker när man omsätter det i våran verksamhet” 
(Ip 5) 
 
För att sammanfatta förutsättningar för kunskapsutveckling betonas  relevansen i 
utbildningsmaterialet som kan vara viktigt för att personalen enklare ska kunna relatera till 
arbetet. Vikten av att hela arbetslaget fick möjlighet till att gå på utbildningen tillsammans 
lyfts fram. Det visar sig att personalen anser att utbildningstillfällena är för långt ifrån 
varandra och att återkoppling från Region Hallands skulle vara bra för att bli påminda. Åter 
igen är tid till reflektion och diskussion något som önskas av personalen. 
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6.2.3 Verktyg som synliggörs under utbildningen 
En av personalen berättar att på deras avdelning arbetar de mycket fritt och utefter barnets 
eget inflytande, det enda som styr är mattiderna. På detta sätt blir det mer meningsfullt och 
utvecklande för barnen menar hon. Hon menar även att nu slipper både barnen och personalen 
känna sig tvingade till att utföra saker, som de upplevde förr när det arbetade mer inrutat och 
planerat. Samma personal förklarar även att innan utbildningen arbetade de mer 
problemorienterat, letade efter problem medan idag ser de mycket mer förmågor hos barnen. 
Samt letar mycket mer efter positiva saker och att personalen känner att de kan använda sina 
styrkor. 
 
“Jag tänker på det här att man letar förmågor och man letar mycket mer efter positiva saker 
mycket mer liksom. vi kan använda våra egna styrkor att man inte alls är så 
problemorienterad längre.“ 
 
Ett verktyg som personalen nämner att de använder sig av från VGR var att de “checkar av” 
varandra på morgonen med någon känsla, för att se hur personen mår. Men de använder sig 
även av att “checka av” om det är något som är tungt eller jobbigt på arbetet, för att kunna 
skilja på arbete och fritid. Kommunikation är något som lyfts fram och innebär att personalen 
pratar mycket med varandra och är måna om varandra. Ett annat verktyg som personalen har 
tagit med sig är att inte kritisera om det visar sig vara så att en arbetskamrat eller ett barn inte 
är bra på något. 
 
“Vi pratar mycket, hur känner du var tycker du, att man har kommunikation hela tiden med 
varandra och så löser man det allt eftersom.” (Ip 8) 
 
“vi kritiserar inte utan kan man inte då är det för jag inte har tränat tillräckligt mycket” (Ip 5) 
 
Det är även något som barnen har tagit efter och säger till varandra “men jag har övat, jag har 
tränat så nu kan jag” (Ip 5), istället för att tänka du är bra och du är dålig på vissa saker. Man 
tränar olika mycket på olika saker beroende på om man är intresserad av det eller inte. 
Personalen tror även att någonstans kanske de har lagt en grund hos barnen på hur man ser på 
varandra. En annan från personalen beskriver även att hon har märkt skillnad hos barnen att 
de är lugnare, har bättre förståelse för vad personalen säger till dem eller om det uppstår en 
konflikt mellan barnen. Värdeord är något som har blivit en del av personalens arbetssätt efter 
utbildningen.  
 
“Sen hade vi från början värdeord som vi lärde oss från början av “välmående ger resultat” 
öppenhet, respekt och sådant.” (Ip 7) 
 
“...det har kommit till efteråt det här värdeorden vi ska jobba utefter, så det är något vi har 
tagit med oss.” (Ip 7) 
 
Något annat personalen har tagit med sig är att de upplever sig som modigare och har vågat 
prova nya saker, både med barnen men även för egen del. En av personalen säger att hennes 
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arbetssätt har ändrats, då hon nu har fått en djupare insikt i hur viktigt det är att bemöta på rätt 
sätt och även hur man tilltalar en person. Hon nämnde även att personalens sätt att bemöta 
människor är viktigt då det speglas till barnen. En av personalen berättar att hon nu arbetar 
mer med att bekräfta en bra gärning hos ett barn, exempelvis om ett barn hjälper ett annat 
barn på med kläder. Hon menar att det är viktigt att man lyfter och bekräftar goda gärningar.  
 
“... att man tänker på hur man bemöter hela tiden.” (Ip 7) 
 
“Så det kan jag känna att nu gjorde jag något som var bra att vi växer i det. Och det är viktigt 
att man gör en god gärning och berömmer det.” (Ip 8) 
Sammanfattningsvis synliggörs olika verktyg i form av värdeord, “checka av” sina kollegor 
och att se förmågor istället för problem och vikten av att bemöta människor på rätt sätt då det 
speglas till barnen. Även att personalen känner att de har blivit modigare och vågar prova nya 
saker. Viktigt tänka på att uppmärksamma och ge beröm när någon gör en god gärning. 
 
6.3. Sammanfattande Analys 
Den upplevda kunskapsutvecklingen har visat sig vara positiv och det har visat sig att alla 
intervjuade från personalen har tagit till sig saker från utbildningen Välmående Ger Resultat, 
vilket har bidragit till att personalen reflekterar mer och även ändrat sitt tankesätt kring vissa 
situationer som uppstår. Reflektion är en faktor som nämns flera gånger under intervjuerna 
och som verkar vara välbehövlig inom utbildningen och verksamheten. Utbildningen har även 
bidragit till att personalen har insett vikten av samarbete mellan de olika avdelningarna. Med 
tanke på personalens kunskapsutveckling av tankesätt och arbetssätt relateras det till CoP som 
associeras med den sociokulturella teorin. Inom CoP tillämpas ny kunskap men kunskapen 
sprids även inom gruppen som har visat sig händer i studien.  
 
Som ovan nämnt är reflektion något som nämns flertal gånger under intervjuerna och är en 
förutsättning för fortsatt kunskapsutveckling. Tid till gemensam reflektion och mer 
kommunikation med chefen är ett önskemål för att kunna bibehålla lärandet av VGR. Genom 
att chefens stöd kan stärka empowerment hos personalen. Även samarbete genom 
gemensamma reflektioner och kompetensutveckling, alltså VGR, kan bidra till en stärkning 
av empowerment.   
 
Det har visat sig att personalens användning av verktygen är existerande dock framkommer 
det att personalen ibland omedvetet använder sig av verktygen. Det finns vissa saker som 
personalen använt sig av innan utbildningen, men efter utbildningen har de blivit mer 
medvetna om det. Samtidigt nämns att användningen av verktygen inte relateras till VGR av 
samtliga från personalen vilket kan bero på att de redan haft den kunskaperna innan 
utbildningen. Det kan tolkas att personalen lär och utvecklar sig hela tiden även om det 
kanske är omedvetet. Det här sker genom att de ingår i en praktikgemenskap och lär och 
utvecklas med hjälp av varandra. 
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7. Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och valda teorier samt 
begrepp. För att på ett överskådligt sätt kunna diskutera personalens utsagor samt se skillnader 
och likheter till personalen som gått utbildningen och de som går utbildningen nu,  delas 
personalen  upp i grupp 1 och grupp 2. Grupp 1 representerar personalen som går utbildningen 
under studiens genomförande och grupp 2 representerar personalen som avslutat utbildningen 
år 2015.  
 
7.1 Kunskapsutvecklingen och reflektion hos personalen 
Syftet med studien var att undersöka om personalen som är och har varit delaktiga i 
utbildningen Välmående Ger Resultat upplever en kunskapsutveckling.  
 
Resultatet i studien visar att reflektion är en viktig faktor att ta hänsyn till, för att personalen 
ska kunna uppleva en ännu större kunskapsutveckling än vad personalen framförde under 
intervjuerna. Både grupp 1 och grupp 2 tar upp vikten av reflektion och har önskemål om att 
få avsätta tid för reflektion kring VGR med avsikten att bibehålla lärandet samt utvecklas. 
Tidigare i studien har det nämnts att återkoppling och reflektion är viktigt för att olika 
kompetensinsatser ska bli framgångsrika. Både praktiska övningar och kontinuerlig 
återkoppling på arbetsplatsen menar Claesson (2015) är betydelsefullt för att en positiv 
förändring ska uppstå.  
 
Då kunskap, samarbete och utbildning ses som en mänsklig resurs och anges som 
grundläggande för ett hållbart arbetssystem (Palm, 2008) betonas vikten av att reflektera i 
grupp, alltså att hela arbetslagen avsätter tid för gemensam reflektion för att genom stöd och 
reflektion utvecklas. På det här sättet uppstår diskussioner och kommunikationen mellan 
personalen som kan gynna samarbetet och även bidra med en djupare förståelse för varandra 
och eventuellt kunna åstadkomma en bra och effektiv organisation (Tillberg, 2013). 
Personalen kan även stärka sin empowerment (Somech, 2005) om ledningen ger möjlighet till 
reflektionstid vilket kan leda till att personalen känner sig mer kraftfulla och motiverade vilket 
i sig kan öka välmåendet.  
 
Dock var det bara grupp 2 som hade möjligheten att gå utbildningen hela arbetslaget 
tillsammans, något som lyftes fram som väldigt positivt då samarbetet mellan avdelningarna 
blev bättre och enklare efter utbildningen. Det här tyder på att gemensam delaktighet ökar 
samarbetet i arbetslaget vilket i sin tur kan stärka arbetslagets empowerment och öka 
kompetensen i personalgruppen. Som tidigare nämnts kan personer som ingår i ett empowered 
arbetslag vara beredda att göra egna uppoffringar för att främja arbetslagets framgång 
(Somech, 2014). Det kan vara gynnsamt både för personalgruppen men även för barnen då 
personalen blir mer engagerade och kan skapa förutsättningar för välmående och flitigt 
använda sig av nödvändiga verktyg för att främja välmåendet hos barnen.   
 
Resultatet kring reflektion och återkoppling stämmer således väl överens med den tidigare 
forskning som Claesson (2015) och Palm (2008) presenterar som visar att tid till reflektion är 
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väsentlig för kunskapsutveckling. Dock uttrycker personalen att det är brist på reflektion 
vilket tolkas som ett hinder för kunskapsutveckling och kan leda till att endast den 
individuella kunskapsutvecklingen ökar eller kanske till och med stannar upp i samband med 
VGR. Om det här skulle ske riskeras en stillastående organisation och personalen som inte är 
motiverade och som inte känner sig stärkta, alltså empowered. Det medför en risk kring 
personalens välmående då utveckling och stärkning av arbetslaget relateras till empowerment 
i positiv mening. Detta kan i sig projiceras på barnens hälsa och välmående då det anses att en 
välmående och välfungerande arbetslag främjar barnens hälsa.  
 
För att undvika att kunskapsutvecklingen avstannar ska det gemensamma synsättet och det 
gemensamma tankesättet förbättras inom arbetsgruppen vilket i sin tur skapar en gemensam 
förståelse som kan generera nya utvecklingsmöjligheter inom arbetsgruppen. Den 
gemensamma kunskapsutvecklingen har även en inverkan på organisatorisk nivå då den enligt 
Claesson (2015) gynnar det organisatoriska lärandet som kan leda till en förändring av det 
organisatoriska arbetssättet. Det organisatoriska lärandet, eller kunskapsutvecklingen, är 
väsentligt då kunskapsutvecklingen inte stannar på individnivå utan utvecklas vidare och 
skapar en gemenskap och ett samarbete mellan olika delar i organisationen. 
 
Genom personalens uttalande om avsatt tid till reflektion tolkas det som en eftersträvan till 
kunskapsutveckling vilket tyder på att personalen är en grupp människor som har samma mål 
och intresse. Till det relateras teorin CoP som beskrivs av Wenger (2008) där individer med 
samma mål och intresse utgör en grupp där kunskap sprids och tillämpas. Personalen som 
ingår i gruppen har tagit nytta av varandras kunskaper och kompetenser som genom 
samarbete kan leda till en kunskapsutveckling. Även här återkommer empowerment (Somech, 
2005) och vikten av att stärka individer vilket personalen kan uppnå genom samarbete och 
reflektion.  
 
Det visar sig även att mer stöd från ledningen är ett önskemål, då i form av avsatt tid för 
reflektion kring VGR. Även här pekar resultatet på att reflektion är en förutsättning för 
kunskapsutveckling och detta tar stöd i det Wenger (2008) skriver när han redogör för 
kunskapsutveckling genom att utnyttja varandras kompetenser. Detta skulle personalen kunna 
ha möjlighet till om tid avsätts för reflektion. Då VGR är en regional satsning bör det även tas 
hänsyn till personalens utsagor, särskilt kring reflektion då det visar sig att det finns en 
relation mellan reflektion och kunskapsutveckling men även välmående då personalen genom 
reflektion och samarbete möjliggör stärkning av sin egen empowerment.  
 
Som det har nämnts innan så har Short och Rienhart (1992) skrivit om personalers 
empowerment i olika mätnivåer. Så hur kan dessa olika mätnivåer kopplas till resultatet? 
Beslutsfattande beskrivs som den nivå där personalen är delaktig i beslut som rör deras arbete. 
Beslutsfattande kan kopplas till personalens önskan om mer reflektionstid avsatt för VGR 
utbildningen, där personalen vill känna sig mer delaktiga men frågan är vilka möjligheter som 
erbjuds för att personalen ska kunna ta vissa beslut. Att personalgruppen önskar om mer 
delaktighet tyder på att de har viljan inom sig och vill utvecklas genom att vara delaktiga. Det 
i sig kan leda till utveckling och lärande med hjälp av varandra vilket kan stärka personalens 
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empowerment. Även om det finns utsagor som pekar på att reflektion är viktigt innebär det 
inte att personalen kan ta det beslutet att föra in mer reflektionstid. Det här är en uppgift som 
ledningen bör ägna sig åt och erbjuda personalen reflektionstid.  
 
Professionell tillväxt avser personalens uppfattning om arbetsplatsen erbjuder möjlighet till 
kunskapsutveckling. All personal från båda grupperna är tacksamma för att ha fått 
möjligheten till att gå utbildningen. Dock nämner grupp 2 att de känner ett behov av att få en 
återkoppling kring utbildningen, gärna från Region Hallands personal som höll i utbildningen. 
Personalen anser att det är viktigt för att inte glömma vad de har lärt sig och för att kunna öka 
sin kunskapsutveckling. Att delta i en utbildning innebär dock inte att en professionell tillväxt 
uppnås. För att uppnå detta är det som ovan nämnt viktigt att kunna erbjuda personalen det 
som behövs för att främja kunskapsökning och därigenom den professionella tillväxten (Short 
och Rienhart, 1992).  Det som kan erbjudas till personalen kan vara bland annat regelbundna 
möten med all personal för att öka empowerment, genom att personal stärker varandra och 
utvecklas av varandra, samtidigt som de känner ett stöd från ledningen. 
 
Även status är viktigt och handlar om att personalen samarbetar och har stöd från sina 
kollegor, båda grupperna säger att de kommit närmre varandra som kollegor på grund av 
VGR. Grupp 2 känner sig nöjda med att det fanns möjlighet till att hela arbetslaget kunde gå 
tillsammans på utbildningen, det har gjort så personalen känner sig tryggare och mer öppna 
mot varandra.  Således har arbetslaget blivit mer empowered som kan leda till att personalen 
är beredda att göra egna uppoffringar, för att på så vis främja arbetslagets framgång.  Grupp 1 
hade endast möjligheten att gå tillsammans som hela arbetslaget vid första tillfället. 
Personalen menade att de lärde sig av varandra när de gick alla tillsammans, vilket kopplas till 
Wengers (2008) teori CoP där kunskapen sprids inom gruppen. Båda grupperna var överens 
om att utbildningstillfällena var för långt ifrån varandra, ett önskemål som kom fram var att ha 
tätare träffar eller mer reflektionstid för att lättare ta till sig kunskapen från utbildningen.  
 
7.2 Olika verktyg från utbildningen och implementering av dem  
Resultatet gällande de verktyg som personalen har tagit till sig genom VGR har visat sig ha 
påverkat arbetssättet. Verktygen, eller artefakterna som utgör en interaktion mellan människor 
kallas mediering och benämns som centrala inom den sociokulturella teorin (Säljö, 2010). 
Tidigare i studien redogörs de tre olika termerna för artefakter: primära, sekundära och tertiära 
artefakter. De sekundära artefakterna, som i studien utgör verktygen som personalen får 
tillgång till genom VGR, har visat sig påverka de tertiära artefakterna som i studien utgör 
personalens tankesätt och arbetssätt. 
 
Ryttaren och elefanten, som är en sekundär artefakt, är ett förändringsverktyg som grupp 1 
nämner att de använder sig av. Ryttaren föreställer det rationella där förståelse och anledning 
till förändringen är centralt. Elefanten föreställer känslorna som måste följa hjärnan för att 
möjliggöra förändringsprocessen. Att förvänta sig en förändring genom att bara en av dessa är 
med under förändringsprocessen kan vara svårt då båda delarna behövs för att fullfölja 
förändringsprocessen. Personalen har genom det här verktyget blivit mer medvetna om sina 
tankar men har även skapat förståelse för barnens beteende.  
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Det intressanta är att samtliga av personalen i grupp 1 nämner “ryttaren och elefanten” medan 
grupp 2 inte nämner det alls vilket kan tyda på att det är något som grupp 1 nyligen fått 
presenterat och av den anledningen kommer ihåg det. Grupp 2 nämner däremot verktyg i form 
av värdeord så som samspel, glädje, trygghet och respekt. Dessa ord har enligt personalen 
spelat en stor roll i deras arbetssätt då trygghet, glädje och respekt på arbetsplatsen ökade. 
Arbetssättet ändrades även i grupp 1 genom att personalen uppmärksammade goda gärningar 
och bekräftade dessa gärningar hos barnen vilket i sin tur kan leda till att barnen känner stöd 
som sedan  kan öka barnens empowerment. Att öka eller stärka barnens empowerment kan ha 
en hälsofrämjande inverkan då empowerment är relaterat till självtillit, deltagande, samarbete, 
egenkontroll och kompetens. Empowerment kan enligt Somech (2005) öka kvaliteten kring 
elevernas skolprestation. Även om studien berör förskolebarn, och inte elever, anses det vara 
angeläget att arbeta stärkande redan hos barn i förskolan för att i tidig ålder stärka barnen och 
främja ovan nämnda faktorer.   
 
Slutligen tolkas det att verktyg presenterade av VGR genererar i ändrat arbetssätt och ändrat 
tankesätt hos personalen på förskolorna. Även om syftet med studien var att bland annat 
studera användningen av verktyg presenterade av VGR, resulterade intervjuerna i att även 
andra mervärden visades. Ett exempel är att personalens arbetssätt och tankesätt ändrades. De 
blev mer medvetna och deras förståelse ökade. Bemötandet mot annan personal, men även 
barnen, ändrades i samband med VGR. 
 
Personalens intresse och relation till ett visst verktyg kan påverka tillämpningen i praktiken då 
människor tenderar att lättare ta till sig något som är av intresse och som är relevant. Således 
är det även viktigt att anpassa utbildningsmaterialet till förskolorna som innebär att ändra 
vissa ord så som “skola” till “förskola” och “elev” till “förskolebarn”. Även om studien visar 
att verktygen är aktuella hos samtliga av personalen, vill studien lyfta fram att hälsoinsatser 
med nya metoder inom skolor är komplicerade insatser där det krävs tid och tålamod för att 
kunna se fördelarna (Guldbranson, 2007). Trots det här visar det sig att personalen i grupp 1 
utvecklas och tar med sig olika verktyg redan efter tre utbildningstillfällen. 
 
Dilemmat uppstår när det kommer till att bibehålla och öka kunskapsutvecklingen. För att 
kunna mäta implementeringen av en ny metod krävs först och främst 3-4 år för att metoden 
ska implementeras (Greenhalgh m.fl. 2004). Av den anledningen utfördes ingen mätning av 
implementeringen av VGR på förskolorna. Dock är det här något som kan utföras i ett senare 
skede. Skulle det visa sig att mer än hälften av personalen använder sig av metoden, alltså 
verktygen presenterade av VGR, innebär det att den nya metoden är implementerad och 
kommer att bli en rutin inom ytterligare  1-2 år. För att implementeringen ska bli lyckad är det 
viktigt med en stödjande organisation och ett effektivt ledarskap (Fixsen m.fl. 2005). 
 
7.3 Metoddiskussion 
Respondenterna, eller personalen, i studien uppfattas som ganska lika då de uttrycker sig i 
samma omfattning vilket har gjort att studiens resultat stärks då vissa utsagor nämns av flera 
ur personalgruppen som intervjuades. Eriksson-Zetterquist och Arhne (2015) nämner att när 
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man använder sig av kvalitativa metoder så behövs det inte så många respondenter, det kan 
räcka med sex till åtta personer ur en särskild grupp.  Respondenterna är dock endast kvinnor 
så någon jämn könsfördelning i studien är inte aktuell och kan inte diskuteras. Dock har inte 
kvalitativa metoder fokus att generalisera, så är detta inte relevant för studien Eriksson-
Zetterquist och Arhne (2011). Åldern på respondenterna redovisas inte i studien på grund av 
etiska principer då det skulle finnas en risk för att avslöja deras identitet.  
 
Personalen har arbetar inom förskolan mellan 3 år till 30 år och har därmed olika mycket 
erfarenhet vilket kan vara en bidragande faktor till huruvida individen tar till sig en ny metod 
och implementerar den i sitt arbetssätt. En annan bidragande faktor kan också vara att 
personalen på förskolorna besitter olika utbildningsbakgrunder där vissa är förskolelärare och 
andra är barnskötare vilket innebär att de endast har en gymnasial utbildning som kan 
innebära att pedagogiken inte ingår i utbildningen på samma sätt som den eventuellt gör i 
förskolelärare utbildning. Dock är det här inget som framkommer under intervjuerna och det 
blir ganska svårt att diskutera det då det endast kan diskuteras kring olika antagande.  
 
För att öka reliabiliteten i studien anses det att ett annat metodval hade varit lämpligt där 
användning av enkäter skulle kunna bidra till att studien kunde mätas på ett annat sätt, dvs 
studien kunde ha varit en kvantitativ studie. Samtidigt gjordes den kvalitativa studien för att 
komma åt personalens personliga utsagor och uppfattningar där de fick en chans till att 
förklara och utveckla sina svar istället för att fylla i en enkät som inte alls är lika omfattande 
som intervjuer. Svensson och Ahrne (2011) menar att intervjuer kan ses som en ovärderlig 
metod, då det kan fånga människors upplevelser, som inte går att uppnå på samma sätt med 
hundra enkäter. Tyvärr uppstår det hinder vid generalisering av resultatet vid kvalitativa 
studier. Ifall urvalet av respondenter ändrades till ett bredare urval kanske generalisering 
skulle vara aktuellt.  
 
Intervjufrågorna styrdes delvis av kontaktpersonen på Region Halland och delvis försökte vi 
konstruera frågorna på bästa möjliga sätt för att skapa utrymme till utförliga och motiverade 
svar av respondenterna. Ifall studien hade bestått av stängda intervjufrågor finns det en risk 
med att personalen inte hade haft lika stor möjlighet till att motivera och utveckla sina svar, 
likaså hade intervjuaren inte haft möjlighet att ställa följdfrågor. Att vissa intervjufrågor var 
styrda upplevs inte som ett hinder i studien och inte heller kan det ha påverkat studiens 
resultat då det anses att studien har ett ganska tydligt resultat som kan utvecklas och studeras 
vidare på. Dock finns medvetenheten om att vissa frågor upplevdes som otydliga av 
respondenterna då det uppstod en svårighet att relatera frågorna till VGR. Istället relaterades 
vissa intervjufrågor till personalens arbetsplats, alltså förskolan. Dessa utsagor hade inte 
funktion i själva studien, dock upplevdes det som positivt då det gav en helhetsbild till 
intervjuaren.  
 
7.4 Implikationer och förslag på vidare forskning 
Resultatet i den här studien kan ses som ett stöd till Region Halland för att vidareutveckla 
Välmående Ger Resultat. Från resultatet av studien framkommer vikten av reflektionen och 
ett tips till Region Halland kan vara att redan från början i utbildningen planera in 
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reflektionstid för personalen efter varje tillfälle, detta så även rektorn/organisationen är 
medvetna om vad som krävs för att personalen ska ha lättare för att kunna omsätta 
utbildningen i sitt arbetssätt. Ett annat tips är att försöka  skapa möjlighet till att hela 
arbetslaget kan gå utbildningen tillsammans för att det ska bli ett bättre samarbete mellan 
avdelningarna, men även för att ta  del av varandras kompetenser så mycket som möjligt.  
 
Som har nämnts innan så undersöker den här studien endast två förskolor och deras 
uppfattningar kring utbildningen. Vidare forskning hade varit intressant att göra på skolor 
istället för att se om resultatet bli annorlunda, även ett större urval hade varit intressant att 
studera. Men då denna studie hade begränsat med tid så blev urvalet bara två förskolor och 
således åtta förskolepersonal.  

8. Slutsats 
Resultatet i studien visar att reflektion är en viktig faktor att ta hänsyn till och försöka 
implementera i personalens arbetssätt. Kunskapsutvecklingen har visat sig på olika sätt, både i 
personalens arbetssätt men även kring deras tankesätt. Genom att möjliggöra utveckling inom 
personalgruppen möjliggörs även den organisatoriska utvecklingen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



Erika	Edqvist	&	Adna	Zulum	
	

32	

Referenslista 
 
Ahrne, G & Svensson, P (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, G & 
Svensson, P. (red) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. sid 17-33  
 
Andersson, S. (2015). Om positivism och hermeneutik. En introduktion i vetenskapsteori. 
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Askheim, O-P & Starrin, B. (2007). Empowerment - i teori och praktik. Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. 
 
Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och 
teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteraratur AB 
 
Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2011).  Intervjuer. I: Ahrne, G., & Svensson, P. (red.). 
Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB, ss.  36-57   
 
Hargreaves, A. (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 
Cambridgre: University Press. 
 
Svensson. (2011).Teorins roll i kvalitativ forskning. I: Ahrne, G., & Svensson, P. (red.). 
Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB, ss.  182-193 
 
Säljö, R. (2010). Lärande & kulturella redskap - Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 
Norsteds: Falun. 
 
Wenger, E. (2008). Communities of Practice - Learning, Meaning and Identity. Cambridge: 
University Press 
 
Litteratur från Internet 
Bättre Skolor (2016) 
Hämtad: 2016-05-28 http://www.battreskolor.se/ 
 
Claesson, A. (2015). Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling - överföring 
av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg. Lic-avh. Örebros 
universitet. Örebro Univ. Hämtad: 2015-05-15 
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:814639/FULLTEXT01.pdf 
 
 
 



Erika	Edqvist	&	Adna	Zulum	
	

33	

Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O. & Barnekow 
Rasmussen, V. (eds) (2004) Young People’s Health in Context. Health Behaviour in School-
aged. Hämtad: 2015-14-26  
http://www.who.int/immunization/hpv/target/young_peoples_health_in_context_who_2011_2
012.pdf?ua=1 
 
Fixsen, D.L., Naoom, S.F., Blase, K.A., Friedman, R.M. & Wallace, F. (2005) 
Implementation research: A synthesis of the littrature. Tampa, FL: University of South 
Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, The National Implementation 
Research Network. 
Hämtad: 2015-05-02 http://ctndisseminationlibrary.org/PDF/nirnmonograph.pdf 
 
Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P. & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of 
innovations in service organisations. Systematic review and recommendations. The Milbank 
Quarterly, 82, 581–629. 
Hämtad: 2016-05-17 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2690184/ 
 
Guldbrandson, K. (2007). Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma 
konst. Statens folkhälsointitut. Hämtad: 2016-05-15  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21418/R200720_implementering_web0809.p
df 

Holmström, M-R. (2013). The Health Dialogue concept Schoolchildren´s Self-Reported-
Health in a Swedish Context. Diss. Mittuniversitetet. Sundsvall: Mittuni. 
Hämtad: 2015-05-11 http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:659998/FULLTEXT03.pdf 
 
Korp, P. (2006). Health on the Internet: implications for health promotion. Vol.21 no.1 2006, 
ss. 78–86. Hämtad: 2016-05-20 http://her.oxfordjournals.org/content/21/1/78.full.pdf+html 
 
Nilsson, P. (2010). Enchance your workplace! A dialogue tool for workplace health 
promotion with a salutogenic approach. Diss.  Lunds Universitet. Malmö: Media-tryck. 
Hämtad: 2016-05-15 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1699408&fileOId=17008
21  
 
Palm, K. (2008). Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga 
resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling. Diss. Kungliga Tekniska Högskolan. 
Visby: Visby Produktion & Distribution. Hämtad: 2016-04-26 http://kth.diva-
portal.org/smash/get/diva2:13301/FULLTEXT01.pdf 
 
Region Halland (2016). 
http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/folkhalsa/regionalt-arbete/barn-
och-unga/valmaende-ger-resultat/ Hämtad 2016-05-28  
 



Erika	Edqvist	&	Adna	Zulum	
	

34	

 
Short, P. M, & Rinehart J. S. (1992). School participant empowerment scale: Assessment of 
level of empowerment within the school environment. Educational and Psychological  
Measurement, 52, 951-960 
     
Skolverket (2016) 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193349!/Menu/article/attachment/nilsson_web131003
ny.pdf  Hämtad: 2016-05-28 
 
Somech, A. (2005). Teachers’ Personal and Team Empowerment and Their Relations to 
Organizational Outcomes: Contradictory or Compatible Constructs? Vol. 41, No. 2. ss.237-
266. Educational Administration Quarterly.  
Hämtad: 2016-05-17   
https://www.researchgate.net/publication/249684343_Teachers'_Personal_and_Team_Empow
erment_and_Their_Relations_to_Organizational_Outcomes_Contradictory_or_Compatible_C
onstructs 
 
Sweeting, H. and West, P. (2003). Sex differences in health at ages 11, 13 and 15, Social 
Science and Medicine, 56, 1, 31–9. 
Hämtad: 2016-05-11 http://eprints.gla.ac.uk/2726/1/paper5.pdf 
 
Tillberg, U. (2003). Ledarskap och samarbete - En jämförande fallstudie i tre skolor. Diss. 
Ekonomiska foskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: Elanders 
Gotab. Hämtad: 2016-05-24 
http://hhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:421033/FULLTEXT01.pdf 
 
Vetenskaprådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Hämtad 2016-04-25 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
    
Walsh, A. (2009). Modes of Reflection: Is it possible to use both individual and collective 
reflection to reconcile the “three-party knowledge interests” in workplace learning? 
European Journal of Education, Vol. 44, No. 3, 2009, Part I 
 
Warne, M. (2013). Där eleverna är. Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för 
hälsa. Diss. Avdelning för hälsovetenskap, Mittuniversitetet. Sundsvall: Mittuni. 
 
WHO. (2003) 
Hämtad: 2016-05-30 http://www.who.int/about/definition/en/print.html 
 
Åsberg, R. (2000). Ontologi, epistemologi och metodologi. En kritisk genomgång av vissa 
grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. IPD rapport nr 2000:13. 
Göteborgs universitet. 
 



Erika	Edqvist	&	Adna	Zulum	
	

35	

 
 
 

Bilaga 1 
VGR processen 

 
Bild 1. Upplägget i Välmående Ger Resultat och de olika modulerna.  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 
2. Har du någon utbildning? 
3. Hur kan en typiskt arbetsdag se ut? 
4. Hur upplever du upplägget i Välmående ger resultat? Något som kan 

förbättras?  Saknade du något under utbildningen? Några tips? 
5. Vad innebär det att vara med i projektet/utbildningen? På vilket sätt arbetar ni 

tillsammans för att omsätta utbildningen i praktiken? 
6. Vilken roll har dina arbetskollegor gällande tillämpningen av det nya arbetssättet? 
7. Har ditt arbetssätt ändrats något under/efter utbildningen? 
8. Vilka pedagogiska verktyg använder du dig av i arbetet och vad har dessa verktyg för 

betydelse? beskriva verktygen, jobbar ni med de? Hur använder ni de? 
9. På vilket sätt anser du att ledningen/rektorn stödjer/hjälper dig med att utvecklas? 
10. Märker ni någon förändring i reaktionen/beteendet från barnen när ni använder er av 

verktygen från Välmående ger resultat? 
11. Vilka förutsättningar har, enligt dig, funnits för att arbeta med verktygen ?  
12. Är det något särskilt som du har tagit fasta på?    
13. Finns det något du behöver för att bibehålla det nya arbetssättet? 

 
Följdfrågor: 
Kan du utveckla? 
Hur menar du då? 
Kan du berätta mer? 
Kan du ge något exempel? 
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