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Abstract 
The aim of this dissertation was to interpret and analyze how pre-

school teachers described their professional skills and to deepen un-

derstanding about this. Two questions were used to achieve this aim. 

The first question concerned what preschool teachers talked about re-

garding their experiences work in praxis. The second question con-

cerned the manner in which preschool teachers' individual and collec-

tive reflection could contribute to new insights regarding their profes-

sional skills. Based on the three different forms of knowledge that Ar-

istotle inspired: episteme, techne and fronesis skills can be said to 

consist of both theory and to a high degree, of practice in which the 

various forms both interact as complementary. Thus it is not enough 

merely to have scientific knowledge (episteme), or to know how 

something should be done only by general rules and principles 

(techne) to possess a skill. Rather professionalism is largely character-

ized by fronesis, a concept that can be translated as practical wisdom, 

and it cannot always be put into words. Dewey has highlighted the im-

portance of reflection over every day conduct as an important tool to 

both broaden and alter the quality of practice work in praxis. In order 

to fulfill answer the aim of the dialogueseminar method was seen as a 

viable approach to collect empirical data. The emphasis of the method 

was to continuously reflect, both individually and in interaction with 

others and then share stories about their experience of practical work 

in praxis. The results showed that preschool teachers' professional 

skills emanated from their own life-world experience. Through this it 

was possible to focus and link practical action to two prominent 

themes. The themes were: expectations and approach and they de-

scribing the basis for the practical conduct preschool teachers related 

to and put into various concrete settings from the context they were 

operating in. Based on the study's second question, reflection was 

highlighted as both important and central to raising awareness of- and 

making new insights visible. According to preschool teachers, it had 

been enriching and energizing to be given opportunity to do this and 
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the reafter to share their thoughts about their profession in dialogue. 

The results showed that preschool teachers' professional skills, with a 

focus on practical work, could both be widened and developed. Partly 

through individual reflection, but above all through collective reflec-

tion and conversations. 

Key words: preschool teachers, professional skills, reflection, tacit 

knowledge, dialogueseminar method 
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Förord  

Min vandring genom detta licentiatarbete började hösten 2013 när jag som 

kommundoktorand blev antagen till doktorandstudier vid Mälardalens Högs-

kola. Ni är många personer som har betytt mycket för mig under dessa år och 

som jag därför riktar ett särskilt tack till. Inledningsvis vill jag tacka Anders 

Garpelin som uppmuntrade mig att söka doktorandtjänsten och som sedan 

uppmuntrat mig under vägens gång. Kerstin Åman, för att du tog dig tid i ett 

tidigt skede att läsa igenom min forskaransökan och ge värdefull återkoppling 

på texten. Därefter har du varit engagerad och bidragit med både din kunskap 

och klokhet i många samtal tillsammans med mig. Därefter vill jag sända mitt 

varmaste tack till alla förskollärare som varit med i studien. Utan er hade det 

inte blivit den här texten. Sedan vill jag tacka min huvudhandledare Anette 

Sandberg som varit med hela detta arbete. Du har gett mig en stor frihet i att 

pröva att utforska mitt ämne samtidigt som du har läst och gett goda råd för 

att leda mig framåt i arbetet liksom ett antal flera utmaningar som nu fört mig 

mot mitt mål. Du har genom ditt förhållningssätt gjort mig väl förtrogen med 

mitt forskningsämne. Jag vill även tacka min handledare Eva Ärlemalm-

Hagsér som läst och granskat mitt arbete under tidens gång och villigt svarat 

på mina frågor. Kerstin Bladini har engagerat tagit del av min text och gett 

mig ovärderliga synpunkter som lett mig upp på vägen när jag framför allt i 

början inte hade någon tydlig riktning. Likaså har mina forskarstuderandekol-

legor inom BUSS (Barn och unga i skola och samhälle) vid Mälardalens Hög-

skola varit viktiga och gett mig värdefulla tankar kring min text. Anne Lillvist, 

som läst mitt 10 % manus och genom sitt förhållningssätt bidrog till att det 

blev en dialog mellan oss båda. Vid slutseminariet bidrog Ingrid Engdahl till 

att mitt manus kunde utvecklas. Gun-Mari Wetso bidrog med tankar och frå-

gor som möjliggjorde för mig att reflektera över vad jag ytterligare behövde 

synliggöra i texten.   
Ett annat forum som har varit betydelsefullt för mig är nätverket kring dia-

logseminariet som form. I det sammanhanget vill jag rikta mitt tack till Lotte 
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Alsterdal, som inte finns längre bland oss, Lotta Victor Tillberg, Birgitta Sah-

lin och Gunn Mollberger Hedqvist som bidragit med tankar och reflektioner 

kring dialogseminariet som form och aspekten yrkeskunnande.  

Vidare har mina kollegor på avdelningen för specialpedagogik vid UKK 

uppmuntrat mig på olika sätt, bland annat har min tidigare chef Christina 

Lönnheden pushat och stöttat mig då det varit uppförsbackar på vandringen. 

Tack! Min nuvarande chef Maria Karlsson har bidragit med stöd i form av 

både utökad tid för att kunna slutföra detta arbete, och heja på rop under tidens 

gång Tack för det. 

Tina Hellblom Thibblin kom med mig på den sista biten på den här vand-

ringen. Ditt positiva förhållningssätt, ditt engagemang och dina tankar kring 

min text då du åtog dig den slutgiltiga läsningen har varit extra värdefull för 

mig i processen mot målet. Tack för ditt stöd och dina slutgiltiga reflektioner. 

Tack Margareta Sandström för din mycket noggranna språkliga granskning 

och den snabba responsen tillbaka till mig. Tack Gunnlaugur Magnusson för 

att du läste mitt engelska abstrakt med din noggranna blick för det engelska 

språket. Precis i slutskedet har jag fått fint pedagogiks stöd av Per Nyström på 

biblioteket vid Mälardalens Högskola, tack. 

 Slutligen vill jag tacka familj och vänner. Jag börjar med att tacka mitt 

sociala nätverk där ni är många som bidragit till att jag har fått den nödvändiga 

distansen till mitt arbete genom samtal och skratt. Tack till dig Cattis och alla 

de gånger vi ställt oss på yogamattan och yogat tillsammans.  

Till sist vill jag tacka min fina familj. Svante för din kärlek, omtanke och 

all uppmuntran som du gett mig. Lovisa, Jonatan och Fredrika som tvingat 

mig till att släppa jobbet för att också vara mamma till er, det jobbet som jag 

trots allt älskar högst av allt!  

 

Nu är jag nära slutet på den här vandringen. 

 

Våren 2017. 
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1. INLEDNING 

Detta licentiatarbete tar sin utgångspunkt från aspekten yrkeskunnande. Yr-

keskunnandet framstår som angeläget att lyfta fram i dagens mångfacetterade 

verklighet (Alsterdal, 2016). Samtidigt som det enligt Liberg (2005) inte låter 

sig fångas på ett enkelt sätt. Liberg ger en antydan om hur komplex hon anser 

den verklighet vi till vardags lever och verkar i är.  

En möjlig förståelse för aspekten yrkeskunnande har jag hämtat från Sve-

naeus (2009) som poängterar att teoretisk kunskap många gånger är av bety-

delse för att kunna utöva ett yrke. Det som kännetecknar ett yrkeskunnande 

bygger dock, enligt Svenaeus, framförallt på en personligt erövrad kunskap 

som utgår ifrån tidigare erfarenheter, egna värderingar och föreställningar. 

Genom en persons alla tidigare erfarenheter har det praktiska handlandet in-

karnerats i kroppen och befästs som en viss färdighetskunskap, menar Johan-

nessen (1999, 2002). Hammarén (1995, 1999) tillägger att yrkeskunnandet 

även många gånger innefattar omdömeskunskap. Mer specifikt handlar yrkes-

kunnande enligt Victor Tillberg och Tillberg (2011) om att den teoretiska kun-

skapen får liv och mening genom att utövas i praktiskt handlande där just egna 

värderingar och omdömeskunskap ryms. Utifrån ovanstående har mitt intresse 

vuxit fram att närmare studera hur förskollärare genom ett inifrånperspektiv 

beskriver sitt yrkeskunnande när de riktar blicken mot de egna mångfacette-

rade erfarenheterna av sitt praktiska handlande i sin yrkespraxis.  

I nuvarande läroplanstext för förskola, (Skolverket, 2016) och förskole-

klass (Skolverket, 2016) framhålls att förskolläraren genom sin formella kun-

skap ska kunna främja barns utveckling, samt lägga en grund för barns livs-

långa lärande. Likaså lyfter skollagen (2010:800) fram att det är förskollära-

rens ansvar att bidra till detta genom att stimulera och utmana barn i deras 

lärande. Utifrån dessa uppdrag behöver förskolläraren således ha både teore-

tisk kunskap och vara förtrogen med att veta vilket pedagogiskt praktiskt 

handlande som kan ses som mest adekvat för situationen. Detta synliggör 

också Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) som pekar på vikten 
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av att förskollärare inom ramen av sitt uppdrag behöver ha kunskaper inom 

många olika områden för att kunna organisera och genomföra en pedagogisk 

verksamhet.  

Skollagen (2010:800) slår fast att undervisningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Vad innebär det att förskollärare ska ha be-

prövad erfarenhet? I skollagen definieras inte begreppet närmare. Däremot an-

tyds att beprövad erfarenhet är sammankopplad med den nödvändiga prak-

tiska erfarenhet förskollärare behöver ha inom området för att kunna möta och 

främja barns utveckling och lärande. En utmaning som Alsterdal (2016) och 

Pröckl (2016) pekar på blir att ta sig an förskollärarnas erfarenheter och se 

dem som en viktig resurs för den beprövade erfarenheten. En anledning till 

detta kan vara det Victor Tillberg, (2014), Josefson (2001) och Pröckl (2016) 

uppmärksammar genom att den vetenskapliga och akademiska traditionen 

ofta värderas högre än det yrkeskunnande som finns inom förskollärares prak-

tiska handlande. I det sammanhanget är det av betydelse att förskollärare upp-

märksammar och blir mer medvetna om sitt praktiska handlande, inte minst 

då den enligt Josefson (2001) betonas att den beprövade erfarenheten har fått 

en underordnad position.  

Dewey (1997, 2008) framhöll reflektionens betydelse som en grund till att 

såväl medvetandegöra som att synliggöra och utveckla sitt yrkeskunnande. På 

så vis kan såväl enskild som kollektiv reflektion i dialog med andra ses som 

en förutsättning för att den egna erfarenheten ska bli beprövad (Bohm & Peat, 

1996; Josefson, 2001; Skolverket, 2013). Denna inledning leder läsaren vidare 

mot föreliggande studies syfte och frågeställningar. 
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1.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att tolka och analysera hur förskollärare beskriver 

sitt yrkeskunnande samt att fördjupa förståelsen kring detta. Syftet har under-

sökts med hjälp av följande frågeställningar: 

 

 Vad berättar förskollärare som arbetar i förskola och i förskoleklass 

om sina erfarenheter kring sitt praktiska handlande?  

 På vilket sätt kan förskollärarnas individuella och kollektiva reflekt-

ion ha betydelse för nya insikter kring deras yrkeskunnande?  

1.2 Studiens disposition 

Föreliggande licentiatstudie omfattar sex kapitel. 

I kapitel ett presenteras inledningsvis vad som ska studeras, samt studiens 

syfte och frågeställningar.  

I kapitel två redovisas den bakgrund som ses som relevant för studien, där 

först didaktikens betydelse för förskollärarnas yrkeskunnande berörs. Därefter 

ges en tillbakablick över förskolan som verksamhet samt hur olika krav ställts 

på förskollärares yrkeskunnande fram till idag då förskolan fått ett förändrat 

uppdrag som pedagogisk verksamhet. Vidare berörs hur förskollärarrollen 

idag uppfattas utifrån främst svensk forskning. Likaså synliggörs den beprö-

vade erfarenheten närmare genom att förskollärare ges tid och möjlighet att 

reflektera över sitt praktiska handlande. För detta arbete underlättar det om 

förskollärare har ett yrkesspråk. Därefter synliggörs förskollärares yrkesspråk 

samt dialogens betydelse. Kapitlet avslutas med en diskussion om lyssnandets 

etiska betydelse.  

I kapitel tre presenteras studiens teoretiska utgångspunkter.  

I kapitel fyra redogörs för dialogseminariemetoden. Därefter följer en re-

dogörelse för hur studiens empiri har tolkats, bearbetats och analyserats. Slut-

ligen diskuteras studiens trovärdighet samt de forskningsetiska aspekterna 

som beaktats i studien.  
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I kapitel fem presenteras studiens resultat. Resultatbeskrivningen består av 

två teman utifrån den första frågeställningen som innefattar förväntningar och 

bemötande. Utifrån studiens andra frågeställning beskrivs vilken betydelse 

förskollärarnas individuella och kollektiva reflektion kan ha för betydelse för 

nya insikter kring deras yrkeskunnande.  

I kapitel sex följer studiens metod- och resultatdiskussion. Diskussionen 

sker utifrån bakgrund, de teoretiska utgångspunkterna samt utifrån studiens 

empiri.  

1.3 Centrala begrepp i studien 

Begreppen kunskap, kompetens och yrkeskunnande behöver närmare tydlig-

görs för att läsaren ska förstå dessa i denna studies sammanhang. Begreppet 

kunskap kan ses som synonymt med såväl kompetens som kunnande, men det 

finns vissa skillnader mellan dessa. Kompetensbegreppet har inledningsvis 

använts synonymt med yrkeskunnande då flera forskare jag relaterar till an-

vänt begreppet. Utifrån Haldin-Herrgårds (2005) definition innefattar kompe-

tens en persons potentiella handlingsförmåga i relation till en uppgift eller si-

tuation. Kompetens kan då förstås som att yrkespersonen har adekvata och 

relevanta förmågor att praktiskt handla i det egna yrkessammanhanget. Yrkes-

personen har därmed utvecklat ett yrkeskunnande. 

Föreliggande studiens kunskapsteoretiska perspektiv är inspirerade av 

Aristoteles (1962, 1967) tredelade kunskapsindelning, episteme, techne och 

fronesis som leder fram till att synliggöra ett yrkeskunnande där fokus är prak-

tiskt handlande. Utifrån den aristoteliska vägen med fronesis i förgrunden har 

jag även vänt mig till Johannessen (1999, 2002) aspekter av kunskap där han 

berör färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskunskap som ses inbegripa ett 

förhållningssätt kring praktiskt handlade i en yrkespraxis. Studiens kunskaps-

teoretiska indelning kommer närmare att presenteras i kapitel tre där de teore-

tiska utgångspunkterna belyses. Likaså kommer reflektionens betydelse när-

mare att beskrivas i kapitel tre och fyra som ett centralt begrepp i studien och 

som en förutsättning för att synliggöra yrkeskunnande med fokus på praktiskt 

handlande.  
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2. BAKGRUND  

I det här kapitlet berörs först didaktik i relation till förskollärarnas yrkeskun-

nande. Därefter riktas uppmärksamheten mot förskolans förändrade uppdrag 

som verksamhet ur ett historiskt perspektiv fram till idag där olika samhälls-

förändringar har bidragit till att förskollärares yrkeskunnande har belysts på 

olika sätt beroende på den pedagogiska verksamhetens utformning. Nästa ru-

brik berör hur förskollärarrollen uppfattas idag utifrån främst svensk forsk-

ning. Genom att förskollärare ges tid och möjlighet till att reflektera över sitt 

praktiska handlande kan förskollärares beprövade erfarenhet synliggöras. Det 

redovisas under nästkommande rubrik. Följande rubriker synliggör att reflekt-

ionsarbetet underlättas om förskollärare har utvecklat ett yrkesspråk när de i 

dialog med andra ska verbalisera, begreppsliggöra samt synliggöra sitt yrkes-

kunnande. Avslutningsvis lyfts lyssnandet betydelse fram i dialogen utifrån 

att kunna vara lyhörd för andra personers tankar och reflektioner.  

2.1 Didaktik relaterad till förskollärares yrkeskunnande 

Yrkeskunnande är ett mångtydigt och komplext begrepp. Kroksmark (2011) 

ställer sig frågan vad som definierar lärares yrkeskunnande utifrån ett didak-

tiskt perspektiv. Som kommunlicentiat inom forskarutbildningsämnet för-

skoledidaktik är det en fråga som väckt mitt intresse att studera vidare. Vad 

berättar förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass om sina erfa-

renheter kring sitt praktiska handlande? Jag är även intresserad av att närmare 

studera på vilket sätt förskollärarnas individuella och kollektiva reflektion kan 

ha för betydelse för nya insikter kring sitt yrkeskunnande. Detta är frågor som 

kan besvaras genom att vända blicken mot didaktikens område. Didaktik om-

fattar frågor som rör hur bland annat förskollärare tänker och praktiskt handlar 

i samspelet med barn i den pedagogiska verksamheten. Jank och Meyer (2011) 
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pekar på att didaktiken svarar på vem som ska lära sig och varför detta är av 

betydelse för barnet.  

Frelin (2014) utgår ifrån att de didaktiska frågorna handlar om ett praktiskt 

kunnande som är en kunskap som kan ses vara underförstådd där, förskollä-

rare vet mer än vad de kan berätta. Likaså pekar Frelin på att det är svårt för 

förskollärare att i förväg bestämma vilket utfall ett praktiskt handlande kan 

leda till. Det gör att förskollärares arbete kan ses som komplext, betonar Frelin 

då det inte låter sig fångas på ett enkelt sätt. Kroksmark (2011) talar i sam-

manhanget om att didaktiken kan ses som en osynlig sida som har med förs-

kollärares antaganden och värderingar att göra. I den didaktiska frågan ligger: 

vad är det mest lämpliga praktiska handlandet utifrån den specifika situat-

ionen? Englund (2011) betraktar den didaktiska undervisning som en social 

handling där olika historiska och sociala faktorer styr hur förskollärare prak-

tiskt handlar utifrån den kontext som för tillfället råder. De olika kontextuella 

faktorerna innebär enligt fler forskare (Frelin, 2014; Kroksmarks (2011; Li-

berg, 2005) antaganden att det kan ses som diffust och kanske till och med 

svårt att fånga förskollärares yrkeskunnande. Denna studie kan förhoppnings-

vis närmare beskriva förskollärarnas mångfacetterade erfarenheter av sitt 

praktiska handlande. 

2.2 Förskolans förändrade uppdrag som verksamhet  

Förskollärares yrkeskunnande där fokus är praktiskt handlande har belysts på 

olika sätt beroende på verksamhetens syfte. Denna tillbakablick börjar i den 

verksamhet som i slutet på 1800-talet fick benämningen barnkrubba och in-

rättades genom ett behov av att ”ge skydd och tillsyn” till barn vars föräldrar 

var fattiga och behövde arbeta långa dagar för familjens försörjning (Sandels 

& Moberg, 1945; Simons-Christenson, 1997). Eftersom barnkrubborna inrät-

tades för endast omhändertagandet av barn pekar Henschen, (1979) på att det 

inte ställdes några större pedagogiska krav eller specifika yrkeskunskaper på 

de personer som arbetade där. En annan verksamhet som också inrättades vid 

ungefär samma tid, fast med en annan benämning och ett annat syfte, var barn-

trädgården. Barnträdgården tog emot barn vars mödrar var hemma, men som 

ändå ansåg att deras barn behövde en pedagogisk stimulans som de inte kunde 

få i hemmet. De kvinnor som arbetade i barnträdgården hade benämningen 

barnträdgårdsledarinna, vars uppgift liknades vid en trädgårdsmästare. Hon 
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skulle vårda och lyfta fram barnets inneboende krafter med hjälp av bland an-

nat de så kallade lekgåvorna som skulle ge barnet pedagogisk stimulans och 

utveckling (Sandels & Moberg, 1945). En av initiativtagarna till barnträdgår-

dens verksamhet var Fröbel, som också beskrivs som den svenska ”förskolans 

fader”. Tellgren (2008) lyfter fram att i barnträdgårdslärarinnans yrkeskun-

nande låg att hon skulle kunna sjunga, spela piano, framträda muntligt, ha stil 

samt kunna berätta sagor. Vidare skulle barnträdgårdslärarinnan också vara en 

förebild för både barnet och modern genom att berika och inspirera till både 

intellektuell utveckling och social fostran (Kihlström, 1995; Simmons-Chris-

tenson, 1997). Andra svenska inspiratörer som bidragit till utvecklandet av 

förskolans verksamheter och på så vis präglat förskollärarnas praktiska hand-

lande var Ellen Key som förespråkade 1900-talet som barnets århundrade. 

Simmons-Christenson (1997) uppmärksammar att Ellen Key lyfte fram bar-

nets rätt till frihet och lek för att på så vis utvecklas som människa.  

På 30-talet var Alva Myrdal (1935) med sitt starka socialpolitiska intresse 

engagerad i att daghem och lekskolor skulle byggas i alla bostadsområden. 

Myrdal framhöll lekens betydelse och pekade på vikten av att det måste finnas 

väl anpassade lekplatser för barn, såväl utomhus som inomhus. I samband med 

den rådande barnstugeutredningen, 1968–1972 (SOU, 1972:26), påbörjades 

en utbyggnad av förskolorna, inte minst på grund av lagen om rätt till förskola 

för alla sexåringar. Kihlström (1995) indikerar att utbyggnaden ledde till att 

flera vuxna behövdes i de pedagogiska verksamheterna vilket ledde till att 

kommunerna blev tvungna att rekrytera personal. Det bidrog till att många 

som började arbeta inom förskolan saknade en pedagogisk utbildning.  

Tellgren (2008) betonar att under 1980-talet poängteras betydelsen av att 

förskolläraren skulle kunna hantera och leda en barngrupp genom olika peda-

gogiska praktiska handlingar. Likaså betonas betydelsen av att förskolläraren 

i ännu högre utsträckning än tidigare ska ha en förmåga till en reflekterande 

hållning över både sig själv och sina egna värderingar. År 1998 sker en ny 

förändring då förskolan får sin första läroplan (Utbildningsdepartementet, 

1998). Läroplanen understryker att förskollärarnas pedagogiska uppdrag ska 

vila på vetenskaplig grund där barns livslånga lärande tydligare ska kopplas 

till ett vetenskapligt förhållningssätt. Under 2008 fick Skolverket ett uppdrag 

av regeringen att föreslå ett förtydligande och göra kompletteringar av vissa 

läroplansmål där det bland annat tydligt skrivs fram vad förskolläraren för-

väntas att ansvara för i den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2010b). 



 18 

Den nu rådande läroplanen för förskolan reviderades så sent som 2016 (Skol-

verket, 2016). 

En annan förändring som sker 1998 är att deltidsförskola byts ut och för-

skoleklass införs som en egen skolform (SOU, 2010:67). Från och med 1 juli 

2016 har förskoleklassens uppdrag förtydligats i läroplanen, Lgr11, där det 

centrala innehållet ska innefatta vad undervisningen ska innehålla (Skolver-

ket, 2016). I förskolans och i förskoleklassens uppdrag slås det fast att barn 

ska inhämta och utveckla olika kunskaper (Skollagen, 2010:800). Därmed ska 

den pedagogiska verksamheten främja barns lärande (Skolverket, 2016). En 

iakttagelse som en kvalitetsgranskning från Skolinspektionen (2011:10) visar 

är att förskollärare har ett för ensidigt fokus på barns omsorg och fostran och 

därför inte i lika stor utsträckning har tagit till sig barns lärande som ett mål 

att sträva emot. I en nyligen utförd granskning (Skolinspektionen, 2016) fram-

går det dock att förskollärare medvetet arbetar mer mot att stimulera och ut-

mana barns utveckling och lärande. En anledning till det tidigare resultatet 

(2011:10) kan vara att förskolans uppdrag som verksamhet fortfarande lever 

kvar i att ge barn omsorg och fostran när vårdnadshavare arbetar och därför 

inte betonar lärandet i lika hög grad. Det kan även vara så som Johansson och 

Sandberg (2012) pekar på, att förskolan som verksamhet har haft ett ambiva-

lent förhållande till lärandet. Författarna utgår från antagandet att olika histo-

riska perioder har definierat lärandet på olika sätt. Sammantaget visar deras 

studie att lärandet kan ses som ett aktivt kunskapsinhämtande i samspel med 

andra. Studien pekar vidare på att förskollärare framhåller att barn lär genom 

att möta på olika utmaningar och då främst i inomhusmiljön, något som för-

vånar Johansson och Sandberg då Sverige tillsammans med de andra skandi-

naviska länderna är kända för sin utemiljö. I nästa rubrik belyses närmare för-

skollärararens roll idag med fokus på det pedagogiska uppdraget utifrån främst 

svensk aktuell forskning.  

2.3 Förskollärarrollen idag 

Traditionellt sett har förskollärarens yrkesroll betraktats som ett kall, en livs-

uppgift som sågs som mer än ett yrke (Persson, 2008). Idag talas det i det 

svenska samhället inte om förskollärarrollen som ett kall. Pramling Samuels-

son (1993) poängterar vikten av att förskolepersonal har pedagogisk utbild-

ning som ger kunskap kring det pedagogiska uppdraget för att bidra till kvalité 
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i förskoleverksamheten. En slutsats som även Gustafsson och Mellgren (2008) 

gör är också att förskollärare har ett yrkeskunnande som visar på god kvalitet. 

I sammanhanget pekar de vidare på, för att den goda kvaliteten ska bevaras 

behöver förskollärares kompetens tas tillvara på ett bra sätt. En fråga som de 

ställer i sin rapport är hur förskollärares yrkesroll ska kunna utvecklas utifrån 

uppdraget. Förskolläraren förväntas enligt uppdraget att lägga en grund för 

barns livslånga lärande som ska omfatta omsorg, utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016). Det som inte berörs enligt Sheridan, Pramling Samuelsson 

och Johansson (2009) är hur förskolläraren ska uppnå målen i verksamheten. 

Det är enligt dem upp till varje förskollärare att tillsammans med arbetslaget 

själva göra den tolkningen. Det antagandet liknar det som Åman (2006) gör i 

sin studie, där hon presenterar att förskollärarna framhåller en styrka i att de 

tycker sig ha yrkeskompetens som både innefattar kunskap och erfarenhet 

kring att utföra sitt pedagogiska uppdrag. Även Åman hade svårt att hitta be-

skrivningar av deras duglighet som förskollärare eller hur kompetensen ut-

trycktes i förskollärarnas praktiska handlande.  

Likt den historiska tillbakablicken visar en studie av Persson (2008) att för-

skollärarens personliga engagemang för att lägga en grund för barnet fungerar 

som en slags motor som många gånger liknar det historiskt beskrivna kallet. 

Det gör, menar Persson att förskolläraryrket fortfarande för många förskollä-

rare är mer än ett yrke. Både Perssons (2008) och Åmans (2006) studie kan 

jämföras med en studie genomförd i Australien, England, Finland, Tyskland, 

Nya Zealand och Sverige där deltagarna anser att det är viktigt att ha kunskap 

om, samt veta vad som ska göras rent praktiskt i förhållande till vad som för-

väntas kring förskollärares yrkeskompetens (Urban & Dalli, 2012). Vad som 

mer konkret ses ingå i förskollärarnas yrkeskunnande konstitueras i Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011, 2013) studier som tre sammanflä-

tade dimensioner som ses vara beroende av varandra.  

Den första dimensionen är – didaktisk kompetens, som innefattar att förs-

kollärare behöver ha varierande kunskaper om ämnet didaktik och dess inne-

håll samt en pedagogisk medvetenhet, vilket innebär att veta vad barn ska lära 

sig och syftet med varför de ska lära sig det specifika. En andra dimension 

som lyfts fram är att förskolläraren behöver ha metodkunskap, vilket innebär 

en förmåga att veta hur de ska arbeta med barnen i den pedagogiska verksam-

heten. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) pekar på att förskollärare ofta 

vet hur de ska agera och agerar ”här-och-nu” utifrån vad de anser är det bästa 
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i den specifika situationen. Den tredje dimensionen är relationell och förhand-

lande kompetens vilket innebär att som förskollärare ha förmåga att se vad 

som ska göras i pedagogisk verksamhet där en stor vikt läggs vid att bygga 

upp goda relationer till barn. En central del i den relationella kompetensen 

innefattar också enligt Urban och Dalli (2012) betydelsen av att både hjälpa 

och visa barn hur de kan bygga upp bra relationer sig emellan. I Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011, 2013) studie poängterar informan-

terna som betydelsefullt att lära barn vad social kompetens innebär. Något som 

även framkom i Lillvist, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) studier är 

att lära barn vad social kompetens innebär, framför att lära barn språk och 

matematik. En annan kompetens som lyfts fram i samband med förskollärar-

rollen av Sandberg, Lillvist, Sheridan och Williams (2012) är att barns lek ses 

som både viktig och betydelsefull och behöver genomsyra alla förskolans ak-

tiviteter Det som också uppmärksammas i studien är att den teoretiska kun-

skapen för visso är av betydelse för förskollärarna som professionella, men 

det som framträder är hur förskollärarnas kunskaper synliggörs främst utifrån 

hur de praktiskt ska handla. Det samstämmer med vad Alsterdal (2016) fram-

håller då hon belyser att förutom vikten av teoretisk kunskap är förskollärares 

praktiska handlande tillika den beprövade erfarenheten viktig att lyfta fram, 

belysa och addera till yrkeskunnandet. Men vad innebär förskollärares beprö-

vade erfarenhet? 

2.4 Förskollärares beprövade erfarenhet 

Den beprövade erfarenheten har fått en underordnad position jämfört med den 

teoretiska kunskapen menar flera forskare (Alsterdal, 2016; Josefson, 2001; 

Längsjö, 1996). De signalerar att yrkespersoners erfarenhet bör ges högre sta-

tus som kunskapsform och ses som lika värdefull som teoretisk kunskap. 

Längsjö pekar på att den beprövade erfarenheten kan förstås som en intellek-

tuell aktivitet som både kräver tolkning och reflektion för att det praktiska 

handlandet ska kunna utvecklas vidare. Det kan förstås som att reflektionen är 

väsentlig för att göra den beprövade erfarenheten till en trovärdig kunskaps-

källa för yrkesutövaren. Skolverket (2013) definierar beprövad erfarenhet som 

systematiskt prövad vilket innebär att erfarenheten ska dokumenteras under 

en längre tid och av flera. Skolverket och Högskoleverket (2008:8) lyfter vi-

dare fram den beprövade erfarenheten som något mer än enbart erfarenhet; 
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den är också prövad. För att bli det ska den dessutom helst vara dokumenterad 

eller i varje fall vara kommunicerad med andra. Alsterdal (2016) ställer frågan 

vad som säger att ”erfarenhet genom praktikers iakttagelser, reflektioner och 

samtal med kollegor inte kan ha prövats på sätt som gör den till en trovärdig 

kunskapskälla, liksom forskningsanknytning kan vara det?” (s. 398). Likaså 

Sheridan et al. (2011, 2013) berör reflektionens betydelse och pekar på att det 

är genom att reflektera över sin erfarenhet som förskollärare synliggör sin 

egen beprövade erfarenhet och inte gör val eller anammar allt som kan ses 

som nya aspekter kring det pedagogiska arbetet. Förskollärare förlitar sig en-

ligt Sheridan et al. på sin erfarenhet som bidrar till att de i hög grad har hjälp 

av sina mer personliga förmågor som att de är flexibla, empatiska och kreativa 

i sitt praktiska handlande. Här är det även viktigt att framhålla att det natur-

ligtvis inte räcker med att förlita sig på sina personliga egenskaper i sitt prak-

tiska handlande. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) pekar på att förs-

kollärares arbete fungerar bäst om det baseras på en kombination av erfaren-

het, relevanta teorier, aktuell forskning och sunt förnuft. Därutöver är det av 

betydelse betonar flera forskare (Alsterdal, 2016; Sheridan, Sandberg & Wil-

liams, 2015; Åman, 2006) hur förskollärare själva uppfattar sitt egna praktiska 

handlande. För att öka sin medvetenhet, synliggöra och för att ge den beprö-

vade erfarenheten en högre status ses alltså reflektion som ett viktigt pedago-

giskt verktyg. Dock framhålls att reflektionsarbetet underlättas om yrkesper-

sonen har utvecklat ett yrkesspråk (Colnerud & Granström, 2002, 2015; Gran-

ström, 2007). Yrkesspråk liknas här vid ett centralt verktyg som närmare kom-

mer att beskrivas i nästa rubrik. 

2.5 Betydelsen av ett yrkesspråk  

Att ha ett utvecklat yrkesspråk handlar inte om att ha ett stort ordförråd eller 

att kunna formulera sig med fina ord menar Colnerud och Granström (2002, 

2015) och Granström (2007). Det handlar mer om att ha en förmåga att kunna 

språkliggöra sin yrkeskunskap. Vidare pekar de på att ett yrkesspråk underlät-

tar även att se samband, mönster och orsaker kring olika yrkesproblem. Hjälp 

i detta arbete är enligt dem en tillgång till teorier och förklaringsmodeller att 

metareflektera kring. Den kan vara en hjälp, och ha avgörande betydelse för 

att på ett mer nyanserat sätt kunna hitta både förklaringar och nya lösningar 

på pedagogiska situationer, genom att mer medvetet pröva nya perspektiv i 
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tanken. Det blir något helt annat framhåller ovanstående forskare än att slump-

mässigt pröva på olika lösningar i sitt praktiska handlande.  

Dock råder det enligt Carlgren (2004) delade meningar om förskollärare 

har ett utvecklat yrkesspråk eller inte. Flera forskare med honom (Colnerud & 

Granström, 2002; Robertson Hörberg, 1997; Åsen Nordström, 2014) framhål-

ler att förskollärares språk är mer vardagsbetonat, med inslag av abstrakta be-

grepp. Det kan enligt Colnerud och Granström (2002) innebära att det finns 

en risk att tonvikten på yrkessamtalen mer kan ses vara av privat karaktär.  

Mollberger Hedqvist (2006) pekar på att förskollärare visst samtalar med 

varandra, men innehållet i samtalen kretsar då mer kring den pedagogiska 

agendan och det som rör verksamhetens praktiska problem än de mer pedago-

giska lärandesituationerna. Mollberger Hedqvist går så långt att hon ställer sig 

frågan om yrkesgruppen förskollärare ens är öppen för sin egen erfarenhet och 

hur det egna förhållningssättet påverkar det som sker i yrkespraxis. Med be-

teckningen yrkespraxis inkluderar Bergendal (2002) en yrkespersons prak-

tiska handlingskunskap, det vill säga det förhållningssätt som personen hand-

lar efter i en given situation. Likt flera andra forskare framhåller också Ham-

marén (1999) att det är i det ”språkliga spelet mellan människor… som den 

avgörande kunskapen arbetas upp” (s.15) och det specifika yrkeskunnandet i 

yrkespraxis kan synliggöras. 

De tidigare beskrivningarna om att förskollärares yrkesspråk inte är så väl-

utvecklat samstämmer dock inte helt med Kroksmark (2005) syn då han anser 

att det är relativt utvecklat. Kroksmarks ståndpunkt vilar på att förskollärare 

ofta både samverkar och samtalar med varandra när de interagerar tillsammans 

i arbetslag. På så vis utvecklas yrkesspråket på ett mer synbart sätt genom att 

förskollärare förväntas samtala mer med varandra kring yrkesrelaterade teman 

än personer som arbetar enskilt utan dagliga yrkessamtal tillsammans med 

andra berörda personer. Det överensstämmer även med en studie av Åman 

(2006) där resultat pekar på att förskollärarnas språk ändå anknyter till verk-

samhetens kunskapsområde och därmed är anpassat för att fungera i den in-

teraktion och kontext de verkar i. Åman poängterar vidare att det gör att en 

viss teorianknytning är internaliserad i förskollärarnas yrkessamtal.  

Som synes råder det i aktuell forskning delade uppfattningar om förskollä-

rare har ett utvecklat yrkesspråk eller inte. Den slutsats som ändå kan dras är 

att ett gemensamt yrkesspråk underlättar inte bara för att begreppsliggöra och 

synliggöra kunskap, utan även för att genom reflektion medvetandegöra och 
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kanske till och med omskapa sitt yrkeskunnande. På så vis kan en mer fördju-

pad förståelse kring yrkeskunskap framträda och ett fördjupat lärande ske när 

det i samtal finns möjlighet att reflektera över och utbyta erfarenheter i ett 

vidare perspektiv (Gradovski & Lökken, 2015; Lindqvist, 1999; Rökenes & 

Hanssen, 2007; Simoncini, Lasen & Rocco, 2014; Säljö, 1995; Åberg, 2009). 

Poängteras bör dock att olika kulturer kan konstruera kunskap på olika sätt, 

vilket kan bidra till att yrkesspråk kan se olika ut och ha olika betydelse bero-

ende på vilken kulturell kontext yrkespersonen befinner sig i (Carey, 2009; 

Colnerud & Granström, 2002, 2015; Gudykunst, 1997). Gudykunst vill po-

ängtera att trots kulturella variationer är det ändå individens personlighet som 

spelar störst roll för den kommunikativa förmågan i samtal med andra. Utöver 

antagandena att förskollärare vidgar och utvecklar yrkesspråket genom re-

flektion, samt i interaktion med andra förespråkas samtal i dialogform där det 

etiska lyssnandet är av betydelse (Bohm & Peat, 1996, Lévinas, 1993).  

2.6 Dialogens betydelse för samtal om yrkeskunnande 

I föreliggande studie har ett fokus legat på ambitionen att få till stånd en dialog 

i de samtal som förts mellan förskollärarna, därav intresset att närmare defini-

era och belysa dialogen och dess betydelse i samtal. Vid en första anblick kan 

begreppet dialog ses ha samma betydelse som diskussion, men det finns an-

ledning att skilja dessa båda begrepp åt. Bohm och Peat (1987) gör distinkt-

ionen mellan de båda begreppen och synliggör att i en diskussion eller i en 

ensidig dialog står de medverkande individerna fast i sina egna positioner i det 

ämne som diskuteras. Det innebär att i en diskussion försöker samtliga partner 

att vinna argument eller övertyga motparten att ändra åsikt. Bohm och Nichol 

(1996) liknar diskussionen vid en pingismatch. ”Discussion is almost lika a 

ping-pong game, where people are battning the ideas back and forth and the 

object of the game is to win or to get points for yourself” (s. 7). I bästa fall kan 

en överenskommelse eller en kompromiss ske när parterna har olika uppfatt-

ningar, men samtalet har då inte bidragit till att det uppstått något flöde av 

kreativitet (Bohm & Nichol, 1987; Bohm & Peat, 1996).  

Dialogen i sin utformning synliggörs på ett annat sätt. Begreppet dialog 

betyder ”genom (sam)tal” där ett centralt syfte är att olika personers tankar 

och reflektioner ska ges utrymme och höras (Bachtin & Holquist, 1981; Bohm 
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& Peat, 1987; Bohm & Nichol, 1996; Hellström, 1999). En väl utvecklad di-

alog förutsätter därmed att det finns en närhet till och ett intresse av andra 

personers tankar och perspektiv. Då är förhoppningen stor att nya insikter kan 

komma att skapas, genom att andra perspektiv kring tankar, erfarenheter och 

värderingar ges utrymmet att både granskas och omprövas (Bakhtin, 1981; 

Bohm & Peat, 1987; Igland & Dyste, 2003; Linell, 1990, 1998; Nystrand, 

1997; Wibeck, 2002). Samtal i dialogform kan därför ses som en process där 

de egna tankarna kan komma att både fördjupas och förändras i mötet med 

den andre partnern (Bohm & Nichol, 1996; McArdle & Coutts, 2010).  

Trots intentionen att få till stånd en dialog där de deltagande personerna ses 

aktiva i samtalet kan det ändå finnas omedvetna eller mer medvetna hinder 

som står i vägen för att ett eget omprövande av tankar ska kunna ske. Det kan 

vara olika anledningar som ligger till grund för detta menar Lönnheden 

(2006). En anledning kan vara att det är smärtsamt att själv reflektera över och 

ompröva egna erfarenheter som många gånger är fast rotade. Både Olstedt 

(2001) och Hautaniemi (2015) visar på att det kan vara så att personen av olika 

anledningar inte vill skapa nya erfarenheter. Det kan vara tryggt att stanna 

kvar i det som redan är känt och genom att ompröva de egna tankarna kan det 

invanda och bekanta riskeras.  

Ett annat hinder kan vara det som Lönnheden (2006) benämner som 

pseudodialog, vilket innebär att ingen dialog kommer till stånd trots att delta-

garna ses om aktiva i pågående samtal. En tolkning som kan göras utifrån detta 

scenario är att deltagarna enbart lyssnar utifrån sin egen referensram där en-

bart de egna tankarna och perspektiven får fungera som utgångspunkt för för-

ståelse av det sagda. En pseudodialog och en diskussion har därmed många 

beröringspunkter då dessa inte leder till att andra perspektiv uppfattas i sam-

talet. Det kan medföra en slutenhet som hindrar att ett genuint möte sker mel-

lan egna och den andres tankar, erfarenheter och kunskaper. En utvecklad di-

alog förutsätter att de interagerande personerna har en förmåga att vilja lyssna 

på och erkänna den andres synsätt. Mollberger Hedqvist (2006) lyfter fram 

liknade tankar och belyser att när en person möter en annan persons kunskap 

i ett samtal med sin egen kunskapserfarenhet, eller kanske till och med dömer 

den andre mellan rätt eller fel förbises den andre som ”vågat sig fram i dialo-

gen – vilket är livsförnekande” (s. 188). I dialog med den andre handlar det 

därmed om att både kunna ta emot och ge respons där den egna kunskapen 

inte ska bli ett hinder för reflektion.  
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Utifrån ovanstående antaganden poängteras därmed dialogens förtjänster 

för att vidga och förändra de egna tankarna, inte minst för att lära sig något 

om sig själv (Wilhelmson, 1998). För att detta lättare ska bli genomförbart har 

en särskild tonvikt lagts vid det etiska lyssnandets betydelse i dialogen.  

2.6.1 Lyssnandets etiska betydelse i dialogen 

I dialog med andra personer behöver ett ”öppet” lyssnande uppmärksammas 

som en del i det kommunikativa hävdar flera forskare (Gadamer, 2001; Lévi-

nas, 1993; Sahlin, 2004; Todd, 2008). Utan medvetenhet kring det etiska lyss-

nandets betydelse utgår många samtal ifrån att var och en redan har sin före-

ställda uppfattning till en annan persons berättelse. Det etiska innebär en strä-

van efter att bortse ifrån den egna erfarenheten för att kunna vara lyhörd för 

den andra personens tankar och reflektioner (Mollberger Hedqvist, 2006; Sah-

lin, 2004; Todd, 2003, 2008). Enligt Lévinas (1993) innebär det att genom sitt 

förhållningssätt visa en öppenhet för den andres skillnad och bortse ifrån den 

egna utgångspunkten. Det är sålunda inget som enbart kan kommuniceras ge-

nom språket, utan det är just genom att lyssna till en annans berättelse som 

skillnaden i olika tankar och erfarenheter kan manifesteras utan att fördöma 

någon annans berättelse med kritiska kommentarer (Bakhtin, 1981; Bohm, 

1996; Lévinas, 1993). I en annan persons berättelse finns spår av den männi-

skans erfarenheter och att då tro sig veta vad den andre menar kan ses som 

kränkande enligt Lévinas (i Todd, 2003). Genom att fråga den andre ”berätta 

mer...” belyser Todd att jag erkänner att den andres berättelse har en annan 

betydelse för henne eller honom än för mig. Vidare kan det förstås som att inte 

i förväg sätta en agenda i dialogen, utan i stället sträva efter att lyssna med 

intresse och engagemang. Mollberger Hedqvist (2006) liknar den etiska 

aspekten kring lyssnandet vid att skapa ett reflekterande rum för det den andre 

berättar. Vidare uttrycker Mollberger Hedqvist att det är ”Genom att ta steget 

från igenkännande av varandras berättelser och bekräfta varandra till att ut-

mana det givna – låta erfarenheter brytas mot varandra – kan vi knyta förbin-

delser med nya sätt att se” (s. 85) i det reflekterande rummet. Bladini och 

Naeser (2012) uppmärksammar att i ett sådant rum kan de olika berättelserna 

få lov att utforskas och omprövas genom att båda parter lyssnar både till sig 

själv och till vars och ens olika berättelser där det personliga ofta färgar det 

professionella. Detta kan förstås som en treenighet där (1) det etiska lyssnan-

det i dialogen och (2) den egna reflektionen kan bidra till att medvetandegöra 
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vilka (3) levda erfarenheter och värderingar som ligger till grund för ett prak-

tiskt handlande. Dock hävdar Bohm (1996) att många människor har en bris-

tande förmåga att lyssna och respektera den andres ord. I sammanhanget kan 

det etiska lyssnandet ses som en utmaning där den egna erfarenheten och för-

ståelsen ska möta den andres berättelse. Här handlar det om att kunna möta 

den andra med en öppenhet (Mollberger Hedqvist & Sahlin, 2016; Todd, 

2003, 2008). Lyssnandet på den andre, ihop med en öppenhet i dialog kan 

därmed ses som en förutsättning till att medvetandegöra, synliggöra och vidga 

det egna yrkeskunnandet genom att lyssna till nya perspektiv och andra per-

soners erfarenheter. 

2.7 Sammanfattning  

I detta kapitel har ett sammanhang till min studie av förskollärares yrkeskun-

nande beskrivits där fokus är praktiskt handlande. Inledningsvis belystes di-

daktik i relation till yrkeskunnande. Därefter gavs en tillbakablick över hur 

förskolans uppdrag har belysts på olika sätt beroende på vad det omgivande 

samhället har sett för behov på verksamheten och hur det till viss del har på-

verkat förskollärares yrkeskunnande. Under många år betraktades förskollä-

rarens yrkesroll som ett kall och en livsuppgift för den verksamma. Tidigare 

forskning visade att även idag finns det i förskollärarens yrkesroll ett person-

ligt engagemang som liknar den historiska livsuppgiften vid ett kall. Förskol-

lärarnas yrkeskunnande innefattar också en styrka i att ha didaktisk kompe-

tens, metodkunskap, relationell och förhandlande kompetens. Till stor del på-

verkas förskollärares yrkeskunnande också av den rådande samhällskontext 

som de är verksamma i. Det finns därmed ett samband mellan hur förskollä-

rares pedagogiska uppdrag uppfattas och vad förskollärare idag ser som bety-

delsefullt att beakta från sitt praktiska handlande.  

Det som också framkommit är vikten av att förskollärare ges tid till att re-

flektera över hur de uppfattar sitt agerande och praktiska handlande för att på 

så vis göra erfarenheten beprövad. Genom att förskollärarna ges möjlighet att 

reflektera över sitt praktiska handlande och därmed belysa sin erfarenhet kan 

yrkeskunnandet ges högre status som kunskapsform. Till hjälp i reflektionsar-

betet förespråkas ett utvecklat yrkesspråk som kan underlätta för förskollärare 

att såväl enskilt som i dialog med andra yrkespersoner verbalisera sitt yrkes-
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kunnande. Detta behövs för att både medvetandegöra och synliggöra sitt prak-

tiska handlande, parallellt med att också vidga perspektiv genom nya insikter. 

Aktuell forskning visar att genom dialogen är förhoppningen att samtalet ska 

genomsyras av en öppenhet för andras tankar och erfarenheter utan att dessa 

ska bedömas som rätt eller fel. För att underlätta detta fullt ut poängteras det 

etiska lyssnandet. Det innebär att både kunna lyssna till sig själv, men fram-

förallt att ha ett öppet lyssnade till andra. I nästa kapitel belyses de teoretiska 

utgångspunkterna som setts som relevanta för att öka förståelsen kring förs-

kollärares yrkeskunnande med fokus på praktiskt handlande. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Studiens syfte tar sin utgångspunkt i att tolka och analysera hur förskollärare 

beskriver sitt yrkeskunnande samt att fördjupa förståelsen kring detta. Fokus 

för denna studie har varit att synliggöra ett yrkeskunnande där fokus varit 

praktiskt handlande. Studiens första frågeställning berör därmed vad förskol-

lärare själva berättar om sina erfarenheter kring sitt praktiska handlande. Den 

andra frågeställningen belyser på vilket sätt kan förskollärarnas individuella 

och kollektiva reflektion ha för betydelse för nya insikter kring deras yrkes-

kunnande. Yrkeskunnande och det praktiska handlandet uttryckts med hjälp 

av teori kring olika former av kunskap. I det följande kapitlet kommer dessa 

centrala former av kunskap tillsammans med reflektionens betydelse att pre-

senteras som en grund för studiens teoretiska ram.  

3.1 Vägar till ett yrkeskunnande 

Utifrån de olika kunskapsformer som Aristoteles (1962, 1967) inspirerat till 

består yrkeskunnande av både teoretisk, och till stor del av praktiskt handlande 

där de olika formerna både samspelar såväl som kompletterar varandra. Vägen 

till att utveckla ett yrkeskunnande kan därmed ses gå från teori, praktik och 

erfarenhet. Victor Tillberg och Tillberg (2011) poängterar dock att det inte 

nödvändigtvis behöver ske i denna ordning. Däremot hävdas att teoretisk kun-

skap utvecklas och får liv och mening genom att brukas i en viss yrkespraktik. 

Yrkeskunnande utvecklas därmed inte från en dag till en annan, utan genom 

erfarenhet och praktiskt handlande, vilket kommer att beröras i detta kapitel. 

Först ges en närmare beskrivning av kunskapens olika former. 
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3.1.1 Kunskapens olika former 

Redan på Aristoteles tid i det antika Grekland ställdes frågan om vad som 

kännetecknar en människas kunskap och vad som karaktäriserar praktiskt kun-

nande (Alsterdal, 2002). Vid en första anblick förknippas ofta kunskap med 

teoretisk kunskap, men när det handlar om ett yrkeskunnande räcker det inte 

att stanna i den vetenskapliga kunskapen då den skiljer sig ifrån praktisk kun-

skap. Aristoteles (1967) uppmärksammande spänningsfältet mellan den teo-

retiska – vetenskapliga kunskapen och den kunskap som uttrycks i praktisk 

handling genom följande: episteme, techne samt fronesis. Genom denna tre-

delning samspelar de olika kunskapsformerna, liksom att de också är beroende 

av varandra. Alsterdal (2002) och Victor Tillberg (2007) synliggör att de både 

kompletterar och förutsätter varandra. Ett yrkeskunnande omfattas av både te-

oretiska som erfarenhetsgrundade kunskaper uttryckt i det praktiska handlan-

det. Det finns alltså olika distinktioner som enligt (Molander, 1997; Johannes-

sen, 2002; Victor Tillberg, 2007) bidrar till att förstå kunskapens uppbyggnad 

och funktion, trots att kunskapsbegreppet vid en första anblick kan förklaras 

med snarlika innebörder. 

Enligt Aristoteles (1967) beskrivs episteme som den första kunskapsfor-

men som står för den teoretiskt vetenskapliga kunskapen. Den bygger på fak-

takunskaper som kan ses som beständiga och oföränderliga. Därmed kan fak-

takunskap förklaras genom både teoretiska och vetenskapliga begrepp (Ber-

gendal, 2002; Jank & Meyer, 2011). Dock kan ett yrkeskunnande inte enbart 

bäras av teoretisk kunskap. Enligt Aristoteles (1967) innebär det att i varje 

teoretisk verksamhet finns det färdigheter som måste övas in likt ett hantverk 

där en teknik behöver behärskas. Techne och fronesis behöver således adderas 

till det kunskapsteoretiska perspektivet. Victor Tillberg och Tillberg (2011) 

definierar yrkeskunnandet som ”kunskap uttryckt i handling”. 

Techne kan liknas vid ett hantverkskunnande, vilket innebär att yrkesper-

sonen vet hur någontings ska göras (Bergendal, 2002). Det kan handla om att 

ha vetskap om hur till exempel ett verktyg ska användas. Efter hand som per-

sonen lär sig använda verktyget betonar Perby (1995) att det blir allt mer en 

del av yrkespersonen själv, likt en förlängning av armen, handen och fing-

rarna.  

Fronesis kan definieras som praktisk klokhet eller att ha det goda omdömet 

att veta när kunskap kan användas (Aristoteles, 1967; Johannessen, 2002). Ett 

av Aristoteles kännetecken på fronesis är när en person ser vad som är det 
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praktiskt riktiga och kloka sättet att handla på i en given situation och utifrån 

den sedan kunna bedöma sitt praktiska handlande. Utifrån detta kan fronesis 

enligt Bergendal (2002) inte inbegripas i, eller låta sig fångas i, förutbestämda 

mallar. Det är alltså ingen kunskap som kan läras ut menar han. Den lärs in av 

egen levd erfarenhet och genom det egna praktiska handlandet. Nilsson (2009) 

uppmärksammar att det endast är i en konkret handlingssituation som fronesis 

kan existera. Vad som benämns som en riktig handling kan vara svårt att svara 

på och kan egentligen bara bestämmas i sitt sammanhang utifrån en given si-

tuation. På liknande sätt är det med klokheten som Aristoteles (1967) lyfter 

fram. Klokheten består i att vara klok i ett visst avseende, med hänsyn till ett 

”ändamål som inte faller under någon speciell form av kunnighet” (s.163). 

Därför finns det enligt Aristoteles inte något fastställt svar kring vad som kan 

uppfattas som en ”rätt” lösning eller ”rätt” handlande. Personen får därför lita 

till och ta hjälp av sitt kloka omdöme utifrån den specifika situation hon eller 

han befinner sig i. Victor Tillberg (2014) framhåller vikten av att handla klokt, 

genom fronesiskunskapen i alla mellanmänskliga yrken där relationen mellan 

människor är av central betydelse. Johannessen (1999, 2002) pekar på att det 

finns flera aspekter på fronesiskunskap som är kopplade till och visar sig i 

praxis med begreppen; färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskunskap. 

Färdighetskunskap kan enligt Johannessen definieras som den kunskap 

som bara kan visa sig genom att en yrkesperson med säkerhet behärskar olika 

färdigheter i det praktiska handlandet. Det är därmed i utövandet eller i yrkes-

praxis som en människas förståelse kring sitt yrkeskunnande visar sig. När 

sedan den levda erfarenheten inkarnerats och befästs i kroppen har personen 

blivit förtrogen med sitt praktiska handlande. Victor Tillberg och Tillberg 

(2011) pekar på att det därför är förtrogenhetskunskapen som gör att en män-

niska kan handla med säkerhet, trots att hon inte har varit med om exakt 

samma sak tidigare. Den kunskapsform som inbegriper omdömeskunskap 

lämnas därhän hos många enligt Hammarén (1999). Inte heller Johannessen 

(2002) utvecklar omdömet i samma utsträckning som de andra aspekterna som 

avser färdighet och förtrogenhet. Därför lutar jag mig mot Alsterdal (2002) 

och Victor Tillberg (2007) syn kring begreppet, omdöme. De har hämtat in-

spiration från Aristoteles (1967) och ser omdömet som ett resultat av en sam-

mansmältning av de tidigare aspekterna, vilket innebär att ha utvecklat en mo-

ralisk känsla för vad som är det rätta och kloka praktiska handlandet i en spe-

cifik situation. Alsterdal (2002) och Johannessen (2002) synliggör att ett klokt 

praktiskt handlade utvecklas med både tid och erfarenhet. Det betyder enligt 
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dem att en viss yrkeskompetens behöver ha arbetats upp hos en yrkesperson 

för att personen ska kunna handla klokt med hjälp av sitt omdöme. Framförallt 

är det av betydelse framhåller Victor Tillberg (2007) om det är en ny situation 

som yrkespersonen ställs inför som hon inte till fullo innan kunnat förutse. 

Förutom att omdömeskunskapen behöver arbetas upp genom erfarenhet och 

praktiskt handlande ser Janik (1996) det även som utmärkande att omdö-

meskunskapen, likt förtrogenhetskunskapen inte kan ”kläs” i ett teoretiskt 

språkbruk. Om en person möjligtvis försöker sig på att artikulera sin omdö-

meskunskap menar Janik att det sker i form av anekdoter eller berättelser kon-

stituerade utifrån en handling. Det är därför svårt att redogöra för olika prak-

tiska kunskaper på ett övertygande sätt. Fronesiskunskapen är därmed enligt 

både Johannessen (2002) och Molander (1993) på ett djupare sätt förankrad i 

kroppen och utövas många gånger intuitivt, vilket gör att den kan karakterise-

ras som tyst kunskap.  

3.1.2 Den tysta kunskapen 

Begreppet tyst kunskap (tacit knowledge) började användas som ett vetenskap-

ligt begrepp av Polanyi (1966). Liedman (2001) framhåller att Polanyi inte 

talade om silent utan om tacit knowledge. Den svenska översättningen kan 

vara vilseledande menar Liedeman som pekar på att begreppet kan ge intryck 

av att viss kunskap inte tar sig verbalt uttryckt, det kan den göra men formul-

eras då ofta på andra sätt i stället. Det finns inslag i en människas kunskap 

som i stället är nära förknippande med sinnena. Ett exempel på vad Polanyi 

syftar på kan vara förmågan att känna igen ett ansikte bland många andra an-

sikten i en folksamling utan att med ord kunna berätta vad det är som gör att 

en människas utseende skiljer sig ifrån ett annat. Det är de olika delarna som 

tillsammans bidrar till att en helhetsbild skapas. Likaså kan en människa vara 

väl medveten om hur något kan göras framhåller både Bohlin (2009) och Po-

lanyi (1966) men vara oförmögen att verbalisera den alldagliga erfarenhet som 

är förankrad i kroppen. Efter att Polanyi myntade begreppet tyst kunskap har 

det använts flitigt av; bland annat Josefson och Göranzons (1988) som an-

vände begreppet i sin arbetslivsforskning. De båda forskarna ställde sig frågan 

om det möjligtvis finns mänsklig kunskap som inte går att lägga över på en 

datamaskin. Deras slutsats blev sammanfattningsvis att detta finns. Därmed 

kan konstateras att tyst kunnande är en viktig form av kunskap både i vardags-
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liv och vid yrkesutövning. Det behöver dock inte betyda, beskriver Johannes-

sen (2002), att människan har en begreppslig fattigdom som gör att kunskapen 

inte kan formuleras med ord. Johannessen har hämtat inspiration ifrån Witt-

genstein som likt både Liedman (2001) och Polanyi (1966) hävdar att det finns 

inslag av tyst kunskap i all språkanvändning.  

Det innebär enligt Johannessen (2002) att i all yrkespraxis finns det regler 

att förhålla sig till och att dessa inte exakt kan formuleras i språklig form, trots 

att de utgör en stor del av förståelsen kring en persons yrkeskunnande. Därmed 

är det i praxis och i det själva utövandet av ett yrke som det tysta inslaget av 

ett yrkeskunnande kan bli mer konkret och synliggöras eftersom det många 

gånger utövas intuitivt (Alsterdal, 2002; Mollberger Hedqvist & Sahlin, 

2016). Johannessen (2002) relaterar till Wittgenstein som lyfter fram att det 

kan handla om olika meningsbärande inslag att beakta i utövandet. Till stor 

del är det egna förhållningssättet av betydelse och inkluderar sådant som ges-

ter, miner, ansiktsuttryck, kroppshållning och situationsbestämda handlings-

sätt som att till exempel veta när det passar att le och nicka till en bekant. 

Dessa mänskliga uttryck synliggörs i det praktiska handlandet och påverkar i 

allra högsta grad den kontext som yrkespersonen är en del av, menar flera 

forskare (Mollberger Hedqvist & Sahlin, 2016; Ratkić, 2006; Rolf, 1991). I 

detta sammanhang återkommer jag till Aristoteles´ (1967) begrepp fronesis 

som en aspekt av den praxiskunskap som är inkarnerad i det praktiska hand-

landet och utgör en stor del av förskollärares yrkeskunnande, vilket kan vidgas 

och utvecklas genom erfarenhet och praktiskt handlande.  

3.1.3 Yrkeskunnandets utveckling  

Dreyfus och Dreyfus (1980, 2000) beskriver yrkeskunnandets utveckling i 

fem steg genom mästare-lärling-förhållandet. De utgår ifrån att lärlingen be-

höver arbeta nära och tillsammans med en mer kunnig person för att på så vis 

utvecklas till att bli mer erfaren och kompetent. De fem stegen som Dreyfus 

och Dreyfus (1980, 2000) beskriver går ifrån novis till mästare. Novisen be-

höver arbeta tillsammans med en mer erfaren yrkesperson för att därefter gå 

från novis, nybörjare, den kompetente, den skicklige och som sista steg ses 

individen som mästare eller expert. Kortfattat beskrivs stegen på följande vis; 

Novisen har ingen erfarenhet alls av ett visst yrke. Nybörjaren lär sig genom 

att imitera hur en mer skicklig person praktiskt handlar. Den kompetente har 

byggt upp en så pass stor erfarenhet att hon kan agera självständigt och därför 
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klarar av att hantera olika situationer. För att utvecklas från kompetent till 

skicklig behöver enligt Dewey (2008) den kompetente yrkesutövaren reflek-

tera över konkreta situationer kopplade till sin yrkesverksamhet. Vidare upp-

märksammar Dreyfus och Dreyfus (1980, 2000) att mästaren och den skick-

lige liknar varandra men en skillnad är att den skicklige agerar utifrån sin egen 

erfarenhet och väljer mellan olika alternativ att handla utifrån den rådande si-

tuationen. Mästarens bedömningar och handlingar utgår från lång erfarenhet 

och därför agerar mer direkt utifrån vad den specifika situationen kräver.  

Likaså utgår Victor Tillberg och Tillberg (2011) från att det är på skicklig-

hets- och mästarnivån som förtrogenhetskunskapen bidrar till att en yrkesper-

son praktiskt kan handla med en säkerhet, trots att hon eller han inte varit med 

om situationen tidigare. Poängteras bör, menar Victor Tillberg och Tillberg 

att Dreyfus och Dreyfus beskrivning av yrkeskunnandets utveckling endast är 

ett teoretiskt verktyg. De olika kunskapsformerna samverkar ofta med 

varandra, samtidigt som det också finns ett beroendeförhållande dem emellan. 

Dock tycks det råda en samstämmighet kring att ett yrkeskunnande inte kan 

uttryckas genom hjälp av enbart formella beskrivningar. Det är med exempel, 

förebilder, praktiskt handlande och övning som ett yrkeskunnande utvecklas 

och kan förmedlas, vilket bidrar till att yrkespersonen utvecklar en  

färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskunskap som en grund för yrkeskun-

nande (Dreyfus och Dreyfus, 1980, 2000; Göranzon, 1990; Janik, 1996; Jo-

hannessen, 2002; Ratkić, 2006, 2013). 

Det som kan skönjas utifrån ovanstående pekar på att förståelsen av ett yr-

keskunnande är exempelbaserad. Janik (1996) framhåller att det just är olika 

exempel som utgör erfarenhetens språk. Ofta ser yrkespersonen världen ge-

nom det sammanhang hon eller han befinner sig i eller har erfarenhet ifrån. 

Det innebär således, framhåller Alsterdal (2002), att det kan hindra människan 

ifrån att inta eller se andra möjligheter på praktiskt handlande. I det avseendet 

kan reflektion, så som bland annat Dewey (2008) framhåller, både synliggöra 

och tydliggöra den egna färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskunskapen 

genom att reflektera över, och sätta in erfarenheten i ett större sammanhang.  

3.1.4 Reflektionens betydelse  

Reflektion utgör en central del i denna studie av hur förskollärares yrkeskun-

nande uttrycks när de såväl individuellt som kollektivt reflekterar över sin er-

farenhet av sitt praktiska handlande. Det finns många olika sätt att definiera 
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och förstå begreppet reflektion. Fareld (2009) liknar reflekterandet vid en åter-

vändande eller återkastande rörelse, vilket innebär att reflektionen alltid vän-

der tillbaka till en själv. Hammarén (1995) konstaterar vikten av att avsätta tid 

till att reflektera över sig själv och sin yrkesroll då den egna yrkesrollen kon-

tinuerligt utsätts för prövning. Reflektionen kan därför inte enbart ses som ett 

speglande eller återkastande, utan också som något kreativt som kan leda till 

nya upptäckter genom ett framåtblickande, menar flera forskare (Hjertström 

& Schwarz, 2011; Randle & Tilander, 2007). Hjertström och Schwartz utgår 

likt Deweys syn på reflektion i och med att de liknar reflektionsprocessen vid 

en pendelrörelse där pendeln rör sig mellan det egenupplevda, för att därefter 

blicka utåt och sedan tillbaka till det egna igen. Den processen kan enligt både 

Dewey (2008) och Fareld (2009) bidra till att ett praktiskt handlande både kan 

förändras och utvecklas genom att just blicka tillbaka och reflektera över de 

egna erfarenheterna.  

Dewey (2008) urskilde två olika typer av erfarenhet som båda har det ge-

mensamt att de ses som intimt sammankopplad med tänkandet. I den första 

typen av erfarenhet repeterar en människa sina handlingar genom att pröva 

dem om och om igen tills de fungerar. Det behöver dock inte betyda att en 

närmare reflektion över hur något fungerar finns. Det gör att individen inte 

alla gånger riktigt förstår att se konsekvenser eller samband kring sitt hand-

lande, utan handlingen sker mer på rutin. Denna beskrivning stämmer överens 

med Janiks (1996) antagande där han menar att många av vardagens praktiska 

handlingar är inkarnerande i kroppen och därför många gånger är oreflekte-

rade. I den andra typen av erfarenhet finns en större strävan efter att närmare 

förstå vad som binder samman orsak och verkan, handling och konsekvens, 

likt en återvändande pendelrörelse. Det kan liknas vid en kreativ handling där 

syftet är att medvetandegöra och kanske på sikt förändra det praktiska hand-

landet. Dewey (2008) konstaterade att i det senare fallet förändras erfarenhet-

ens kvalitet på ett mer märkbart sätt än i den första typen av erfarenhet som är 

mer oreflekterad. Den förändring som i det senare fallet kom till stånd där 

strävan är att finna nya samband kring en företeelse såg Dewey som så bety-

delsefull att han poängterar att reflektion dock kräver ett personligt intresse att 

vilja uppfatta en händelses utgång, för att därefter kunna rekonstruera situat-

ionen med en framtida konsekvens, om så bara i fantasin. Det kan likställas 

med Deweys (2008) antagande där han betonar att reflektion kan bidra till att 

vidga det egna yrkeskunnandet och därmed möjliggöra för att förändra en 

handlings kvalitet.  
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3.2 Sammanfattning  

De teoretiska utgångspunkter som har presenterats har till uppgift att ge red-

skap för att belysa och förstå förskollärares yrkeskunnande. Utifrån studiens 

syfte har Aristoteles kunskapsteoretiska perspektiv varit vägledande till att be-

arbeta, tolka och analysera empirin. Aristoteles uppmärksammade spännings-

fältet mellan den teoretiska – vetenskapliga kunskapen och den kunskap som 

uttrycks genom handling med begreppen: episteme, techne och fronesis. Till-

sammans både samspelar och samverkar de olika kunskapsformerna och är på 

så vis beroende av varandra. Ofta ses erfarenhet och praktiskt handlande som 

centralt när ett yrkeskunnande utvecklas.    

Praxisbegreppet ses som adekvat i förståelsen av ett yrkeskunnande. Min 

förståelse av begreppet grundar sig på att olika vedertagna förhållningssätt är 

konstituerade och specifika i en rådande verksamhet. Genom detta utvecklar 

sedan yrkespersonen med tiden både en viss färdighets-, förtrogenhets- och 

omdömeskunskap till sitt specifika kunskapsområde, vilket bidrar till ett yr-

keskunnande. Detta kommer till uttryck i förskollärares pedagogiska verksam-

het och synliggörs i deras praktiska handlande. 

Dreyfus och Dreyfus utvecklade en modell som beskriver utvecklingen av 

ett yrkeskunnande i olika steg. De visade även på betydelsen att reflektera över 

sitt praktiska handlande för att på så vis både vidga som utveckla yrkeskun-

nandet. Begreppet reflektion utgör därmed en central del i denna studie och 

förstås som en återvändande eller återkastande rörelse när förskollärarna såväl 

individuellt som kollektivt reflekterar över och berättar om sitt yrkeskun-

nande. Denna kreativa handling kan leda till ett framåtblickande som vidgat 

den egna erfarenheten. Dewey belyste reflektion över vardagshandlandet som 

ett viktigt verktyg för att medvetandegöra och förändra ett praktiskt handlan-

des kvalitet. Reflekterandet kan utifrån ovanstående teoretiska utgångspunkter 

ses som en kreativ process som kan synliggöra olika färdigheter som förskol-

lärarna har blivit förtrogna med och där omdömeskunskapen kännetecknas av 

hur de väljer att praktiskt handla i olika pedagogiska situationer. De teoretiska 

utgångspunkterna som beskrivits har bidragit till min ökade förståelse över 

utforskandet av förskollärares yrkeskunnande.  
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4. METOD 

I följande metodkapitel redovisas studiens metodval, upplägg och genomfö-

rande. Föreliggande studie utgår från en kvalitativ ansats, vilket enligt Kvale 

(1997) innebär ett försök att genom tolkning beskriva ett fenomen med syftet 

att öka förståelsen inom ett visst område. För att kunna svara på studiens syfte 

har jag sett dialogseminariemetoden som en framkomlig väg för insamling av 

empiri. En anledning till metodvalet är att eftersträva både individuell och kol-

lektiv reflektion över erfarenheter av praktiskt handlande och i den valda me-

toden ligger tonvikten på just reflektionen. Vidare i metodkapitlet beskrivs hur 

empirin bearbetats, analyserats och tolkats med inspiration från hermeneuti-

ken. Gadamers (1997) syn på hermeneutik har därmed legat till grund och gett 

inspiration till tolkning och analys av hur förskollärarna i studien utifrån sina 

erfarenheter beskriver sitt yrkeskunnande där fokus är praktiskt handlande. 

Avslutningsvis ges en beskrivning kring studiens trovärdighet samt de forsk-

ningsetiska aspekterna. 

4.1 Dialogseminariemetoden 

År 1995 inrättades forskarutbildningsämnet yrkeskunnande och teknologi vid 

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm. Ämnet hade sakta vuxit 

fram från fallstudier kring yrkeskunnande där fokus varit på praktisk kunskap. 

Hammarén (1999) var en av de första att utforma en metod, dialogseminarie-

metoden där reflektion kunde bidra till att underlätta ett erfarenhetsutbyte 

kring yrkeskunnande där fokus har varit praktiskt handlande inom olika yr-

kesområden. Det kan enligt Hammarén vara svårt att belysa kärnan i personers 

yrkeskunnande genom traditionella enkäter, intervjuer eller observationer. 

Ratkić (2006) konstaterar detsamma och liknar dialogseminariemetoden vid 

ett laboratorium där studier kring yrkeskunnande kan skönjas och medvetan-
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degöras. Ratkićs liknelse av dialogseminariet som ett laboratorium kan jäm-

föras med hur Heidegger (1996) definierar ordet seminarium som en plats där 

eftertankens frö kan få gro och blomstra. I ett seminarium ges även enligt 

Öberg (2011) möjlighet att lyssna till, och få andra människors perspektiv på 

tankar då en önskad effekt är att vidga de egna vyerna. Dessa ståndpunkter 

överensstämmer med dialogseminariemetodens intentioner att genom reflekt-

ion synliggöra yrkeskunnande.  

Inledningsvis innebär dialogseminarieprocessen enligt Hammarén (1999) i 

korthet att de medverkande deltagarna läser en gemensamt utvald text, reflek-

terar och därefter skriver ned det som framträder i en sammanhängande text. 

Det handlar enligt Hammarén (1995) om att ”hämta stoff” utifrån sig själv för 

att överhuvudtaget kunna belysa sin egen kunskap. Därefter träffas deltagarna 

i dialogseminariesamtalen där varje deltagare läser upp sin text medan de öv-

riga deltagarna antecknar sina tankar som uppkommer när de lyssnar till det 

upplästa. Anteckningarna bildar därefter underlag för den kollektiva reflekt-

ionen där vyer kan komma att vidgas kring yrkeskunnande med fokus på prak-

tiska handlande.  

Efter Hammaréns utformning har flera forskare inspirerats av och därefter 

tillämpat dialogseminariemetoden på olika sätt i syfte att undersöka fenome-

net erfarenhet som en grund kring yrkeskunnande. Metoden har används inom 

olika yrkesområden, till exempel inom teknologi, teater, vård och utbildning 

(Bladini & Naeser, 2012; El Gaidi, 2007; Göranzon, 1990; Hammarén, 1999; 

Isberg & Victor Tillberg, 2012; Johannessen, 1999, 2002; Josefson, 1998; 

Perby, 1995; Ratkić, 2006; Victor Tillberg, 2007). 

Hammarén (1995) belyser vidare att i den forskning som vuxit fram kring 

yrkeskunnande utpekas den ”erfarenhetsgrundade kunskapen som resultat av 

erfarenhet och reflektion ” (s. 17). Det räcker alltså inte med att ha arbetat 

inom ett yrke i många år för att egna insikter ska fördjupas och ny förståelse 

över en själv och ens praktiska handlande ska födas, menar Hammarén. Detta 

berörs i nästa avsnitt. 

4.1.1 Reflektion i dialogseminariemetoden  

Det är genom att reflektera över och synliggöra den egna erfarenheten av sitt 

praktiska handlande som nya tankar kring ens yrkeskunnande föds och vida-

reutvecklas menar (Göranzon & Hammarén, 2006; Hammarén, 1999). Re-
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flektion kring den egna erfarenheten kan underlättas och förbättras när reflekt-

ionen sker genom en mask (Göranzon, 1990, 2009; Ratkić, 2006, 2013). Att 

reflektera genom ”en mask” innebär att reflektionen kan ske med hjälp av till 

exempel skönlitteratur, film, teater eller genom att lyssna på andras berättel-

ser. Det handlar då inte om att identifiera sig med texten eller berättelsen utan 

det handlar mer om att urskilja sig själv i förhållande till någon annans erfa-

renhet. Masken som metafor kan enligt Victor Tillberg och Tillberg (2011) 

också bidra till att ge uttryck för sådant som individen tidigare själv inte kun-

nat formulera. Genom andras erfarenhet och exempel i en text kan en ny ho-

risont framträda. ”Masken”, där någon annans berättelse är i fokus kan på så 

vis ge en skymt eller inblick i den personens erfarenhetsvärld och bidra till att 

ett nytt ljus faller över de egna erfarenheterna poängterar Tillberg (2002). På 

så vis kan ”masken” bidra till nya associationer både individuellt och tillsam-

mans med andra i dialog; därigenom kan ny kunskap utvecklas (Ratkić, 2004, 

2006, 2013; Victor Tillberg & Tillberg, 2011).  

Hammarén (2009) liknar detta skeende vid ett rum där verklighet blir till 

genom att man låter andras erfarenheter komplicera de egna erfarenheterna 

genom att man betraktar eller skådar något nytt. På sätt och vis uppmärksam-

mar Victor Tillberg och Tillberg (2011) att det kan ses som en form av kom-

petensutveckling för yrkesutövaren när möjligheten ges att vidga de egna vy-

erna genom att träda in i någon annans rum. De poängterar dock att det inte är 

exemplen i sig som överför ny kunskap. Det är såväl den individuella som 

kollektiva reflektionen som bidrar till att särskilt förtrogenhets- och omdö-

meskunskapen utvecklas och förankras på ett mer djupgående sätt. Uppfatt-

ningen stämmer väl överens med Deweys (2008) syn på reflektion där han 

belyser vikten av att söka sig bort från det egna invanda handlandet som är 

länkat till tidigare erfarenheter, om en förändring och utveckling av det egna 

yrkeskunnandet ska komma till stånd. Innan en närmare och mer utförlig be-

skrivning av metodens gång beskrivs följer först en kort beskrivning av pilot-

studien.  

4.2 En pilotstudie 

Hösten 2013 blev jag antagen till forskarutbildningen och därmed kommun 

Licentiand inom förskoledidaktik. Samma höst startade jag med en pilotstudie 

vars syfte var att pröva och genomföra metoden, allt för att bli mer förtrogen 
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med formen inför studiens genomförande. Det insamlade materialet från pi-

lotstudien ligger därför inte med som empiri i föreliggande studies resultatre-

dovisning men har bidragit till viss utformning av genomförandet.  

Dialogseminarierna genomfördes med två grupper förskollärare som totalt 

bestod av tio deltagare. Jag träffade dem vid fem tillfällen, två timmar per 

gång. Förskollärarna inbjöds via e-post till Mälardalens högskola för inform-

ation samt introduktion till studien och dialogseminariemetoden som form (se 

bilaga 1). Metoden visade sig fungera bra, med undantag av en förändring som 

jag valde att göra till studiens genomförande och som utgör empiri för denna 

licentiatuppsats. Denna förändring prövades redan inför pilotstudiens sista di-

alogseminariemetodtillfälle då förskollärarna förutom att läsa och reflektera 

över en faktabaserad text även fick läsa en skönlitterär text. Inspiration till 

detta hämtades från andra forskare som använt sig av dialogseminariemetoden 

och där skönlitterära texter legat till grund likt en ”mask” (Bladini & Naeser, 

2012; Göranzon, 1990; Hammarén, 1999; Ratkić, 2004). I pilotstudiens inle-

dande skede fanns inte medvetenheten över att en skönlitterär text i realiteten 

kan liknas vid en ”mask” och kan fungera som ett stimulansmaterial där nya 

perspektiv och synsätt kan belysas. En skönlitterär text valdes ut för att prövas 

i sista dialogseminariet i pilotstudien. Det visade sig att förskollärarna efter att 

ha läst den skönlitterära texten började reflektera över sig själva och sitt yr-

keskunnande med fler exempel hämtade från sina erfarenheter än i tidigare 

dialogseminarier. Därför beslöts inför 2014 års planerade studie att förutom 

att förskollärarna skulle ta del av samma faktabaserade texter som i pilotstu-

dien skulle även skönlitterära texter tillföras. Syftet var att på så vis ge delta-

garna ytterligare möjligheter till associationer och perspektiv för att kunna 

fördjupa de egna reflektionerna av sitt yrkeskunnande genom att ta del av det 

någon annan berättar.  

4.3 Studiens upplägg och genomförande  

I dialogseminariemetoden kan två olika datainsamlingar ses ingå. Dels utgörs 

dataunderlaget av individuellt skrivna texter och dels av dialogseminariesam-

tal. Genomförandet av dessa kommer här närmare att beskrivas, men först ges 

en inblick i urvalet av deltagare.  
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4.3.1 Urvalet av deltagare  

En mellansvensk kommuns utvecklingsledare förmedlade kontakten mellan 

de medverkande förskollärarna och mig. Efter att respektive förskolechefer 

eller rektorer informerat de förskollärare som var verksamma både inom för-

skola och förskoleklass i kommunen fick deltagarna själva anmäla sitt intresse 

till att delta i studien. Att valet föll på att urvalet förskollärare skulle arbeta 

inom de båda skolformerna berodde på att förskollärarna skulle möjliggöra en 

variation genom att både omfatta förskola och förskoleklass. Betonas bör dock 

att studien inte skulle handla om en jämförelse mellan skolformerna utan att 

det är förskollärares yrkeskunnande som är i fokus oavsett skolform och antal 

år i yrket. Därmed behandlar jag även förskollärarna som en grupp i resultat-

diskussionen i och med att jag är intresserad av deras kollektiva beskrivning 

av sitt praktiska handlande.  

Totalt deltog elva kvinnliga förskollärare fördelat på två grupper. Grup-

perna träffades vid fem tillfällen under vår- och höstterminen på Mälardalens 

högskola. En av grupperna bestod av sju förskollärare som var verksamma 

inom förskola, den andra gruppen bestod av fyra förskollärare verksamma i 

förskoleklass. De förskollärare som arbetade i förskolan träffade jag en gång 

i månaden mellan mars och juni, samt en gång efter sommaruppehållet i au-

gusti. Antalet varierade från fyra till sex deltagare. De deltagande förskollä-

rarnas frånvaro kunde bero på sjukdom, semester eller att det fanns förhinder 

från den pedagogiska verksamheten för förskolläraren att delta. Den grupp av 

förskollärare som arbetar i förskoleklass träffade jag en gång i månaden mel-

lan februari och maj. Där pendlade antalet förskollärare mellan att tre eller 

fyra deltagare deltog. Anledningen till frånvaro var samma som i gruppen för-

skollärare som arbetade i förskolan. Studiens medverkande förskollärare har 

alla flera års erfarenhet av yrket. Den förskollärare som hade arbetat längst 

inom yrket hade arbetat sedan 1980 och den med kortast erfarenhet var fär-

digutbildad 2010. Att det endast är kvinnliga förskollärare som valt att delta i 

studien beror på att det är förhållandevis få män som arbetar som förskollärare 

i kommunen och ingen av dessa anmälde intresse för att delta. Båda grupperna 

förskollärare fick önska vilka datum vi skulle träffas vid de olika tillfällena. 

Likaså bestämdes i samråd med förskollärarna att varje dialogseminariesamtal 

skulle pågå under två timmar. Två timmar sågs enligt dem som en rimlig tid 

att vara frånvarande från den befintliga verksamheten. Under nästa rubrik re-

dovisas genomförandet av dialogseminarierna.  
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4.3.2 Genomförande  

Dialogseminariemetoden liknas vid ett reflekterande rum där olika aspekter 

av förskollärarnas eget yrkeskunnande beskrivs med stöd av två olika datain-

samlingsmetoder. Dataunderlaget består dels av förskollärarnas individuellt 

skrivna texter, dels gemensamma dialogseminariesamtal. Inledningsvis läser 

förskollärarna individuellt samma texter, reflekterar över innehållet samt skri-

ver ned de tankar som texterna väcker. Dessa texter utgör sedan underlag för 

den gemensamma dialogen i dialogseminariesamtalen. I dialogseminariesam-

talen ges möjlighet att lyssna till andras tankar och perspektiv när de högt läser 

upp sina texter för varandra.  

Här ges nu först en beskrivning av det första tillfället när jag träffade förs-

kollärarna i respektive grupp. Det tillfället bestod av en introduktion till dia-

logseminariemetoden, där jag bland annat belyste att metoden kräver en viss 

insats av förskollärarna i form av att individuellt läsa och sedan skriva texter 

där fokus skulle ligga på att förskollärarna skulle reflektera över egna erfaren-

heter kring sitt praktiska handlande.  

Därefter utgick tillfälle två till fem från olika teman där fakta- och skönlit-

terära texter var i fokus (se tabell 1). De aktuella temana utgick ifrån ”Förs-

kollärarnas roll idag”, ”Hur samtalar förskollärare med barn”, ”Barns lärande” 

samt ”Hur är det att vara barn idag”. 
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Tabell 1: Teman och texter som underlag vid andra till femte dialogseminarietill-

fället  

Tillfälle 1 2 3 4 5 

Tema Introduk-

tion till 

dia-

logsemi-

nar-

iemetoden  

Förskol-

lärarnas 

roll idag 

Hur samta-

lar förskol-

lärare med 

barn 

Barns 

lärande 

Hur är 

det att 

vara barn 

idag 

Fakta-

baserad 

text 

 Pedagog i 

en föränd-

rad tid 

Demokrati-

ske samta-

ler i 

barnehagen 

Förskolans 

pedagog-

iska upp-

drag 

Barnet 

och rättig-

heterna, 

om en sär-

skild relat-

ion och 

dess mot-

sägelser, 

ofullkom-

ligheter 

och möj-

ligheter 

Skönlit-

terär text 

 Om långa 

hand-

lingar och 

korta 

Alice i un-

derlandet, 

En tokig 

tebjudning 

Om tennis 

och rodd 

och andra 

saker som 

försiggår 

omkring 

oss 

Livets Ax 

 

Valet av de fakta- och skönlitterära texternas referenser presenteras i bilaga 2. 

Nedan följer en närmare beskrivning av det individuella läsandet av de olika 

texterna och skrivarbetet.  
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4.3.3 Det individuella läsandet och skrivarbetet  

Inom dialogseminariemetodens ram knyts texter samman med vars och ens 

individuella reflektioner där tanken är att texterna innehållsmässigt ska bidra 

till nya tankar, reflektioner och associationer utifrån förskollärarnas praktiska 

handlande. I denna studie valde jag att använda såväl kortare faktabaserade 

som skönlitterära texter som grund inför varje dialogseminariesamtal. Jo-

sefson (1985) är noga med att poängtera att valet av de texter som används 

behöver göras med noggrannhet för att berörda yrkespersoner ska fångas av 

en text. För att de skönlitterära texterna överhuvudtaget ska kunna underlätta 

och forma nya reflektioner är det en förutsättning att ett visst igenkännande 

måste finnas med i textinnehållet, utan att för den skull ligga alltför nära den 

verklighet som yrkespersonen verkar i. Men även motsatsen, det fullständigt 

främmande, väcker förmodligen inga tankar eller associationer alls hos läsa-

ren. Likt Josefson lyfter även Ratkić (2006) fram att ”masken” därför både 

kan underlätta och forma reflektionen, det beror bara på valet av ”mask”. Tex-

terna valdes därmed ut med syftet att de skulle knyta an till förskollärarnas 

praktiska handlande, samt representera och förhoppningsvis beröra dem i sin 

yrkesroll. I valet av texter belyses förskollärarrollen dels i ett generellt när-

mande, dels i fyra mer specifika fördjupningar. Utifrån det generella utfor-

mandet av texternas innehåll återfinns det som berör förskollärares yrkeskun-

nande på ett eller annat sätt i förskole- och förskoleklassarbetet.  

Valet av det första temat med tillhörande texter var relativt enkelt då jag 

som kommunlicentiand har varit ute i kommunens förskoleverksamheter och 

träffat förskollärare i pedagogiska samtal. I många samtal framkom det mer 

specifikt att förskollärarnas uppdrag till viss del hade förändrats på grund av 

olika samhälleliga förändringar. Mitt intresse väcktes att närmare höra hur 

denna samhälleliga förändring påverkade deras yrkeskunnande. Likaså har de 

nästkommande temana och textvalen utgått ifrån samhällsaktuella frågor som 

berör förskollärares uppdrag. Förutom de mer faktabaserade texterna har för-

skollärarna också tagit del av och läst skönlitterära texter vars syfte var att 

fungera som ”mask” eller likt ”en armbåge i sidan” till att stimulera förskol-

lärarnas reflektioner kring yrkeskunnandet med fokus på praktiskt handlande 

med ytterligare perspektiv (El Gaidi, 2007; Ratkić, 2004, 2006).  

När förskollärarna individuellt läste de faktabaserade- och de skönlitterära 

texterna uppmanades de till det långsamma läsandet av texterna med en penna 

i handen. Likt både Hammarén (1999) och Victor Tillberg och Tillberg (2011) 
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framhålls betydelsen av att med pennans hjälp kunna stryka under eller skriva 

egna kommentarer i marginalen om vad texterna gav för tankar, associationer 

och förbindelser kopplade till dem själva och den erfarenhet var och en bär 

med sig. Hammarén (1995, 2006) belyser att det individuella skrivandets syfte 

är att bidra till att yrkespersonen ska bli mer självmedveten om den egna erfa-

renheten kring olika yrkessituationer genom att stoff hämtas utifrån en själv.  

Efter att förskollärarna individuellt läst och reflekterat över vilka tankar 

och reflektioner texterna väckt, skrev var och en ner en egen text knuten till 

den egna levda erfarenheten som en förberedelse till det efterföljande dialog-

seminariesamtalet. Något som både Hammarén (1995) och Mollberger 

Hedqvist och Sahlin (2016) uppmärksammar är att det skrivna språket på sätt 

och vis styr hur förskollärarna uppfattar sig själva och den kontext de är en del 

av. Det egna språket kan därför ses bära de egna erfarenheterna som en grund 

till att göra dem mer tillgängliga för den egna tanken och att de därför lättare 

öppnar upp för att synliggöra sig själva, menar de. 

I anvisningen till studiens dialogseminarier framkom att texterna skulle 

vara ½ till en A4 sida långa. Efter att var och en individuellt skrivit sin text 

uppmanades förskollärarna att sända den via e-mail till mig. De insända tex-

terna kopierades upp till kompendier som delades ut till varje förskollärare när 

vi träffades i respektive grupp i dialogseminariesamtalen. Texterna varierade 

i både innehåll, form och längd. Eftersom deltagarna innan hade uppmuntrats 

att utgå ifrån sin egen erfarenhet var det flera texter som pendlade mellan att 

handla om tidigare levda erfarenheter och hur det påverkade vars och ens prak-

tiska handlande i dagens yrkespraxis. Så förutom att förskollärarna först läst 

och individuellt skrivit en text som ett underlag till varje dialogseminariesam-

tal utgjorde texterna även ett viktigt och centralt underlag då de utgör studiens 

empiri.  

4.3.4 Dialogseminariesamtalen  

En framträdande roll i dialogseminariemetoden är den kollektiva reflektionen 

som tar sin grund i de individuellt skrivna texterna och dialogseminariesam-

talen. Efter att förskollärarna hade tagit del av ett uppkopierat kompendium 

av samtliga individuellt skrivna texter lästes den egna skrivna texten högt upp 

av författaren. De andra förskollärarna uppmanades att lyssna och återigen 

med fördel stryka under och anteckna i marginalen vilka tankar som väcktes 

hos var och en. Dessa anteckningar bildade därefter underlag för samtalen och 
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den följande kollektiva reflektionen. Janik (1996) signalerar vikten av att i 

detta ”reflekterande rum” bjuda på ett klimat som ger utrymme till att olika 

tankar ska synliggöras i den gemensamma interaktionen. Det innebar också 

att reflektionerna i de efterföljande samtalen inte skulle bemötas med kritiska 

kommentarer från någon annan deltagare. Inspiration till detta hade hämtats 

ifrån bland annat Josefson (2001) som lyfter fram hur viktigt det är att inte 

finna fel eller brister i de skrivnas alster om syftet är att genom reflektion för-

djupa den egna förståelsen. Josefsons tanke kan liknas vid det Gadamer (1997) 

benämner som förståelsehorisonter. När en förskollärare läste upp sin text och 

mötte de andra deltagarnas tankar och reflektioner kunde en möjlig samman-

smältning av förståelse ske. I det sammanhanget är samtalsledarrollen viktig 

för att skapa ett reflekterande rum där deltagarna ska ges möjlighet att lyssna 

på varandras berättelser utan dömande och kritiska kommentarer.  

En fråga i sammanhanget är om det finns, och vad det då är för skillnad 

mellan ett traditionellt litteraturseminarium och innehållet i de samtal som di-

alogseminariemetoden som form innehåller. Mollberger Hedqvist och Sahlin 

(2016) pekar på att skillnaden är att i ett traditionellt litteraturseminarium är 

det litteraturen som är i centrum och den vetenskapliga teorin är utgångspunk-

ten för samtalet. I dialogseminariemetoden är strävan att den egna erfaren-

heten ska bilda utgångspunkt för samtalet i det reflekterande rum som sam-

talsledaren strävar efter att skapa i mötet med deltagarna i dialogseminarie-

samtalen. På det sättet blir yrkeserfarenheten beprövad genom att förskollä-

rarna reflekterat över och därefter berättat om sina erfarenheter utifrån olika 

exempel som de prövat i yrkespraxis och på så vis blivit förtrogna med.  

I nästa avsnitt följer en redogörelse över hur jag tolkat, bearbetat och ana-

lyserat förskollärarnas individuellt skrivna texter samt de transkriberade dia-

logseminariesamtalen. 

4.4 Bearbetning, tolkning och analys av empirin 

Utgångspunkten för den här studiens bearbetning och tolkning kan ses som en 

analysprocess som pågått under lång tid och i flera olika faser med syftet att 

synliggöra hur förskollärare beskriver sitt yrkeskunnande genom individuellt 

skrivna texter och dialogseminariesamtal. 

Ödman (2007) talar om att det bör framgå hur tolkaren har bearbetat, ana-

lyserat och kommit fram till sin tolkning av empiri. Utifrån ett hermeneutiskt 
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synsätt framhåller Gadamer (1997) att kontexten är avgörande för en individs 

tolkning och förståelse av världen. Med det i beaktade är jag medveten om att 

bearbetning och tolkningen av studiens båda empiriska dataunderlag som ut-

gångspunkt delvis präglats av min bakomliggande kunskap, som bland annat 

innefattar studiens teoretiska utgångspunkter och min egen förförståelse. Jag 

har både egen yrkeskunskap och mångårig erfarenhet som förskollärare, mon-

tessoriförskollärare, specialpedagog och högskoleadjunkt vilket präglat min 

förförståelse genom att jag är familjär inom förskolans pedagogiska verksam-

het. 

Denna studies bearbetning har skett i flera olika faser där förskollärarnas 

individuellt skrivna texter, samt dialogseminariesamtalen har tolkats och ana-

lyserats var för sig. Den första fasen utgjordes av en bearbetning, tolkning och 

analys av förskollärarnas individuellt skrivna texter som redovisas under ru-

briken 4.4.1. Den andra fasen utgjordes av bearbetning, tolkning och analys 

av dialogseminariesamtalen vilket redogörs för i rubrik 4.3.2. Den tredje fasen 

utgjordes av att bearbeta, tolka och analysera hur samtlig empiri med avseende 

att identifiera och hitta gemensamma delar utifrån studiens båda dataunderlag 

som redovisas under rubrik 4.3.3. Allt detta bildade därefter tillsammans ut-

gångspunkt för de teman som resultatbeskrivningen relaterar till. 

4.4.1 Bearbetning, tolkning och analys av förskollärarnas 

individuellt skrivna texter 

Den första fasen av bearbetning gjordes redan när jag inför varje enskilt dia-

logseminariesamtal läste förskollärarnas individuellt skrivna texter som de vi-

darebefordrat till mig. I detta relativt tidiga skede i bearbetningen tog jag mig 

an läsningen av förskollärarnas texter med pennan i handen. Ödman (2007) 

inspirerade till den första bearbetning av empirin då han framhöll att uttolka-

ren av ett material behöver gå från del till helhet, där varje liten fråga - kontra 

svarsdel i sig är både viktig och nödvändig för att kunna bilda sig en bredare 

uppfattning om helheten. För att en tydligare helhetsbild skulle uppstå be-

hövde nya frågor ställas till den enskilda förskolläraren för att knyta an till 

vars och ens färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskunskap när vi senare 

skulle mötas i dialogseminariesamtalen. Falk (2005) liknar detta vid ett her-

meneutiskt didaktiskt sammanhang, där de frågor som väckts, ställs till perso-

nen utifrån olika företeelser som beskrivits. Hautaniemi (2015) och Tärnlund 
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(2005) framhåller människans alla erfarenheter som en viktig grund för att 

både uppfatta och förstå sin livsvärld. För att öka min förståelse över förskol-

lärarnas livsvärld skrevs frågor i förskollärarnas texter som exempelvis bestod 

av frågeordet ”hur menar du när du i egenskap av förskollärare skriver detta?” 

Eller, ”vad innebär det rent konkret för dig i din yrkesroll när du beskriver 

detta...?” Språket kan därmed ses som en betydande länk till att öka förståelsen 

av och synliggöra förskollärarnas erfarenheter av sitt yrkeskunnande, vilket 

flera forskare, däribland Gadamer (1997) och Wittgenstein (1992) lyfter fram. 

Genom att ta del av, och flera gånger läsa igenom förskollärarnas individuellt 

skrivna texter började således letandet efter mönster och likheter. Strävan var 

att identifiera och hitta delar som kunde relatera till varandra och därefter bilda 

ett större perspektiv på förskollärarnas yrkeskunnande.   

4.4.2 Bearbetning, tolkning och analys av 

dialogseminariesamtalen 

Den andra fasen av bearbetningen inleddes med att jag lyssnade igenom de 

inspelade dialogseminariesamtalen, återigen med pennan i handen. Vad berät-

tade förskollärarna? Under bearbetningen kombinerade jag lyssnandet på dia-

logseminariesamtalen med att ha förskollärarnas individuellt skrivna texter 

framför mig. Gadamer (1997) påtalar hur viktigt det är att sträva efter att i 

möjligaste mån lyssna sig fram till vad som sägs i det insamlade materialet. 

Utmaningen som han ser det är då att inte låta sig påverkas i allt för stor grad 

av den egna förförståelsen och dra för stora egna intellektuella kopplingar i 

tolkningsarbetet. Det Gadamer framhåller kan ses som både motsägelsefullt 

och dubbelriktat eftersom han också poängterar och lyfter fram att inget kan 

betraktas isolerat från tidigare egna erfarenheter. Min ambition var i detta 

skede att förhålla mig öppen för materialet för att se om jag kunde finna delar 

som kunde hänföras till varandra kring förskollärares yrkeskunnande. Det var 

ett stort material och teman kunde skönjas men de var inte helt självklara.  

De inspelade dialogseminariesamtalen transkriberades med syftet att en 

tydligare bild skulle framträda kring förskollärares yrkeskunnande. Utifrån 

genomläsningen av de transkriberade dialogseminariesamtalen var strävan att 

utvidga min förståelse av förskollärares yrkeskunnande genom att identifiera 

teman och kategorier med hjälp av studiens kunskapsteoretiska utgångspunk-

ter och min förförståelse. Alsterdal (2002) lyfter fram att i tolkningsarbetet 
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kan aspekter som rör förskollärarnas yrkeskunnande synliggöras utan att för-

skollärarna själva uttalat att det de gestaltar ses som deras specifika yrkeskun-

nande. Det liknar processen i mitt tolkningsarbete där utmaningen var att hitta 

återkommande teman och kategorier som inte var synliga vid de första och 

tidigaste genomläsningarna av det insamlade materialet. Detta skede var 

tidskrävande eftersom tolkningarna inte på en gång var givna, något som även 

Alsterdal (2002) berör. Hon poängterar att en fördjupad bearbetning av empi-

rin krävs för att teman sakta ska utvecklas och växa fram. I den processen sker 

en rekonstruktion av förskollärarnas berättelser.  

4.4.3 Bearbetning, tolkning och analys av samtlig empiri 

Det var en lång och arbetsam process att hitta de teman som senare presenteras 

i resultatredovisningen. En anledning till att denna process var lång och utdra-

gen kan vara det Ödman (2007) pekar på när han antyder att det finns en brist 

på hanterbara riktlinjer i hermeneutiskt tolkningsarbete och därmed ingen ma-

nual att följa. Hur skulle en struktur och mening ges till mitt material då te-

mana i denna studie till att börja med var långt ifrån förgivettagna? Ett första 

steg var att återigen med pennan i handen göra understrykningar i samtliga 

textunderlag och utifrån detta skriva nyckelord i texternas marginal, med ut-

gångspunkt i vad olika textavsnitt beskrev både utifrån förskollärarnas indivi-

duellt skrivna texter och de transkriberade dialogseminariesamtalen.  

Studiens kunskapsteoretiska utgångspunkter samt min förförståelse låg till 

grund och integrerades i tolkning- och analys arbetet. Främst såg jag fronesis 

som är kopplat till och visar sig i yrkespraxis med färdighets-, förtrogenhets- 

och omdömeskunskapen som viktiga teoretiska verktyg. Avsnitt som liknade 

varandra började plockas ut ifrån båda dataunderlagen. Dessa avsnitt jämför-

des sedan för att därefter sättas samman som möjliga teman i ett nytt doku-

ment. Detta skede liknar det Ödman (2007) beskriver där delar från empirin 

kan ses som utsorterade pusselbitar som liknar varandra i både teman och ka-

tegorier. Några bitar sågs till att börja med fungera tillsammans, men så plöts-

ligt synliggjordes andra bitar som därför bättre passade in i helheten. Tolk-

ningsarbetet har därför varken varit en enkel eller lättsam process. Likt Öd-

mans beskrivning klarnade ändå till slut en möjlig bild och teman framträdde. 

Dock behöver framhållas att i den hermeneutiska cirkeln finns det ingen bör-

jan eller slut, spiralen är oändlig (Ödman, 2007). Detta konstaterande stämmer 

överens med att i kvalitativa studier utgå från att det inte finns en objektiv 
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sanning (Ahrne & Svensson, 2013). Det kan förstås som att den analys och 

tolkning jag har gjort av förskollärarnas yrkeskunnande kan omformuleras. 

Det samstämmer med Ödman (2007) syn där han utgår från att hermeneutiken 

bidrar till en större förståelse kring praktiskt handlade, där även omtolkning 

av olika erfarenheter kan ske. Jag såg det som min uppgift att, utifrån den 

tolkning jag gjort av empirin, synliggöra en möjlig bild av förskollärares yr-

keskunnande där fokus var på praktiskt handlande. Likaså kan läsaren av 

denna text tolka och förstå det som beskrivs utifrån sin förförståelse, något 

även både Gadamer (1997) och Falk (2005) poängterar. Läsaren behöver för-

hålla sig till sin förförståelse och egen erfarenhet som en grund att förstå det 

som beskrivs i denna studie.  

4.5 Kvalitetsaspekter 

I varje metod finns det olika kvalitetsaspekter att beakta i förhållande till den 

metod som valts. Till att börja med diskuteras studiens trovärdighet för att 

sedan följas av ett avsnitt kring vilka forskningsetiska aspekter som beaktades 

utifrån studiens syfte och metodval.  

4.5.1 Studiens trovärdighet 

I valet av metod för denna studie beaktades vissa överväganden för att öka 

trovärdigheten i de dialogsamtal som förts med förskollärarna. Det finns flera 

anledningar till att föra samtal med deltagare för att samla in ett empiriskt 

underlag. En av anledningarna är, enligt Kvale (1997), att om det inte fördes 

några samtal skulle det inte finnas någon delad kunskap. Vidare pekar Kvale 

på att det i kvalitativ forskning är den som genomför samtalet som i stor ut-

sträckning måste förlita sig på sin egen kreativitet eftersom det oftast inte finns 

någon samtalsmall att följa. Det gör att forskaren noggrant behöver visa för 

läsaren hur studien är gjord för att både trovärdighet och forskningens kvalitet 

ska öka (Dahlin-Ivanoff, 2013; Denscombe, 2012). Trovärdigheten och forsk-

ningens kvalitet ökar också, enligt Denscombe, om data och analyser är för-

ankrade i sådant som är relevant, autentiskt och verkligt. Författaren pekar 

vidare på att det kan fungera som en garanti för att forskningen inte är baserad 
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på undermåliga data och felaktiga tolkningar. Utifrån detta belyses denna stu-

dies trovärdighet samt hur jag i sammanhanget beaktade de forskningsetiska 

aspekterna.  

För att på djupet kunna undersöka yrkeskunnande menar Victor Tillberg 

(2007), med stöd av Janik (1996), att det är nödvändigt med återkommande 

inifrån-samtal. Genom att jag träffade förskollärarna vid fem tillfällen under 

en hel termin möjliggjorde det att förskollärarna kunde fördjupa sina tankar, 

återkomma till samt reflektera kring det egna yrkeskunnandet utifrån både sina 

individuellt skrivna texter men även ifrån dialogseminariesamtalen. När förs-

kollärarna med exempel från sin yrkespraxis berättade hur de praktiskt hade 

handlat strävade jag efter att de skulle definiera ord och begrepp som var otyd-

liga för mig. Exempelvis nämndes begreppet ”hett” och i samband med detta 

fick förskolläraren med en mer tydlig och målande bild förtydliga hur hon 

praktiskt brukade handla när hon upplevde något som ”hett” hos barn. Förs-

kollärarnas språk ger därmed uttryck för att de skapar en större medvetenhet 

och förståelse för både sig själva och mig som forskarstuderande hur yrkes-

kunnandet kan uttryckas i praktiskt handlande. Med inspiration från både 

Janik (1996) och Victor Tillberg (2007) valde jag därför medvetet att i min 

resultatredovisning i så stor omfattning som möjligt redovisa förskollärarnas 

egna ord, fraser och i vissa fall längre citat ordagrant för att belysa förskollä-

rares yrkeskunnande. Allt detta har gjorts för att en så rättvis bild skulle ges 

av förskollärarnas berättelser och därmed öka studiens trovärdighet. Janik 

(1996) framhåller vidare att en annan anledning till att utgå från yrkesperso-

ners egna ord är att det är betydelsefullt för läsaren att själv få bedöma och 

skapa sig en egen uppfattning utifrån författarens tolkningar. Risken kan an-

nars finnas, framhåller Victor Tillberg (2007), att det uppstår en trovärdighets-

problematik när citat plockas ur sitt sammanhang i allt för stor omfattning. I 

detta ställningstagande kan det enligt Victor Tillberg framgå viss kritik mot 

det vanligt förekommande sättet att redovisa forskningsmaterial då det ofta 

insamlats vid några få tillfällen. I föreliggande studie träffade jag förskollä-

rarna i respektive grupper vid fem tillfällen under en termin och det kan be-

traktas som flera återkommande insamlingstillfällen av empiri. Jag är med-

veten om att resultatredovisningen i föreliggande studies ändå inte kan gene-

raliseras. Ytterligare en trovärdighetsaspekt är om den forskarstuderande kan 

hänvisa till de forskningsetiska aspekterna.  
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4.5.2 De forskningsetiska aspekterna 

I detta avsnitt följer en närmare presentation av studiens forskningsetiska 

aspekter utifrån informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vetenskapsrådet (2011) pekar på att det inte går att inta ett etiskt förhåll-

ningssätt utan att vara medveten om eller att ha reflekterat över det forsknings-

etiska ansvar som vilar på den som bedriver forskning. Etik åsyftar en slags 

teori över de moraliska ställningstagandena. Genom att inta etiskt förhållning-

sätt i forskningen läggs en tonvikt på att den etik som beaktats är både med-

veten och reflekterad samt att den kan formuleras och motiveras (Fuchs & 

Macrina, 2005). Enligt Skærbæk (2012) innebär det att lyfta fram och poäng-

tera det ansvar forskaren har över sin etiska hållning i relation till deltagarna i 

studien och hur det responderar mot Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

I föreliggande studie fick de deltagande förskollärarna själva anmäla sitt 

intresse till att delta i dialogseminarierna enligt samtyckeskravet. När gruppen 

så träffades vid det första inledande tillfället berördes de forskningsetiska prin-

ciperna återigen enligt informationskravet. Vid samma tillfälle informerades 

förskollärarna om att alla dialogseminariesamtal skulle bandinspelas. Jag po-

ängterade dock att förskollärarnas personuppgifter skulle skyddas från att ut-

omstående skulle kunna ta del av empirin enligt konfidentialitetskravet. Dock 

pekar Vetenskapsrådet (2011) på att en forskare inte helt kan lova att ingen 

utanför forskargruppen ska få ta del av det empiriska materialet. Det kan fin-

nas situationer då insyn i forskningsmaterialet både är befogat och nödvändigt. 

Det kan vara befogat då andra forskare ska kunna pröva styrkan i det veten-

skapliga resultatet. Likaså kan det bli nödvändigt om en opponent vid dispu-

tationen begär insyn i det insamlade empiriska underlaget om viss misstanke 

om vetenskaplig oredlighet skulle finnas. Det skulle exempelvis kunna handla 

om olika övertramp som gäller stöld av andras idéer och data, förfalskning och 

frisering av data eller plagiat av andras texter (Vetenskapsrådet, 2011). Förs-

kollärarna informerades också om att all den empiri som samlades in enbart 

skulle används i forskningsändamålet enligt nyttjandekravet och därmed inte 

för andra studier.  

Förskollärarnas individuellt skrivna texter samt transkriberingarna avkoda-

des och kan inte identifieras av utomstående. Trots denna försiktighet behöver 

jag ändå vara medveten om att det kan det vara svårt, såsom Skærbæk (2012) 
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betonar, att helt garantera deltagarnas anonymitet. Hon framhåller att i en stu-

die behövs en viss transparens för att visa på trovärdighet och vetenskaplighet. 

Med detta i beaktande valde jag att inte skriva ut namnen på deltagarna, eller 

använda fingerade namn på förskollärarna utan benämner dem endast som 

”förskollärarna” eller ”deltagarna” i resultatredovisningen. Likaså valde jag i 

ett tidigt skede av mitt arbete att inte jämföra yrkeskunnandet hos de förskol-

lärare som arbetar i förskola med de förskollärare som arbetar i förskoleklass. 

Däremot framkom det vid ett enstaka tillfälle i resultatbeskrivningen att de 

förskollärare som arbetar i förskoleklass själva berättade att de upplevt att de-

ras praktiska handlande delvis förändrades när de började arbeta i förskole-

klass med sexåringar. Det lyfts i resultatbeskrivningen fram som en skillnad 

att förskollärares förtrogenhet med sitt uppdrag kunde ändras beroende på i 

vilken kontext de var verksamma i.  

Helgesson (2015) lyfter fram att forskarens förhållningssätt behöver beak-

tas ur en etisk aspekt. Lindseth (1991) berör i detta sammanhang relationseti-

ken, vilket innebär förmågan att kunna reflektera över att både se sig själv och 

den andre i mötet. I föreliggande studie beaktades detta genom att jag strävade 

efter att möta förskollärarna med ett öppet lyssnande där jag erkände den an-

dres berättelse av sitt handlande utan att fördöma det som rätt eller fel. Gada-

mer (2001), Lévinas (1993) och Todd (2003, 2008) ser just det öppna lyssnan-

det som en etisk handling där det etiska innebär en strävan efter att bortse ifrån 

den egna erfarenheten i samtalet för att överhuvudtaget kunna vara lyhörd för 

den andre personens tankar och reflektioner. Risken finns annars, enligt 

Naeser och Bladini (2013), att samtalet blir en slags lotsning där samtalsleda-

ren ställer frågor som styr mot ett specifikt svar.  

Likaså var strävan att förskollärarna i studien skulle känna tillit till att det 

som berättades i samtalen inte skulle föras vidare till andra. Utöver det upp-

märksammade Fuchs och Macrina (2005) mig på att jag hade ett ansvar över 

att förskollärarna inte skulle behöva berätta mer än vad som var relevant inom 

studiens syfte. Trots att allas tankar måste få uttryckas utan att fördömas är det 

ändå inte självklart att alla åsikter är passande i den här formen av samtal. 

Detta är till viss del en svår avvägning, vad är ett opassande inlägg och för 

vem är det opassande? Är inte respekten för vars och ens tankar och reflekt-

ioner ett villkor för det etiska? Mot bakgrund av dessa synpunkter och frågor 

är det förklarligt att samtalsledaren har en viktig etisk roll i dialogseminarie-

metoden genom att belysa uppkomna tankar då de kan utgöra en grund för 

olika etiska samtal. Trots vetskapen att opassande inlägg kan höras kan det 
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vara svårt och utmanande att uppmärksamma vilka värderingar och attityder 

som skulle kunna ses som oetiska och yrkesmässigt opassande. Helgesson 

(2015) pekar dock på att en grundregel bör vara att samtalsledaren i egenskap 

av forskare inte ska uttala sig i en sakfråga utifrån forskarrollen i de samtal 

som utgör grund för insamling av empiri. Uttalanden kan däremot utgå utifrån 

det område där forskaren har specialkunskap för att i möjligaste mån kunna 

klargöra vilka normativa premisser det uppmärksammade bygger på. I denna 

studie tycks det som om Helgessons aspekt varit en fördel då jag delar samma 

yrkeskontext som förskollärarna när de berättade om sitt yrkeskunnande med 

fokus på praktiska handlande i pedagogisk verksamhet.  

4.6 Sammanfattning  

Metodavsnittet berör dialogseminariemetoden som datainsamlingsmetod där 

reflektion var i fokus för att undersöka yrkeskunnande. Urvalet av förskollä-

rare som denna studie bygger på utgjordes av elva deltagare fördelat på två 

grupper. Grupperna träffades vid fem tillfällen på Mälardalens högskola.  

Dialogseminariemetodens ramar i studien utgjordes av att förskollärarna indi-

viduellt läst faktabaserade samt skönlitterära texter och reflekterat kring dessa. 

Därefter skrev var och en ned sina tankar som texterna väckte som ett underlag 

till de efterföljande dialogseminariesamtalen. Samtalsledarrollen nämndes 

som viktig för att skapa ett reflekterande rum för deltagarna där lyssnandet på 

varandras berättelser sågs som viktigt utan att döma det upplästa med några 

kritiska kommentarer.  

Studiens empiriska data utgörs därmed av förskollärares individuellt 

skrivna texter samt transkriberade dialogseminariesamtal. De inspelade sam-

talen med de förskollärare som arbetar i förskoleklass innefattar 5 timmar och 

58 minuter, medan de inspelade samtalen med förskollärare som arbetar i för-

skolan är 7 timmar och 33 minuter. Anledningen till att samtalen skiljer i tid 

är att det var färre antal deltagare i gruppen som utgjordes av förskollärare 

som arbetar i förskoleklass. Samtliga samtal är transkriberade och utskrivna 

och utgör den empiriska bearbetning och tolkningsgrunden ihop med förskol-

lärarnas 37 individuellt skrivna texter. Bearbetning, tolkning och analys av det 

empiriska materialet med inspiration ifrån hermeneutiken skedde i olika steg. 



 54 

5. RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel redovisas resultatet från två olika dataunderlag utifrån studiens 

syfte och dess två frågeställningar. Syfte med föreliggande studie var att tolka 

och analysera hur förskollärare beskrev sitt yrkeskunnande samt att fördjupa 

förståelsen kring detta. Till hjälp att undersöka syftet utgick jag från två frå-

geställningar. Den första frågeställningen löd: Vad berättar förskollärare som 

arbetar i förskola och i förskoleklass om sina erfarenheter kring sitt praktiska 

handlande? Den andra frågeställningen löd: På vilket sätt kan förskollärarnas 

individuella och kollektiva reflektion ha betydelse för nya insikter kring deras 

yrkeskunnande?  

Frågeställning ett besvarades med stöd av två teman som framträdde i de 

båda dataunderlagen. De båda temana är förväntningar och bemötande och 

redovisas med tillhörande underrubriker för att synliggöra förskollärares yr-

keskunnande (se tabell 2). Först i varje tema redovisas vad som framträdde i 

de individuellt skrivna texterna, därefter hur förskollärarnas yrkeskunnande 

med fokus på praktiskt handlande beskrevs i de efterföljande dialogsemina-

riesamtalen.  
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Tabell 2: Översikt över förskollärares erfarenheter kring yrkeskunnandet utifrån in-

dividuellt skrivna texter och dialogseminariesamtal.  

 

Teman 

som framträder i 

båda dataunderla-

gen 

Vad framträder i förskollä-

rarnas individuellt skrivna 

texter 

Vad framträder i dia-

logseminariesamtalen  

 
Förväntningar  

 

 

 Krav och frihet 

 Kollegors förväntningar 

 Att förbereda barnet för 

framtida utmaningar 

 

 

 

 Samhällsföränd-

ringar och synen på 

barnet 
 Förbereda barnet 

för socialt samspel 

genom lyhördhet 

och gott omdöme 
 Förväntningar 

kring yrkeskunnan-

det beroende på 

kontext 

 Upplevelser av för-

äldrars förvänt-

ningar 

 
Bemötande 

 

 

 Bemötandet som ett för-

hållningssätt 
 Att bemöta barn utifrån 

barnets perspektiv 
 Verbalt bemötande och 

språklig förebild 

 

 Bemöta barn uti-

från deras be-

greppsvärld 

 Bemöta barn med 

respekt och lyhörd-

het 

 Göra barn mer del-

aktiga och själv-

ständiga 

 Se det kompetenta 

barnet 

 

I den process som ligger till grund för dialogseminariemetoden finns det möj-

lighet att genom reflektion utgå från sina egna levda erfarenheter för att både 

individuellt och kollektivt synliggöra och medvetandegöra detta som en del 

av det egna yrkeskunnandet. Det ledde fram till studiens andra frågeställning 

som löd: På vilket sätt kan förskollärarnas individuella och kollektiva  
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reflektion ha betydelse för nya insikter kring deras yrkeskunnande? Den andra 

frågeställningen redovisas genom att förskollärarnas individuellt skrivna tex-

ter och dialogseminariesamtalen ställs samman. Därigenom tydliggörs både 

den individuella och kollektiva reflektionens betydelse för nya insikter kring 

förskollärarnas yrkeskunnande. 

Förskollärares egna ord, fraser och citat hämtade ifrån de individuellt 

skrivna texterna eller från dialogseminariesamtalen är markerade med citat-

tecken i texten, samt längre blockcitat. Detta har gjorts för att öka trovärdig-

heten då jag ämnat att i möjligaste mån utgå ifrån vad förskollärarna själva 

beskrivit kring sitt yrkeskunnande. Jag har även valt att inte använda fingerade 

namn på förskollärarna utan skriver endast ”förskolläraren” eller ”förskollä-

rarna” då jag refererar till dem eftersom det är deras yrkeskunnande som är 

fokus och inte den enskilda individen.   

5.1 Praktiskt handlande utifrån förväntningar 

I både förskollärarnas individuellt skrivna texter och dialogseminariesamtal 

framkom det att det fanns olika förväntningar som påverkade vars och ens 

praktiska handlande. En förskollärare beskrev att hennes yrkeskunnande inne-

fattade att vara en tusenkonstnär. Metaforen kan tolkas som att det eftersträvas 

att förskollärare förväntas kunna behärska mycket i sin yrkesroll. Detta gäller 

inte minst då de har genomgått en utbildning där det idag förväntas att förs-

kolläraren i det dagliga praxisarbetet ska kunna organisera den pedagogiska 

verksamheten så att intentionerna i styrdokument och läroplansmål uppnås 

och uppfylls. Hur beskrevs då dessa förväntningar av förskollärarna i de indi-

viduellt skrivna texterna och därefter i dialogseminariesamtalen?  

5.1.1 Individuellt skrivna texter kring förväntningar 

Samtidigt som det fanns krav och förväntningar på förskolläraren utmynnade 

det också i möjligheter att de relativt fritt kunde arbeta utifrån intentionerna i 

förskolans och förskoleklassens uppdrag. Detta redovisas närmare med föl-

jande underrubriker: ”Krav och frihet”, ”Kollegors förväntningar” och ”Att 

förbereda barnet för framtida utmaningar”. 
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Krav och frihet 

Det förskollärarna uttryckte kan ses som dubbelbottnat, då de beskrev att de 

upplevde att det ställdes stora krav på dem i rollen som förskollärare, samtidigt 

som det också fanns många möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. 

En förskollärare beskrev det på följande sätt:  

Faktorer jag kan påverka är hur många som helst bara jag vill se dem t ex viljan 
att se, lyssna, ta in, lära, både barnen, mig och mina kollegor och utifrån det 
skapa ett inspirerande lärande i en lika inspirerande och utmanande miljö. Ny-
fikenhet och glädje är också viktiga ingredienser i lärandet både i min och bar-
nens. Faktorer som går att påverka som t ex min lyhördhet för barnens behov 
och intresse likväl som min egen flexibilitet och fantasi för vad som går att 
genomföra. 

 

Flera förskollärare riktade också sin uppmärksamhet mot att de upplevde att 

det fanns en frihet i dag att vara den unika individ man är ämnad att vara; det 

gäller såväl barn som vuxna. En förskollärare skrev i sin individuellt skrivna 

text: 

Vi tillåts idag i större utsträckning att vara de individer vi väljer att vara. Men 
också vilka stora krav det ställer på mig och alla andra som individer. Det in-
nebär att ha en egen medvetenhet, självkännedom och förmåga att vara objek-
tiv i sin iakttagelse av vad som händer och sker och en styrka att stå för den jag 
är och mod att stå kvar och själv veta sina gränser.   

 

Förskollärarna utgick från att det krävdes en självmedvetenhet och en god om-

dömesförmåga att kunna bemöta och förhålla sig till det som förväntas i färs-

kollärarollen, inte minst gällande kollegors förväntningar.  

Kollegors förväntningar 

Förskollärarna tycktes medvetna om att de med utgångspunkt från läroplanens 

intentioner hade huvudansvaret för att erbjuda barn en god pedagogisk verk-

samhet i en stimulerande lärmiljö. Det uttalades även att förskollärarna kunde 

uppleva från kollegor som saknade pedagogisk utbildning att det förväntades 

av dem att de skulle ha kunskap om hur de ska arbeta för att nå styrdokumen-

tens uppställda mål. En förskollärare illustrerade de förväntningar hon tyckte 

sig uppleva från andra kollegor genom att i sin text beskriva hur det var när 

hon började arbeta på sin nuvarande förskola: ”Jag kom som en sorts ängel 
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från himlen som skulle rädda allt från undergång.” Det var både förskoleche-

fen och de nyblivna kollegorna som förväntade sig att hon som utbildad förs-

kollärare skulle kunna hantera en relativt orolig barngrupp, samt iordning-

ställa en pedagogisk miljö. Hon upplevde att alla hennes praktiska yrkeshand-

lingar noga iakttogs och granskades av den närmsta omgivningen. En anled-

ning till detta trodde hon själv var att det fanns stora förväntningar på att hon 

genom sin utbildning skulle ha både kunskap, kunnande och därmed en kapa-

citet att hantera det som sågs som brister i den pedagogiska verksamheten. En 

annan förskollärare beskrev att hon såg de upplevda förväntningarna som en 

”krydda” som bidrog till att det blev meningsfullt att arbeta.  

Att förbereda barnet för framtida utmaningar 

Flera förskollärare upplevde ett ansvar och en förväntan inför att förbereda 

barnet för livets ”framtida utmaningar”. Förskollärarna beskrev i sina texter 

att de upplevde att samhället hade genomgått en förändring jämfört med tidi-

gare. De speglade de upplevda förändringarna mot värderingar de hade med 

sig ifrån sin barndom. De beskrev att barn idag föds in i ett samhälle präglat 

av flera frånvarande vuxna runt barnet, vilket bidrar till att en av förskollärar-

nas uppgifter blir att vara närvarande och förbereda barnet för framtida utma-

ningar. ”... för det är en lyxvara idag, en närvarande vuxen som är här i nuet 

och inte någon annanstans... vad håller på att hända?” Detta gör att förskollä-

rarna i ännu högre grad än tidigare betonade vikten av att upprätthålla en ord-

ning och struktur i verksamheten så att barn vet vad de har att förhålla sig till. 

De var också överens om att det ingår som en del i deras uppdrag att de med 

sitt förhållningssätt och praktiska handlande kan bidra till att förbereda barnet 

inför dess framtida utmaningar.  

Det finns inte en utprövad metod eller ett förhållningssätt i hur förskollä-

rarna kan göra detta. Det innebär heller inte att vissa saker kan förklaras för 

barn; de måste själva erfara och uppleva hur det är att rent kroppsligt vara i en 

uppkommen situation, vare sig det gäller ”det goda eller onda i livet”. Allt i 

livet är inte rättvist och förnuftigt; det bidrog till att en del av förskollärares 

bemötande förväntades handla om att visa på detta för barn, skrev förskollä-

raren. Ett exempel som framkom i en skriven text kan vara att låta barnen ha 

sina konflikter i fred utan att förskolläraren ingriper för att tillrättalägga eller 

ordna upp situationen. Detta förhållningssätt fungerar så länge inte leken eller 

aktiviteten ”går helt överstyr”, skrev förskolläraren. Någon närmare konkret 
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beskrivning över vad det innebär att förbereda barnet inför dess framtida ut-

maningar framkom dock inte i förskollärarnas individuellt skrivna texter. I ef-

terföljande dialogseminariesamtal belystes det närmare med exempel på hur 

det kan gestaltas i förskollärarnas praktiska handlande. 

5.1.2 Dialogseminariesamtalen kring förväntningar  

I dialogseminariesamtalen utgick förskollärarna från att den samhällsföränd-

ring de upplevde påverkade vilka förväntningar som fanns på dem som förs-

kollärare. Samtalen har kommit att beröra detta utifrån förskollärarnas egna 

exempel på hur de praktiskt hade handlat och förhållit sig gentemot både barn 

och de vårdnadshavare de mötte i sina verksamheter. Förskollärarna uttryckte 

att det fanns en förväntan på att de skulle ansvara för, och sträva efter att ”rusta 

barnet för världen”. Detta redovisas närmare under underrubriker: ”Samhälls-

förändringar och synen på barnet”, Förbereda barnet för socialt samspel ge-

nom lyhördhet och gott omdöme”, ”Förväntningar kring yrkeskunnandet be-

roende på kontext”, ”Upplevelser av föräldrars förväntningar”.   

Samhällsförändringar och synen på barnet 

Förskollärarna upplevde att en viss attitydförändring hade skett hos barn de 

mötte i sina verksamheter. Det bidrog till att de upplevde att det förväntades 

av dem att genom sitt förhållningssätt visa barn hur de skulle kunna förhålla 

sig till olika situationer. De ger uttryck för att dagens unga inte har samma 

respekt för vuxna idag som de själva hade under sin uppväxt. En förskollärare 

berättade att hon inte tyckte att hennes föräldrar hade lärt henne speciellt 

mycket, men ändå hade hon lärt sig att förstå att hon inte kunde bete sig 

hursomhelst. Hon hade fått lov att ”infoga” sig i systemet, som hon uttryckte 

det, och den anpassningsförmågan saknade hon hos flera barn idag. De flesta 

förskollärarna i studien hade varit verksamma i ca 30 år och hade därför en 

annan referensram när det gällde synen på barn. De hade också mer arbets-

livserfarenhet än kollegor i 20 - års åldern. Det kan förklara att förskollärarna 

i sina reflektioner konstaterade att de till viss del måste ompröva sina värde-

ringar kring både tankar och hur de praktiskt handlar och bemöter barn idag. 

Men alla tidsepoker har både sina för- och nackdelar. En fördel är att samhället 

idag är mer tillåtande till att barn i högre grad kan vara sig själva och ”gå sin 

egen väg”, där egna tankar uppmuntras sade en förskollärare. Frågan ställdes 

till förskollärarna om de ansåg att de kunde överföra den långa erfarenhet de 



 60 

hade tillägnat sig på kollegor som var relativt nyexaminerade. En förskollärare 

menade att yrkeskunnandet trots allt handlar mycket om personlighet. Det är 

så mycket som ”sitter i ryggmärgen på något sätt... vi gör utan att tänka... det 

bara finns där...”. Förskolläraren relaterade inte till något specifikt som avgö-

rande för uttalandet, mer än att det praktiska handlandet tycktes oreflekterat 

och att de praktiska handlingarna sågs som självklara. 

Förskollärarna berättade med inspiration från de individuellt skrivna tex-

terna att de såg ett ansvar och en förväntan i uppdraget att bidra till att barn 

redan som unga får erfara att möta ”framtida utmaningar”. En anledning till 

uttalandet var att de kände en viss oro över hur barn skulle klara av att möta 

olika livsutmaningar i sina liv. De vuxna kan inte bära ansvaret för att tillrät-

talägga allt i alla sammanhang på ett sådant sätt som varje barn idag önskar, 

menade de. Vidare menade förskollärarna att barn behöver skaffa sig olika 

erfarenheter som bidrar till att göra dem oberoende genom att bli självstän-

diga. Föräldrar har inte alla gånger de verktyg som behövs för detta, sa de. 

Därför såg de det som en förväntad uppgift att genom sitt yrkeskunnande er-

bjuda barn ett visst ”motstånd”. Det framkom olika exempel i samtalen på hur 

detta kunde gestaltas i yrkespraxis. En förskollärare exemplifierade vad hon 

menade med begreppet ”motstånd” och relaterade till barns fria lek. Hon be-

rättade att hon för några år sedan ansåg att alla barn skulle ges möjlighet att 

vara med i redan påbörjad lek. Idag hade hon bytt ståndpunkt till att inte tänka 

på samma sätt kring att alla barn har rätt att delta i en redan påbörjad lek. Barn 

som har kommit in i sin lekkoncentration behöver få leka sin lek utan att bli 

avbrutna av att något att annat barn ska behöva anpassas in i låtsasvärlden.  
 
Där kan jag känna att det är viktigt med det motståndet. Du ska välja din lek 
och du ska få leka din lek, och du ska ha rätt att ha den lite i fred. Vissa barn 
kan vandra och förstöra fem lekar på kort tid, det motståndet måste det barnet 
ha och förstå att; - nej den leken var inte du med på, men vill du ha hjälp så 
kan jag hjälpa dig med vad du ska göra i stället. 

 

Flera förskollärare kände igen sig och berättade att även de resonerade på ett 

annat sätt idag jämfört med för några år sedan då flertalet av förskollärarna 

framhållit att alla barn skulle ha rätt att alltid får vara med i en redan påbörjad 

fri lek.  
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Förbereda barnet för socialt samspel genom lyhördhet och gott omdöme 

En pedagogisk aspekt som framhölls i samtalet kring barns fria lek var att 

vissa barn inte vet hur man ska göra för att komma in i en lek och interagera 

med andra barn. Därmed ingår det i förskollärarnas yrkeskunnande att förbe-

reda barnet för hur de socialt ska samspela med andra människor. När barn 

inte har knäckt koden hur de ska bemöta andra barn i sociala situationer kan 

de medföra att barn ses som störande av andra. Vissa barn behöver hjälp att 

”knäcka lekkoden”, framhöll en förskollärare. ”Ja...” sade en förskollärare, 

men det beror ju på vad det är för typ av lek”. Det kan vara en lek där barnen 

till exempel bor i olika städer, och då kan de åka och hälsa på varandra.” För-

skollärarna beskrev att de med hjälp av sitt yrkeskunnande många gånger hade 

hjälp av sin lyhördhet och sitt omdöme och därigenom kunde skapa möjlig-

heter för barn att vara med, eller påvisa för barn att det fanns ett visst ”mot-

stånd”, mot att inte låta dem vara med i den aktuella leken då det skulle kunna 

störa de andra barnens lekkoncentration. Förskollärarna visade genom sina re-

flektioner i samtalen hur de utgick från ett medvetet praktiskt handlande, där 

sammanhanget fick avgöra hur de bemötte barn. 

En av de förskollärare som arbetade med de yngsta barnen som var mellan 

ett och två år gamla berättade att hon förberedde barn för livets prövningar när 

de bland ville ha samma föremål samtidigt. I sådana situationer brukade en 

förskollärare tydligt säga till barnen: ”Nej, ni får vänta på er tur, nu är det 

Antons tur och snart är det din och din tur”. Det handlar om att lära barn tur-

tagning, sade en förskollärare. Det ingår också som en naturlig del i vårt sam-

hälle att ta hänsyn till andra och ibland vänta på att det blir ens tur. Samma 

förskollärare reflekterade vidare och sade att det också ingår i yrkeskunnande 

att visa det undanskuffade barnet att det ändå är sett genom att ge barnet ett 

gensvar och säga att ”snart är det din tur... men nu är det Anton som tar frukt 

ifrån fruktskålen”. I förskollärarnas olika exempel speglades ett yrkeskun-

nande där syftet var att ”rusta barnen” och successivt förbereda dem att soci-

alisera sig genom att erbjuda dem ett relevant motstånd. Utöver det antydde 

förskollärarna att de genom sin erfarenhet själva hade byggt upp förväntningar 

kring hur de kunde interagera med barn i olika åldrar och sammanhang. 

Förväntningar kring yrkeskunnandet beroende på kontext  

Förskollärarna berättade att år av livserfarenhet hade lett till att de hade ut-

vecklat en förmåga att förhålla sig till samt bemöta barnet för att ge dem en 
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”startplatta” inför livet. Trots den mångåriga erfarenheten av förskolebarn 

upplevdes det inarbetade yrkeskunnandet inte lika självklart längre när flera 

av förskollärarna började arbeta med 6-åringar i förskoleklass. Förskollärarna 

beskrev att de ofta hamnade i situationer som upplevdes som problematiska. 

En förskollärare berättade: ”Jag hade ju jobbat 20 år i förskolan och sedan när 

jag började i förskoleklass hade jag problem med ledarrollen för jag kände att 

det var en annan typ av ledarroll som jag behövde inta”. Förskolläraren berät-

tade vidare att hon behövde bli mer bestämd och tydlig i sitt förhållningssätt 

än vad hon hade varit när hon arbetade i förskolan. Samtidigt som hon också 

behövde använda andra ord och prata med barnen på ett annorlunda sätt än 

vad hon var van att göra när hon interagerade med de yngre barnen. Allt detta 

bidrog till upplevelsen att hennes upparbetade yrkeskunnande inte längre fun-

gerade. Barnen i förskoleklass förväntade sig att bli bemötta och interagera 

med de vuxna på ett annat sätt än när de gick i förskolan. ”Ja, det märkliga är 

att trots att jag är vuxen och utbildad förskollärare tog det ändå flera år att 

landa i min roll som förskollärare i förskoleklass”. De förskollärare som arbe-

tade i förskoleklass kände igen sig i den beskrivningen. En aspekt av att börja 

arbeta med de något äldre barnen innebar en känsla av att förskollärarna inte 

behövde vara nära barnen på samma sätt som när de arbetade i förskolan. 6-

åringarna förväntade sig att få arbeta och leka utan vuxnas absoluta närvaro. 

Det framkom också i ett samtal att det inte var ovanligt att 6-åringarna reste 

på sig och bytte plats när förskolläraren närmade sig dem.  

Jag var ju van att vara där barnen satt och lekte. Nu kände jag att de ville vara 
mer i fred och att jag skulle vara till hands. Och samlingarna var man ju livrädd 
för, gömde sig bakom boken och tittade fram... svårt med de barnen som pra-
tade, jag var svettig inför varje samling, så nervös för 6 åringar, innan jag visste 
hur jag skulle prata med dem och hur jag skulle få dem att vara intresserade av 
det jag sa. Men nu kör man på rutin och kan fjolla till det och de skrattar ju så 
att de håller på att dö, man ska ju ha roligt, det har jag lärt mig genom åren. 
Kan man göra en lektion rolig då har ju ungarna det roligt...  

 
Det som beskrevs var att förskollärares yrkeskunnande präglades av vilken 

kontext de arbetade i. De tycktes också som om de visste vad de vill göra och 

var medvetna om vad som förväntades av dem i olika yrkesutmaningar och 

pedagogiska situationer. Denna vetskap kunde hjälpa dem att välja samt prova 

olika strategier utifrån den kontext de arbetade i.  
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Upplevelser av föräldrars förväntningar  

En av förskollärarens uppgifter innebär enligt läroplanen ett samarbete med 

barns föräldrar. Den uppgiften såg förskollärarna i denna studie som betydel-

sefull och viktig, samtidigt som de också upplevde att föräldrar förväntade sig 

att de kunde få stöd av förskolläraren i sin föräldraroll. Uttalandet grundade 

sig på att flera förskollärare tyckte sig se ett omvänt förhållande idag till hur 

det var tidigare gällande vem det är som tar kommandot och bestämmer i fa-

miljen. Förskollärarna i studien menade att många barn idag kunde agera näs-

tan hur som helst utan att föräldrarna ingrep. Det hade lett till att förskollärarna 

upplevde att de genom sitt yrkeskunnande förväntades att agera ”modeller” 

för att visa på hur föräldrar kunde bemöta sitt barn i olika uppkomna situat-

ioner. En förskollärare relaterade till att hon vid flera tillfällen varit med om 

att barn slog sina föräldrar och föräldrarna inte sade åt sitt barn att sluta med 

det. ”Då går jag in faktiskt som pedagog och markerar att det är inte OK att 

slå mamma eller pappa. Och där har vi som pedagoger en viktig roll att hjälpa 

föräldrarna att vara föräldrar”. En annan förskollärare höll med om detta och 

kände igen sig i förskollärarens agerande. Hon berättade att hon genom att 

ingripa hoppades höja föräldrars status inför det egna barnet. Det innefattade 

bland annat att det är OK att ibland säga ”nej” till sitt barn. Jag frågade förs-

kolläraren om hon kunde vara ännu mer konkret och berätta hur hon genom 

sitt praktiska handlande gjorde detta. Förskolläraren berättade att hon ofta pra-

tade direkt till barnet genom att säga: ”Du ska vara rädd om din mamma, 

ibland måste man lyssna på vuxna och din mamma är jätteklok, och jag tycker 

precis som din mamma!” Genom sitt förhållningssätt hoppades hon kunna för-

medla till föräldern att inte tolerera vissa handlingar från det egna barnet ge-

nom att verbalt markera detta.  

Det hände också att föräldrar bad förskollärarna om råd gällande hur de 

skulle förhålla sig till sitt barn. En förskollärare såg det som sin skyldighet att 

bistå föräldrar med både råd och stöd i föräldrarollen eftersom hon upplevde 

många föräldrar som både osäkra och vilsna i sitt förhållningssätt. Flera po-

ängterade dock att för att kunna samtala med föräldrar om upplevda problem 

var det en förutsättning att det innan hade skapats en ömsesidig och förtroen-

defull relation till föräldern. Utgångspunkten var att förskolläraren och föräl-

dern/föräldrarna skulle kunna mötas i ett samtal där de inte skulle känna sig 

förödmjukade eller kritiserade. En av förskollärarna liknade sig själv vid en 
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”kameleont” som anpassade sig och var lyhörd för ”hur just den här föräldern 

kan bemötas”.  

En förskollärare berättade: Så fort föräldrarna hör att vi är bekymrade för 

deras barn, då går det alltid att prata med dem. Då löser sig det mesta… 

Det var ju min erfarenhet som gjorde att jag kände att det här är ju helt åt sko-
gen, jag kände signalerna på en gång, nu är det något som är galet. Och det var 
liksom inte bara en sak, utan det var allt som bara raserade, och då känner man 
att hade man varit nyexad, det kommer man ju ihåg, då kunde man ju inte de 
här signalerna. Då ville man kanske bara gå förbi det... 

 

Att hitta ett bra sätt att kommunicera med föräldrar kunde vara svårt, framför-

allt om förskolläraren var nyexaminerad och upplevde att föräldrar förväntade 

sig lyhördhet från förskolläraren. Det förskolläraren uttryckte är att hon som 

nyexaminerad saknade förmåga att tyda om något upplevdes som en avvikelse 

hos barnet, men även hur hon skulle tala om det för föräldrarna utan att det 

skulle upplevas som en anklagelse. ”Föräldrarna var man ju livrädd för!” be-

rättade en förskollärare som drog sig till minnes hur hon hade upplevt föräld-

rakontakten när hon varit relativt ny i sin förskollärarroll.  

I flera av dialogseminariesamtalen beskrev förskollärarna att de upplevde 

att föräldrar har en tilltro och tillit till förskollärarnas yrkeskunnande. Förskol-

lärarna reflekterade över att både deras yrkeserfarenhet, men också ålder 

kunde ha betydelse i interaktionen med vissa barns föräldrar. En förskollärare 

uttryckte detta på följande vis:  

Jag känner att jag har många yrkesroller, jag vet egentligen inte hur många 
yrkesroller jag har om man ska börja räkna efter. Det är mycket stöttning och 
mycket samtal på olika nivåer och extra mormor och morfar och ja, vissa 
gånger känner man sig nästa som en ventil för många föräldrar och samtidigt 
mellan varven ska man vara fröken. 

 

Förskollärares upplevelser av föräldrars förväntningar på dem som profess-

ionella tycktes ses som värdefull. Förskollärarna berättade att de med sitt be-

mötande kunde ge föräldrar både stöd och trygghet i deras föräldraroll. Det 

kan ses bero på att de upplevde att föräldrar har respekt för förskollärarnas 

yrkeskunnande. Förskollärarnas förhållningssätt och bemötande belystes 

spegla en stor del av det praktiska handlandet som de själva relaterade till som 

en viktig aspekt av det egna yrkeskunnandet. Nästkommande tema belyser 
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närmare hur förskollärarna genom sitt praktiska handlande beskrev att de be-

mötte barn i olika dagliga sammanhang.  

5.2 Praktiskt handlande utifrån bemötande  

Förskollärarna återkom till att deras bemötande av barn sågs som en viktig 

och central del av yrkeskunnandet. Det kunde här ses inbegripa det ansvar 

förskollärare såg sig ha i hur de interagerade med barn i olika situationer. I 

sina olika berättelser gav de exempel hämtade från yrkespraxis på hur de be-

mötte barn utifrån den egna förtrogenhets- och omdömeskunskapen som inte 

alltid kan beskrivas i en språklig form. En förskollärare beskrev detta genom 

att relatera tillbaka till sitt eget praktiska handlande: ”Handlingar speglar en 

känsla, och känslor är svåra att beskriva med ord, och förstås bäst genom att 

upplevas. Därmed blir de också högst subjektiva tolkningar”. Förskollärarnas 

praktiska handlande utgjorde därmed en central aspekt kring yrkeskunnandet 

och där var deras bemötande en central faktor. Detta redovisas närmare utifrån 

hur förskollärarna beskrivit detta i sina individuellt skrivna texter och därefter 

i dialogseminariesamtalen.  

5.2.1 Individuellt skrivna texter kring bemötande 

Förskollärarna riktade ljuset mot sig själva när de beskrev att vuxnas bemö-

tande från den egna barndomen delvis hade påverkat och präglat deras syn på 

barnbemötande. Den plattform av tidigare erfarenheter och förförståelse som 

förskollärarna hade med sig styrde till viss del hur de förhöll sig till och be-

mötte barn i sina respektive verksamheter. Utifrån den utgångspunkten visade 

förskollärarna genom sina berättelser att bemötande kan ha stor inverkan på 

barns identitetsutveckling. Detta redovisas närmare under rubriker: ”Bemö-

tandet som ett förhållningssätt”, ”Att bemöta barn utifrån barnets perspektiv” 

samt ”Verbalt bemötande och språklig förebild”. 

Bemötandet som ett förhållningssätt  

Förskollärarna berörde begreppet förhållningssätt i samband med att bemö-

tandet av barn nämndes i deras berättelser. En allmän definition över begrep-

pet formulerats inte närmare av förskollärarna, men det som lyftes fram var 

att det egna professionella förhållningssättet sågs vara nära sammankopplat 
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med vars och ens personlighet som både byggts upp och påverkats av tidigare 

erfarenheter som format en grund för vars och ens yrkesidentitet. 

Men i kombination med den person jag är skapade det en hel del saker som jag 
har jobbat med och fortsätter att jobba med, vilket i sin tur har lett till att jag 
har fört över mina föräldrars och min egen barndom till mina barns barndom. 

 

Genom denna medvetenhet belyste förskollärarna vikten av att vara öppna för 

att reflektera över sig själva och hur de till exempel synliggjorde sin relation 

till barn. Vad som också betonades var att de vuxna alltid har ett ansvar för 

barns välbefinnande. Förskollärarna medvetandegjorde att de själva var en del 

av ”arbetsverktyget” och exemplifierade detta med vikten av att vara med-

vetna över sitt eget bemötande gentemot barn. Trots strävan att varje dag ska 

bli så bra som möjligt för alla de barn förskollärarna mötte i sina verksamheter 

fanns ändå upplevelsen av att de inte alltid uppnådde den önskvärda kvaliteten 

i vare sig det praktiska handlandet eller i bemötandet: ” ... för så är det ju, vi 

är inga robotar. Så jag känner att jag inte är alltid så närvarande som jag skulle 

vilja” uttryckte en förskollärare. Den förskollärare som uttalade sig visade en 

självmedvetenhet över att samspel och interaktion med barn inte alltid upp-

levdes så bra som hon önskade att det skulle ha gjort. Det framhölls att förs-

kolläraren skulle vara professionell och behärska de faktorer som sågs ingå i 

uppdraget samtidigt som personlighet och till viss del även det privata livet 

ansågs kunna påverka. Det personliga sågs som nära sammanvävt med yrkes-

kunnandet. Det kunde dock vara en svår balansgång då det egna förhållning-

sättet kunde betraktas som en vanemässig hållning. Genom att reflektera över 

positiva och mindre positiva sidor hos sig själv, menade förskollärarna att de 

mönster som kunde ses framträda var signaler som indikerade om det var nå-

got som kunde behöva ”tas tag i”. De menade att det endast var genom reflekt-

ion över de egna tankarna och hur dessa påverkar det egna förhållningssättet 

som nytänkande kunde ske, där: ”alla är barn av sin tid och vi måste hänga 

med i tiden”. I detta uttalande visade förskolläraren engagemang för sitt arbete 

och detta utgör ett exempel på vad flera förskollärare gav uttryck för.  

De berättade om sitt arbete i de individuellt skrivna texterna som både en 

”yrkesstolthet” och ett ”brinnande intresse” att arbeta som förskollärare. För-

skollärarna menade att den stolthet och det intresse de beskrev kring sitt arbete 

avspeglades i interaktionen och bemötandet av barnen och deras vårdnadsha-

vare.  
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Personliga egenskaper kan ses vara en viktig utgångspunkt och ligga som 

en grund i förskollärares förhållningssätt. Förskollärarna beskrev sig själva 

som förebilder och för att tydliggöra vad det innebär menade de att de behövde 

medvetandegöra det; det ansågs vara en förutsättning för att ens kunna om-

pröva sitt förhållningssätt. En deltagare skrev:  

För mig handlar min yrkesroll och mitt arbete om medvetenhet, som egentligen 
allt i mitt liv, för utan medvetenhet blir det svårt att göra förändringar och på-
verka min situation.  

 

Förskollärarna framhöll att det dock inte alltid räckte med att bli medveten 

över enbart sig själv. De framhöll att alla människor bär på en historia där 

tidigare erfarenheter både har påverkat och präglats av den sociala interaktion 

de ingår i. Alla dagliga situationer kunde förskollärarna därför inte styra över 

och därmed ansvara för menade de. Förhållningssätt liknades vid ett ”kugg-

hjul” av en förskollärare, där den ena situationen påverkar den andra. De be-

rättade att händelser och tidigare erfarenheter kunde komma att påverka inter-

aktionen mellan olika individer, vilket gjorde att samma situation kunde upp-

fattas på flera sätt av olika människor. De framhöll vidare att allt detta påver-

kade hur förskollärares yrkeskunnande kom till uttryck.  

Det förhållningssätt som hade tagit år att bygga upp kunde bidra till att en 

förskollärare som var mindre erfaren gavs möjlighet att imitera hur den skick-

ligare valde att hantera hur hon bemötte barn i olika pedagogiska situationer. 

En av förskollärarna liknade sig själv vid en ”vägledare”, där hon syftade på 

att hon genom sitt yrkeskunnande kunde visa på ett förhållningssätt som hon 

ansåg vara bra. Yngre kollegor med färre år inom yrket bidrar till nytänkande, 

skrev förskolläraren. Förskolläraren betonade att både de med längre och de 

med kortare erfarenhet av förskolläraryrket var värdefulla och bildade en bra 

mix med sin unika kunskap och erfarenhet av praktiskt handlande. Det kunde 

till exempel handla om att bemöta barn med barnfokus, vilket blir nästa aspekt 

att redovisa.  

Att bemöta barn utifrån barnets perspektiv 

Flera förskollärare riktade ljuset mot att bemöta barn med barnfokus. De po-

ängterade vikten av att alltid sträva efter att alla barn ska känna sig ”lyssnade 

på, sedda och betydelsefulla”. De menade att det gjordes genom att vara upp-

märksam och lyhörd över vad barn i den egna verksamheten hade för behov 
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genom att till exempel se på deras kroppsspråk om de var villiga att delta i 

verksamhetens erbjudna aktiviteter eller inte. De framhöll att de genom sitt 

yrkeskunnande hade blivit förtrogna med att läsa av barns minspel, kropps-

hållning och hur de svarar på frågor. När barnet börjar ”skruva” på sig eller 

tittar bort och säger att de har glömt bort vad de skulle säga, förstår en förs-

kollärare att hon inte kan ”pressa barnet mer”.  

En förskollärare berättade i sin text att hon vid ett tillfälle när hon höll i en 

samling blivit observerad av en förskollärarstudent. I ett efterföljande samtal 

hade studenten berättat att hon vid observationstillfället hade tyckt sig se att 

förskolläraren hade haft en förmåga att läsa av och utifrån det bemöta alla 

barnen med både full uppmärksamhet och respekt för var och en. Förskollära-

ren reflekterade över att hon trots denna bekräftelse var osäker på om hon gav 

alla barn samma talutrymme i till exempel en samling. Det kanske var så att 

de barn som hördes och syntes mest i barngruppen var de barn som lättast fick 

göra sin röst hörd.  

Alla förskollärare var dock överens om att strävan var att ge alla barn för-

utsättningar för inflytande i verksamheten genom att lyssna på barnen och 

uppmärksamma det de uttryckte som viktigt. De var dock inte säkra på att de 

i den dagliga interaktionen hanterade detta väl.  

Ett uttryck som myntades utifrån en individuellt skriven text var ”hett”. 

Förskolläraren skrev att sträva efter att ”fånga” det hon observerat och tolkat 

förefalla vara ”hett” hos barn. Efter att tro sig ha fångat det ”heta” kunde hon 

utgå från det som observerats intressera barn i vidare samtal och projekt i form 

av temaarbeten. I andra texter återkom snarlika beskrivningar fast med andra 

språkliga uttryck. Förskollärarna gav uttryck för vikten att i samtal med barn 

visa ett ”intresse över... och spinna vidare” på det som barn riktar sitt fokus 

och intresse kring. De poängterades hur viktigt det var att i sin yrkesroll vara 

en ”språklig förebild” och verbalt bemöta barn.  

Verbalt bemötande och språklig förebild 

Att vara en ”språklig förebild ” innebar enligt förskollärarna att använda ett 

korrekt språk och undvika att anmärka på och påpeka hur barn uttrycker sig. 

Om den vuxna mot all förmodan ändå anmärker på hur barnet språkligt fram-

ställer sina tankar kan det leda till att barnet blir språkligt hämmat och därmed 

känner sig osäkert på att uttrycka sina tankar, skrev en förskollärare. Andra 

berättelser vittnade även de om att människors bemötande hade påverkat för-

skollärarna känslomässigt. En förskollärare skrev att det fanns nog inte något 
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som kunde ”dumförklara eller osynliggöra” henne så mycket som när någon 

inte lyssnade på, eller ens visade vilja till att förstå vad hon verbalt uttryckte. 

Hon gav exempel från sin egen skoltid och mindes hur det kändes när hon 

svarade fel och blev utskrattad. ”Det kan leda till att en människa tystnar för 

gott”, skrev hon. Denna känsla hade bidragit till att hon strävade efter att be-

möta barn med respekt. För henne handlade det om att ”lyfta” det barn sade 

som något viktigt. ”Dessutom är det också spännande att höra vad barn tänker 

om olika saker, för allas tankar är bra och det finns inget rätt eller fel, det finns 

bara lite olika sätt att tänka på” skrev förskolläraren.  

Utifrån några av förskollärarnas texter framträdde liknande berättelser där 

det betonades att det var den vuxnas ansvar att sträva efter att ”se alla barn” 

och dagligen prata med dem, även de tysta barnen som annars lätt kunde glöm-

mas bort. En förskollärare beskrev att hon hade varit ett tyst barn, och även 

utsatt av andra barn under sin skoltid. Denna personliga erfarenhet hade präg-

lat henne, på så sätt att de egna erfarenheterna till viss del hade styrt vad hon 

som yrkesperson uppmärksammade som viktigt. Hon framhöll som viktigt att 

strävan skulle vara att alltid skapa goda förutsättningar för att alla barn ska 

känna sig sedda av de vuxna som omger dem i alla dagliga pedagogiska sam-

manhang. Likaså framhöll förskollärarna att det var viktigt att inte skratta åt, 

eller förlöjliga det barn berättade i samtal. Förskollärarna betonade att det inte 

fanns något som var rätt eller fel när barn uttryckte sina tankar Det fanns bara 

olika perspektiv att se saker utifrån. Det kunde till exempel handla om att visa 

intresse för vad barn ritade och utifrån bilden samtala med barnet om alstret. 

Ett dilemma kunde dock vara när små barn inte hade ett verbalt språk. En 

förskollärare tyckte sig kunna se den frustration barn ibland visade när de inte 

kunde göra sig förstådda. Genom sitt yrkeskunnande hade hon hjälp av att 

kunna stimulera barns språkträning med tecken som stöd. När hon hade kom-

municerat med stöd av tecken med barn som behövde det, hade hon kunnat se 

hur barns frustration byts ut mot glädje när de blev förstådda av en vuxen.  

5.2.2 Dialogseminariesamtalen kring bemötande 

Förskollärarna beskrev att en del av deras yrkeskunnande innefattade att be-

möta barn med lyhördhet i olika pedagogiska sammanhang. Detta redovisas 

närmare under rubrikerna: ”Bemöta barn utifrån deras begreppsvärld”, ”Be-

möta barn med respekt och lyhördhet”, ”Göra barn mer delaktiga och själv-

ständiga” och ”Se det kompetenta barnet”.  
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Bemöta barn utifrån deras begreppsvärld 

Förskollärarna använde ofta metaforer som hjälp för att ge en tydligare bild 

över vad de strävade efter att uttrycka. En metafor som blev vedertagen utifrån 

ett dialogseminarium var att ”spana efter det som ansågs hett” för barn. Några 

förskollärares texter inspirerade de andra förskollärarna och detta ledde vidare 

till att de i dialogseminariesamtalet gav exempel på vad det innebar för dem 

att inta detta förhållningssätt. Tidigare hade det uttryckts vara en ingång att 

utgå från barns intressen med syftet att få dem att komma till tals, men även 

påverka innehållet i det pedagogiska arbetet. En förskollärare delade med sig 

med ett exempel på vad hon menade med begreppet ”hett”. Episoden hade 

utspelat sig när hon och hennes kollegor iakttagit vad som tyckts fånga barns 

uppmärksamhet runt Halloween under en höstmånad. 

... och då tänker jag på att vara ett komplement till hemmet i det väldigt kom-
mersiella. För oss var det hett för barnen inför Halloween att klä ut sig och 
köpa dyra dräkter. Då observerade vi det som var hett, och det var att något var 
läskigt och så gjorde vi vårt eget läskiga tema. De fick skapa sina egna läskiga 
figurer av naturföremål. Då tänker jag på att vi tittade på vad som var hett, men 
vi köpte inte hela konceptet därför att halloween och hela den här hysterin som 
har kommit kände vi inte alls för. Däremot att vara rädd för mörker, att vara 
fascinerad av saker som har lysande ögon eller att få klä ut sig och sväva ut. 
För det går ju att hitta något med våra pedagogiska ögon att använda oss av 
även fast det är ett kommersiellt syfte i botten. 

 

Förskollärarna fortsatte att samtala om en upplevd skillnad idag, mot hur det 

varit bara några år tidigare, när det inte alls varit lika självklart att utgå ifrån 

det som verkat intressant för barnet på samma sätt som de mer medvetet fo-

kuserade på att göra idag. Ett annat exempel kring det ”heta” utspelade sig 

mellan en förskollärare och några barn när de skulle laga våfflor inför våffel-

dagen. Förskolläraren berättade att hon denna dag hade läst i almanackan att 

det var vårfrudagen och därmed våffeldag. Lite längre ned i almanackan hade 

det även stått att det var Maria Bebådelsedag. Av någon anledning hade det 

varit ett barn som associerat denna specifika dag till Jesus som hängde på kor-

set.  

Maria bebådelsedag sa någon, och så började hela religionsundervisningen, 
vem var Jesus och vem var Gud. Och så börjar de (barnen) fråga vem som tror 
på Gud? – Min mamma och min pappa tror att Jesus funnits, säger ett barn. 
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Ja... det var våffeldagen och Maria bebådelsedag och det blev världens dis-
kussion bland barnen. 

  

Genom att bemöta barnen och fokusera på vad som verkade intressera dem 

gavs de både tid och utrymme att utveckla och reflektera vidare över tankar 

kring ämnet. Förskolläraren fångade upp det som verkade intressera barnen. 

Frågan ställdes till förskolläraren vilken roll hon upplevde att hon hade haft i 

samtalet? 

Jag blev nog samtalsledare i det här, men det är så svårt när det kommer till 
religion, vissa tror att det har hänt och andra inte, och jag vill vara neutral, jag 
vill inte pracka på dem vad jag tycker. Jag var neutral men de kom igång så i 
sin diskussion. 

 

Jag frågade vidare om det förskolläraren berättat kunde ses som ett exempel 

på hennes yrkeskunnande. Efter någon sekunds tänkande sade förskolläraren 

att en outbildad kollega kanske inte hade låtit barnen fortsätta sitt resonemang, 

till skillnad mot henne som gett barnen tid och utrymme att utveckla och re-

flektera vidare över sina tankar. Förskolläraren fortsatte: ”Vi uppskattar dessa 

samtal, vi ser ett värde i dem... och en outbildad ser en trygghet i att hålla sig 

till det planerade”. Förskolläraren riktade sin uppmärksamhet mot sig själv 

som utbildad och samtalet utmynnade i att hon berättade att det blev roligt att 

jobba när barn var delaktiga och bidrog med sin syn på olika ämnen. Det kunde 

bli så ”häftiga upplevelser”, sade en av de medverkade förskollärarna och be-

rättade om ett samtal hon hade haft med barn vid en utflykt. När de alla suttit 

och ätit sina medhavda smörgåsar hade ett barn hört en hackspett i ett träd. 

Det var inte många barn som hade sett en hackspett eller ännu mindre visste 

så mycket om denna fågel. Vidare berättade förskolläraren att en sådan liten 

”grej” kunde bli till en stor upplevelse som blev väldigt lärorik för barn, men 

enbart om förskolläraren hade förmåga att genom sitt förhållningssätt ”möta 

barnets frågor och reflektera vidare över den nyuppkomna händelsen”, sade 

förskolläraren. Hon fortsatte att berätta fritt ur minnet hur hennes yrkeskun-

nande framträtt i samtalet mellan henne och barnen under utflykten. Ett av 

barnen hade hört hackspetten: 
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Det är inte en borrmaskin?! 

Förskolläraren; Nej, vad kan det vara då? 

Det är en sådan dära... som hos Kalle Anka på julen... och så började de 

tänka på djuren. Det är nog en hackspett sa ett barn.  

Har du sett en!? Frågar förskolläraren. 

Nej, ser den ut som han? var det någon som sa.  

Neheej (skratt) sa jag (förskolläraren) då.  

Sen såg vi Hackspetten... den var grön och så rött huvud. Den var jättestor och 

så flög den, och de är ju ganska klumpiga när de flyger. Vi såg den och det 

var jättehäftigt. Det är ju roligt hur de reflekterar med Hacke Hackspett på 

julafton. Då börjar man fundera; vad är viktigt för ungarna? Det är ju deras 

värld och det är där man måste vara, det är liksom jätteintressant. 

 

En förskollärare gav ett gensvar på det hon lyssnat till och sade att det inte var 

alla som arbetade med barn som hade en förmåga att bemöta barn på detta sätt. 

”Nej”, sade en annan förskollärare och gav uttryck för att det varken gick att 

tvinga eller ens lära en annan kollega som inte hade liknande förhållningsätt 

att inta det. Det handlade om något mer än att konkret lära sig detta genom sitt 

praktiska handlande. Förskollärarna reflekterade över att det underlättade om 

de själva hade en trygghet i och förmåga att genom sitt förhållningssätt kunna 

”läsa av” barn för att därefter utgå ifrån det uttolkade när de interagerade och 

samtalade med barnet. Fler förskollärare var överens om att det de talade om 

gav uttryck för deras specifika yrkeskunnande. De hade erfarenhet av när det 

var lägligt att praktiskt handla på ett visst sätt. De bedömde från situation till 

situation hur de skulle bemöta barns nyfikenhet och intresse över olika före-

teelser. Detta skulle förhoppningsvis resultera i ett lustfyllt lärande för barn, 

något som poängterades som en förutsättning för att barn skulle lära sig nya 

saker. Då skulle de inte alltid behöva utgå från ett färdigplanerat manus utan 

kunna agera med flexibilitet och lyhördhet. Något som också tycktes gemen-

samt i förskollärarnas berättelser var att sträva efter att bemöta barn på ett 

respektfullt sätt. 

Bemöta barn med respekt och lyhördhet 

Utifrån dialogseminariesamtalen synliggjordes begreppet ”bemötande” med 

fler praktiska exempel kring den vikt förskollärare lade vid att vara väl med-

veten om sitt eget förhållningssätt i det praktiska handlandet. En förskollärare 

uppmärksammade barnet i mötet med flera av sina sinnen: ”... man förenklar 
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språket och är tydligare... så att man möter barnet på rätt sätt... Ja, Man jobbar 

ju med hela sig... det är ögon, tonfall och kroppsspråk...” 

Vid sidan av att arbeta med ”hela sig”, där det ickeverbala framhölls som 

en viktig faktor i barnbemötandet, fäste förskollärare också en stor vikt vid att 

avsätta tid till att sitta och samtala med, och lyssna på barnet. Detta förhåll-

ningssätt liknade en förskollärare vid att en ”kompisrelation” byggdes upp i 

och med att hon bemötte barnet på ett personligt plan. Förskollärarna var över-

ens om att strävade efter att bemöta barn med både ”respekt” och ”lyhördhet” 

i alla pedagogiska sammanhang. 
Trots den lyhördhet förskollärarna tycktes ha över sitt barnbemötande 

framhöll de att olika faktorer dagligen bidrog till att det egna förhållningssättet 

både kunde påverkas och omprövas. Den förskollärare som liknade sitt för-

hållningssätt vid ett ”kugghjul” i den individuellt skrivna texten fortsatte i di-

alogseminariesamtalet att berätta att det handlade om att ”försöka att få saker 

och ting i vardagen att gå så smidigt som möjligt för alla inblandade”. I hennes 

yrkeskunnande ingick det att hitta vägar till att ”kuggarna” skulle gå i 

varandra. Flera förskollärare höll med om att det handlade om att vara flexibel 

i rollen som förskollärare där det egna bemötandet var en viktig bidragande 

faktor till ett välfungerande förhållningssätt. Förskollärarnas strävan var att 

bemöta barn med respekt. Trots denna strävan var de medvetna om att de 

kunde tjata på barn onödigt mycket. Ofta verkade det ske vid olika rutin situ-

ationer såsom i tamburen när barnen skulle byta om för att gå ut och leka eller 

vid matsituationen.  

En annan förskollärare berättade det motsatta. Hon tjatade inte på barnen. 

Hennes strategi var att hon blev helt tyst och bara satt och tittade och väntade 

ut barnen:  

Jag bara stod på golvet och väntade och till slut förstod de (barnen) att det är 
lika bra att vi är tysta för annars händer det ingenting, så fortsatte vi att köra. 
Så vi kör med tystnaden. De märker på en gång att då har vi nollställning. Vi 
orkar inte tjata ihjäl oss. 

 
Att bli mer uppmärksam på sig själv och sitt bemötande sågs som ett arbete 

som inte alltid kunde göras enskilt. Reflektion och handledning sågs som en 

möjlighet till att öka den egna självmedvetenheten. ”Man har kanske blivit 

mer medveten över vad man gör och reflekterar lite mer än vad man har gjort 

förut i sin pedagogroll, och det är viktigt”, sade en förskollärare.  
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Det kunde till exempel handla om hur viktigt det är att visa barn respekt i 

alla dagliga situationer, en strävan som kunde te sig mer diffus och inte var så 

tydlig som förskollärarna önskade när de interagerade med barn. ”Vi måste 

tänka på hur vi pratar”, sade en förskollärare och syftade då på att barn med 

stor sannolikhet tolkar in både tonfall och hur den vuxnes kroppsspråk fram-

träder. Utifrån detta antagande utgick förskolläraren från att barn tolkade in 

det outsagda och att därför var så viktigt att bli mer medveten över hur kom-

munikationen mellan vuxen och barn kan upplevas utifrån barnets perspektiv. 

Det är så lätt att prata över barns huvud, utan att tänka sig för, hur och vad 

som utrycks och vad det kan få för känslomässiga konsekvenser för ett barn, 

menade förskolläraren. Tidigare hade de berättat för barn vad de skulle göra, 

men idag strävade de efter att lyssna mer på barnen och deras behov.  

Göra barn mer delaktiga och självständiga 

I dialogseminariesamtalen gav förskollärarna uttryck för att de idag mer med-

vetet strävade efter att i alla dagliga situationer bemöta barnet så att de skulle 

känna sig mer delaktiga i den pedagogiska verksamheten. De gjorde en jäm-

förelse utifrån hur de tidigare hade agerat och konstaterade att de för några år 

sedan inte låtit barn vara lika delaktiga i det pedagogiska arbetet som de efter-

strävade idag. Flera berättade att arbetet tidigare hade kretsade kring förskol-

lärarens förberedda planering och agenda. Det förhållningssättet hade innebu-

ret att flera förskollärare inte anpassat verksamheten utifrån barnets enskilda 

intressen och behov, utan dessa hade valts bort.  

En förskollärare berättade att trots att det fanns en större medvetenhet om 

vikten av att bejaka barnens delaktighet i förskola och förskoleklass fanns det 

ändå skillnader i hur olika förskollärare bemötte barn. Hon gjorde en jämfö-

relse av hur hon upplevde sitt barnbemötande med hur hon upplevde att en 

kollega som arbetade på en annan avdelning bemötte barn. Hennes subjektiva 

upplevelse var att de barn som gick på den andra avdelning bad de vuxna om 

mycket mer hjälp än vad hon ansåg att barnen på hennes avdelning gjorde. 

Hon upplevde att hon och hennes närmsta kollega hade ”tränat” barnen att bli 

mer självständiga och ta egna initiativ. Hon trodde inte att barnen på hennes 

avdelning behövde be förskollärarna om lika mycket hjälp; de löste själva de 

problem de stötte på under dagen. Förskolläraren antog att det handlade om 

att hon genom sitt förhållningssätt förmedlade till barn att de själva kunde hitta 

lösningar till sina vardagsproblem och att det var tillåtet att ta egna initiativ. 

Barnen ”behöver oss inte hela tiden för småsaker”, sade förskolläraren. Några 
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förskollärare höll med och förtydligade att när barnen själva fick vara med och 

ta ansvar skapades förutsättningar för att de skulle bli mer delaktiga i det dag-

liga pedagogiska arbetet. Förskollärarna talade vidare om att barn trots allt 

”föds kompetenta” och med det i beaktande är det viktigt att den vuxne på ett 

respektfullt sätt bemöter barn utifrån denna syn. 

Se det kompetenta barnet 

Eftersom vuxna har både mer livskunskap och livserfarenhet än ett barn är det 

är lätt att säga till ett barn att: ”du är för liten för att göra den här aktiviteten, 

för att i stället tro på att barn kan och är mer kompetenta än vad många vuxna 

tror”, sade en förskollärare. Flera förskollärare höll med om detta och ansåg 

att det var en av förskollärarnas uppgifter att genom sitt förhållningssätt och 

praktiska handlande bejaka och ta tillvara den lust till livet som barn föds med. 

Det kan göras på olika sätt, bland annat genom att ge barnet ”rätt utmaningar”, 

uttryckte de. En förskollärare menade att det för det krävdes en förmåga att 

”se alla barn” i den egna verksamheten och vilken kompetens var och en be-

sitter. En förutsättning för att kunna bemöta barn utifrån att de är kompetenta 

är att uppriktigt känna ett ”intresse” och stort ”engagemang” för sin uppgift, 

uttryckte en förskollärare. Frågan ställdes till förskollärarna om det de berät-

tade kännetecknade en del av deras yrkeskunnande. En av förskollärarna sva-

rade att hon trodde att mycket av det som betraktades som yrkeskunnande låg 

i förskollärares personlighet. Hon tillade dock att hon hoppades att även förs-

kollärarutbildningen hade påverkat henne till att utveckla flera av egenskap-

erna. Hon var tyst under några sekunder, tänkte och fortsatte efter ett tag att 

berätta att förskollärarutbildning bland annat ledde till en teoretisk grund att 

stå på. Däremot kunde praktisk erfarenhet och ett personligt intresse och en-

gagemang för uppgiften förstärka förmågan att ”se alla barn”, sade hon. Hon 

menade att det bland annat innebar att man hade en ”scanner på hela tiden”, 

vilket bidrog till att man mer eller mindre hela tiden omedvetet checkade av 

barn och barngrupp.  

Att ha ett gediget intresse för barn såg en förskollärare som både en styrka 

och en hjälp i sitt barnbemötande. Hon gav ett eget exempel på hur det kunde 

komma till uttryck i det praktiska handlandet och berättade att hon ofta ställde 

sig frågan när hon mötte barn som var i affekt genom frågan: ”Hur är det är 

att vara detta barn?” Hon menade vidare att om man hade intresse för barn var 

det mycket lättare att reflektera vidare över att barns gråt förmodligen var en 

konsekvens av att barnet inte var till freds med något. Det kunde vara så enkelt 
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som att barnet var törstigt och om barnet fick ett glas med vatten tillfredsställ-

des det fysiska behovet och barnet blev nöjt igen. Eller så räckte det med att 

klappa om barnet, och på så sätt signalera att han eller hon var omtyckt, sade 

förskolläraren. Hon framhöll att barn ska ses som kompetenta och försöker att 

signalera vad de behöver.  

Sammanfattningsvis har utifrån den första frågeställningen som berört för-

skollärarnas erfarenheter kring sitt praktiska handlade, redovisats genom att 

förskollärarna både individuellt och kollektivt reflekterat över sitt yrkeskun-

nande. Detta leder vidare till studiens andra frågeställning som kommer att 

redovisas under nästa rubrik och berör reflektionens betydelse. 

5.3 Reflektionens betydelse för nya insikter kring sitt 
yrkeskunnande 

Den andra frågeställningen belyste: På vilket sätt kan förskollärarnas indivi-

duella och kollektiva reflektion ha betydelse för nya insikter kring deras yr-

keskunnande? Resultatet utifrån frågeställning två kommer att redovisas uti-

från den sammantagna bilden från förskollärarnas individuellt skrivna texter 

och dialogseminariesamtal.  

Resultatet visade att förskollärares yrkeskunnande med fokus på praktiskt 

handlande medvetandegjordes, vidgades och utvecklades genom både indivi-

duell, men framförallt kollektiv reflektion i dialogform. Genom att förskollä-

rarna har kommunicerat sina reflektioner såväl individuellt som kollektivt, har 

yrkeskunnandet också blivit beprövat genom att de blickat tillbaka på sina er-

farenheter. Förskollärarna berättade även att de genom reflektion i främst di-

alogseminariesamtalen i vissa avseenden hade kommit fram till nya insikter 

genom att de synliggjort sitt praktiska handlande och på så vis omprövat sitt 

yrkeskunnande. Reflektionens betydelse kommer härmed närmare att synlig-

göras, genom att förskollärarna berättat att de utvecklat en, ”Medvetenhet och 

självinsikt”, och det har setts som ”Berikande och energigivande” att synlig-

göra det egna yrkeskunnandet.   
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5.3.1 Medvetenhet och självinsikt 

Förskollärarna har i sina samtal mer allmänt berättat vilken betydelse reflekt-

ionen har haft för att utveckla både en medvetenhet och självinsikt kring det 

egna yrkeskunnandet med fokus på praktiskt handlande. En förskollärare be-

rättade att hon först inte hade haft ord för att uttrycka sina tankar, ”fast egent-

ligen vet man så väl men det är svårt att sätta ord på det… men efter ett tag 

infann sig orden och då gick det lättare”. Förutom att deltagarna skulle bli mer 

familjära med dialogseminariemetoden som form, poängterades även att sam-

talen skulle vara fria från kritiska värderingar från de andra deltagarna. Det 

bidrog till att förskollärarna upplevde att de kunde vara mer närvarande och 

associera till sig själva och sin egen vardagsnära verksamhet genom att vara 

”här och nu” i samtalen, som en förskollärare uttryckte det. ”Vi måste så ofta 

prata om saker som vi ska ta beslut om eller som ska utföras. Det här skulle ta 

fram det mänskliga i oss”, framhöll en annan förskollärare. Det synliggjordes 

att förskollärarna genom både reflektion och det egna berättandet vidgat sina 

perspektiv kring den egna erfarenheten.  

Genom att förskollärarna först getts möjlighet att själva skriva ned egna 

tankar som var relaterade till yrkeskunnandet och därefter fick samtala om 

sina texter tycktes det som att den processen varit betydelsefull. Det handlade 

om att vars och en synliggjort det egna praktiska handlandet som annars skulle 

kunde ses som oreflekterat och ”sitta i ryggmärgen”. Det krävdes dock ett eget 

intresse av förskolläraren att reflektera över det växelspel som ägde rum mel-

lan texternas innehåll och de inre bilder som dessa framkallade. I den kreativa 

processen kunde dock vissa förhållanden medvetandegöras i relation till tidi-

gare situationer förskolläraren hänvisade tillbaka till. Ett citat ur en förskollä-

rares individuellt skrivna text belyste att innehållet i de olika texter som hon 

hade läst och tagit del av i dialogseminarierna hade berört henne som yrkes-

människa; ”Man har texterna och samtalen med sig när man kommer till job-

bet, de finns där...”. Som ett exempel berättade hon att hon har blivit mer upp-

märksam på hur hon bemötte barn efter att hon läst samt både individuellt och 

kollektivt reflekterat över tematexten; ”Demokratiske samtal i barnehagen” 

samt den skönlitterära texten hämtad ifrån ”Alice i underlandet” som båda 

berör ämnet ”samtal med barn”. Tidigare hade hon kunnat skratta mer åt barn, 

berättade hon, medan hon numera tänkte sig för hur hennes skratt kunde upp-

fattas; ”… och jag tänker på när jag kommer till jobbet att just bemötandet och 

att inte skratta åt barn, det finns med… alla de temana vi har läst och pratat 
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om, man har tänkt tycker jag”. Det som förskolläraren här framhöll har bety-

delse för ny självinsikt; både hennes förhållningssätt och bemötande har blivit 

mer synligt för henne själv än hon tidigare varit medveten om.  

Ytterligare ett exempel på detta med självinsikter gavs av en förskollärare 

som läst och reflekterat över den skönlitterära texten ”Alice i underlandet”. 

Innehållet i texten är hämtat från en ”tokig tebjudning” där karaktärerna inte 

uppträdde trevligt mot varandra. I den individuella reflektionen hade förskol-

läraren skrivit att hon inte känner igen sig i någon av textens karaktärer, som 

bland annat bestod av en kanin och en hattmakare. Under det efterföljande 

dialogseminariesamtalet, när hon vidare reflekterat över sig själv och sitt barn-

bemötande medgav hon att: ”Man är nog en liten kanin eller hattmakare ändå 

ibland! Men just när jag skrev det ville jag inte kännas vid det”. De andra 

förskollärarna skrattade och nickade igenkännande. De var överens om att det 

inte var lätt att medvetandegöra och se vissa sidor hos sig själv. Sidorna kunde 

vara omedvetna och näst intill svåra att själv se när den ”officiella” självbilden 

är lättare att handskas med i vardagen. Men genom självreflektion var för-

hoppningen stor att öka den egna självinsikten. Förutom detta har förskollä-

rarna själva utifrån sitt perspektiv berättat att den individuella, men framförallt 

kollektiva reflektionen kring sitt praktiska handlande hade bidragit till att både 

berika och ge energi till den egna yrkesrollen. 

5.3.2 Berikande och energigivande 

Förskollärarnas möte med den egna självreflektionen när de tagit del av olika 

texter hade bidragit till att de hade upplevt det som både ”berikande” och 

”energigivande”. Det kan ses handla om flera aspekter. En aspekt som fram-

kom i förskollärarnas reflektioner var att valet av de olika texterna tycktes ha 

berört och berikat förskollärarna genom att de hade relaterat textinnehållet till 

egna erfarenheter de varit med om. På så vis hade de sett vissa samband med 

innehållet och associerat detta till det egna yrkeskunnandet. Det kunde vara 

ett sätt att vidga de egna erfarenheterna kring ens praktiska handlande. Förs-

kollärarna berättade om sitt praktiska handlande förankrat utifrån olika erfa-

renheter som var och en hade med sig och som därigenom förkroppsligats i 

det praktiska handlandet. I detta påminde förskollärarnas reflektioner stund-

tals om varandra. Trots detta hade ingen förskollärare tolkat eller belyst exakt 

samma exempel hämtade från yrkespraxis i de individuellt skrivna texterna 

eller i dialogseminariesamtalen. Det fanns alltid nyanser av olika perspektiv 
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kring tankar och företeelser som berörde förskollärarnas yrkespraxis. Det 

skulle kunna vara en anledning som leder fram till det som en förskollärare 

beskrev som berikande.  

Det är det som jag mest har lärt av det här tror jag, att det berikar mig så 
mycket. Det är inte jobbigt att andra tycker olika eller ser på ett annat sätt än 
vad jag gör utan det gör världen rikare på något sätt. Att få fördjupa sig lite 
mer i vad som ligger bakom vad någon säger eller uttrycker och att försöka att 
se det som en tillgång, var det blir äkta på något vis. 

 

Det som framfördes här var att varje deltagare i sitt berättande utgick ifrån sin 

egen livsvärldserfarenhet där det setts som en tillgång att få ta del av varandras 

berättelser. Så länge förskolläraren enbart hade tillgång till sig själv och de 

egna tankarna och sättet att praktiskt handla på kunde det vara svårt att över-

huvudtaget se sig själv ur ett annat perspektiv. Det var lätt att ”bara köra på i 

sina gamla spår”, uttryckte en förskollärare. Genom att låta sig utmanas och 

genom att reflektera kunde man få distans till sig själv och sitt praktiska hand-

lande. På så sätt kunde den egna erfarenheten bli till ny kunskap genom berät-

tandet. 

Förutom att förskollärarna hade sett sitt deltagande i dialogseminarierna 

som ”berikande” hade de också upplevt att det hade varit ”energigivande” att 

vara en del av sammanhanget. En av deltagarna berättade att hennes förskole-

chef hade ifrågasatt om hon ens skulle tacka ja till att delta i studien. Försko-

lechefen hade ansett att det skulle bli ytterligare ett åtagande för förskolläraren 

då hon hade mycket omkring sig, både som yrkes- och privatperson. Trots 

förskolechefens avrådan hade förskolläraren ändå valt att tacka ja till att delta. 

När hon tittade tillbaka på de tillfällen vi träffats berättade hon att både privata 

och yrkesmässiga behov hade tillgodosetts och dessutom hade deltagandet bi-

dragit till egen energipåfyllnad. 

 ... jag tycker så mycket om det här att få lyssna på andras erfarenheter och att 
skriva, det är det bästa jag vet och det blev som jag trodde, alltså, jag har fått 
energi av det här, det har inte gjort mig trött. Jag har fått energi när jag har gått 
härifrån, jag har fått energi av att läsa och av att skriva och så, så det ska ni ha 
tack för. 

 
En annan förskollärare framhöll, i liknande anda, att hon ofta hade stressat 

från sitt arbete för att hinna i tid till dialogseminariesamtalen. När hon väl var 
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framme hade samtalen gett henne ny kraft och hon hade känt sig fylld med 

energi när dessa för dagen var avslutade; ”det har faktiskt gett mig kraft i stäl-

let för att man känt sig trött, och jag är ju sån, jag har alltid stressat hit men 

när jag är här är jag bara här och nu och njuter och känner mig fylld”. De hade 

blivit sedda och fått sin stund att vara i centrum med sin text, något som de 

var ovana vid i andra typer av samtal som de varit en del av. Av detta kan man 

sluta sig till att det tycktes finnas en avsaknad av att någon annan person visat 

intresse för den enskilda förskollärarens tankar och reflektioner. Trots att det 

kunde upplevas både smärtfyllt och skamfyllt att uppleva ett ofördelaktiga be-

mötande kunde läsning, egen reflektion över händelser samt kollektivt berät-

tande i dialog bidra till att vidga och medvetandegöra yrkeskunnandet; det 

kunde ses som både berikande och energigivande. Avslutningsvis kan nämnas 

att en förskollärare i slutet av ett dialogseminariesamtal utbrast att hon nu 

längtade till jobbet nästkommande dag för att mer medvetet uppmärksamma 

hur hon bemötte barn. 

5.4 Sammanfattning av studiens resultat 

Utifrån studiens metodval fick förskollärarnas möjlighet att reflektera över 

och vända blicken mot sig själva kring sin erfarenhet av yrkeskunnande. Två 

centrala teman framträdde med utgångspunkt från frågeställning ett. Dessa 

var; förväntningar och bemötande och kunde ses beskriva en utgångspunkt 

för det praktiska handlande som vars och en av förskollärarna relaterade till 

och satte in i olika konkreta sammanhang utifrån den kontext de var verk-

samma i. Förskollärarna berättade att de upplevde att det fanns förväntningar 

på dem som professionella från omgivningen och då bland annat från kollegor 

och barnens vårdnadshavare. Likaså förväntades det i det pedagogiska upp-

draget att förbereda barnet för olika framtida utmaningar. De relaterade till 

nödvändigheten av detta utifrån olika upplevda samhällsförändringar som de 

speglade genom sina tidigare livserfarenheter. Förutom att upplevda samhälls-

förändringar beskrevs kunna påverka yrkeskunnandet framhölls även kontex-

tens betygelse.  

Det andra temat riktades mot hur förskollärares bemötande kom till uttryck 

i det praktiska handlandet. Temat inleddes med att förskollärarna var överens 

om att deras bemötande gentemot barn var ett förhållningssätt som sågs som 

vars och ens eget arbetsverktyg, där såväl deras färdighets-, förtrogenhets- 
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som omdömeskunskap synliggörs i yrkeskunnandet. Det framhölls att det i 

bemötandet ligger att ha barnfokus, att verbalt bemöta barn och visa intresse 

för vad de intresserar sig för utifrån olika specifika situationer i den pedago-

giska praxisverksamheten. Genom att göra barn mer delaktiga upplevde de att 

de såg och bemötte barnet som kompetent trots barns ringa ålder. De ovan 

beskrivna teman som bygger resultatredovisningen är dock inte helt avgrän-

sade från varandra, en medvetenhet är att det därmed finns gränsöverskrid-

ningar.  

Utifrån studiens andra frågeställning uppmärksammandes reflektion som 

både viktig och central för att nya insikter kring yrkeskunnandet skulle kunna 

formuleras och synliggöras. Förskollärarna berättade att de var ovana vid att 

reflektera över sig själva och sitt praktiska handlande. Att ges tid och möjlig-

het till detta och att i dialog berätta om sina tankar kring sitt yrkeskunnande 

hade enligt förskollärarna varit både berikande och energigivande. Dialogse-

minariemetoden kunde därför liknas vid ett laboratorium för undersökande av 

ett yrkeskunnande där fokus varit på praktiskt handlande. Likväl som reflekt-

ionen varit en förutsättning för att förskollärarnas erfarenhet som prövats un-

der lång tid blivit beprövad. Därmed hade förskollärarnas färdighets-, förtro-

genhets- och omdömeskunskap belysts och en fördjupad förståelse av förs-

kollärares yrkeskunnande framträtt.     
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6. DISKUSSION  

Studiens syfte har varit att tolka och analysera hur förskollärare beskriver sitt 

yrkeskunnande samt att fördjupa förståelsen kring detta. Genom att förskollä-

rarna både individuellt och tillsammans med andra reflekterat kring sin erfa-

renhetsbaserade kunskap har ett yrkeskunnande som innefattas av  

färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskunskap synliggjorts. Diskussionen 

utgörs av två delar. Först får läsaren ta del av en sammanfattande diskussion 

utifrån föreliggande studies metod som bidragit till resultatredovisningens un-

derlag kring förskollärares yrkeskunnande. Därefter följer en resultatdiskuss-

ion som avslutas med tankar kring denna studies bidrag.  

6.1 Metoddiskussion  

I detta kapitel redogörs närmare för vad som kan ses tala mot, men även för 

dialogseminariemetoden som form för insamling av empiri kring yrkeskun-

nande. Metoddiskussionen avslutas med en reflektion av samtalsledarrollen.  

6.1.1 Vad talar mot dialogseminariemetoden som användbar för 

att fånga yrkeskunnande? 

Genom en reflekterande tillbakablick på dialogseminariemetoden kan konsta-

teras att det finns mycket som talar för metoden, men även motsatsen. Jag 

inleder med att belysa det som kan ses tala mot metoden som form. Metoden 

är relativt tidskrävande då den förutsätter att deltagarna träffas vid flera till-

fällen under ett antal timmar för att tankar och reflektioner kring vars och ens 

yrkeskunnande ska fördjupas och utvecklas. De två timmar som avsattes för 

dialogseminariesamtalen i den här studien upplevdes vid flera tillfällen som 

för kort. En förklaring till den knappa tiden är att de förskollärare som visade 
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intresse att delta i studien inledningsvis framhöll att en förutsättning för dem 

att delta var att vi skulle ses under en kortare tid på för- eller eftermiddagen 

vid de bestämda fem tillfällena. En anledning till det var den sårbarhet som 

framkom när förskollärarna avvek från sin pedagogiska verksamhet för att 

delta i studien då övriga kollegor eller vikarier fick hjälpa till. Vid några till-

fällen fanns det inte någon vuxen som kunde vara behjälplig och då blev det 

besvärligt för förskolläraren att lämna pågående verksamhet för att medverka 

i studiens dialogseminariesamtal. Det medförde att det blev sårbart om en för-

skollärare inte kunde närvara då det redan var ett relativt lågt antal deltagare 

som ingick i grupperna. Metoden bygger till stor del på den kollektiva reflekt-

ionen. Avhopp eller frånvaro bidrar till att det blir färre texter, tankar, reflekt-

ioner, konkreta exempel samt perspektiv på praktiskt handlande att reflektera 

över och samtala kring. En gardering för att förhindra detta skulle kunna ha 

varit att ha med fler deltagare. Men å andra sidan skulle en större deltagar-

grupp ha inneburit begränsad tid för fördjupande tankar kring vars och ens 

texter och reflektioner utifrån dialogseminariesamtalen. En del av syftet med 

dialogseminariemetoden hade då gått förlorad. Ytterligare en aspekt som kan 

tala emot metoden som tidskrävande lyfts fram av Victor Tillberg (2007) då 

deltagarna inför varje dialogseminarium först individuellt skulle ha läst och 

reflekterat över de utvalda texterna, för att därefter skriva en egen text. Studi-

ens deltagande förskollärare berättade att de delvis hade skrivit sina individu-

ella texter på sin fritid eftersom tid till detta inte hade funnits under arbetstid. 

Likaså fanns det till att börja med en viss osäkerhet hos några förskollärare 

kring vilka normer som gällde för den skrivna texten. Osäkerheten kan ha sin 

grund i en vana från den egna skoltiden att uppfylla någon annans krav på hur 

en text skulle skrivas och att olika associationer och minnen som härrör från 

egna värderingar utifrån den egna livserfarenheten sällan formulerats i skrift. 

Den osäkerhet som beskrevs kan ha inneburit att vissa tankar inte kom fram, 

eller att en viss svårighet fanns att skriftligt uttrycka och formulera dessa. 

Detta ger även Furu, Granholt, Holte Haug och Spurkland (2011) uttryck för 

då de belyser att skrivandet bidrar till en dialog med sig själv. I den egna dia-

logen avgör var och en vilka avgränsningar som behöver göras och vad som 

anses betydelsefullt att förmedla. För detta krävs att hitta de egna orden för 

det som ska förmedlas. Därmed kan förskollärarnas erfarenheter eller sättet att 

uttrycka dessa aldrig bedömas av någon annan som rätt eller fel. Den egna 

livserfarenheten finns hos var och en och den går inte att förändra. Förskollä-

rarna bekräftade också att det både blev ”lättare” och ”mer avslappnat” att 
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skriva efter någon gångs medverkan då de insåg att textinnehållet inte skulle 

bedömas med några kritiska kommentarer, varken från mig som seminariele-

dare och forskarstuderande eller från någon annan deltagare.  

6.1.2 Vad talar för dialogseminariemetoden som användbar för 

att fånga yrkeskunnande? 

Förskollärarna hade både individuellt reflekterat över, och i dialogseminarie-

samtal getts förutsättningar för att till stor del berätta om sitt yrkeskunnande 

där fokus varit på praktiskt handlande. Genom att vara en del av ett dialogse-

minariesammanhang och lyssna både till sig själv och till de andra deltagarnas 

tankar och reflektioner kunde det bidra till att medvetandegöra, inspirera, 

vidga och förändra det egna praktiska handlandet. Det samstämmer med det 

hermeneutiska synsättet som utgår från både förståelse och meningsskapande 

utifrån den värld vi lever i, men också att tillåtas överskrida förståelsen över 

olika praktiska handlingar genom att göra omtolkningar kring olika erfaren-

heter. 

Det som karaktäriserar dialogseminariemetoden som form är respekten för 

den andre där ingen deltagare ska ifrågasätta den egna förståelsen eller ge råd 

till en annan deltagare. Det tillsammans med att förskollärarna genuint ver-

kade lyssna till varandras berättelser bidrog till att synliggöra egna tankar. Juul 

och Jensen (2007) pekar även de på att värderande kommunikation ifrån andra 

kan stå i vägen för egen utveckling och personligt ansvarstagande. Det kräver 

dock en mottaglighet, öppenhet och ett genuint intresse för det den andre be-

rättar. Jag upplevde att det intresset fanns hos förskollärarna i studien. Meto-

den bidrog på så vis till att deltagarna relativt snabbt blev personliga och för-

troliga i texter och samtal. Förskollärarna skildrade och delade med sig av 

flera personliga tankar beträffande vad som påverkat och delvis ”färgat” dem 

i deras yrkesroll, allt från egna barndomsskildringar till erfarenhet från både 

privat- och tidigare yrkesliv. Vad skulle ha hänt om den öppenheten inte hade 

funnits? Det skulle ställa krav på samtalsledaren att kunna hantera detta och 

likaså om oenighet skulle uppstå deltagarna emellan. Samtidigt är det ett av 

dialogseminariemetodens syfte, att olika tankar och reflektioner ska ges ut-

rymme att höras utan att konsensus ska behöva uppnås. På så vis kan den egna 

förståelsen överskridas och därmed vidga det egna praktiska handlandet. 
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Hammarén skriver (2009) ”Ditt språk liknar mitt, men är ändå inte det-

samma” (s. 67). Det är när en skymt av den andres erfarenheter frambringas, 

som ett nytt ljus faller över mina egna erfarenheter och nya frågor och tankar 

jag inte visste jag hade kan lyftas fram menar hon. Det är en både viktig och 

central faktor som talar för dialogseminariemetoden då ett nytt ljus kan falla 

över de egna erfarenheterna. I detta avseende håller jag med Victor Tillberg 

och Tillberg (2011) att det är tveksamt om jag hade kunnat fånga förskollärar-

nas färdighets-, förtrogenhetshets- och omdömeskunskap på samma sätt i fall 

jag hade valt att intervjua förskollärarna om deras yrkeskunnande. Dialogse-

minariemetoden gav således utrymme för att både öppna upp för, men också 

vidga, förståelsehorisonten för förskollärares yrkeskunnande. Sådant är svårt 

att komma åt genom andra metoder, synliggör flera forskare (Bladini & 

Naeser, 2012; El Gaidi, 2007; Hammarén, 1999; Ratkić, 2006; Sjunnesson, 

2003). Förskollärarna i studien hade sällan eller aldrig fått möjlighet att göra 

självspeglingar kring sitt praktiska handlande på samma framträdande sätt 

som i denna studie. Dialogseminariemetodens ramar kan på så vis ses bidra 

till en slags yrkesfortbildning. 

6.1.3 Tankar kring samtalsledarrollen  

Dialogseminariesamtalen i denna studie innebar samtal mellan de deltagande 

förskollärarna och mig som både samtalsledare och forskarstuderande. I stu-

diens inledande skede funderade jag över min roll i dialogseminariesamtalen. 

Jag hade en medvetenhet kring de asymmetriska maktförhållanden som skulle 

kunna uppstå mellan mig och förskollärarna. Intentionen var att inte gå in i en 

roll som kunde innebära att jag utsågs som uttolkare av det som berättades 

eller att det jag framhöll skulle påverka eller styra in förskollärarna i min för-

förståelse. Ambitionen var att inleda dialogseminarierna, vara tidhållare, för-

dela talutrymmestiden mellan deltagarna samt att sammanfatta det förskollä-

rarna beskrev utifrån de individuellt skrivna texterna och dialogseminariesam-

talen.  

Ett annat medvetet förhållningssätt var att redan från början sträva efter att 

skapa ett förtroendefullt klimat i gruppen och att samtalen skulle ha formen 

av dialog. Det innebar att en lyssnande och icke dömande hållning skulle råda, 

där förskollärarnas egna tankar skulle ges utrymme att uttryckas utan att kri-

tiskt ifrågasättas av vare sig mig eller de övriga deltagarna (Bohm, & Nichol, 

1996; Bohm, & Peat, 1987). Ett syfte med detta var vetskapen om att kritiska 
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kommentarer skulle kunna stå i vägen för att var och en skulle våga ”öppna 

upp” för att berätta om sina egna tankar och reflektioner kopplade till det prak-

tiska handlandet. En sådan hållning är av betydelse enligt Victor Tillberg 

(2011) för att detaljer kring yrkespersoners yrkeskunnande skulle kunna fram-

träda i dialogseminariesamtalen. En risk med motsatsen skulle annars kunna 

vara att deltagare skulle känna sig avvisade och inte ha modet att berätta om 

sina egna erfarenheter, beskriver Mollberger Hedqvist och Sahlin (2016). I 

detta specifika forskningssammanhang är det bättre att sträva efter att hellre 

vara medmänniska än expert, menar El Gaidi (2007). Det är en undersökning 

med lärare – inte om lärare skriver han. Det är en hållning jag delar. Min studie 

utgörs av samtal med förskollärare om deras yrkeskunnande – inte om förs-

kollärare. Jag blev dock mer medveten om detta efter pilotstudiens genomfö-

rande att jag, genom denna hållning, är en del av gruppen med min egen erfa-

renhet som förskollärare, montessoriförskollärare, specialpedagog och hög-

skoleadjunkt med fokus på det kvalificerade samtalet. Det framträdde i en del 

av mina inlägg i dialogseminariesamtalen. I dialogen poängteras att det krävs 

att någon erbjuder ett gensvar. Vid några få tillfällen i dialogseminariesamta-

len erbjöd jag gensvar genom att jag medvetet delade med mig av min yrkes-

erfarenhet. Mina få inlägg var då av speglande karaktär där motbilden gavs 

plats (Larsdotter Bodin, 2010). Mollberger Hedqvist och Sahlin (2016) till-

skriver gensvaret som en viktig del i den kollegiala bildningsprocessen där de 

synliggör att den andra personens berättelse kan ses som en motbild. I den här 

studien kunde förskollärarna i tanken återvända till en egen situation efter att 

andra ”bilder” hade presenterats och på så vis få syn på egna tänkbara alterna-

tiva handlingar genom de kollektiva samtalen i dialogform. 

6.2 Resultatdiskussion  

I den avslutande resultatdiskussionen sammanfattas och diskuteras studiens 

övergripande resultat utifrån studiens syfte att tolka och analysera hur förskol-

lärare beskriver sitt yrkeskunnande samt att fördjupa förståelsen kring detta. 

Syftet har undersökts med hjälp av två frågeställningar. Frågeställning ett be-

rörde vad förskollärare som arbetar i förskola och i förskoleklass berättar om 

sina erfarenheter kring sitt praktiska handlande. Den andra frågeställningen 

berörde på vilket sätt kan förskollärarnas individuella och kollektiva reflektion 

ha betydelse för nya insikter kring deras yrkeskunnande. Resultatdiskussion 
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redovisas med utgångspunkt från förskollärarnas individuellt skrivna texter 

samt dialogseminariesamtalen, dessa ses därmed som en sammantagen 

mängd.  

I den här studien har läsaren fått möta förskollärare som med ett inifrånper-

spektiv genom reflektion har berättat om erfarenheter av sitt yrkeskunnande 

där fokus varit på deras praktiska handlande. I resultatdiskussionen synliggörs 

utifrån den didaktiska frågan att olika faktorer styr hur förskollärarna praktiskt 

handlar utifrån den rådande kontext som de arbetar i. Den tolkning och analys 

jag gjort av det som framträtt i studiens resultat har sin förståelsegrund i stu-

diens teoretiska utgångspunkter, aktuell forskning samt min förförståelse.  

6.2.1 Samhällsförändringar och förskollärarnas yrkeskunnande   

Mycket har hänt i det svenska samhällets historia sedan slutet på 1800-talet. 

Det har bidragit till att såväl omsorgen om barnen som fokus på det pedago-

giska innehållet har haft betydelse för förskollärarnas didaktiska yrkeskun-

nande i praxis på lite olika sätt. Det är även något förskollärarna relaterar till 

då de berättar att såväl tidigare erfarenheter som värderingar och olika barn-

domsupplevelser kan ha påverkat och präglat vad som förväntas av dem som 

förskollärare. Likväl som att de har genomgått en utbildning där det förväntas 

av dem att de ska kunna organisera den pedagogiska verksamheten så att lä-

roplansmålen (Skolverket, 2016) uppfylls. Det finns en medvetenhet hos för-

skollärarna då de konstaterar att den utbildning de fick för flera år sedan delvis 

utgick ifrån ett annat synsätt än det som gäller för dagens nyutbildade förskol-

lärare. Det liknar det som Victor Tillberg (2007), berör då hon lyfter fram att 

praktisk kunskap är nära förbunden med egen erfarenhet och identitet. Den 

insikten bidrar till att det inte går att utesluta varken det personliga eller sub-

jektiva i ett praktiskt handlande. Förskollärarnas yrkeskunnande visar därmed 

en komplexitet som är relaterad till den aktuella kontext de är verksamma i. 

Samtidigt som var och ens tidigare erfarenheter påverkar tanken med ett prak-

tiskt handlande.  

I föreliggande studie lyfte förskollärarna fram att i vissa situationer uppträ-

der barn på ett sätt som de inte anser vara ett accepterat beteende. Förskollä-

rarna uttryckte att dagens barn kan ha svårt att visa den respekt för vuxna som 

de själva visade för äldre när de var barn och det påverkar förskollärarnas 
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praktiska handlande. Det stämmer överens med studier som belyser att förs-

kollärare anser att det är betydelsefullt att lära barn vad social kompetens in-

nebär (Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011, 2013).  

Det är ett faktum att samhället idag ser ut på ett annat sätt än tidigare och 

föräldrar idag fostrar sina barn utifrån de influenser de har tagit till sig. Det 

innebär att föräldrarna, likt förskollärarna, har anammat sitt sätt att fostra sina 

barn utifrån de rådande samhällsnormer de växt upp med. Det kan förstås som 

att förskollärarnas antydan om föräldrars vilsenhet och osäkerhet i sin föräld-

raroll kanske är en illusion. Men det kan likaväl vara så att dagens föräldrar är 

osäkra och famlar i sin föräldraroll. Om så är fallet kan det vara som Gustavs-

son (2010) lyfter fram att det finns tendenser som innebär att föräldrar har 

blivit mer ensamma om sitt fostraransvar. Många föräldrar har ett glest nätverk 

omkring sig där det till exempel saknas äldre släktingar som hade kunnat ge 

råd och stöd. Det kan bidra till att förskollärare förväntas få ett större ansvar 

att bistå föräldrar i allehanda frågor. När föräldrar och förskollärare dagligen 

ses vid lämning och hämtning finns möjligheten att interagera och samtala 

med varandra. Det är också vid just dessa tillfällen förskollärarna tar tillfället 

i akt att vägleda föräldrar i deras föräldraskap. Förskollärarnas yrkeskunnande 

visar sig då genom den livserfarenhet de har blivit förtrogna med. Det är ett 

subjektivt förhållningssätt som de utgår från där den egna omdömeskunskapen 

ligger till grund när de interagerar med föräldrar. Detta styrks även av Vuori-

nen (2010) och Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2013) som pekar 

på att när förskollärare interagerar med föräldrar väver de in både egna erfa-

renheter och den förståelse de har för sitt uppdrag.  

Ett konstaterande utifrån ovanstående exempel är vikten av att regelbundet 

reflektera över sig själv för att omdefiniera sitt yrkeskunnande beroende på 

vilka behov som ses som angelägna i den aktuella yrkeskontexten. Samtidigt 

som samhällskontexten har betydelse för förskollärarnas praktiska handlande 

där styrdokument formulerar vad uppdraget ska innehålla, finns det flera be-

röringspunkter med både Fröbel och Ellen Key och deras historiska tankar 

kring vad den pedagogiska verksamheten ska innefatta. Förskolans verksam-

het ska lägga en grund till att alla barn ska utvecklas och ges många ”nycklar” 

till ett livslångt lärande. Detta återkommer förskollärarna till då de talar om 

vikten av att de genom sitt praktiska handlande ska ses som förebilder och 

bidra till att ge varje barn förutsättningar för att möta livet efter att de slutat i 

förskola eller i förskoleklassverksamhet.  
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6.2.2 Förskollärarnas yrkeskunnande som färdighets-, 

förtrogenhets- och omdömeskunskap 

Det har stundtals varit utmanande för förskollärarna att med ord beskriva vad 

deras yrkeskunnande består av. Det kan tolkas som, och stämma överens med 

vad som kan känneteckna ett upparbetat yrkeskunnande där färdighets-, för-

trogenhets- och omdömeskunskap är i fokus. Förskollärarnas yrkeskunnande 

har, enligt deras utsagor, byggts upp till ett personligt yrkeskunnande genom 

mångårig erfarenhet och uttryckts ”sitta i ryggmärgen”. Även det praktiska 

handlandet utgår från en ”känsla” som kan ses som subjektiv och därmed svår 

att verbalisera. Det gör att förskollärarna med relativt stor säkerhet intuitivt 

kan hantera många olika situationer i yrkespraxis, utan att för den skull alltid 

kunna ge uttryck för detta genom en språklig beskrivning. Yrkeskunnandet 

”förstås bäst genom att upplevas”, uttrycker en förskollärare i studien. Utta-

landet bekräftar Frelin (2014) antagande när hon argumenterar att förskollära-

res yrkeskunnande är en kunskap som kan ses som underförstådd och att de 

därmed vet mer än vad de kan berätta.   

Trots att förskollärarnas praktiska handlande ofta utövas intuitivt och 

omedvetet tycks det ändå inte ha uppkommit av sig själv. Förskollärarna utgår 

ifrån en kunskap som är relaterad till den kontext de är verksamma i. Jag åter-

kommer i sammanhanget till Aristoteles (1967) som definierade fronesis som 

praktisk klokhet. Överfört på denna kontext innebär det att förskollärarna be-

höver ha ett gott omdömet att veta när de ska handla praktiskt, samt själva 

kunna se och bedöma sitt praktiska handlande utifrån olika sammanhang och 

olika pedagogiska situationer. Praxiskunskapen har inkarnerats i förskollärar-

nas praktiska handlande, likt ett förhållningssätt. Jag hämtar även stöd från 

Dreyfus och Dreyfus (1980, 2000) som beskrev olika faser i att utveckla ett 

yrkeskunnande genom att gå från att vara novis och nybörjare för att sedan 

genom erfarenhet och praktiskt handlande bli mer kompetent och skicklig. Det 

kan förstås som ett beroendeförhållande och ett växelspel där både teoretiska 

kunskaper från utbildning och tidigare praktiska erfarenheter är kopplade till 

hur förskollärarnas yrkeskunnande kommer till uttryck.  

Förskollärarnas praktiska handlande kan mer liknas vid ett mer sinnligt yr-

keskunnande där det inte finns en manual att följa (Mollberger Hedqvist & 

Sahlin, 2016). Det kan också vara en anledning till att förskollärarna inte re-

laterar sitt praktiska handlande till några styrdokument. Förskollärarnas för-
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hållningsätt kan därför ses utgå från färdighets-, förtrogenhets- och omdö-

meskunskap, som är specifikt relaterad till och speglar, den kontext förskollä-

rarna arbetar i; de agerar här-och-nu (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 

Förskollärarnas uttalanden styrker att de genom sitt här-och-nu agerande in-

nehar en tyst kunskap som är underförstådd, intuitiv och så självklar att den 

därför inte uttryckligen verbaliseras. Trots att de inte varit i just denna speci-

fika situation tidigare så kan de ändå genom tidigare erfarenhet av liknande 

situationer handla på ett för dem lämpligt och adekvat sätt. Detta kan jämföras 

med vad Hammarén (2002) och Victor Tillberg samt Tillberg (2011) framhål-

ler som en central aspekt av ett specifikt yrkeskunnande. Genom att förskol-

lärarna i studien både individuellt och kollektivt reflekterat över och berättat 

om sin egen fronesis-kunskap i yrkespraxis har det bidragit till att deras di-

daktiska yrkeskunnande har blivit mer synligt både för dem själva och för 

andra. 

6.2.3 Yrkesspråket, en betydelse för reflektion i dialog 

Utmaningen för många förskollärare är att hitta utrymme för att skapa ett re-

flektionsrum där den egna erfarenheten ska kunna få plats att kommuniceras; 

samtidigt som utveckling av ett yrkesspråk ska gynnas. Detta är något som 

flera forskare (Carlgren, 2004; Kuisma & Sandberg, 2008; Åman, 2006) pekar 

på, då de konstaterar att förskollärares yrkesspråk ytterligare skulle kunna ut-

vecklas. Det handlar inte om att utveckla ordförrådet, påpekar Colnerud och 

Granström (2015). Det handlar mer om att se samband, mönster och orsaker 

till såväl det individuella som kollektiva praktiska handlandet. I föreliggande 

studie kan skönjas att förskollärarnas språk är mer av vardagsbetonad karak-

tär, med inslag av metaforer för att beskriva yrkeskunnandet. Ett exempel på 

en metafor som användes var scanner som kan tolkas inbegripa konsten att ha 

överblick över den pedagogiska miljö barn befinner sig i. Exempel på andra 

metaforer som blev vedertagna i dialogseminariesamtalen var krydda och hett. 

Exemplen visar på att förskollärarna begreppsliggör sitt yrkeskunnande med 

vardagsnära ord som trots allt var nära anknutna till den pedagogiska verk-

samheten med syftet att ge en talande bild av det som berättas, något även 

Åman (2006) uppmärksammade. Yrkeskunnandet i förskollärarnas yrkes-

praxis kan därför ses vara nära sammankopplat med både språket och den egna 

identiteten och personligheten, något även Janik (1996) och Victor Tillberg 
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(2007) framhåller. Gadamer (1997) kallar detta för ”horisontsammansmält-

ning” - genom att förskollärare möter andra förskollärares horisonter synlig-

gör de för varandra genom språket något som väcktes av olika berättelser. Att 

reflektera över sitt eget yrkeskunnande handlar om en både kreativ och intel-

lektuell aktivitet som bygger på att kunna verbalisera sitt praktiska handlande 

(Hjertström & Schwarz, 2011; Mollberger Hedqvist & Sahlin, 2016; Randle 

& Tilander, 2007). 

En fråga jag ställer mig är om ett mer utvecklat yrkesspråk samt djupare 

reflektion över sig själva skulle kunna bidra till att ge förskollärare en tydli-

gare yrkesidentitet och status. Detta är något som regeringen (Prop. 

2009/10:89) understryker som angeläget. Likaså finns en förväntan på att för-

skollärare ska vara kritiskt reflekterande (Skolverket, 2013) för att kunna 

tackla de utmaningar de möter i arbetet förskola, och förskoleklassarbete. 

Dessa förväntningar kan anknytas till Deweys (1997) konstaterande att reflek-

terande över den egna erfarenheten är en nödvändig del för att yrkeskunnandet 

på ett mer fördjupat sätt ska vidgas och leda till ny insikt. Grundläggande för 

insikt och utveckling är just en egen vilja och ett intresse att kunna se sig själv 

med ”andra ögon”. Waldemarson (2009) liknar den egna erfarenheten vid ett 

drama som utspelas i spänningsfältet mellan det förflutna och det framtida, 

där reflektionen över den egna erfarenheten är nuet. I det avseendet handlar 

det lika mycket om att genom språket synliggöra och medvetandegöra sina 

egna tankar och erfarenheter som att kunna möta kollegors olika tankar och 

perspektiv. Allt för att tillsammans utveckla såväl ett gemensamt yrkesspråk 

som yrkeskunnande. Detta kan framförallt åstadkommas om tankar utbyts och 

reflektion görs i dialog med andra. 

6.2.4 Att reflektera över den egna erfarenheten kan bidra till nya 

insikter 

Kollektiv reflektion kan inte bara bidra till att upprätthålla professionalitet, 

utan det kan också ses som en ”krydda” som gör att det blir både mer inspire-

rande och roligt att jobba; detta framhölls av en förskollärare i studien. Det 

kan tolkas som att det finns en egen drivkraft där strävan är att ompröva sina 

färdigheter för att bli än mer förtrogen med sitt praktiska handlande samtidigt 

som den egna yrkesidentiteten kan stärkas. Lauvås och Handal (2015) kallar 
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detta för en etisk reflektion. Vilket innebär att det är den värdebaserade re-

flektionen som är nödvändig för att synliggöra att de egna handlingarna och 

beteendena håller måttet i förhållande till de värderingar som finns inom både 

det svenska samhället samt i den egna verksamheten.  

Ett reflekterande föresätter dock att förskolläraren minns sina erfarenheter 

och därefter kan ta ställning till om den upplevda händelsen gav ett nytt per-

spektiv eller inte. Här speglar tolkningsprocessen roll. Hur tolkas och förstås 

det upplevda minnet? Hammarén (2002) talar om att ”förbättra en handling 

som väcks av situationer vi tidigare inte mött-vi har bara mött liknande situat-

ioner” (s. 332). Erfarenheten som vi minns den blir därmed till en konstrukt-

ion. Det betyder att den egna förståelsen är en viktig utgångspunkt för att er-

farenheter ska kunna bidra till att vidga och utveckla de egna insikterna. Det 

konstateras även av Mollberger Hedqvist (2006) som betonar att det handlar 

om ett förhållningssätt där egen reflektion ihop med både ett öppet lyssnade 

till sig själv och till andra är en förutsättning för att yrkeskunnande ska kunna 

utvecklas. Genom att förskollärare regelbundet ges tid och möjlighet att re-

flektera över, bli mer medvetna om sitt praktiska handlande och vad det kan 

ge för konsekvenser i den pedagogiska verksamheten, kan reflekterandet över 

olika praktiska handlingar till slut ske genom viss automatik. Jag syftar bland 

annat på en förskollärare i denna studie som berättade att hon, efter varje del-

tagande i dialogseminarierna, hade blivit mer medveten över sig själv i rollen 

som förskollärare. Detta hade skett i och med att möjligheten getts att i det 

reflekterande rummet få tid till att lyssna både på själva och varandra. Det kan 

liknas vid metaforen spegel.  

6.2.5 Reflektionens bidrag likt en spegel 

Förhoppningsvis har förskollärarnas reflekterande bidragit till att utveckla 

vars och ens yrkeserfarenhet till ny kunskap. Reflekterandet kan liknas vid en 

spegel där förskollärarna har fått möjlighet att spegla sig i både sina egna, och 

andra personers tankar kring innehåll som berör dem alla i deras yrkesroll. Det 

är även något som framhålls av flera andra (Bohm & Nichol, 1996; Bohm & 

Peat, 1987; Linell, 1998) som pekar på att kollektiv reflektion i dialog har 

betydelse för att öka förståelsen för, och komma vidare till nya insikter om, 

olika företeelser. Dewey (1997) liknar denna process av tänkande vid ett 

”äventyr”, där en person i själva utforskandet av någonting tar hjälp av fanta-

sin och med reflektionens hjälp söker sig bort från den invanda rutinen.  
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Förutom detta har förskollärarna getts möjlighet att rikta ljuset mot och 

pröva de egna etiska normerna och värderingarna tillsammans med andra i 

dialogseminariesamtalen. Detta ska inte tolkas som att dialogen är en metod 

som, lite slarvigt uttryckt, innebär ”gör så här så blir det bra!” Genom att be-

rätta om tankar och reflektioner som är yrkesrelaterade finns det möjlighet att 

såväl vidga sitt yrkeskunnande som finna nya insikter om sitt praktiska hand-

lande. Yrkeserfarenheten blir här en beprövad erfarenhet genom att förskollä-

rarna berättar om erfarenheter de varit med om utan att dessa är förbundna 

med och utgår från teoretisk kunskap. Det kan ses som att det just är genom 

att spegla sig i andras erfarenheter och ha mod att själv reflektera över dessa 

som en viss förståelse för sig själv, sina egna värderingar och praktiska hand-

lande ges möjlighet att framträda. Främst har insikterna handlat om hur förs-

kollärarna själva ”trodde” att de bemötte barn när de interagerade med dem. 

Det antagandet stöds av flera forskare som lyfter fram reflektionens och dia-

logens betydelse för att öka förståelsen för, och att bli mer medveten om, det 

egna handlandet (Ahlberg, 2013; Mantei & Kervin, 2011; Robertsson-Hör-

bergs, 1997; Säljö, 1995). Jag vill avslutningsvis likt Kristensson Uggla 

(2014) framhålla att en viktig förutsättning för att vidga perspektiv där nya 

insikter ska ses är att reflektera över sig själv och inte enbart recensera sitt 

praktiska handlande. Insikten kommer till genom att se på en specifik situation 

med en ny förståelse.  

6.3 Avslutande reflektion  

Slutet på detta licentiatarbete börjar närma sig, och samtidigt är det så att inom 

hermeneutisk forskning finns inget slut. Det uppstår hela tiden nya frågor som 

skulle kunna beforskas och därefter besvaras. I den här studien har förskollä-

rare som arbetar inom förskola och i förskoleklass genom reflektion berättat 

om sitt yrkeskunnande med fokus på det praktiska handlandet. Med hjälp av 

dialogseminariemetoden som form har det funnits ett rum där förskollärares 

yrkeserfarenhet och därmed yrkeskunnande har varit i fokus. Det som är ge-

mensamt för alla förskollärare som är verksamma inom svensk förskola eller 

i förskoleklass är att de arbetar för att främja barns utveckling och för att lägga 

en grund för barns livslånga lärande. Empirin visar att förskollärares yrkes-

kunnande utgår ifrån vars och ens personligt erövrade färdighets-, förtrogen-

hets- och omdömeskunskap som till stor del tar sin grund utifrån den egna 
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erfarenheten. Därmed är förskollärares yrkeskunnande inte lika för alla, men 

det finns ändå likheter då de verkar inom samma kulturella yrkespraxis och 

arbetar mot samma mål. Min förhoppning är att denna studie ska vara en an-

gelägenhet för dem som på något vis arbetar inom de pedagogiska verksam-

heterna i förskola eller förskoleklass och kunna inspirera dem till att själva 

reflektera över sitt yrkeskunnande.  

Nya frågor som uppkommit som skulle kunna beforskas med hjälp av dia-

logseminariemetoden och som ligger mig varmt om hjärtat är hur verksamma 

montessoriförskollärares yrkeskunnande uttrycks inom Montessoriförskolan 

som praxis. Licentiatstudiens metod kan även vara tillämpbar på, och öppna 

upp för forskning på andra yrkesgruppers yrkeskunnande, det vill säga andra 

personers fronesis-kunskap.  

Det finns inom konsten ett namn, Prudentia som är tätt sammankopplat 

med Aristoteles` begrepp fronesis, som står för omdömet eller klokheten. Pru-

dentia avbildas ofta som en kvinna med ett janusansikte där det bakre ansiktet 

ses som en gammal mans ansikte och får symbolisera hur viktigt det är med 

erfarenhet för att ens kunna handla klokt. I sammanhanget lyfts spegeln fram 

som får symbolisera vikten av att bli mer medveten om sig själv och sitt prak-

tiska handlande; tankarna går till det förskollärarna reflekterat över och berät-

tat om kring sitt yrkeskunnande i den här studien.  
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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna licentiatavhandling var att tolka och analysera hur förskol-

lärare beskrev sitt yrkeskunnande samt att fördjupa förståelsen kring detta. 

Syftet undersöktes med hjälp av två frågeställningar. Den första frågan be-

rörde vad förskollärare som arbetar i förskola och i förskoleklass berättar om 

sina erfarenheter kring sitt praktiska handlande. Den andra frågeställningen 

berörde på vilket sätt kan förskollärarnas individuella och kollektiva reflektion 

ha betydelse för nya insikter kring deras yrkeskunnande?  

Yrkeskunnande och det praktiska handlandet har uttryckts med hjälp av 

teorier som tar sin utgångspunkt i olika former av kunskap. Utifrån de olika 

kunskapsformer som Aristoteles (1967) har inspirerat till; episteme, techne 

och fronesis består yrkeskunnande av både teoretiskt, och även till stor del av 

praktiskt handlande där de olika formerna såväl samspelar som kompletterar 

varandra. Därmed räcker det inte att enbart ha vetenskaplig kunskap 

(episteme), eller att veta hur något ska göras genom enbart generella regler 

och principer (techne) för att besitta ett yrkeskunnande. Yrkeskunnande kän-

netecknas till stor del av fronesis som kan karaktäriseras som praktisk klokhet. 

Fronesis kan också liknas vid tyst kunskap då det praktiska handlandet inte 

alltid går att verbalspråkligt sätta ord på. Vägen till att utveckla ett yrkeskun-

nande kan därmed ses gå från teori, praktik och erfarenhet. Victor Tillberg och 

Tillberg (2011) poängterar dock att det inte nödvändigtvis behöver ske i denna 

ordning. Däremot hävdas att teoretisk kunskap utvecklas och får liv och me-

ning genom att brukas i en viss yrkespraktik och att de olika kunskapsfor-

merna både samspelar och samverkar med varandra, på så vis beroende av 

varandra.  

Praxisbegreppet har setts som adekvat i förståelsen av ett yrkeskunnande. 

Begreppet grundar sig på olika regler och förhållningssätt som är konstitue-

rade och specifika i en rådande verksamhet. Genom dessa utvecklar en yrkes-

person med tiden både en viss färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskun-
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skap om ett specifikt kunskapsområde vilket både bidrar till, och ökar yrkes-

kunnandet. Yrkeskunnande utvecklas därmed inte från en dag till en annan, 

utan genom erfarenhet och praktiskt handlande. Dreyfus och Dreyfus (1980, 

2000) har utvecklat en modell som beskriver utvecklingen av ett yrkeskun-

nande i fem olika steg. Till att börja med är personen novis, för att sedan bli 

nybörjare, kompetent, skicklig och sedan mästare eller expert. Dreyfus och 

Dreyfus har även poängterat betydelsen att reflektera över sitt praktiska hand-

lande för att på så vis både vidga och utveckla yrkeskunnandet till att bli mer 

kompetent och skicklig.  

Likaså har Dewey (2008) belyst betydelsen av reflektionen över vardags-

handlandet som ett viktigt verktyg till att både vidga och förändra kvaliteten 

på ett praktiskt handlande. För att reflektionsarbetet ska bli genomförbart i en 

yrkespraxis har det i denna studie framkommit att det är viktigt att förskollä-

rare ges tid till och möjlighet att reflektera över hur de uppfattar sitt yrkeskun-

nande med fokus på praktiska handlande. Detta behövdes för att medvetande-

göra, synliggöra och vidga yrkeskunnandet, men också för att göra erfaren-

heten beprövad. Många gånger har den beprövade erfarenheten fått en under-

ordnad position jämfört med den teoretiska och vetenskapliga kunskapen som 

värderats högre än det yrkeskunnande som finns inom ett praktiskt handlande.  

Till hjälp i reflektionsarbetet förespråkas ett utvecklat yrkesspråk som kan 

underlätta för förskollärare att såväl enskilt som i dialog med andra yrkesper-

soner verbalisera sitt yrkeskunnande. Detta behövs för att medvetandegöra 

samt utveckla nya insikter av det praktiska handlandet. Aktuell forskning visar 

att genom dialogen är förhoppningen att samtalet ska genomsyras av en öp-

penhet för andras tankar och erfarenheter utan att dessa ska bedömas som rätt 

eller fel. För att underlätta detta fullt ut poängteras det etiska lyssnandet. Det 

innebär att både kunna lyssna till sig själv, men framförallt att ha ett öppet 

lyssnande till den andre och bortse från den egna utgångspunkten, allt för att 

vidga sitt perspektiv kring en företeelse.  

För att kunna svara på studiens syfte har dialogseminariemetoden setts som 

en framkomlig väg för insamling av empirin. Tonvikten i metoden var att både 

individuellt och i interaktion med andra kontinuerligt reflektera över och där-

efter återge berättelser om sina erfarenheter av praktiskt handlande. Dialogse-

minariemetodens ramar utgick från att förskollärarna i studien individuellt 

läste både faktabaserade och skönlitterära texter. När förskollärarna läste tex-

terna uppmuntrades de att själva reflektera över, och skriva ned vilka tankar 
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texterna väckte i förhållande till vars och ens erfarenheter av praktiskt hand-

lande, och då gärna med exempel hämtade ifrån den egna pedagogiska verk-

samheten. Förskollärarna skickade därefter in de egna individuellt skrivna tex-

terna till mig och jag kopierade upp dem till ett kompendium som alla förs-

kollärarna fick ett exemplar av när vi sågs i dialogseminariesamtalen. Därefter 

träffade jag gruppen förskollärare i dialogseminariesamtal. I dialogseminarie-

samtalet läste förskollärarna högt upp sin egna författade text medan de övriga 

deltagarna lyssnade och därefter berättade vilka tankar och reflektioner det 

nyss upplästa väckte hos var och en.  

Genom dialogseminariemetoden har förskollärarna i studien getts möjlig-

het att först individuellt reflektera över sig själva och därefter i samtalet med 

andra förskollärare genom reflektionen vidga och kanske ompröva sitt yrkes-

kunnande. I den här studien förstås reflektionen som en återvändande eller 

återkastande rörelse när förskollärarna både individuellt som kollektivt reflek-

terat över och berättat om sitt yrkeskunnande och hur de valt att praktiskt 

handla i olika situationer. På så vis kan reflektion ses som en kreativ process 

som bidragit till att framförallt färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskun-

skapen har synliggjorts. I detta sammanhang återkommer jag till Aristoteles` 

begrepp fronesis som en aspekt av den praxiskunskap som är inkarnerad i det 

praktiska handlandet och utgör en stor del av förskollärares yrkeskunnande 

som både kan vidgas och utvecklas genom erfarenhet och praktiskt handlande. 

Reflekterandet kan genom dialogseminariemetoden även liknas vid en spegel 

där förskollärarna har fått möjlighet att spegla sig i både sina egna, och andra 

personers tankar kring innehåll som berör dem i deras yrkesroll.  

Datamaterialet har således bestått av både förskollärarnas individuellt 

skrivna texter och de transkriberade dialogseminariesamtalen. Bearbetning, 

tolkning och analys av det empiriska materialet med inspiration ifrån herme-

neutiken har skett i olika steg. Utifrån studiens två dataunderlag bestående av 

förskollärarnas individuellt skrivna texter samt dialogseminariesamtal har re-

sultatet redovisats med hjälp av studiens syfte och två frågeställningar.  

Resultatredovisningen visade att förskollärarnas yrkeskunnande utgick 

från deras egen livsvärldserfarenhet och genom detta kopplades fokus på för-

skollärarnas praktiska handlade till två framträdande teman. Temana var: för-

väntningar och bemötande och kan ses beskriva en utgångspunkt för det prak-

tiska handlande som var och en av förskollärarna relaterar till och sätter in i 

olika konkreta sammanhang utifrån den samhällskontext de är verksamma i. 
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Det finns därmed ett samband mellan hur förskollärarnas pedagogiska upp-

drag uppfattas och vad förskollärarna idag ser som betydelsefullt att beakta 

utifrån sitt praktiska handlande.  

Under många år betraktades förskollärarens yrkesroll som ett kall och en 

livsuppgift för den verksamma. Tidigare forskning, liksom resultatet av denna 

studie visade att det även idag ofta finns ett personligt engagemang hos förs-

kollärare, som liknar den historiska livsuppgiften vid ett kall. Förskollärarna 

berättade även att de upplevde att det fanns förväntningar på dem som pro-

fessionella från bland annat kollegor och barnens vårdnadshavare. Likaså för-

väntades det i det pedagogiska uppdraget att förbereda barnet för olika fram-

tida utmaningar. Förskollärarna menade att detta var nödvändigt mot bak-

grund av de samhällsförändringar som de upplevt ägt rum, uppfattningar som 

de speglade mot sina tidigare livserfarenheter.  

I det andra temat riktades intresset mot hur förskollärares bemötande kom 

till uttryck i det praktiska handlandet. Temat inleddes med att förskollärarna 

var överens om att deras bemötande gentemot barn var ett förhållningssätt som 

sågs som vars och ens eget arbetsverktyg och därmed ansågs vara av central 

betydelse för förskollärares yrkeskunnande. Det framhölls att det i bemötandet 

ligger att ha barnfokus, att verbalt bemöta barn med ett barnperspektiv och 

visa intresse för vad de intresserar sig för utifrån olika specifika situationer i 

den pedagogiska yrkespraxisverksamheten. Genom att göra barn mer delakt-

iga upplevde de att de såg och bemötte barnet som kompetent trots sin ringa 

ålder.  

Utifrån studiens andra frågeställning uppmärksammandes reflektion som 

både viktig och central för att nya insikter kring yrkeskunnandet skulle kunna 

formuleras och synliggöras. Förskollärarna berättade att det fanns en ovana att 

reflektera över sig själv och sitt praktiska handlande. Att ges tid och möjlighet 

till detta och att därefter i dialog berätta om sina tankar kring sitt yrkeskun-

nande var enligt förskollärarna både berikande och energigivande, samtidigt 

som de även utvidgade medvetenhet och gavs möjlighet till självinsikt kring 

sitt praktiska handlade. Dialogseminariemetoden kan därför liknas vid ett la-

boratorium för undersökande av ett yrkeskunnande; i denna studie undersök-

tes förskollärares yrkeskunnande där fokus var på deras praktiska handlande. 

Därmed är det inte sagt att dialogen är en metod i den bemärkelsen att lite 

slarvigt uttryckt ”gör så här så blir det bra!”  

Yrkeserfarenheten blev här en beprövad erfarenhet genom att förskollä-

rarna genom reflektion berättade om erfarenheter de varit med om utan att 
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dessa var förbundna med och utgick från teoretisk kunskap. Det kan ses som 

att det just är genom att spegla sig i andras erfarenheter och ha mod att själv 

reflektera över dessa som en viss förståelse för sig själv, sina egna värderingar 

och praktiska handlande gets möjlighet att framträda. Främst har insikterna 

handlat om hur förskollärarna själva ”trodde” att de bemötte barn när de inte-

ragerade med dem.  

Genom att i dialogseminariet bli utmanad av faktatexter och (framför allt) 

skönlitterära texter, samt i reflektion få distans till sig själv och sitt praktiska 

handlande, kan den egna erfarenheten bli till ny kunskap kring sitt yrkeskun-

nande, genom berättandet. Det anknyter till Deweys konstaterande att reflek-

terande över den egna erfarenheten är en nödvändig del för att yrkeskunnandet 

på ett mer djupgående sätt ska vidgas och leda till ny insikt. En grundläggande 

kärna till insikt och utveckling vilar just på en egen vilja och ett intresse att 

kunna se sig själv med ”andra ögon”. Den egna erfarenheten kan liknas vid ett 

drama som utspelas i spänningsfältet mellan det förflutna och det framtida, 

där reflektionen över den egna erfarenheten är nuet. Så länge förskolläraren 

enbart har tillgång till sig själv, de egna tankarna och sättet att praktiskt handla 

på kan det vara svårt att överhuvudtaget se sig själv ur ett annat perspektiv. 

Yrkeskunnandet med fokus på det praktiska handlandet kan därför ses vara 

nära sammankopplat med både språket och den egna identiteten och person-

ligheten. När man genom reflektion tillsammans med andra berättar om och 

bli mer medveten om det egna yrkeskunnandet bidrar det inte enbart att till att 

erfarenhet och praktiskt handlande blir beprövat. Det bidrar även till att förs-

kolläraren arbetar efter läroplanstextens intentioner att förskolläraren förvän-

tas att vara kritiskt reflekterande. Detta behövs för att det ska vara möjligt att 

tackla de många utmaningar som dagligen möter förskollärare.   

Sammanfattningsvis visade studien att förskollärarna utgick ifrån sin egen 

livsvärldserfarenhet när de praktiskt handlar. De har blivit förtrogna med olika 

färdigheter som utgår ifrån vars och ens omdömeskunskap. Förskollärarna har 

en stor och viktig uppgift i att vara med en bit på barnets färd i deras utveckling 

till världsmedborgare. I det arbetet har förskollärarna själva i sina berättelser 

utgått från att deras praktiska arbete kan bestå av olika föränderliga situationer 

som avspeglas i det yrkeskunnande de blivit förtrogna med. Det är först när 

förskollärare ges tid och förutsättningar till att skapa en reflekterande yrkes-

praxis som de kan vidga perspektiven kring hur olika pedagogiska situationer 

i verksamheten både samspelar, är beroende av varandra och kan vidareut-
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vecklas. Särskilt förskollärarnas färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskun-

skap har synliggjorts på ett mer fördjupande sätt genom både den egna och 

kollektiva reflektionen. Min förhoppning är att denna studie ska vara en ange-

lägenhet för, och kunna inspirera, dem som på något vis arbetar inom pedago-

giska verksamheter i förskola eller förskoleklass att själva reflektera över sitt 

yrkeskunnande.  
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Bilaga 1 
 

Varmt välkomna till Mälardalens Högskola på Dialogseminarium 

kring förskollärares yrkeskunnande! 

 

Den egna erfarenheten är ofta en ”tyst” erfarenhet eller ett ”tyst” kunnande 

kring olika ämnen. Genom att själv läsa en text och därefter själv reflektera 

över sina egna tankar, erfarenheter eller sitt kunnande kring ett ämne och ge-

nom att skriva ned detta blir man mer medveten. Att därefter få läsa upp sin 

text för andra och få deras tankar och reflektioner på texten gör att en dju-

pare självutveckling och en ny kunskapsbildning sker. I dialogseminariets 

särskilda karaktär är det viktigt att tänka på att det är en ”kuvös” för tankar 

och idéer och därmed ska dessa inte bedömas av andra genom några kritiska 

kommentarer.  

 

Du ska inför dialogseminariet: 

 Läsa de texter jag ger er till varje tillfälle och då med pennan i han-

den notera dina tankar, erfarenheter eller ditt yrkeskunnande texten 

väcker hos dig. 

 När du läst färdig texten skriver du ned dina reflektioner (ca.1/2 – 1 

A4 sida). 

 Skicka därefter din text innan tisdagen den veckan vi ska ses till mig 

på e-mailadress, ulrika.larsdotter.bodin@mdh.se så jag kan kopiera 

upp den till de övriga deltagarna inför vårt dialogseminariesamtal. 

Vi kommer att vara 7 stycken deltagare med mig. 

 Under seminariet läser var och en upp sin text högt medan de övriga 

gruppdeltagarna lyssnar och funderar över vad texten väcker för tan-

kar. Därefter får var och en berätta vilka tankar och reflektioner text-

läsningen väckte, utan att värdera det upplästa. 

 Hela dialogseminariet kommer att ljudinspelas i enlighet med de 

forskningsetiska principerna, samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialiteskravet och nyttjandekravet. Det innebär att allt 

mailto:ulrika.larsdotter.bodin@mdh.se
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material som samlas in behandlas så att ingen obehörig får ta del av 

det. Jag följer de etiska direktiv som utarbetats av Vetenskapsrådet 

och som gäller all forskning på bland annat skolans område. Rappor-

tering sker så att enskilda personer inte ska identifieras. Materialet 

förvaras inlåst och används bara för forskningsändamål.  

Jag ser fram emot att träffa er under våren 2014! Ulrika Larsdotter Bodin 
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Bilaga 2  
 
De faktabaserade texterna som låg som underlag för förskollärarnas indivi-
duella läsande och skrivande var hämtade från: 
 
Hägglund, S. (2007). Barnet och rättigheterna Om en särskild relation och 
dess motsägelser, ofullkomligheter och möjligheter. Humanism – etik – peda-
gogik Ett symposium tillägnat professor Sven Hartman Lärarhögskolan, 
Stockholm 26 oktober 2007. 
 
Normell, M. (2002). Pedagog i en förändrad tid. Lund: Studentlitteratur. 
 
Rydjord Tholin, K. & Thorsby Jansen, T. (2011). Demokratiske samtaler i 
barnehagen?. Nordisk Barnehageforskning. Vol 4(2),103-114.  
 
Skolinspektionens (2011:10). Förskolans pedagogiska uppdrag. Stockholm: 
Skolinspektionen. 
 

 
 
 
De skönlitterära texterna som låg som underlag för förskollärarnas indivi-
duella läsande och skrivande var hämtade från: 
 
Carroll, L. (2009). Alice i underlandet. Stockholm: Bonnier. 
 
Deblanc, S. (1991). Livets Ax. Stockholm: Bonnier. 
 
Hammarén, M. (2009). Om långa handlingar och korta. I Språkfilosofi för per-
sonligt bruk. Stockholm. Santérus.  
 
Hammarén, M. (2009). Om tennis och rodd och andra saker som försiggår 
omkring oss. I Språkfilosofi för personligt bruk. Stockholm. Santérus.  
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