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ABSTRACT 

Denna studie har till syfte att undersöka förskollärares utveckling under 

förskollärarutbildningen och deras fortsatta lärande i yrkesrollen. Med en kvalitativ ansats 

har datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer med fyra yrkesverksamma 

förskollärare. Utifrån Illeris (2007) holistiska lärandesyn synliggörs deras lärande i form av 

reflektionen i det transformativa lärandet, sociala interaktionerna i praktiken och sociala 

lärandemiljöerna på arbetet. Resultatet beskriver deras erfarenheter av utbildningen som en 

förändring av uppfattningar om sig själv och kunskap, praktiken som perspektivgivande och 

yrkesrollens lärande genom ett reflekterande samarbete. Studiens resultat förväntas bidra till 

ökad förståelse för att möjliggöra och ta tillvara på förskollärarnas lärande och kunskap, då 

det är en förutsättning för att förskolan ska kunna leverera sitt uppdrag till barnen. 

Nyckelord: förskollärare, utbildning, yrkesroll, reflektion, samarbete 
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1 INLEDNING 

Förskolan är Sveriges första instans inom utbildningsväsendet och i verksamheterna arbetar 

förskollärare, barnskötare, specialpedagoger och förskolechefer för att nämna de vanligaste. 

Denna studie har valt att fokusera på förskollärarnas erfarenheter av utbildningen och deras 

utveckling i yrkesrollen. 

Förskollärarutbildningen ges vid de flesta högskolorna och universiteten idag och 

uppgår till 210 högskolepoäng vilket motsvarar sju terminer heltidsstudier (SPS 1993:100). 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är den praktik studenterna gör ute på en förskola 

med en handledare från verksamheten som själv är förskollärare och gått en handledarkurs 

på högskola. Examensmålen för utbildningen innehåller, förutom att visa förmåga att följa 

skollagens kriterier som beskrivs här nedan, och undervisa i olika ämnen, en rad olika 

personliga och sociala förmågor. Bland annat ska studenterna visa att de ett kan ha 

professionellt förhållningssätt till barnen och vårdnadshavarna, se sig själva ur ett större 

perspektiv för att identifiera egna behov av kompetensutveckling och att både självständigt 

och i arbetslaget kunna föra den pedagogiska verksamheten åt rätt håll (SFS 1993:100). 

Utbildningen ska därmed förbereda studenterna för ett yrke som kräver mycket av deras 

sociala förmågor, självdistans och självinsikt samt att mer eller mindre på egen hand kunna 

driva en pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen.  

Personalen på förskolan bestod år 2017 av 40% högskoleutbildade förskollärare, 30% 

gymnasieutbildade barnskötare och 30% utan för yrket relevant utbildning (Skolverket, 

2018). Med andra ord är det drygt en av tre personal på varje förskoleavdelning som har en 

högskoleutbildning. Att det råder brist på utbildad personal är alltså påtagligt, vilket också är 

ett omdebatterat ämne i Sverige idag.  

Förskoleupproret är en organisation som bildades av förskolepersonal redan år 2013 

för att göra förskollärares röster hörda och deras arbetsmiljö synlig. Senast i april 2018 

publicerade de 1600st berättelser under hashtagen #pressatläge (Förskoleupproret, 2018a) 

från förskolepersonal som vittnar om personalbrist, svårigheter att leverera läroplanen, 

kompetens som inte tas tillvara, ohållbart hög arbetsbelastning och sjukskrivningar. Det 

innebär att kvaliteten i förskolan blir lidande och det pedagogiska uppdraget läggs åt sidan 

för omsorg och kringuppgifter som att ordna måltider, städa och administrativa sysslor 

(Förskoleupproret, 2018b). Förskoleupproret (2018c) har tagit fram krav för förändring, så 

som utbildad personal, rätt kompetens på rätt plats, kurser och fortbildningar för att 

skollagen ska kunna följas och läroplanen praktiseras. 

Skollagen (SFS:800) framhåller att skolväsendet i Sverige har som syfte att, 

tillsammans med hemmen, främja och bidra till att barn och unga utvecklas till 

samhällsmedborgare som är kreativa, aktiva, kompetenta och ansvarstagande. Skolan ska 

även främja lusten till ett livslångt lärande, respekt för de mänskliga rättigheterna och 

förmedla de demokratiska värderingar som samhället bygger på. Därav ska de som arbetar 

inom utbildningsväsendet stå och främja för de mänskliga rättigheterna, allas lika värde och 

aktivt arbeta mot diskrimineringar och kränkningar.  

Förskolan ska i sin tur enligt Skollagen (SFS:800, kap.8 2§) ”stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg” och ”verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 

förbereda barnen för fortsatt utbildning.”. Läroplanen (Skolverket, 1998) är det 

styrdokument som förskoleverksamheterna planeras efter och för att leverera uppdraget ska 
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personalen ges tid och förutsättningar för att planera, genomföra och utvärdera den 

pedagogiska verksamheten. Därför måste pedagogerna få möjlighet att använda sig av sin 

kunskap och kompetens i arbetet med barnen då utbildad och kvalificerad personal är en 

avgörande kvalitetsfaktor (Skolinspektionen, 2018).  

 

 

1.1 Problemområde 

Utifrån de berättelser som Förskoleupproret har publicerat, och andelen utbildade 

förskollärare, syns en komplex bild av att deras arbetssituation har en negativ inverkan på 

hur väl förskollärarna kan nyttja och utveckla sin kompetens. Forskningen om förskollärare 

fokuserar främst på deras arbetsmiljö, i och med arbetsbelastningen och personalbristen, och 

på deras yrkesprofession i form av professionalitet och kompetens, ofta utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Denna studie ligger nära professionsforskningen med fokus på 

yrkesrollen, men utifrån förskollärarnas arbetssituation finner jag ett behov av att rikta fokus 

på deras eget lärande på vägen till och i yrkesrollen. Detta för att de själva måste lära och 

utvecklas för att kunna möjliggöra barnens lärande. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka vilka lärandeprocesser som sker under 

förskollärarutbildningen och i själva yrkesutövandet. Genom att synliggöra detta kan 

utbildningen anpassas för att främja lärandet och ge förskollärarna rätt resurser för att 

fortsätta lära i yrkesrollen. Resultatet är därför användbart för utbildningssamordnare och 

förskolechefer. 

 

Frågeställningarna som förväntas leda till ett uppnått syfte är: 

 

i. Vilka förändringar hos förskollärarna bidrog utbildningen till? 

ii. Hur utvecklas förskollärarna sin yrkesroll? 

 

 

3 BAKGRUND 

För att förstå förskolans position i samhället och den tidigare forskningen som presenteras 

nedan ges här en kort genomgång av förskolans och förskollärarutbildningens historia. 

Förskolans historia sträcker sig ända från 1800-talets slut och många förändringar har skett 

sedan dess. Den stora betydande händelsen inom förskolans historia var när regeringen 

tillsatte en utredningskommitté 1968 för att utreda hur förskolorna skulle fungera. Det 

betänkandet kom till riksdagen 1972 vid namn Barnstugeutredningen (SOU 1972:27). Där 

föreslås många åtgärder och planer för hur förskolan ska bedrivas, på vilka vetenskapliga 

grunder och utifrån ekonomiska, politiska och samhälleliga aspekter. År 1996 tillträder 

Göran Person (S) som statsminister och beslutar att förskoleverksamheten skulle flytta från 

att ansvaras av Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Den befintliga 

Förskollagen flyttade därför in under Skollagen istället och förskolan blev den första delen i 

det offentliga skolväsendet (SOU 1997:157). Förskolans första läroplan togs i kraft år 1998, 

vilket förskollärarna hade kämpat för länge. Det blev en tydlig markering för förskolans 
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pedagogiska uppdrag vilket förskolepersonalen skulle bli förmedlare av. Denna första version 

av läroplanen lägger det pedagogiska ansvaret på hela arbetslaget, inte uttryckligen på de 

högskoleutbildade förskollärarna (Skolverket, 1998). Läroplanen reviderades år 2010 

(Skolverket, 2010) där förskollärarnas ansvarsområden och arbetslagets gemensamma 

ansvar separeras för att förtydliga de olika uppgifterna utifrån arbetsrollerna. Bland annat 

fick förskollärarna ett tydligare ansvar för att planera den pedagogiska verksamheten. Den 

senaste revideringen kom år 2016 med ytterligare riktlinjer för verksamhetens uppdrag och 

ansvar (Skolverket, 2016).  

Förskollärarutbildningen har av naturliga skäl följt de samhälleliga förändringarna 

precis som förskolan. Från att ha bestått av enstaka seminarier under fyra terminer blir 

utbildningen år 1977 en högskoleutbildning på fem terminer med fokus på den vetenskapliga 

forskningsanknytningen (SOU 1977:263). I samband med att Utbildningsdepartementet tog 

över ansvaret för förskolan år 1996 och läroplanen införts år 1998 tillsattes en utredning om 

en förnyad lärarutbildning. Utredningen ledde till beslutet att de befintliga åtta olika 

lärarexamina skulle tas bort och istället slås ihop till en enda lärarexamina, men med olika 

inriktningar för att alla lärare skulle ha samma grund i utbildningen (Motion 

2000/01:UbU3). Ytterligare en utbildningsreform skedde 2009 och utbildningarna delades 

åter upp till enskilda, förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och 

yrkeslärarexamen (Prop. 2009/10:89).  

 

4 TIDIGARE FORSKNING 

Forskningen kring förskollärare återfinns såväl internationellt som nationellt och fokuserar 

som ovan nämnt främst på deras arbetsmiljö och profession i form av kompetens och 

professionalitet. Detta avsnitt ämnar ge en översikt av hur forskningsläget ser ut inom det 

pedagogiska området kring utbildningens innehåll och yrkesrollens uppdrag. För en lätt 

överskådlighet delas forskningen upp i två avsnitt, en för forskning kring 

förskollärarutbildningen och en andra för forskningen kring yrkesrollen. 

 

4.1 Utbildningen 

Förskollärarutbildningen har gjort en akademisk resa, från att ha bestått av enstaka 

seminarier under fyra terminer till att bli en vetenskaplig utbildning på sju terminer inklusive 

totalt en termin verksamhetsförlagd utbildning. I samband med utbildningsreformen år 

2000, och den nya läroplanen, lades ett nytt professionellt ansvar på förskollärarna. Detta 

som en del i ett försök att höja yrkets status kompetensmässigt och i samhället. Det 

problematiska med uppdateringen av utbildningen menar Berntsson (1999; 2001) låg i att 

det än stod i läroplanen att barnskötare och förskollärare skulle dela det pedagogiska 

ansvaret, vilket gjorde att lärarna ändå inte kunde använda sig av sin särskilda kunskap fullt 

ut. Det betydde att det endast var utbildningens utformning i sig som förändrades, inte hur 

den omsattes och nyttjades i praktiken (Karlsson Lohmander, 2004). Riksaasen (2001) 

gjorde en studie på vad nyexaminerade förskollärare tog med sig från sina utbildningar där 

det visade sig att förskolepedagogiken och praktiken var mest betydande. Resultat visade 

även deltagarna mindes att de hade möjligheter att diskutera och reflektera mycket kring 

teorin i allmänhet och praktiken i synnerhet. Även Graham och Phelps (2003) pekar på att 

reflektion är en viktig del i utbildningens uppdrag att bidra till studenternas yrkesidentitet, 

men att det verkar lättare att låta bli att reflektera då det är en krävande process. Något som 
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däremot påtalades vara en brist var att föreläsarna inte hade tillräcklig kunskap om just 

förskolläraryrket vilket ledde till att studenterna ofta själva fick föreställa sig hur speciellt 

ämneskunskapen skulle kunna omsättas i just förskolan (Riksaasen, 2001).  

Vidare har Hultman, Schoultz och Stolpe (2011) studerat handledarens betydelse under 

den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Det visade sig främst ligga i att ställa frågor, 

lotsa eleven i verksamheten och utmana eleven till att själv reflektera kring sina upplevelser. 

Detta då praktiken främst beskrivs som en ensam upplevelse där studenten själv ska komma 

till insikt över förhållningssätt, syften och mål. Utifrån det socialisationsperspektiv som 

studien utgår från menar de att den meningsskapande processen, som del i socialiseringen, 

påbörjas tidigt i den verksamhetsförlagda praktiken. Studenterna använder sig av sin färska 

teoretiska kunskap i ett direkt försök att förstå verksamheten, de försöker att plocka fram de 

delar de lärt sig för att skapa sin egen mening med yrket. Hultman et. al. (2011) lyfter även att 

förskollärarutbildningen kan beskrivas som flera olika utbildningar i den meningen att den 

teoretiska utbildningen fyller en enskild funktion och den praktiska utbildningen en annan. 

Den teoretiska utbildningen bidrar till den personliga utvecklingen, att finna mening och 

syften, den praktiska är den plats där de får samla erfarenheter från verksamheten som del i 

skapandet av sin egen yrkesroll. När dessa integreras är teorin nödvändig för att reflektera 

över praktiken och praktiken nödvändig för att tillämpa metoder och medel. De pekar också 

på vikten av att eleverna får se hur andra utöver handledaren arbetar. För att kunna jämföra 

och få fler perspektiv på yrkesutövandet behöver de se och vara med om många olika 

situationer  (Hultman et. al., 2011).  

 

4.2 Yrkesrollen 

Att komma ut på arbetsmarknaden och ta sitt första jobb som förskollärare innebär trots en 

lång utbildning och erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen en stor utmaning. 

Grimsaeth, Nordvik och Bergsvik (2008) fann i sin studie på nyexaminerade förskollärare att 

det blir en verklighetschock att direkt efter utbildningen bli självständig och vara den som 

besitter den vetenskapligt grundade kunskapen och det pedagogiska ansvaret i arbetslaget. 

Detta för att de under utbildningen inte fått tillräckligt med träning i att bli de vetenskapliga 

ledarna bland kollegorna. Att mottas som nyexaminerad i ett arbetslag är en svår process 

som baseras på att de ofta är yngre än kollegorna och står i ett erfarenhetsbaserat underläge. 

De förskolechefer som intervjuades i samma studie menar även att de nyexaminerade 

pedagogerna ofta har med sig en orealistisk och romantiserad föreställning av yrket och 

yrkesrollen. Det menar Grimsaeth et. al. (2008) leder till att de nya inte tas på allvar i sina 

försök att praktisera och utveckla en professionell yrkesidentitet. De lyfter även behovet av en 

introduktion in i yrket under den första perioden eftersom att förskollärare varken är eller 

ska vara färdigutvecklade efter examen, utifrån tanken om ett livslångt lärande. Därmed 

lägger de ansvaret på förskolechefen att i så lång utsträckning som möjligt ”skola in” de 

nyexaminerade för att ge dem en så bra början som möjligt. Att förskollärarna ska få 

möjlighet att utveckla sin professionella identitet anses vara viktigt om de ska vilja stanna 

kvar i yrket. De menar även att kvaliteten i förskolan är beroende av förskollärarnas 

kompetens och möjlighet att nyttja den (Grimsaet et. al., 2008).  

Det har visats att förskollärares professionella identitet utgörs av att ha utbildning, 

kunskap, kompetens och ett barnfokuserat förhållningssätt för att klara av att leverera 

uppdraget. Faktorer som påverkar hur väl förskollärarna kan utveckla en professionell 

identitet är att känna tillhörighet, mening och framför allt besitta den kompetensen som 
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krävs i varje situation (Kuisma & Sandberg, 2008; Moloney, 2010; Sheridan, Williams, 

Sandberg & Vuorinen, 2011). Moloney (2010) menar att utbildning, fortbildning och 

kompetensutveckling måste prioriteras för att förskolepersonalen för att kunna forma en 

professionell yrkeskår, och Sheridan et. al. (2011) visar på vikten av att personalen själva 

måste vilja lära. Kuisma et. al. (2008) har även funnit att en viktig aspekt för att professionen 

ska fortsätta utvecklas är att kollegorna får möjlighet till kollektiv reflektion, att de 

tillsammans för varandra framåt. Det förutsätter att de genom reflektion och diskussion 

arbetar fram gemensamma mål och synsätt på vad kunskap är och vad som är syftet med 

deras arbetssätt, särskilt då de arbetar arbetslag med olika utbildningar. Att arbeta inom 

förskolan innebär även många sociala kontakter med föräldrar, kollegor, chefer och politiker 

vilket ställer krav på pedagogernas sociala kompetens (Kuisma et. al., 2008). Däremot är det 

svårt att få gehör för sin profession från utomstående, då det finns en underskattande 

uppfattning av vad yrket innebär i form av att ”vem som helst kan ta hand om småbarn”. Det 

ger en lös förankring av yrkesidentiteten i samhället, där förskollärare snarare ses som 

lekledare än pedagoger som levererar en läroplan (Moloney, 2010). Det blir därför 

problematiskt att känna sig och erkännas som professionell i ett yrke där strax över hälften av 

all personal saknar just de kvalifikationer som professionen behöver vilket spär på 

uppfattningen att det är ett ”enkelt” yrke.  

Utöver samarbete och gemensamma mål värderar förskollärarna sitt förhållningssätt 

gentemot barnen. De arbetar mycket utifrån barnens perspektiv, att möta barnen på deras 

nivå och genom kommunikation gemensamt komma fram till bra lösningar, vilket inte alltid 

är en lätt övervägning. Att möta barnet innebär att lyssna, bekräfta och ta in, att sätta sig på 

barnets nivå och bemöta med blick och närhet för att visa att ”jag hör och ser dig” 

(Johansson, 2003) . Utifrån läroplanen ska barnen stärkas och utvecklas till självständiga 

och självsäkra individer och det gör pedagogerna genom att ha detta barnperspektiv. De låter 

barnen komma med initiativ och visa sina intressen vilka förskollärarna följer och skapar 

pedagogiska aktiviteter av. Detta för att visa barnen att deras idéer är bra och uppmuntra och 

bekräfta deras intressen och kreativitet. Barnen ska visa vägen för verksamheten och på så 

sätt blir barnen hörda, sedda och inkluderade i deras egna lärandeprocess och i förskolan 

som lärandemiljö (Bygdeson-Larsson, 2005). 

Förskollärarna inser i sitt uppdrag att de är förebilder för barnen vilket de tar tillvara 

på genom att dels ha goda relationer kollegorna emellan men också visa hur man är en god 

medmänniska utifrån samhällets värderingar och normer. De har som mål att utveckla 

demokratiskt tänkande individer som har respekt för deras omvärld (Sheridan et. al., 2011). 

Det vardagliga arbetet med barnen innebär rutinsituationer och allmänna procedurer som 

ingår såsom påklädning, måltider, lek och toalettbesök. Förskollärarna tar tillvara på dessa 

vardagliga tillfällen för att skapa ett lärande som gör barnen till självständiga individer. 

Något som också visat sig är att förskollärare i slutändan oftast är väldigt stolta och nöjda 

över sitt yrke då de anser att de har ett viktigt uppdrag som de gör sitt bästa för att utföra 

(Kuisma et. al., 2008; Berntsson, 1999). 

 

 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

Enligt Jarvis (2009) är det livslånga lärandet något som sker inom individen i en samhällelig 

kontext. Samhället efterfrågar och producerar detta livslånga lärande, för att skapa 

medborgare som är aktiva och anställningsbara för att driva samhället framåt. Det räcker inte 
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bara med att lära som barn utan lärande ”är en livsnödvändig komponent för att människan 

ska växa, utvecklas och drivas framåt genom livet, precis som att mat och vatten är 

livsnödvändigt för vår fysiologiska utveckling” (Jarvis, 2009, s.11). Detta betyder att det hos 

människan finns en inbyggd strävan och sökande efter ny kunskap, för att aldrig sluta 

utvecklas. Alheit & Dausien (2002) menar att det främst är fyra internationella uppfattningar 

som förändrat synen på människans livslånga lärande. Dessa är 1) den förändrade 

innebörden av att arbeta, 2) kunskapens nya funktion och kraft, 3) en ökande problematik 

kring anpassning i traditionella utbildningsinstitutioner och 4) individualismen och reflexiva 

modernismens utmaningar som ställer helt nya krav på individen. Individen står numer 

ansvarig för sina livsval gällande utbildning, arbete och andra intressen. Så som samhället, 

förskolan och förskollärarutbildningen, ständigt förändras är det livslånga lärandet i ett 

föränderligt samhälle den uppfattning som studiens teori och analys utgår från. 

 

5.1 Illeris holistiska lärandeteori 

Illeris (2007) har utvecklat en holistisk lärandeteori som omfattar lärandets hela process. Det 

är en övergripande men preciserande teori som tar upp alla olika komponenter som ingår i 

ett lärande. Illeris utgår från tanken om livslångt lärande, han menar att en människa inte 

bara lär som barn och ungdom, utan att lärandet fortsätter hela livet men att på vilket sätt ett 

lärande går till förändras. Han tittar på individens lärprocess i den samhälleliga kontexten, 

och har tagit fram en rad förutsättningar, komponenter och dimensioner av lärande. Först 

och främst definieras lärande som ”alla processer som sker inom levande organismer som 

leder till en bestående förändring av förmågor som inte går att förklara enbart genom 

biologisk mognad eller ålder” (Illeris, 2007, s.3 – direkt översatt).  

 

5.1.1 Den fundamentala lärandeprocessen  

Grunden för Illeris (2007) teori bygger på individen i interaktion med omgivningen. Med ett 

helhetsperspektiv på lärande förstår vi att lärande inte går att se endast som en individuell 

process utan att det alltid sker i en social interaktion eller socialt sammanhang. Den 

fundamentala grunden för individens lärande är uppdelad i två aspekter som är avhängiga 

varandra för att ett lärande ska kunna ske, tillägnelseprocessen och interaktionsprocessen. 

Tillägnelseprocessen är en mental och biologiskt utvecklad aktivitet som handlar om att 

behandla och tillgodogöra sig nya intryck. Processen är uppdelad i innehåll (content) och 

drivkraft (incentive). Interaktionsprocessen är den aktivitet där individen står i kontakt med 

omgivningen, alltså den sociala miljön som Illeris benämner som environment. Det är genom 

dessa två processer som lärande möjliggörs, interaktion med sociala miljöer samverkar med 

den process som begripliggör ny information. Dessa komponenter, innehåll, drivkraft och 

miljö är de element som Illeris utvecklar till ”de tre dimensionerna” i lärandeprocessen. 

Illeris (2003, citerat i Illeris, 2007) beskriver hur individens identitet skapas i just den 

dualistiska processen av tillägnelse och interaktion med orden ”identity is always an 

individual biographical identity, an experience of coherent individuality and life-course, at 

the same time as being a social, societal identity, an experience of a certain position in the 

social community” (s.366).  
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5.1.2 De tre dimensionerna 

Innehållsdimensionen kännetecknas av ”vad”, alltså det som har lärts eller ska läras i form av 

bland annat kunskap, färdigheter, förståelser, värderingar och uppfattningar. Det handlar om 

att utveckla förståelser för hur världen fungerar och tillägna oss ny information genom att 

bland annat kritiskt ifrågasätta och relatera den nya informationen till den vi sedan tidigare 

besitter. Illeris (2007) menar att detta kan förstärkas genom reflektion för att lära känna oss 

själva, förstå sina egna handlingar och värderingar, hur man fungerar och hur man ser på sig 

själv och sin omvärld. Denna reflektion kan bestå av eftertanke då individen tittar tillbaka på 

en händelse eller problem och reflekterar och funderar kring vad som skedde. Det kan även 

bestå av spegling där en erfarenhet sätts i direkt koppling med identiteten då man reflekterar 

över sin egen roll. Lärande genom reflektion är numera en återkommande metod i 

utbildningar då det anses vara ett sätt att kunna omsätta teoretiska kunskaper till praktiken 

och arbetslivet. Reflektion ses också som den process som är drivande i både ett 

ackommodativt och transformativt lärande, då ett sådant lärande utgörs av att kunna lyfta 

sitt perspektiv och se på ett fenomen utifrån nya infallsvinklar. Illeris (2007) menar att 

reflektionen måste bli en del av samhällets pedagogiska strukturer för att säkerställa att 

individen kan omsätta sina abstrakta kunskaper till praktiska färdigheter. Meta-lärande är 

också en reflekterande typ av lärande, som främst karaktäriseras av att ”lära sig att lära”, 

alltså att individen först måste hitta sin egna bäst fungerande lärandestil. Individen måste 

även utveckla en förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande kring sin egen lärandeprocess 

ur såväl ett personligt som samhälleligt perspektiv.  

Drivkraftsdimensionen kan ses som ”varför”, som motivation, motiv, emotioner och 

ambitioner gentemot att lära sig något. Denna drivkraft kan förklaras med bland annat 

Sigmund Freuds (i Illeris, 2007) tankar om individens drifter som är omedvetna och 

inbyggda i vår biologiska överlevnadsinstikt, men då man står inför ett hinder blir de mer 

medvetna för att rikta den mentala energin i rätt riktning. Som ett assimilativt lärande inte 

kräver någon förändrad uppfattning är motivationen stabil och balanserad men då ett 

ackommodativt lärande sker sätts motivationen på prov för att finna en mening med att 

ändra sina uppfattningar. Emotionell intelligens, som framtagits främst av Daniel Goleman (i 

Illeris, 2007) är också en aspekt inom denna dimension, att individen utvecklar förmåga att 

förstå och kontrollera sina känslor i rätt proportioner i den givna situationen (Illeris, 2007). 

Dessa två delar, innehållet och drivkraften är i ständig kontakt med varandra och avgör 

slutligen individens mottaglighet för ny kunskap. 

Den tredje dimensionen ”var” innebär interaktionen med miljön, både den nära sociala 

kontexten vi befinner oss i och den större samhälleliga kontexten, där vi interagerar med vår 

omvärld. Interaktionen består av handlingar, kommunikation och samarbete i de 

sammanhang vi ingår i och det är här vi utvecklar våra sociala förmågor och integrering i 

samhället. Denna dimension bygger på tanken om att allt lärande är situerat, alltså sker i en 

specifik social kontext som avgör premisserna för vad som kan läras (Illeris, 2007). Här 

socialiseras individen genom att uppleva nya situationer, få nya erfarenheter, delta i 

aktiviteter och härma andras beteenden. Ju mer man deltar i sociala interaktioner desto fler 

lärprocesser möjliggörs och det kan leda till ackommodativt och transformativt lärande, då 

man får nya upplevelser och insikter genom kontakt med andra människor och miljöer. 

Dessa sociala miljöer kan utgöras av exempelvis praxisgemenskaper. Det är i interaktionen 

med omvärlden som innehållet och drivkraften provas i specifika sammanhang för att 

begripliggöra sig själv och sina förmågor (Illeris, 2007). 
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5.1.3 Fyra lärandetyper 

Som ovan nämnt finns det olika sätt att tillgodogöra sig ny kunskap i form av fyra 

lärandetyper, dessa är kumulativt, assimilativt, accommodativt och transformativt lärande. 

Kumulativt lärande handlar om att få sådan kunskap på det sätt att den varken är 

bekräftande eller förändrande. Då det inte finns någon förutfattad föreställning om 

kunskapen integreras den inte heller till en tidigare uppfattning (Illeris, 2007). Assimilativt 

lärande är sådant lärande som bekräftar och tillför ytterligare kunskap till tidigare 

föreställningar, där kunskapen kopplas till ett redan etablerat mentalt schema. Dessa två 

typer av lärande är alltså neutrala för individen, det händer antingen inget särskilt eller bara 

ytterligare information om ett ämne som redan är känt för individen (Illeris, 2007). 

Lärandetyperna blir mer komplexa och nästa typ är ackommodativt lärande. Informationen 

är av sådan karaktär att individen får sin tidigare kunskap ifrågasatt, hon måste tänka om 

kring det som tidigare verkade självklart. Det handlar om att se på samma sak utifrån något 

annat perspektiv, för att sedan generera nya insikter av att det kan vara på ett annat eller 

olika sätt (Illeris, 2007). Den sista lärandetypen, det transformativa lärandet, sker då den nya 

informationen gör att individen helt och hållet måste ändra uppfattning om något. Att 

tidigare föreställningar och uppfattningar visar sig vara helt fel och måste ersättas med den 

nya och mer korrekta informationen. Detta är den mest komplexa typen av lärande, då det 

krävs mycket av individen för att helt förändra sina tidigare förståelser vilket ofta innebär 

någon form av identitetsförändring (Illeris, 2007). 

5.2 Lärande i arbetslivet 

Illeris (2004) har med hjälp av sina kollegor tagit fram en holistisk förklaring i form av tre 

dimensioner även inom arbetslivslärande. Förklaringen utgår från att möjligheterna för ett 

lärande på arbetet består av den teknologisk-organisatoriska dimensionen vilket är 

praktiska strukturer som arbetsfördelning och arbetsuppgifter. Den sociala dimensionen 

består av de den sociala strukturen och interaktionerna på arbetsplatsen. Den tredje 

dimensionen är den anställdes lärandeprocess som består av individens förutsättningar för 

lärande. För denna studies analys kommer endast den sociala lärandemiljön att förklaras och 

användas då yrket praktiseras genom socialt samspel. Först förklaras de tre begreppen 

personlig utveckling, kompetens och yrkesidentitet som Illeris (2004) menar är de resultat 

som individens arbetsrelaterade lärande leder till. 

Personlig utveckling i arbetslivet handlar om kvalifikationer och kompetens, och utgår 

från individens förmågor och personliga egenskaper. Det handlar om att utveckla sådana 

egenskaper som är värdefulla och efterfrågade på arbetsmarknaden. Sådana egenskaper och 

kvalifikationer består bland annat av intellekt, uppfattningsförmåga, självkontroll, ansvar, 

individualitet, social kompetens, samarbete och motivation (Illeris, 2004). 

Kompetens innebär att den anställde besitter sådana kunskaper och färdigheter som 

krävs för att utföra arbetet i varje given situation, vilket bygger på de personliga 

kvalifikationerna och egenskaperna som individen utvecklar i arbetslivet (Illeris, 2004). 

Yrkesidentiteten skapas i arbetets sociala sammanhang där individen utvecklar åsikter, 

förklaringar, beteendemönster, intryck, uppfattningar – vem hon är i yrket och vad hon står 

för (Illeris, 2004).  
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5.2.1 Den sociala lärandemiljön 

Denna dimension rör de sociala förhållandena på en arbetsplats vilka utgörs av kollegornas 

interaktioner och relationer till varandra. Möjligheterna till interaktion beror på 

arbetsplatsens strukturer, vilket påverkar vilka former av gemenskaper som kan uppstå och 

skapas kollegorna emellan. Två av gemenskaperna presenteras här och används i analysen. 

Gemenskaper genom arbetet är sådana gemenskaper som uppstår när de anställda enas 

kring sina arbetsuppgifter. De utvecklar personliga och emotionella band och utgörs ofta av 

arbetslag. När de upplever mening med arbetet och identifierar sig med sina kollegor 

möjliggörs lärande genom det sociala samspelet. Anställda som till exempel inte finner någon 

mening med sitt arbete ser heller inga anledningar till att bilda sådana gemenskaper för att 

utvecklas och lära genom varandra (Illeris, 2004). 

Kulturella gemenskaper handlar om gemensamma värderingar, normer, idéer, 

förståelse, identitet och enig syn på världen och arbetet. Skillnader i kulturella gemenskaper 

kan utgöras av kön, generation etnicitet eller social bakgrund. Speciella normer utvecklas 

inom gemenskaperna och bidrar till en känsla av gemenskap och socialisering i yrket som ett 

lärande mot yrkesidentiteten (Illeris, 2004).   

 

6 METOD 

6.1 Ansats 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats som används för att tillföra en bredare 

förståelse för hur människor tolkar sina upplevelser. Den kvalitativa ansatsen hjälper 

undersökaren att få mycket och varierad information om ett fenomen eller individens 

livsvärld (Ahrne & Svensson, 2015). Med den kvalitativa ansatsen förväntas förskollärarnas 

upplevelser, uppfattningar och erfarenheter att lyftas fram med en mer nyanserad och 

subjektiv bild snarare än en generella förklaringar vilket en kvantitativ ansats hade kunnat 

tillföra. 

Eftersom att studiens ämne är uppdelat i tre komponenter: utbildning, VFU och 

yrkesrollen behöver deltagarna berätta om sina erfarenheter, därför valdes intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vidare valdes semistrukturerade intervjuer, vilka är användbara för 

att kunna hålla intervjun till ämnet men ändå lämna öppet för utsvävningar och följdfrågor, 

för att få fylligare svar (Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju tar oftast hjälp av en 

intervjuguide eller ett intervjumanus som innehåller teman och stödfrågor för att stötta 

intervjuaren att hitta tillbaka till den röda tråden och syftet med intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Därmed har det varit hjälpsamt med en semistrukturerad intervjuguide 

för att behålla en röd tråd med rum för mer oväntade svar som gav nya infallsvinklar, som jag 

på förhand inte förväntade mig, vilket beskrivs som en klar fördel i en kvalitativ 

intervjustudie (Bryman, 2011). Hade jag valt en ostrukturerad intervju hade svaren varit helt 

oförutsägbara och intervjuerna hade kunnat komma att svara på helt andra frågor än de för 

studien relevanta ämnena, medan en helt strukturerad intervju hade kunnat gå miste om de 

viktiga spontana och följsamma svaren som kommer av att intervjupersonerna får tänka 

utanför ramarna och gå på associationer (Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju 

ansågs även vara en trygghet för både mig och intervjupersonerna då det fanns en kärna att 

förhålla sig till samt stödfrågor som kunde hjälpa dem att minnas och tänka efter. 
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6.2 Urval 

Det enda urvalskriteriet var att deltagarna i dagsläget skulle arbeta som förskollärare för att 

få aktuella berättelser om hur yrket upplevs här och nu. Genom egna professionella kontakter 

kontaktades tre olika förskolor med frågan om det fanns någon eller några förskollärare som 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Alltså skedde urvalet i form av ett målinriktat 

urval i det första steget, vilket innebär att man riktar sitt urval till den grupp som antas 

kunna svara på studiens frågor (Bryman, 2011), där förskolorna handplockades utifrån 

vetskapen om vilka som kunde antas vilja delta. I andra hand var det ett bekvämlighetsurval 

som karaktäriseras av ”första bästa”-principen (Bryman, 2011), då personalen själva valde ut 

åt mig vem eller vilka som skulle delta. Därmed kunde jag själv inte påverka exakt vilka som 

skulle delta, utan jag fick ta dom som erbjöds. Urvalsprocessen resulterade i fyra 

förskollärare från tre olika förskolor, där två av deltagarna arbetade på samma förskola men 

på olika avdelningar.  

 

6.3 Deltagare 

Studiens deltagare bestod av fyra kvinnliga yrkesaktiva förskollärare från tre olika 

kommunala förskolor i samma kommun i Mellansverige. Deras namn är fingerade, vilket 

valdes att göra då namnen bidrar till en mer naturlig och varierad presentation av resultatet, 

och kommer att kallas Sofie, Petra, Karin och Erika. Alla deltagare har arbetat inom förskolan 

i större delen av sina yrkesverksamma liv. Två deltagare examinerades från sin 

högskoleutbildning under 80-talet och två under 00-talet, vilket gett studien ett långt 

tidsperspektiv och åldersspann, ca 35-55 år gamla. Alla deltagare påbörjade sina 

lärarutbildningar nära inpå deras gymnasieutbildningar, vilket innebär att de var väldigt 

unga när de examinerades och började arbeta. Petra hade även läst dåtidens gymnasiala 

barnskötarutbildning, varifrån hon gick direkt till förskollärarlinjen. Då deltagarna gick 

utbildningarna vid olika tidpunkter skiljer de sig från varandra, både i examenstitel och 

utbildningsinnehåll, dessa har presenterats ovan under rubriken bakgrund (avsnitt 3). 

Gemensamt för alla utbildningar är att de gjorde verksamhetsförlagd praktik en period 

mellan 5-10 veckor vid varje läsår. 

 

6.4 Datainsamling 

Efter att ha fått deltagarna tilldelade bokades det in tider för intervju vilka deltagarna själva 

fick välja utifrån vad som passade deras schema bäst, vilket är fördelaktigt för att visa på att 

man är intresserad och anpassningsbar efter just varje deltagare (Ahrne & Svensson, 2015). 

Alla intervjuer genomfördes på förmiddagen, mellan kl 8-10.30 då det är vid den tidpunkten 

som barnen oftast är utomhus på gården och personalen har möjlighet att avsätta en kollega 

till andra uppgifter. Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur detta med att deltagarna ska 

lyckas hitta tid för en intervju kan vara svårt, vilket även visade sig i denna studie. Vi blev 

tvungna att avbryta en intervju efter tio minuter då den blev försenad och därmed krockade 

med de dagliga rutinerna. Att intervjua deltagarna på deras arbetsplats var lämpligt då 

studien handlar om just deras yrkesroll, och för att deltagarna skulle känna sig bekväma i 

intervjumiljön vilket är fördelaktigt för de maktrelationer som en intervjusituation skapar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Det gav mig även möjlighet till observation över hela miljön för 
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att få ett helhetsintryck över deras yrkessammanhang. Intervjuerna skedde med några dagars 

mellanrum, vilket gav mig tid att samla resultaten och reflektera över intervjuguiden utifrån 

det material som hämtats, det beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som en fördel med den 

kvalitativa intervjuprocessen då man varvar databearbetningen med datainsamlingen. Det 

blev även en successiv övning på att intervjua, följa samtalet och intervjupersonen samt att 

inte ställa ledande. Två av intervjuerna gjordes inne på respektive avdelning vid ett matbord. 

De andra två gjordes i ett mötesrum och ett personalrum. 

Med mig till intervjuerna hade jag missivbrev (Bilaga 1 & 2), anteckningsblock och min 

intervjuguide (Bilaga 3). Intervjuguiden var uppdelad med frågor kring utbildningen 

inklusive VFU och yrkesrollen med tillhörande stödfrågor. Inför intervjuerna fick deltagarna 

frågan om jag fick spela in intervjuerna med min mobiltelefon vilket samtliga godkände. 

Intervjuerna varade i ca 40-55 minuter och inspelningen kompletterades med anteckningar 

vilket Ahrne & Svensson (2015) menar är effektivt för att få med sådant som inte hörs på 

inspelningen och en säkerhet om tekniken av någon anledning strular. Intervjun utgick från 

den första frågan i min intervjuguide, vilket var en öppen fråga kring erfarenheter av 

utbildningen. Intervjuerna löpte på med vissa utsvävningar, gav långa och uttömmande svar 

och beskrivningar. Jag följde intervjun med följdfrågor och gav nya frågor utifrån de 

områden som ingick i intervjuguiden. I vissa fall övergick svaren till de följande frågorna 

naturligt och ibland fick jag ställa mer specifika frågor för att återkomma till ämnet och få 

svar som utgick från min intervjuguide vilket är den tacksamma flexibiliteten som 

semistrukturerade intervjuer bidrar till (Bryman, 2011). När jag fick intrycket av att 

intervjumaterialet var mättat och intervjupersonen verkade klar med sin berättelse 

avrundades intervjun med frågan om det var något de ville tillägga och sedan tackade jag för 

deras deltagande. 

 

6.5 Analysmetod 

En ordagrann transkribering av intervjumaterialet gjordes nästan direkt efter intervjuerna 

för att så fort som möjligt få ner materialet i textform, då det är lättare att höra vad som sägs i 

inspelningen när intervjun fortfarande var färsk i minnet (Ahrne & Svensson, 2015). Kvale 

och Brinkmann (2014) poängterar att intervjuaren måste vara medveten om att tolkningen 

och analysen startar redan vid transkriberingen då man använder sig av sin förförståelse för 

att överföra materialet till text, exempelvis genom meningsbyggnader och satser. Efter att 

intervjuerna transkriberades via datorn skrevs de ut i pappersform för att förbereda för 

kodning av materialet. Kodningen gjordes genom att läsa texterna flera gånger, markera 

återkommande uttryck hos alla deltagare och knyta an liknande berättelser till varandra. 

Detta görs för att bryta ner materialet och få en mer överskådlig blick på materialet genom att 

sammanföra gemensamma nämnare (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag förde över meningar 

och citat tillbaka till datorn och noterade hur många av deltagarna som gett uttryck för 

liknande berättelser, på så sätt kunde jag sortera materialet ytterligare. Bearbetningen ledde 

till kategorisering genom att koncentrera innehållet till olika sammanfattande begrepp som 

ansågs knyta ihop och representera kärnan i deltagarnas berättelser vilket underlättar för en 

senare teorianalys (Kvale & Brinkmann, 2014). Databearbetningen resulterade i fyra olika 

huvudkategorier vilka är 1) erfarenheter av utbildningen, 2) intryck från VFU:n, 3) 

yrkesrollens uppdrag och 4) samarbete. Varje kategori har delats upp i underrubriker för att 

riktigt tydligt få fram de olika komponenterna inom varje kategori. När den dataanalysen var 
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klar framställdes dessa i nedan resultatdel. Citeringarna är ändrade till skriftspråk då det är 

mer läsvänligt och formulerar det sagda tydligt, utan att riskera att deltagarnas språk eller 

uttryck framställs på ett för deltagarna obekvämt sätt så som Kvale & Brinkmann (2014) 

beskriver. 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska riktlinjer för att säkerställa att forskning och 

undersökningar går till på ett sätt som värnar om deltagarnas hälsa och integritet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Studien har följt dessa riktlinjer på följande sätt. När den första 

kontakten togs via telefon informerade jag om vem jag var, min roll som student och att jag 

skulle skriva en kandidatuppsats. Jag berättade vad jag skulle skriva om och varför jag ville 

intervjua förskollärare samt att materialet skulle ligga till grund för studiens 

undersökningssyfte. Att öppet och tydligt ge deltagarna information kring studien är 

nödvändigt för att forskningen ska anses vara etiskt bedriven, detta för att inte undanhålla 

något eller vilseleda deltagarna och att de ska veta vad de tackar ja till (Vetenskapsrådet, 

2017). När jag fått ett inledande samtycke till deltagande bokade vi in tid och plats.  

Väl på plats tilldelades deltagarna ett missivbrev, där informationen formulerades 

skriftligt tillsammans med kontaktuppgifter till mig och min handledare. I missivbrevet 

framgick informationen om mig och syftet ännu en gång, att deltagande är helt frivilligt och 

kan avbrytas när som helst, samt att deras material och uppgifter hanteras varsamt enligt 

riktlinjerna för konfidentialitet. Det innebär att deltagarnas integritet skyddas i form av att 

det inte ska gå att identifiera personerna utifrån studiens resultat, vilket är det starkaste 

skyddet man kan ge i en kvalitativ studie där full anonymisering inte är möjlig i och med den 

personliga kontakten i datainsamlingen (Vetenskapsrådet, 2017). När vi satt oss ner för 

intervjun pratade vi ytterligare om bakgrunden till ämnet, syftet och nyttjandet, därav fanns 

en öppenhet och förståelse kring studien. Innan intervjun startade fick deltagarna frågan om 

det var okej att spela in intervjun med hjälp av min mobiltelefon, vilket godkändes av 

samtliga. Efter två av intervjuerna korrigerades missivbrevet något för att ytterligare 

tydliggöra de etiska aspekter som studien har att förhålla sig till gällande information till 

deltagarna. Bilaga 1 och 2 utgör de två olika versionerna där bilaga 1 är originalet och bilaga 2 

det korrigerade där det tydligare formulerats att materialet endast kommer användas i 

studiens syfte. Intervjuinspelningarna och transkriberingarna döptes om till datumet för 

intervjun och deltagare utifrån den nummerordning som presenterats i deltagaravsnittet 

ovan.  

 

7 RESULTAT 

Här presenteras resultatet av dataanalysen i bearbetad form utifrån de fyra 

huvudkategorierna som intervjuerna fokuserade på vilka var 1) erfarenheter av utbildningen, 

2) intryck från verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 3) yrkesrollens uppdrag och 4) 

samarbete.  
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7.1 Erfarenheter av utbildningen 

Denna huvudkategori består av förskollärarnas berättelser om deras erfarenheter av 

utbildningen. De lyfter faktorer som personlig utveckling och nya insikter kring teoretisk 

kunskap som förändringar som utbildningen gav dem. Den personliga utvecklingen innebar 

att ställas mot nya tankar, värderingar och förståelser vilka de tvingades hantera genom att 

ifrågasätta sig själva och reflektera över deras egna sätt att vara och handla. Den teoretiska 

och ämnesinriktade kunskapen som utbildningen innehåller hjälpte pedagogerna att se på 

kunskap på nya sätt och gav dem teoretiska grunder att bygga sin yrkesroll på. Nedan följer 

mer utförliga beskrivningar av temana vilka illustreras med utdrag ur intervjuerna. 

7.1.1 Personlig utveckling 

När deltagarna berättade om sina erfarenheter av utbildningen framgick det att det handlade 

om deras egen utvecklingsprocess. Att utbilda sig till förskollärare var något som upplevdes 

som utmanande, ifrågasättande och utvecklande. Det handlade om att få upp ögonen för sig 

själva där utmaningen låg i att fundera själv över sitt eget syfte och sina egna värderingar. En 

av pedagogerna hade sedan tidigare arbetat som vikarie inom förskoleverksamheten och 

hade därför en viss insyn och förståelse för vad yrket innebär. Hon uttryckte att hon där och 

då var väldigt anpassningsbar, en tacksam vikarie som gjorde som hon blev tillsagd och följde 

de andra pedagogernas arbetssätt och värderingar. När hon kom till utbildningen upplevde 

hon att hela hennes uppfattning om yrket förändrades. Hennes egen syn på yrkesrollen fick 

hon helt omvärdera då hon insåg att det inte handlar om att lära sig om barnen i första hand 

utan om henne själv, hennes eget sätt och egna värderingar.  

I början så landade det mycket i barnen, i görandet, i metodik, 

för att sen landa i mig. Det handlade om mig och mitt sätt. Så 

jag ändrade nog mitt sätt att se på mitt uppdrag. Men jag 

kommer ihåg just det när jag förstod att det inte handlade om 

barnen, det handlar om mig och hur jag gör. (Erika) 

 

Den andra personen upplevde i utbildningen att hon själv behövde initiativ till att lära sig, att 

hennes resa och utbildning utgick från henne själv. Hon förstod att hon skulle ta ansvar för 

sitt eget lärande, ta för sig och vara nyfiken. Att det handlar om att vara öppen, mottaglig och 

nyfiken på yrkets krav. Att finna, forma och utveckla sin egen tolkning av förskollärarrollen, 

reflektera över vad man vill göra och vem man vill bli. Även varför man vill göra som man gör 

och hur man ska göra det på bästa sätt. 

Jag ska bli min egen pedagog, fundera över syften själv, hur och 

varför. Få känslan av att jag vill göra min grej och varför vill jag 

göra den på det här viset, vad är det jag vill ta reda på. Istället 

för att tänka att ”nu ska jag ut så ska systemet visa mig hur en 

skola funkar”, att man mer jobbar på den här nyfikenheten på 

nåt vis. (Sofie) 

 

Karin och Petra började sina utbildningar direkt efter gymnasiet och hade sedan tidigare 

varit inställda på att arbeta med barn. För de handlade det om att utvecklas i yrkesrollen för 

att sedan få komma ut i yrket och börja arbeta, vilket blev en fortsättning på resan till att 

jobba med barn. 
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Jag började direkt på utbildningen efter jag gick gymnasiet så 

jag var väldigt ung, men var hela tiden under min uppväxt 

inriktad på att jag skulle jobba med barn. (Karin) 

 

Jag gick min gymnasieutbildning på vårdskolan, 

barnskötarlinjen. Efter utbildningen kände jag att jag ville 

fördjupa mig, att annars kommer jag inte jobba med barn. Så 

det hade jag liksom klart för mig. (Petra) 

 

7.1.2 Kunskapsinsikt 

En annan komponent i utbildningen som framkom ur intervjuerna var att det även handlar 

om att förhålla sig till ämneskunskap, teori och metodik. Sofie och Erika uttryckte att det blev 

som en aha-upplevelse kring särskilt matematikämnet. De berättade att de fick se och lära sig 

en annan dimension av ämneskunskap än det man lär sig i grundskolan och gymnasiet.  

Jag hade ju som många andra uppfattningen om att jag var 

dålig på matte, tyckte det var jobbigt och tråkigt, men då fick jag 

verkligen en aha-upplevelse om matematik. Så kom känslan av 

att ”gud vad sorgligt att jag ska fatta att det är såhär när jag går 

på universitetet”. Då ska jag förstå att mönster är matematik 

liksom! […] Kemi har jag också tänkt på, att jaha vadå, när jag 

kokar ägg är ju det kemi! (Sofie) 

 

De två andra pedagogerna uttryckte att de teoretiska ämnena gjorde att de förstod barnens 

utveckling och att de hade många praktiska ämnen som gav dom en grund inför yrket. En 

pedagog gjorde en jämförelse med det hon hör av de studenter som kommer och gör sin 

praktik idag och sin egen utbildning: 

Vi läste mycket psykologi, pedagogik och metodik men vi hade 

ju även de praktiska ämnena som rörelse, naturkunskap, 

drama, musik. Och anknytning, det hade dom (studenterna, 

min anm.) inte alls läst nånting om, trots att det är så viktigt för 

förskollärare, att man får den här anknytningen till 

barngruppen. (Karin) 

 

Som tolkat ur berättelserna kan man se att de två första personerna hanterade den teoretiska 

delen av utbildningen som ett nytt sätt att förhålla sig till och använda kunskap och teori. De 

två senare fyllde på med teori och metodik som ett sätt att bygga en teoretisk grund till vad 

yrket vilar på.  

De alla framhöll även att förskolläraryrket lockar många olika typer av människor i 

varierande åldrar, familjeförhållanden och erfarenheter. Vissa hade ingen erfarenhet, andra 

hade själva flera barn. Det skilde sig även åt i vilka mål som studenterna hade med sin 

utbildning, vissa hade sitt sikte inställt på att bli förskolechefer och ville få utbildningen 

överstökad för att komma vidare i sina yrkeskarriärer.  

Jag upplever att förskolläraryrket drar ganska många olika 

typer av människor, jag hade några i klassen som skulle komma 
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ut och bli förskolechefer. Det var liksom deras mål och det hade 

det varit från början, och det blev dom, jag tror att dom jobbade 

ett år och sen så var dom chefer. (Erika) 

 

Andra deltog i utbildningen på ett mer formellt sätt, de var inte intresserade av en djupare 

förståelse och personlig utveckling utan ville hellre fylla på med så mycket material som 

möjligt. Det materialet kunde bestå av teorier, pedagogiska metoder, rim och ramsor som 

gick att använda i praktiserandet av yrket. 

Vissa kurskamrater var sådär att ”jag går den här utbildningen, 

jag vet precis vart jag ska jobba sen, jag har redan fått jobb. Jag 

ska bara göra det här nu”. Dom efterfrågade ju mycket material, 

stenciler och vilka läromedel som de kunde använda i yrket. Så 

fanns det dom som var undersökande och nyfikna, som kände 

att ”jag gör det här för att jag ska ut och rädda världen sen, jag 

ska ge barnen och eleverna det som inte jag fick i skolan”. 

(Sofie) 

 

I bearbetningen av intervjumaterialet har det visats att utbildningen består av två 

komponenter vilka är personlig samt kunskapsutveckling. Personlig på det planet att forma 

sin egna yrkesroll utifrån egna tolkningar och värderingar, vilket alla gör olika, samt att få en 

förståelse för förskolepedagogikens användning av forskning, metoder, ämneskunskap och 

praktiska metoder. 

 

7.2 Intryck från VFU:n 

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är den praktik som alltid ingått och ingår i 

förskollärarutbildningen. Deltagarnas erfarenheter av VFU:n karaktäriseras av att komma ut 

i verkligheten och se hur verksamheterna fungerar. De lyfter att de haft nytta av att göra sin 

praktik på olika avdelningar eller förskolor varje gång då det gett dom en bred och varierad 

syn yrkesuppdraget. Handledarna för de olika praktiktillfällena skilde sig åt och gav olika 

saker så som metoder, praktiskt material eller inspiration av deras arbetssätt och 

förhållningssätt gentemot uppdraget och barnen. Praktiken gav även tillfällen att prova sin 

teoretiska kunskap, observera och fråga om syften med de rutiner och arbetssätt de fick ta del 

av.  

7.2.1 Olika arbetssätt 

När deltagarna tillfrågades om hur de upplevde sin verksamhetsförlagda utbildning/praktik 

gav de ganska liknande historier. Alla fyra fick göra sina praktiker på olika verksamheter 

varje gång, vilket de menade gav en bred och varierad syn på olika arbetssätt. De fick alla ha 

olika handledare som gav flera bilder av vad det innebär att arbeta i yrket. Genom att få 

besöka flera arbetsplatser fick de se hur olika det kan fungera beroende på avdelningar, 

kollegor och tolkningar av uppdraget. Detta menade de alla att det var givande då de fick en 

grund att utgå från när de skulle utarbeta sina egna arbetssätt. Just detta med 

praktikplatserna pratar särskilt Karin om, då dagens VFU sker på samma förskola med 

samma handledare under alla tre perioderna. Hon ser att det finns en skillnad i hennes egen 
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praktik där hon fick se många arbetsplatser jämfört med dagens studenter som bara får se en 

syn och ett arbetssätt. Hon menar att det är nyttigt att se fler arbetsplatser och olika 

pedagoger, men ser också fördelarna med att ha en och samma praktikplats. 

Nu är dom ju på samma ställe hela tiden, hos mig alla tre 

perioderna. Det finns både för och nackdelar för dom. Man får 

ju en bra relation med studenten, lär känna den på ett annat 

sätt och se hur den utvecklas men samtidigt får dom ju bara se 

en förskola. Det kan ju vara jätteolika när man kommer till olika 

ställen, hur förskollärare jobbar och hur man tänker i en 

barngrupp. (Karin) 

 

Studenterna, verksamheterna och handledarna skiljer sig åt vilket pedagogerna menar kan 

påverka hur kurskamraterna tillgodogör sig sina praktiker. När VFU-perioderna var slut hade 

de diskussionsseminarium där de ventilerade sina tankar och erfarenheter där de varje gång 

insåg hur olika erfarenheter de hade. En pedagog uttrycker att det inte alls behöver vara 

negativt att de får olika upplevelser under praktikperioden eftersom att det speglar den 

variation av arbetssätt som finns ute i verksamheterna. Men det handlar om att möta dessa 

olika arbetsplatser och forma sig själv utifrån sina upplevelser. 

Det handlade jättemycket om vilken handledare man fick, det 

konstaterade vi ofta på seminarierna, att ”oj vad olika det är”. 

Så jag tror absolut att det påverkar, men det behöver inte vara 

negativt att vi får olika upplevelser heller men det påverkar ju 

vad man får och tar med sig från praktiken. (Sofie) 

 

7.2.2 Inspiration 

Tre deltagare berättade om att de fick ut mycket av sina praktiker, där de dels fick material i 

form av rim, ramsor, metodik och material men också inspiration av handledarens arbetssätt. 

De säger att de minns en särskild handledare lite extra, som hade stor inverkan på dem. En 

av deltagarna upplevde att hennes andra handledare var en väldigt stor del i hennes 

personliga utveckling under utbildningen. Att handledarens arbetssätt helt och hållet 

förändrade henne. Hon tilltalades av handledarens sätt att arbeta, sätt att se och bemöta 

barnen och att ta ansvar över sitt uppdrag och yrke. Hon uttrycker till och med att hon tror 

att den personen varit avgörande för hennes yrkesroll idag. Här ser vi att handledaren har 

betydelse i VFUn, samtidigt som alla deltagare uttrycker att alla handledare är olika och 

arbetar på olika sätt.  

Första VFUn var jag så nöjd med, jag fick så mycket material, 

rim och ramsor, jag var en samlare. Sen kom jag till min andra 

VFU och fick som en smäll av hennes sätt att vara, hennes 

respekterande sätt mot barnen. Det var som att hon mötte 

kungen varje dag. Det tilltalade mig enormt. Är det så att om jag 

inte hade haft henne, vad hade mitt uppdrag varit då, vad hade 

det legat på? (Erika) 
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En utav handledarna som jag kommer ihåg mest är en sådan 

person som har funnits med mig hela tiden på grund av hennes 

förhållningssätt till mig. Hur hon var som person men också hur 

hon gjorde med barnen. Hon var nyfiken i sitt sätt mot barnen 

men också mot mig, hon såg mig som en kompetens för henne 

själv, inte att jag bara var ett ytterligare ansvarsområde. (Sofie) 

 

Handledarna hade inverkan på pedagogernas erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen och för utbildningen som helhet. De kan fungera som goda exempel, förebilder 

och visa på olika förhållningssätt som ger inspiration till hur de själva vill arbeta i sin 

yrkesroll.  

 

7.3 Yrkesrollens uppdrag 

I bearbetningen av intervjumaterialet som fokuserade på yrkesrollen framkom mycket 

material som var gemensamt mellan alla fyra deltagare. Deras yrkesroll visade sig innehålla 

flera olika komponenter vilka sammanfattats till läroplanen, förhållningssätt till barnen och 

det vardagliga arbetet med barnen. Deras kunskapsutveckling och samarbetet med 

kollegorna innehåller mycket reflektion över sin egen kunskap, de gemensamma målen och 

syften med deras arbetssätt. 

7.3.1 Läroplanen 

Alla deltagare tar upp att läroplanen är det som uppdraget vilar på. Att leverera det som varje 

barn har rätt till enligt lagar och direktiv. Här handlar det om att arbeta på ett sådant sätt 

som möjliggör och bidrar till barnens utveckling. Uppdraget innehåller flera olika delar som 

kan delas in i barnens personliga utveckling, social kompetens och praktiska kunskaper. Den 

personliga utvecklingen uttrycks i att pedagogerna menar att de ska stötta och bidra till att 

barnen växer som personer, får ett ökat självförtroende och självkänsla, att de ska kunna bli 

sina bästa jag. Den sociala kompetensen innebär att lära sig det sociala samspelet, hur man 

är en bra kompis, lära sig vett och etikett och bli rustade och få en grund som gör dem till 

goda samhällsmedborgare för att klara sig resten av livet.  

Vad som är rätt och fel och hur man är en bra kompis, sunt 

förnuft. Att såhär fungerar man som människa för att det ska 

fungera i livet i fortsättningen. Att man väntar på sin tur, inte 

ska slåss eller retas. Moralen och lag i samhället, tycker jag är 

jätteviktigt. (Karin) 

 

De praktiska kunskaperna handlar om det vardagliga görandet, att kunna bli självständig i 

rutiner som att klä på sig, bordsskick och få erfarenheter av sång, dans, lek, måla och få 

förståelse för de olika ämnena.  

Dels ska dom få med sig nånting av det här praktiska, vi ska lära 

oss lite sånger, vi ska sjunga lite ramsor, vi ska ha lite roligt, att 

dom ska få måla, dom ska få pyssla, dom ska få vattenleka, alla 

dom där praktiska sakerna vill man att barnen ska få med sig. 
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Ha fått prova på, göra det som tillhör barnens lek i livet, det 

som man tycker är kul. (Karin) 

 

De ger dock varierande syn på själva arbetet med läroplanen, en person upplever det som att 

de arbetar med läroplanen i omgångar, att vissa delar läggs åt sidan för andra delar och att 

det växelverkar utifrån de aktiviteter som sker i verksamheten. En annan deltagare uttrycker 

att uppdraget aldrig går att tumma på, att de alltid ska leverera läroplanen och om de inte 

lyckas med det behöver organisationen och arbetssätten utvärderas och förändras. Den 

gemensamma intentionen och synen på uppdraget som sådant är att alla barn har rätt till just 

det som står i läroplanen och skollagen och att det är förskollärarnas främsta uppgift att ge 

detta till barnen.  

7.3.2 Förhållningssätt till barnen  

Alla deltagare pratar om att barnsynen ingår för att kunna leverera läroplanen. De berättar 

att de behöver reflektera över och finna ett syfte med sina egna förhållningssätt och 

arbetssätt. Att de själva har format och fortsätter att forma sina egna tankar kring sin 

barnsyn, hur de ska bemöta varje barn och möjliggöra lärande och utveckling. 

Det handlar om att ha en närvaro, läsa av barnen, möta dom där 

dom är, vara lyhörd och finnas där, en fingertoppskänsla, 

bekräfta barnet att ”jag ser dig, jag ser att du är ledsen nu”. 

(Petra) 

 

Barnen ska visa oss. Jag behöver vara nyfiken på hur just du lär 

dig och vilka vägar jag kan visa dig men vad du hittar där vet jag 

inte. Jag måste förstå när du blir som starkast för att du ska 

kunna lära dig. (Sofie) 

 

Pedagogerna menar att deras bemötande till barnen måste anpassas efter varje individ, för 

att bekräfta barnet precis där det är, på rätt nivå. Detta möjliggörs genom att de lyssnar, ser, 

försöker förstå och följa barnet på dess väg. Det är vad de menar är grunden för deras 

förhållningssätt, att ha en barnsyn som fokuserar på barnets perspektiv och behov. 

 

Att vara på barnens nivå, fånga upp deras intressen och utgå 

från barnens perspektiv. Inte det här att planera verksamheten 

utifrån vad vi tycker att barnen ska lära sig den här veckan. 

(Karin)  

 

Det ska egentligen inte spela någon roll vad jag är intresserad 

av, utan jag måste vara intresserad av det som barnen 

intresserar sig för. (Erika) 

 

De menar att det är att utgå från barnens perspektiv, att de vuxna inte ska styra över barnens 

intressen, att det är barnen som ska visa vad dom vill och behöver lära sig. De vill finnas där 

för barnen för att fånga upp vad de vill lära sig och följa med på vägen, för att kunna anpassa 

lärandet utefter deras nivå. 
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7.3.3 Vardagen 

Att arbeta som förskollärare i den vardagliga verksamheten beskrivs som en stor frihet. 

Frihet i den mening att dagarna kan anpassas efter intressen, väder och planeringar. 

Pedagogerna menar att trots att det finns en tydlig läroplan kan de själva skapa aktiviteter 

utifrån barnens intressen. Deltagarna lyfter att ingen dag är den andra lik, men att inte kunna 

förutspå vad dagen kommer innehålla kan vara både gott och ont. Det gör att det kan uppstå 

oväntade konflikter eller händelser att ta itu med, men också att barnen kan lära sig något 

nytt som inte var planerat.  

Det är ett levande material varje dag. Man vet aldrig vad som 

ska hända idag, hur många konflikter ska vi ha, hur mycket 

roligt ska vi ha tillsammans, vilka som kommer idag och vad ska 

vi göra med dom. Så det är väldigt varierande. (Karin) 

 

Vi har ju vårat tydliga uppdrag men vi är mer smidiga och har 

större frihet att anpassa dagarna, barnens intressen får ta den 

här självklara platsen. (Petra) 

 

Varje dag innebär nya möten och etablerande av relationer vilket gör att det under en dag 

finns stor variation i arbetsuppgifterna och arbetssätt. Det kan handla om att vara deltagare i 

barnens lek, stötta och hjälpa samtidigt som det finns en tydlig allvarlig sida när det gäller 

ansvaret för barnen. Att få arbeta i olika miljöer är även det en del av vardagen, att kunna ha 

aktiviteter inomhus i olika rum såsom byggrum, ateljé, dockvrå och utomhusmiljön i form av 

utflykter till skogen, biblioteket och den tillhörande gården.  

En dag innehåller mycket växlingar mellan olika sätt att jobba 

beroende på vilka man möter, som föräldrar, chef, kollegor och 

politiker. (Erika) 

 

Vardagslärandet är också något som pedagogerna arbetar mycket med, att inte bara ha 

planerade lärandeaktiviteter utan också få in det självklara lärandet. Att de får vara delaktiga 

i måltiderna, ta mat själv och prata om vilken mat som står på bordet, vad den innehåller och 

få in den här pedagogiska måltiden. 

Man försöker ju få in ett lärande i rutinsituationerna också. 

Dom får tänka till vad dom ska ha på sig, att ”nu kan du prova 

lite själv, hjälpa din kompis”. (Karin) 

 

Pedagogerna berättar att de måste ge otroligt mycket av sig själva varje dag men att det blir 

värt det då de får otroligt mycket tillbaka av barnen. När barnen känner sig trygga, att se dem 

utvecklas, få kramar och att de vill sitta i knät fyller på den energi som yrket tar.  

På frågan om vad det bästa med jobbet är var svaren väldigt lika, att det är att få göra 

skillnad, påverka framtiden, att vara med barnen och se deras utveckling. 

Att ställa dom här frågorna som gör att det händer något i 

barnet, både personligt och kunskapsmässigt. Att jag kan göra 

skillnad. Mitt uppdrag är häftigt, men otroligt ansträngande och 

tufft. (Erika) 
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Det bästa är att få vara med och bidra till att dom får med sig 

nånting som kommer bli bestående hos dom. När man ser att 

det man ger, eller bidrar till, att dom växer och utvecklas. Man 

får ge otroligt mycket av sig själv, men får så mycket tillbaka. 

(Petra) 

 

Lusten till livet man får, man känner att man är behövd och jag 

får bestämma. Att hjälpa andra, eller stärka andra, och en 

långsiktig känsla är ju att jag påverkar världen. Jag gör nån 

nytta, att jag kan göra världen lite bättre varje dag. (Sofie) 

 

Det är ju barnen ändå, den glädje som dom ger, man får så 

mycket tillbaka av dom. (Karin) 

 

7.3.4 Kompetensutveckling 

Att utveckla sin kunskap och aldrig sluta utvecklas som pedagog lyftes av alla deltagare. De 

menar att de är medvetna om sitt eget kunskapsbehov och behöver vara intresserade för ny 

kunskap, att själv se till att söka den kunskapen som efterfrågas och krävs. För att fortsätta 

utvecklas är de nyfikna, aktiva och reflekterande. Pedagogerna menar att det kräver att de 

hela tiden frågar sig själva varför de gör som de gör, hur de vill arbeta och vilka syften de har 

med sitt arbetssätt.  

Jag har alltid reflekterat mycket själv, över alla bitarna och 

förhållningssättet. Funderat, diskuterat, läst mycket om olika 

”hur”, och hela tiden se till att fråga om syften. (Sofie) 

 

Det finns också möjlighet till att lära av varandra genom att titta på hur andra gör och varför 

de gör som de gör. En ytterligare hjälp i ens kompetensutveckling är att det finns stöd från 

kollegor och chef, fortbildningar och att anta nya utmaningar. Tre av deltagarna i denna 

studie har gått handledarutbildning på högskolan som gör att de får vara handledare för 

studenter som gör sin praktik eller VFU. Det ser de som en del i att söka sig till och 

tillgodogöra sig nya kunskaper och erfarenheter.  

De finns ett eget intresse också, att söka den här kunskapen och 

att utvecklas. Det är det jag tror att när man går dom här 

utbildningarna, handledningen, att det är ett sätt att inte stanna 

upp, för mig. Att söka lite utbildningar och vara aktiv för att få 

nya tankar. (Erika) 

 

Man blir ju starkare i sin handledarroll också för varje student 

man har. (Karin) 

 

Tack vare att studenter kommer till arbetslaget får de friska ögon och blir ifrågasatta i sina 

arbetssätt. De menar att det leder till reflektion och ibland får de förslag på andra arbetssätt 

från studenterna. Deltagarna uttrycker att de får ett stort utbyte av studenterna, som i att få 

ta del av nya teorier, metoder och forskning inom förskolan. Deras yrkesroll utvecklas även i 
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form av att lära av barnen och de relationer som ingår i yrket, att bemöta olika föräldrar med 

olika erfarenheter, hantera olika konflikter och att samverka och arbeta med andra i skolans 

värld.  

Man får ta jobbiga bitar också när det är föräldrar som man 

kommer i osämja med eller om man ska ta upp jobbiga saker 

som hänt. Men det är också sånt man får träna på, det ingår när 

man jobbar med människor. (Karin) 

 

I början av yrkeslivet tog Petra på sig en utmaning där hon fick ta ett eget ansvar. Hon 

uttrycker att det var tufft men givande, att det bidrog till hennes utveckling och 

självförtroende i yrkesrollen.   

Jag fick prova mina egna vingar då jag som ganska ny tog på 

mig uppdraget att leda ett ettårsprojekt, med stort ansvar, med 

föräldramöten. Det höjde ju verkligen mig, jag blev otroligt 

boostad i min yrkesroll. Fast jag inte hade jobbat så länge så 

visste jag ändå att jag kunde driva nåt självständigt och ro iland 

det. (Petra) 

 

7.4 Samarbetet 

Den sista komponenten som förskollärarna berättar om är att det behöver finnas en tydlig 

överenskommelse i arbetslaget. En gemensam grundsyn, mål och ett gemensamt 

förhållningssätt. Pedagogerna menar att grundsynen handlar om tolkningen av uppdraget 

och barnsynen vilket påverkar hur målen sätts och hur de ska nås. Att bryta ner målen och 

hitta en gemensam tolkning av dessa kan vara att bena ut de begrepp som används, att alla 

menar samma sak när det gäller till exempel trygghet. Att kollegorna delar och arbetar efter 

samma förhållningssätt till barnen innebär att alla möter barnen utifrån samma syn, att de 

har samma sorts relationer till barnen. Detta uttrycks vara en faktor för att få en trygg 

barngrupp där barnen inte behöver anpassa sig efter varje pedagogs förväntningar och 

bemötande. Två av deltagarna menar att barngruppen speglar arbetslaget, när det finns ett 

gemensamt arbetssätt blir också barnen trygga. 

Barnen utvecklas bäst, när man har samma syn, sen ska inte alla 

göra på samma sätt, men det här är ju ändå grunden. (Petra) 

 

Vi behöver inte göra lika, men det handlar om att vi ska åt 

samma håll, vi måste ha samma grund, har man inte det då är 

det tufft. (Erika) 

 

Jag tror man får en grupp man förtjänar efter hur man är i sitt 

arbetslag, för det är jätteviktigt tror jag, trivs man väldigt bra 

med dom man jobbar med, så avspeglar det sig på gruppen. 

(Karin) 
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Ett samarbete i arbetslaget kräver tydlig kommunikation och ansvarsfördelning, information, 

diskussion och reflektion. Dessa komponenter sker i vardagen men det avsätts även särskild 

tid för arbetslaget att reflektera med varandra. Ett kort möte en gång per vecka där 

föregående vecka utvärderas, diskuteras och funderingar tas upp. Ett samarbete kan också 

röra att hela förskolan arbetar efter samma grundsyn och förhållningssätt. Att chefen styr 

hela förskolan åt ett hål som följs av alla avdelningar, att hela verksamheten har en röd tråd.  

Det är jätteviktigt med kommunikation, vad är det som är 

gemensamt och vad är det jag tar ansvar över och hur ser vi på 

det här uppdraget. (Erika) 

 

Att vi pedagoger tittar på varandra, att man fångar upp det som 

fungerar och tar till sig det. Att vi behöver olika tid på oss att 

reflektera och att man förstår varandras olika personligheter. 

(Petra) 

 

Att vi har den här vi-känslan, att huset har en röd tråd. Vi tycker 

att det är viktigt att barnen här inne har ungefär samma 

förutsättningar som våran andra avdelning som också har 

mellanbarn. Nu har vi börjat ha mer samarbete mellan 

avdelningarna, möten tillsammans för att se hur dom andra 

jobbar och byta tankar och idéer. (Karin) 

 

7.5 Sammanfattning av resultat 

Pedagogernas berättelser lyfter fram dessa aspekter som del i deras utveckling till att bli och 

deras sätt att arbeta som förskollärare. Det som tydligt uttrycks är att utbildningen utmanar 

ens uppfattningar och syn på yrkesrollen. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen har 

pedagogerna haft ett reflektivt förhållningssätt till sin egen utveckling och lärande. 

Pedagogerna menar att man som student är ansvarig för sin egen process då det främst 

handlar om en själv. Redan under utbildningen måste man lära sig att ifrågasätta sig själv 

och syften med sina tankar och handlingar. Dessa tankar och förmåga till reflektion provas 

och sätts i sammanhang under den verksamhetsförlagda utbildningen. Genom att ha med sig 

en nyfiken och frågande attityd till andras arbetssätt fick de se och höra hur olika man kan 

arbeta och förklaringar till varför de arbetar just så på den verksamheten. Nu när de själva 

arbetar som förskollärare uttrycker de att de aldrig kan bli fullärda eller sluta reflektera över 

sitt eget lärande, arbetssätt och kollegiets mål. Eftersom att yrket innebär att möta många 

olika relationer och nya situationer varje dag krävs det att arbetslaget har en gemensam 

värdegrund att utgå från för att kunna leverera läroplanen på bästa sätt. Den överenskomna 

barnsynen och förhållningssättet skapas genom diskussioner, reflektioner, kommunikation 

och utbyte av tankar och idéer inom både arbetslaget som hela verksamheten.  

De tydligaste aspekterna som tas med till analysen är en förändrande utbildning, 

nyfikenhet i praktiken och yrkesrollens reflekterande samarbete. 
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8 ANALYS 

Utifrån det resultat som framkommit kommer analysen att fokusera på 1) en förändrande 

utbildning, 2) nyfikenhet i praktiken och 3) yrkesrollens reflekterande samarbete. Därav 

kommer särskilt dessa begrepp ur Illeris (2007) teori att användas för att synliggöra 

lärandeprocesserna på vägen mot yrket och de som sker i yrket: innehållsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen och interaktionsdimensionen, transformativt lärande, 

ackommodativt lärande, reflektion samt den sociala lärandemiljön. 

8.1 En förändrande utbildning 

8.1.1 Tidigare inställningar till utbildningen 

Innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen är som ovan nämnt de två komponenterna 

som utgör den tillägnelseprocess som sker inom individen. Pedagogernas berättelser visar 

hur innehållsdimensionen hos de själva och deras kurskamrater kunde skilja sig åt vilket blev 

tydligt i form av deras attityder till och föreställningar om yrkesrollen. Särskilt en pedagog 

uttrycker hur hennes uppfattning innan utbildningen var att yrkesuppdraget endast innebar 

att arbeta med barnen och att utbildningen bara skulle innehålla kunskap om hur barnen 

fungerar. Hennes föreställning om yrket grundade sig i den tidigare erfarenheten av yrket då 

hon arbetade som vikarie inom förskolan, där hon hade fått se och lära sig hur just de 

förskollärarna arbetade utan att förstå bakgrunden till deras arbete. I rollen som vikarie hade 

hon fungerat som en tacksam hjälp som gjorde vad som förväntades för att vara till lags utan 

att själv ha möjlighet att utveckla sin egen yrkesroll. Denna tidigare erfarenhet kan beskrivas 

med interaktionsdimensionen, som innebär ett situerat lärande (Illeris, 2007), då det var i 

det sociala sammanhanget som hon upptäckte de specifika arbetssätt som förskollärarna 

hade vilket integrerades med hennes förståelser och kunskaper. Petra hade i sin tur en annan 

föreställning av yrket. Med hennes tidigare kunskaper kring yrket genom 

barnskötarutbildningen, redan integrerade attityder och värderingar visste hon på förhand 

att förskollärarutbildningen skulle ge henne ökad teoretisk kunskap och fortsatt utveckling 

som förberedelse för yrkesrollen. Motivet och drivkraftsdimensionen till att utbilda sig var 

hos alla deltagare att tillgodogöra sig all kunskap, förståelser, förmågor för att kunna nå 

målet att bli bra pedagoger som är förberedda för att arbeta med barn. Deltagarna berättade 

som ovan nämnt om vissa klasskamrater som hade andra mål och innehållssyn än de själva 

vilket låg i att utbildningens kunskapsinnehåll sågs som praktiska metodiker och material 

och motivet till att tillägna sig dessa kunskaper var att kunna examineras eller ta sig förbi 

utbildningen så fort som möjligt. 

8.1.2 Förändrade uppfattningar under utbildningen 

Vidare beskriver deltagarna hur utbildningen och framförallt praktiken förändrade deras syn 

på kunskap och yrkesrollen. Erika beskriver hur utbildningen och mötet med en särskild 

handledare skapade en inre förvirring i hennes förhållningssätt till sig själv och sin roll. Detta 

synliggörs främst genom att använda Illeris (2007) transformativa lärande som innebär en 

utmanande process i att helt förkasta och förnya sina tidigare förståelser. Som hon så tydligt 

uttrycker att ”det handlar ju om mig, mitt sätt” ifrågasattes hela hennes uppfattning om 

utbildningens mål och yrkesuppdraget. Hon fick byta ut hela uppfattningen om att 

utbildningen skulle ge teoretisk och praktisk kunskap om hur barn lär sig, hur dom leker och 

vilka sånger och ramsor som passar bäst för vissa åldrar. Hon insåg istället att det handlade 

om att hon skulle forma sin roll själv, att utveckla en inre syn, syfte och förhållningssätt till 
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sin egen pedagogiska roll, hur hon vill arbeta. Att det inte handlar om hur man gör, utan att 

förstå hur hon vill och ska göra. Även det ackommodativa lärandet återfinns i Sofies 

beskrivning av hennes nya syn på ämneskunskapen. Genom den ny kunskap lärde hon sig att 

det finns flera sidor av kunskapen, att exempelvis matematik kan vara mönster och inte bara 

siffror i en bok, eller att kemi kan ses som att koka ägg. Utbildningen kan därmed ha en stor 

inverkan på individens lärande där det inte bara handlar om att bygga på och tillgodogöra sig 

praktiska metoder och teoretiska ämnen utan att lärandet i sig kan vara förändrande för 

individen. Nyckeln i både Erikas och Sofies lärande var deras förmåga till reflektion då både 

det transformativa och ackommodativa lärandet kräver att individen blir medveten om sig 

själv och sina tankar. 

 

8.2 Nyfikenhet i praktiken 

Deltagarna beskriver den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som den plats där de 

fick se yrket i verkligheten genom att få se flera olika verksamheter med sina varierade sätt 

att arbeta vilket de värdesätter som bra erfarenheter för deras egen utveckling, och som 

Illeris (2007) beskriver så ökar möjligheterna för lärande för varje social interaktion 

individen deltar och engagerar sig i. Deras praktikplatser kan ses som Illeris (2007) 

interaktionsdimension då det är här de integrerar sina kunskaper i de sociala 

interaktionerna. Genom de situationer som uppstår, utmaningar och kommunikationen med 

andra pedagoger och handledaren tog de sig möjligheter att fråga, ifrågasätta och reflektera 

över de arbetssätt de fick se. Sofie uttrycker tydligt att hon i praktiken förstod att det var hon 

själv som var tvungen att ta ansvar för sin egen praktik för att kunna få med sig så mycket 

som möjligt. Detta gjorde hon med sitt nyfikna förhållningssätt genom att vara intresserad 

och fråga efter syften, förklaringar och metoder. Medvetet deltog hon i och reflekterade över 

den sociala kontexten i försök att applicera sina kunskaper och ta med sig upplevelser 

tillbaka till sig själv för att öka sin förståelse på flera sätt. Hon minns fortfarande särskilt en 

handledare som bra på att utmana och ta vara på hennes kunskaper och åsikter, hon 

upplevde att hon inte bara ansågs vara ännu ett ansvarsområde utan att hon faktiskt sågs 

som en tillgång för handledaren. På så sätt gav den sociala interaktionen ett ömsesidigt 

samarbete och kommunikation i samspel med handledaren vilket är en av delarna i 

interaktionsdimensionen på vägen mot ett bestående lärande (Illeris, 2007). 

8.3 Yrkesrollens reflekterande samarbete 

Lärande i arbetslivet är något som möjliggörs av tre dimensioner som ovan beskrivet. Den 

dimension som kommer fokuseras i analysen är den sociala lärandemiljön, då deras yrke 

först och främst är socialt och arbetet sker i arbetslag. Pedagogerna pratar alla om barnsyn 

och förhållningssätt som grund för arbetet med barnen i form av värderingar, bemötande, 

arbetssätt och nyfikenhet. Utifrån barnens intresse fångar de upp teman och följer barnets 

initiativ i utformningen av lärandeaktiviteter. För att vardagen och uppdraget ska fungera 

måste all personal i arbetslaget ha samma förhållningssätt och värderingar. De framhåller att 

denna gemensamma grund är något de arbetar fram tillsammans där de diskuterar, 

ifrågasätter, reder ut begrepp och kommer enas över värderingar och tolkning av uppdraget 

för att tillsammans driva verksamheten framåt i rätt riktning. Denna tydliga 

överenskommelse kan ses som en kulturell gemenskap (Illeris, 2004) i den meningen att 
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deltagarna uttrycker att denna värderingsgrund är något som skapar goda relationer med 

kollegorna, när de har en samsyn fungerar arbetet med barnen. Pedagogerna ger även uttryck 

för en gemenskap genom arbetet när alla tolkar yrkesuppdraget på samma sätt och skapar 

arbetssätt därefter (Illeris, 2004). Deltagarna i denna studien ger alla uttryck för vad de 

tycker är det bästa och viktigaste med jobbet vilket är att få möta barnet och hitta varje barns 

lärandestil. De vill ge barnet de bästa förutsättningarna för att bli den bästa versionen av sig 

själv och bli goda medmänniskor. För att nå en enig syn på uppdraget har de tid för 

gemensam reflektion, diskussion och kommunikation för att se över deras arbete, hur väl de 

uppnått sina syften, hur det fungerar och delar med sig av tankar och idéer till varandra. På 

så sätt får pedagogerna själva utlopp för sin egen utveckling i form av att reflektera över sitt 

eget förhållningssätt och sedan tillsammans med kollegorna lyfta sina tankar och 

erfarenheter för att komma framåt. Den egna reflektionen är en stor del i arbetet som 

förskollärare och pedagogerna berättar mycket om deras egen roll och utveckling, hur de 

behöver se över sig själva och sitt kunskapsbehov. När de upplever att de behöver mer 

kunskap ser de sig själva som ansvariga att aktivt vara nyfikna och söka efter den kunskapen 

för att hålla sin kompetens levande och utvecklande. Med denna ständigt bakomliggande och 

pågående reflektion över sin egen yrkesroll kan de aldrig sluta lära vilket de också lyfter fram, 

att de aldrig är fullärda och att det alltid finns mer kunskap att söka.  

 

8.4 Sammanfattning av analys 

Med Illeris (2007) lärandeteori har vi kunnat se hur förskollärarnas lärandeprocesser har 

pågått från innan de påbörjade utbildningen, under utbildningen och sedan fortsatt i arbetet 

som förskollärare. Genom att förståelsen för innehållet i utbildningen förändrades, till och 

med ledde till en identitetsförändring, utvecklar förskollärarstudenter en egen syn på sin 

egen yrkesroll som de senare tar med sig in i yrket. Väl i yrket fortsätter deras 

lärandemöjligheter i form av denna konstanta medvetenhet över sitt arbetssätt tillsammans 

med en gemensam värdegrund i arbetslaget vilket främjar för fortsatt kunskapssökande. 

 

9 DISKUSSION 

9.1 Resultatdiskussion 

Lärandeprocesserna som utbildningen bidrog till är transformativ och reflekterande typ 

utifrån Illeris (2007) teori. Förskollärarnas berättelser visar upp hur de själva fick ta ansvar 

för sin egen utveckling och att det främst handlade om att se sig själv, finna sina egna 

värderingar och forma den tolkning av yrkesrollen som passade dem bäst. Att sedan arbeta 

som förskollärare erbjuder många tillfällen för fortsatt lärande vilket syns när deltagarna 

lyfter det vardagliga lärandet i kontakten och arbetet med barnen. Det gemensamma lärandet 

sker tillsammans med kollegorna genom diskussioner och reflektioner kring deras 

värderingar, förhållningssätt och arbetsmetoder. Deras personliga utveckling sker i 

reflektionen över dem själva, deras kunskapsbehov och medvetenhet om att de aldrig är 

fullärda. På så vis finner de lärandemöjligheter genom att titta på hur kollegorna gör och 

bland annat utbilda sig till handledare. Att ha rollen som handledare ger ännu en väg in till 



26 

 

ny kunskap då de i mötet med studenten får tillgång till nya teorier, forskning och metoder 

vilket förankrar dagens utbildning med dagens verksamhet och dess personal.  

 

9.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

9.2.1 Utbildningen 

Studiens resultat har visat att deltagarna kommer ihåg att den personliga utvecklingen och 

kunskapsinsikten var det som utbildningen gav mest. De berättar hur deras förhållningssätt 

till sig själva och förståelse för vad exempelvis matematik kan vara förändrades under 

utbildningen. Det är inte en helt okomplicerad process som leder till sådana förändringar hos 

individen och det innebär en hög grad av medveten reflektion över sin egen process. Den 

förmåga till reflektion som deltagarna ger uttryck för har som vi sett i tidigare forskning 

visats vara en viktig komponent i att lära sig att ”bli” och ”veta hur”, för att kunna forma en 

egen professionell identitet behövs en process som är egen (Graham et. al., 2003). De 

kurskamrater som pedagogerna berättar om verkar i sin tur inte ha haft samma öppenhet 

eller medvetenhet kring just den personliga utvecklingen som del i att bli klara förskollärare, 

eftersom att de snarare efterfrågade konkreta kunskaper och metoder än personliga 

utmaningar. Som Graham et. al. (2003) menar så verkar det vara en ”lättare” väg att undvika 

den självreflekterande processen, då den kräver mycket av student. Det skulle kunna förklara 

kurskamraternas avsaknad av personlig reflektion, men samtidigt är det något som alla 

deltagarna i denna studie visar förmåga på att göra. Vad Riksaasen (2001) kommit fram till i 

sin studie var att deltagare inte nämnde personlig utveckling som en av de viktigaste 

aspekterna i utbildningen, de värderade främst de pedagogiska ämnena som mest 

användbara. Deras resultat kan sägas stå i motsats till denna studie, då förskollärarna 

berättar starkast om deras personliga resa och mindre om vikten av den förskolepedagogik de 

fick läsa. En av pedagogerna berättar att hon hade nytta av det material och de metoder hon 

fick lära sig men att de inte fyller någon funktion om hon inte vet hur hon själv ska tillämpa 

dem, därför värderas den egna processen högre. 

Följderna av den nya utbildningen och läroplanen som Berntsson (1999) studerat har 

visats vara att förskollärarnas profession försökts stärkas genom ökade vetenskapliga 

kunskaper. Pedagogernas berättelser indikerar på samma resultat, att de studenter som 

kommer till förskolan ofta har mycket teoretiska kunskaper och metoder de vill prova på. De 

uttrycker att deras studenter läser ämnen som de själva inte läste och att de märker 

skillnaden mellan deras egen utbildning, vilket visar på den nya ambitionen om att lyfta 

förskollärare som akademisk profession. Pedagogerna menar att det är bra att utbildningen 

innehåller mycket mer vetenskapliga förankringar och att de är tacksamma när deras egna 

studenter kommer och gör praktik för att de får ta del av ny forskning och nya teorier som de 

själva inte lärt sig. Därmed blir det tydligt hur dagens förskollärarutbildning ger studenterna 

goda teoretiska grunder att stå på som de dessutom kan ta med sig till praktiken och dela 

med sig av till de erfarna pedagogerna. På så sätt går kunskapen vidare från att bara vara 

studentens kursböcker till att praktikplatsen får ta del av nya och färska metoder. Som 

deltagarna i studien berättar så är det ett kunskapssökande i sig att välja att bli handledare 

för studenter då de medvetet vill lära sig mer och nytt genom studenterna, inte bara lära ut 

och visa för studenterna hur man ska göra. Det går i linje med en av de professionsaspekterna 

som Sheridan et. al. (2011) funnit, att ha en vilja och se sitt ansvar att söka kunskap och 
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förmåga att ta den till sig. Som en av deltagarna uttrycker så ser hon handledarskapet som ett 

sätt i att aldrig sluta utvecklas då hon därifrån får många nya insikter och erfarenheter. 

Pedagogernas berättelser kring deras egna erfarenheter av praktiken visar vikten av att 

vara nyfiken och att ta ansvar över sin egen praktik, att de själva fick se till att fråga, prova, 

diskutera och observera i den mån de ville. De uttrycker betydelsen av att hämta inspiration 

och se olika arbetssätt men att det i slutändan handlar om vad de själva använder 

upplevelserna till. Man måste sätta sina erfarenheter från praktiken i relation till sig själv och 

sin kunskap för att forma sin egen roll och kanske ibland för att se hur man inte vill arbeta. 

Som Hultman et. al (2011) fann i sin studie så är praktiken en viktig källa till nya situationer 

och erfarenheter som bidrar till studenternas uppfattningar om yrket, till en mer ”realistisk” 

föreställning än den förskönade och ambitiösa bilden de ofta kommer med.  

Handledarens roll för deltagarna i denna studie var varierande men särskilt två 

deltagare upplevde att deras handledare helt påverkade deras uppfattningar och värderingar. 

De berättar hur de fortfarande använder sina handledare som återkommande 

referenspersoner när de funderar över sin egen arbetsroll vilket visar hur viktigt det kan vara 

att möta ”bra” handledare. Hultman et. al. (2011) fann som tidigare beskrivet att handledarna 

ofta fungerar som vägledning eller bollplank men att de sällan säger åt studenterna vad de 

ska göra, men för de två pedagogerna i denna studien verkar deras handledare haft mer 

inverkan än så. Med handledarnas arbetssätt och förhållningssätt som direkt tilltalade dem 

anammade de själva ett sådant sätt på ett djupare plan än vad Hultman et. al (2011) framför.  

 

9.2.2 Yrkesrollen 

Pedagogerna berättar vidare hur de arbetar i vardagen och hur de tolkar och ser på sitt 

yrkesuppdrag. Den grund som uppdraget vilar på är att ha ett sådant förhållningssätt som 

utgår från barnets perspektiv, att vara lyhörd, visa närhet och intresse. Som Johansson 

(2003) beskriver förskollärarnas sätt att arbeta med ett barnperspektiv så är det ett komplext 

arbete eftersom att det kräver att pedagogerna ger barnens röst mer makt, samtidigt som de 

fortfarande är de vuxna som ska ”veta bäst” och tolka barnens viljor. Men utifrån 

förskollärarnas berättelser är de eniga om att ett förhållningssätt till barnen och deras 

perspektiv bygger på att känna in och lyssna på barnets intressen och utforma verksamheten 

därefter. Så som regelverken lyder ska de främja barnens kreativitet och självkänsla vilket 

pedagogerna menar uppnås genom att uppmuntra och bekräfta barnens tankar och idéer 

som värdefulla.  

Att vara en professionell förskollärare har som i forskningsöversikten beskrivits som att 

besitta tillräckligt med kunskap för att kunna utföra sitt uppdrag. Den kunskapen hålls vid liv 

och utvecklas genom att känna tillhörighet och mening i arbetet men främst genom att ha ett 

gott samarbetsklimat i arbetslaget. Det förhållningssätt som pedagogerna berättar om är det 

som lägger grunden för arbetet, och det förhållningssättet måste delas av alla i personalen för 

att främja barnens lärande. Som studien visat är det hög grad av kommunikation, reflektion 

och diskussion som behövs för att enas kring gemensamma värderingar och arbetssätt. När 

pedagogerna har möjlighet att tillsammans reflektera över verksamheten och deras arbete 

öppnas forum för att dela med sig av tankar och funderingar, vilket är en av aspekterna för 

att kunna fortsätta utvecklas i yrket (Kuisma et. al., 2008; Moloney, 2010; Sheridan et. al., 

2011). I och med att det är ett socialt arbete etableras många relationer på arbetsplatsen som 

förskollärarna måste hantera och förhålla sig till. Resultatet visar hur relationerna till barnen, 

föräldrarna och annan förskolepersonal utmanar och utvecklar deras yrkesroll hela tiden. 

Som en av pedagogerna berättar så ingår det att hantera konflikter med föräldrar och att lära 
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sig att handleda studenter, vilket hon menar är lärorikt eftersom att ingen situation är den 

andra lik. Pedagogerna lyfter även att yrket är oförutsägbart i den meningen att de aldrig vet 

hur dagen kommer att se ut, vilka barn som kommer, vad ”vi” ska lära oss idag. På så vis är 

det ett omväxlande arbete som innehåller många dimensioner, att leka och lära med barnen, 

att vara den ansvariga vuxna, att bemöta föräldrar och att vara en bra kollega. Därmed 

framgår det att yrkesrollen ställer krav på social kompetens, att vara flexibel och kunna 

hantera alla de olika situationer som uppstår, på ett professionellt sätt (Kuisma et. al., 2008). 

 

9.3 Metoddiskussion 

Studien har som beskrivet utformats enligt en kvalitativ forskningsansats med intervjuer som 

datainsamlingsmetod. För att få förståelse för hur förskollärare utbildas och arbetar i sin 

yrkesroll behövdes subjektiva berättelser som tittade bakåt i tiden. Dessa berättelser om 

deras erfarenheter av utbildningen och om hur de beskriver sin yrkesroll ansågs inte behöva 

eller få nytta av någon annan datainsamlingsmetod som exempelvis observationer som också 

studerar verkliga arbetssätt eller beteenden (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

valdes som i metodavsnittet beskrivet för att kunna hålla intervjun öppen för oväntade svar 

och utsvävningar, samtidigt som det fanns en struktur att utgå från. Jag ville att intervjuerna 

skulle fokusera på de särskilda temana utifrån studiens syfte och frågeställningar som rörde 

specifika erfarenheter. Med intervjuguiden fick även intervjuerna formen av en berättelse 

som började ”då” och fram till ”nu”, vilket var tacksamt i bearbetningen och analysen av 

materialet för att finna den föränderliga kärnan i deras utveckling genom erfarenheterna.  

Trots att en kvalitativ studie inte är beroende av ett stort antal deltagare så finns det 

ändå riktlinjer för hur många deltagare som är ”lagom” utifrån studiens proportion, ca 10st 

deltagare (Bryman, 2011). Denna studie har fyra deltagare vilket kan tyckas snålt i relation till 

riktlinjen, men det var ett medvetet val med hänsyn till tidsaspekten. De fyra intervjuerna 

som genomfördes gav ett rikt material som gick att bearbeta till ett fylligt resultat tack vare 

pedagogernas ingående berättelser, och ansågs räcka för att genomföra analysen. Något som 

jag däremot tyckte hade varit önskvärt är två deltagare som är nyexaminerade. Deltagarna 

har spridningen från att utbildat sig på 80-talet och 00-talet varför det hade varit intressant 

att ha med två förskollärare som gått utbildningen i närtid. Det hade kunnat ge en bredare 

tidsaspekt som kanske hade kunnat tas tillvara i form av en analys och jämförelse av 

utbildningen och yrkesrollen över tid. Detta för att se hur de olika utbildningar format ”olika” 

förskollärare och hur deras syn på yrkesrollen hade ”skilt” sig utifrån hur länge de arbetat. 

Men så här i efterhand ser jag ingen tendens till olika uppfattningar mellan de två 

examinationsperioderna/antalet yrkesaktiva år, vilket dock kan bero på att syftet inte var att 

undersöka heller. 

Utifrån dessa reflektioner ser jag att mitt metodval har varit lämpligt för studiens syfte. 

Genom att ha semistrukturerade intervjuer fick jag ett sammanhållet men rikt material som 

gav ett resultat som fått fram deras subjektiva erfarenheter av utbildningen och yrket. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån denna studies resultat, mina metodöverväganden och genomgång av tidigare 

forskning skulle det kunna finnas intresse i att vidare studera hur förskollärarna själva 

upplevt de förändringar som skett inom förskolan genom åren. Något som två deltagare tog 

upp, men som inte är presenterat i resultatdelen då det inte är aktuellt i detta sammanhang, 
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var just hur barnsynen förändrats i samhället och i förskolan under deras yrkesliv. Genom att 

göra en studie utifrån ålderskategorier/yrkesverksam tid/utbildningsform ges möjligheten 

att få ökad kunskap om hur förändringarna upplevts av de som vet bäst. Exempelvis vilka 

effekter läroplanen, skollagen, samhällets syn på barnens lärande har märkts i deras vardag. 

Det skulle ge ett långt tidsperspektiv på hur inte bara samhället förändrats utan även på hur 

förskollärarnas yrkesroll och uppdrag utvecklats, och i vilken mån förändringarna har 

påverkat de som arbetar i förskolan. 
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BILAGA 1 

Missivbrev 1 

 

Hej! 

Mitt namn är Amanda Nyhlén och jag går min sista termin på det beteendevetenskapliga 

programmet på MDH i Västerås. Jag ska nu skriva min examensuppsats inom min inriktning 

pedagogik. 

 

Min studie handlar om förskollärares egna beskrivning av sin yrkesroll med syftet att få 

fördjupad förståelse för hur rollen formas av utbildningen och yrkesutövandet. Jag skulle 

därför vilja intervjua dig som arbetar som förskollärare idag. Intervjun beräknas ta ca 45-

60min och kan ske på valfri plats. 

 

Allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan och få ditt 

intervjumaterial raderat. Studien behandlar dina uppgifter med största konfidentialitet, ditt 

material kommer inte att kunna kopplas till dig som person. 

 

Ni är välkomna att kontakta mig eller min handledare enligt kontaktuppgifterna nedan där ni 

kan ställa frågor och få ytterligare information om studien. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Nyhlén 

Kurs: Pedagogik 61-90 

Kurskod: PEA084 VT18 

Telefon: 0761623381 

E-post: ann15006@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Ulrika Jepson Wigg 

Lektor i pedagogik 

UKK, avdelningen för vuxenpedagogik 

Mälardalens högskola 

Telefon: 021-101565 

E-post: ulrika.jepson.wigg@mdh.se  
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BILAGA 2 

Missivbrev 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Amanda Nyhlén och jag går min sista termin på det beteendevetenskapliga 

programmet på MDH i Västerås. Jag ska nu skriva min examensuppsats inom min inriktning 

pedagogik.  

 

Min studie handlar om förskollärares egna beskrivningar av sin yrkesroll med syftet att få 

fördjupad förståelse för hur rollen formas av utbildningen och yrkesutövandet.  

Jag skulle därför vilja intervjua dig som arbetar som förskollärare idag. Intervjun beräknas ta 

ca 45-60min och kan ske på valfri plats. 

 

Allt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan och få ditt 

intervjumaterial raderat. Studien behandlar dina uppgifter med största konfidentialitet, ditt 

material kommer endast nyttjas i denna uppsats och kommer inte att kunna kopplas till dig 

som person.  

Ni är välkomna att kontakta mig eller min handledare enligt kontaktuppgifterna nedan där ni 

kan ställa frågor och få ytterligare information om studien. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Nyhlén 

Kurs: Pedagogik 61-90 

Kurskod: PEA084 VT18 

Telefon: 0761623381 

E-post: ann15006@student.mdh.se 

 

Handledare:  

Ulrika Jepson Wigg 

Lektor i pedagogik 

UKK, avdelningen för vuxenpedagogik 

Mälardalens högskola 

Telefon: 021-101565 

E-post: ulrika.jepson.wigg@mdh.se 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

 

Hur skulle beskriva din erfarenhet av förskollärarutbildningen och VFU? 

Ex. tankar, känslor, händelser, lärdomar 

- Är det något du minns extra?  

- Tror du att det förändrade dina uppfattningar och värderingar? 

- Upptäckte du nya sidor hos dig själv? 

- Upptäckte du något nytt intresse? 

- Kände du att du fick en rättvis bild av yrket? 

- Var det som du föreställde dig? 

- Känner du att du fick utrymme att fråga, undra och göra ”fel”? 

- Kände du att du fick stöd från kurslärare, VFU-handledare, övrig personal på 

verksamheten? 

Och slutligen; 

- Vad tror du att du lärde dig mest av? 

 

Hur du ser på din yrkesroll idag? 

Ex: tankar, känslor, kompetens, arbetsuppgifter 

- Upplever du att du är trygg i din yrkesroll? 

- Känner du att du har den kunskapen som yrket kräver? 

- Upplever du att det finns möjlighet att utvecklas, teoretiskt och praktiskt? 

- Känner du att du får nyttja din kompetens? 

- Tycker du att din utbildning speglar yrkets verklighet? 

- Känner du ett stöd från chef och kollegor ex. i arbetsuppgifter, planering, konflikter, 

utmaningar 

- Trivs du med ditt yrkesval? 

- Vad motiveras du mest av för att fortsätta arbeta inom fsk? 

Och avslutningsvis: 

- Vad är det bästa med jobbet? 

 

*Hur då? 

*Vill du berätta mer? 

*Vill du utveckla? 

*Är det något mer du kommer att tänka på? 

*Hur kändes det när.. 

*Var det så att.. 

*Om jag förstått dig rätt.. 

 


