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FÖRORD 

Mälardalens högskola bedriver sedan 50 år förskollärarutbildning. Det är inte ovanligt 

att nya kollegor har uppfattningen att förskollärarutbildningen är ny inom högskolan. 

Inte minst av den anledningen har det varit stimulerande att avsluta en 37 år lång 

tjänstgöring vid högskolan med att skriva den här jubileumsrapporten.   

Ett förord ger utrymme för författarens personliga reflektioner därför följer här en 

inledande odyssé över min yrkesbakgrund som förskollärare.  

När jag började förskolan i det nybyggda Krumeluren på Hammarby i Västerås 1953 

var det i villfarelsen att det var Kindergarten. Benämningen kom från min mamma 

Ingrid Ahlberg som redan 1923 gick i en privat Kindergarten på Tegnérgatan i Växiö, 

hos Eva Bergstrand. Eva Bergstrand, en då tjugotvåårig lärare var utbildad vid 

Pestalozzi Fröbel Haus i Berlin. Åttio år senare visade det sig att hennes brorsdotter 

var förskollärare/speciallärare Ingrid Molin, en kollega och samverkanspartner med 

förskollärarutbildningens metodiklärare i sitt uppdrag som handikappkonsult vid 

Västerås kommun.  

Efter att ha tagit förskollärarexamen 1969 arbetade jag som förskollärare och 

handledare för lärarkandidater. Under 1970-talet influerades förskoleverksamheten i 

Västerås av Barnstugeutredningen där olika pedagogiska innovationer berikade 

uppdraget. Det pågick regelrätt studiecirkelverksamhet kring förskolepedagogiska 

frågor bland personalen och i föräldragrupper.  Fredagskvällar och lördagar 

fortbildade jag mig genom att läsa pedagogik vid Stockholms universitet, i form av 

modifierad distans, med campus vid en studieorganisation i Västerås.  B-uppsatsen var 

en studie om förskollärarutbildningen och Barnstugeutredningens intentioner.  

Vid starten av den nya högskolan Eskilstuna/Västerås 1977 erbjöds jag tjänst som 

seminarielärare/metodiklärare därefter som högskoleadjunkt i förskolestadiets meto-

dik vid förskollärarutbildningen.  

Från 1993 har uppdraget som adjunkt i barn- och ungdomsvetenskap, senare lektor i 

pedagogik, huvudsakligen gällt fort- och vidareutbildning som fristående kurser och i 

uppdragsutbildningar inom områden som datapedagogik, specialpedagogik och 

högskolepedagogik. 2006 disputerade jag i pedagogik efter att ha genomfört 



forskarutbildning i tjänsten. Informantgruppen/respondenterna för avhandlings-

studien var förskollärare med specialpedagogiska uppdrag.   

Förhoppningen är att jubileumsrapporten kommer att bli till nytta för såväl 

utbildningsansvariga som studerande. Ett varmt tack till avdelningschef Christina 

Lönnheden och akademichef Pia Lindberg som har givit mig förutsättningar att skriva 

rapporten. 

Till min hjälp har jag främst haft förskoleseminariets första rektor Sven-Bertil 

Magnusson och förra metodikläraren i fritidspedagogutbildningen Gunnel Lundin. Att 

ni har delat med er av era erfarenheter och imponerande klara minnen gällande 

högskolans utbildningshistoria har varit en förutsättning för rapportens innehåll.  

Många kollegor framförallt tidigare verksamma men också de som arbetar i dagens 

förskollärarutbildning har bidragit med material och egna berättelser om uppdraget 

som lärarutbildare och utbildningsledare. Ingen nämnd och ingen glömd – ett varmt 

tack – hoppas att rapporten är av intresse!  

Mälardalens högskola 25 september 2014  

Kerstin Åman 
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INTRODUKTION 

Jubileumsskriften är en samlad redovisning av förskollärarutbildningen sedan 1964. 

Utbildningen gavs först vid seminariet i Västerås och var sedan inledningsvis grunden 

för högskolan i Eskilstuna/Västerås idag Mälardalens högskola.  

Ambitionen är att visa hur utbildningen har vuxit fram påverkad av samhällsutveckling 

och av politiska visioner som, uttryckta i styrdokument, tolkats och iscensatts av 

lärarutbildare.   

Det är högskolans arkivdokumentation men framförallt tidigare och nuvarande 

medarbetares och ledningspersoners kunskaper och erfarenheter som har givit 

underlag till rapporten. Sextio förskollärare med examen från 1966 till 1995 har 

bidragit med bakgrundsfakta och personliga erfarenheter via ett frågeformulär.  

Rapporten har fyra avsnitt och avslutas med ett efterord.  

Det första avsnittet är en kort sammanfattning av förskollärarutbildningens historia. 

Det visar hur den yrkesgrupp som kom att benämnas förskollärare utvecklade sitt 

kunskaps- och yrkesområde.  

Därefter följer en redovisning av förskoleseminariets utveckling i Västerås. Där 

utbildades mellan 60 och 180 förskollärare per år fram till 1977.   

Rapportens tredje avsnitt handlar om hur förskollärarutbildningen blev 

högskoleutbildning. Utbildningen utgjorde tillsammans med fritidspedagog-

utbildningen den absolut största delen av högskolan Eskilstuna/Västerås totala 

utbildningsutbud vid starten i juli 1977. Avsnittet redovisas fram till att de sista 

förskollärarna examinerades 1995, samma år som högskolan antog det nya namnet - 

Mälardalens högskola.  Rapportens sista avsnitt handlar om hur en ny utbildnings-

enhet utvecklades steg för steg till att högskolan åter gavs rätt att utfärda 

förskollärarexamen. 

I efterordet ger några jämförande reflektioner om utbildningen av professionsgruppen 

förskollärare under 140 år. 
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FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGENS HISTORIA 

När förskollärarutbildningen i Västerås hösten 1964 slog upp portarna för 60 

nyantagna lärarkandidater var det med rötter i en 120-årig utbildningstradition. 

Under 1800-talets Europa kom allt fler att intressera sig för barns uppväxt och 

utveckling. Övergången från jordbruks- till industrisamhälle medförde att 

befolkningen i storstäderna ökade. Det var ett samhälle som präglades av såväl köns- 

som klasskillnader. Förskolans framväxt i Sverige kan förstås i ljuset av kvinnornas 

villkor vid den här tiden. De kvinnor som hade familj och försörjde sig genom arbete 

inom industrin behövde tillsyn för barnen. Av sociala skäl öppnades det som kallades 

barnkrubbor, som vanligen fungerade mest som förvaringsplatser för stora grupper av 

barn. Tallberg-Broman (2010) menar att det var samhällets könsuppdelning, 

uppfattningen om kvinnans av naturen speciella förmågor inom uppfostrings- och 

undervisningsområdet, som legitimerade den borgerliga kvinnans utträde från den 

privata sfären i hemmet. Kvinnor kunde etablera nya arbetsfält inom halvofficiella 

områden som vård, omsorg och undervisning.  

Det var två pedagoger som under 1800-talet kom att inverka på utformningen av 

pedagogiken i Europa för barn före skolåldern. Den engelska pedagogen Owen var 

arkitekten bakom det som kallades småbarnsskola, en verksamhet där barnen 

undervisades i olika skolämnen redan från tre års ålder. I Sverige var det 

huvudsakligen den tyska pedagogen Fröbel som påverkade utformningen av 

barnverksamhet och förskollärarutbildningen. Fröbelpedagogiken sätter ännu idag 

sina spår i den svenska förskolan. 

Fröbelpedaogik 

Friedrich Fröbel (1782-1852), som var en tysk lärare utbildad hos den schweiziska 

pedagogen Johan Henrik Pestalozzi, menade att fostran av barnet redan före 

skolåldern var särskilt betydelsefull. Inspirerad av Pestalozzi, såg Fröbel barnet som 

en planta i behov av näring och omvårdnad för att kunna växa upp till en harmonisk 

vuxen människa. Kindergarten, i svensk översättning barnträdgård, var det namn han 

gav institutionen som han öppnade redan 1837. Metaforen förstärkte den pedagogiska 



3 

intentionen. Det var i naturen, i trädgården, som barnen hade rika möjligheter att lära 

och utvecklas menade Fröbel. Han såg barnets fria lek som helt central för dess 

utveckling och utarbetade ett pedagogiskt lekmaterial som benämndes lekgåvor.  

Den första lekgåvan var bollen, därefter följde klossar i olika geometriska former, som 

presenterades efter hand och som kunde kombineras i det oändliga. Klossarna 

förvarades i trälådor där de fick plats endast om de lades ner enligt ett sammanhållet 

system. Barnen utvecklade såväl ögat som handen och insikten om hur de olika delarna 

passade med varandra under arbetet med att stuva ner exakt rätt antal klossar i lådan 

efter leken. 

Kindergarten/barnträdgården utgjorde också en plats för utbildning av de kvinnor som 

intresserade sig för barnavård och uppfostran. Fröbel hade uppfattningen att det var 

kvinnor som bäst lämpade sig för fostran av förskolebarnen.  1843 presenterade han 

en utbildningsplan för ett Kindergartenseminarium för barnledarinnor - 

Bildunganstalt für Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen. Ett sådant seminarium var 

Pestalozzi Fröbel Haus i Berlin, som inrättades 1874 av Henriette Schrader-Breymann, 

Fröbels kusinbarn. Hon utvecklade Fröbelpedagogiken bland annat med det som 

kallades Arbetsmedelpunkt. Det innebar att låta ett tema i taget genomsyra den 

pedagogiska verksamheten. Henriette Schrader-Breymanns sociala engagemang 

gjorde att hon startade en institution som hon kallade Volkskindergarten som erbjöd 

hel- och halvtidsverksamhet i god miljö, för fattiga barn i Berlin (Särtryck, 1998). 

Seminariet gav ett antal olika kurser varav en utgjorde en barnskötarutbildning med 

mer kunskap om det enskilda barnets skötsel och omvårdnad. En annan var kursen för 

barnträdgårdsledarinnor (Kindererzieherin) som syftade till att utveckla till ”livfullare 

och självständigare” yrkesutövare (Fröbel, 1874 i Johanssons, 2002 s. 11, över-

sättning).  

Unga kvinnor från hela Europa kom till Pestalozzi Fröbel Haus i Berlin för att utbilda 

sig. Flera av dessa verkade därefter som pionjärer i sina hemländer genom att bygga 

upp barnträdgårdsverksamheter och ledarinneutbildningar. I Sverige var det Anna 

Whitlock, Anna Eklund, Maria Kjellmark och Maria Moberg som med tiden kom att bli 

de mest omskrivna. De startade det som inledningsvis också i Sverige benämndes 
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Kindergarten, en pedagogisk avgiftsfinansierad verksamhet begränsad till några 

timmar om dagen, huvudsakligen för borgerlighetens barn. Tellgren (2008, s. 79) 

skriver att det kom föräldrar som inte hade råd att betala och bönföll om plats för sina 

barn på den första Kindergarten som Maria Kjellgren öppnade 1902 för ”betalande 

barn ur mer bemedlade familjer”.  

De svenska barnträdgårdsledarinnorna hade fått modellen till en s.k. folkbarnträdgård 

under utbildningen hos Henriette Schrader. Tanken var att barnen, i en harmonisk 

hemliknande atmosfär, skulle delta i husliga sysselsättningar samtidigt som det fanns 

gott om utrymme för lek och skapande (Tellgren, 2008, Hatje, 1999). Den 

folkbarnträdgård som startades i Norrköping 1904 av Ellen och Maria Moberg var 

särskilt avsedd för barn, i åldrarna fyra till sex år, från arbetarfamiljer. Verksamheten 

pågick vardagar, klockan nio till tolv, barnen fick äta medhavda smörgåsar och 

serverades mjölk. En viss avgift togs ut men det fanns också möjlighet till gratisplatser. 

Från 1906 när de äldsta barnen börjat skolan erbjöds verksamhet också för skolbarnen 

(Johansson, 2004).  Samma år startade Maria Kjellgren en folkbarnträdgård i Örebro. 

Utvecklingen av ett professionsområde 

Den förskoleverksamhet som kvinnor från slutet av 1800-talet tog initiativ till innebar 

utveckling av ett nytt professionsområde. Genom att dessa pionjärer skapade nya skol-

och barnomsorgsområden, bildade nätverk, positionerade sig som ledare för privata 

föreningar och stiftelser kom de att skapa karriärvägar och arbetstillfällen inte bara för 

sig själva utan också för sina medsystrar.  

Professionsrollen 

Inledningsvis var det Friedrich Fröbels och Henriett Schrader-Breymans visioner om 

kvinnans andliga moderskap som var förebild för yrkesrollen. Det fanns ett socialt 

engagemang i pedagogiken och barnträdgården var tänkt att utgöra ett komplement 

till hemmet. Fröbel uppmanade kvinnorna att bilda föreningar för uppfostran. 

Henriette Schrader sågs som en föregångare i synen på uppfostran liksom på kvinnans 

ställning och uppgifter i samhället. Johansson (2004) menar att Fröbel inte 

uppmärksammade utan snarare bortsåg från konflikten som låg i utbilda 

professionella uppfostrarinnor att efterlikna modern och därmed ersätta henne.   
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Stina Sandells, utbildad barnträdgårdslärarinna och professor i pedagogik skriver i 

boken Barnträdgården 1944 (Torstenson-Edh, 2002) att en idealisk barnträd-

gårdslärarinnas personlighet och varma mänsklighet är av stor betydelse för arbetet. 

Förutom de egenskaper, talanger och kunskaper som krävs har barnträd-

gårdslärarinnan valt yrket för att hon älskar barn och samvaron med dem.  

 

De seminarier som inrättades från slutet av 1800-talet runt om i Europa och i USA 

utformades på liknande sätt. Teorin var förbunden med praktiken och genom det 

direkta arbetet i barngrupp vidarebefordrades yrkeskulturen som gav seminarieeleven 

en yrkesidentitet (Tallberg-Broman, 2010). Det var särskilt de första svenska 

seminarieutbildningarna som kom att bli centrala för förskolans utveckling och 

förskolläraryrkets professionaliseringsprocess. Utifrån Fröbelpedagogiken utveck-

lades ett gemensamt yrkesspråk, en tydlig yrkesetik och med det skapades en kollektiv 

identitet av att vara betydelsefull ”särskild” i sin yrkesroll (Johansson, 1992 i Tallberg-

Broman, 2010 s. 2).    

 

Ellen och Maria Moberg valde medvetet att kalla folkbarnträdgården i Norrköping för 

Fröbelstugan, för att förtydliga anknytningen till Fröbel som den pedagogiska 

förebilden för det pedagogiska arbetet. Inom nätverket av utbildade ledarinnor 

diskuterades översättningen barnträdgård och benämningen antogs 1915. Yrkes-

beteckningen var då barnträdgårdsledarinna.  

 

1918 bildades yrkesföreningen Svenska Fröbelförbundet på initiativ av Ann Wahrburg 

som verkade för förändring av de ”undermåliga barnkrubborna” (Särtryck, 1998 s. 10). 

Ellen och Maria Moberg drev ett aktivt socialt arbete för god pedagogisk barnomsorg 

för de barn som for illa. Det var mycket tack vare deras samhällsengagemang som den 

nya yrkesgruppen och verksamheten uppmärksammades.    

 

Ellen Moberg var Svenska Fröbelförbundets ordförande under många år. Maria 

Moberg var redaktör för förbundets tidskrift Barnträdgården. Yrkesföreningen bytte 

namn 1941 till Pedagogiska föreningen för förskoleåldern – PFF för att samstämma 

med de nya seminarierna som inte hade den samma starka koppling till Fröbels 

pedagogik. 1944 fastslogs namnet Sveriges Barnträdgårdslärarinnors förbund och 
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yrkesbeteckningen barnträdgårdslärarinna. Föreningen hade då 800 medlemmar. 

Den nya titeln förskollärare och förbundets namn Sveriges förskollärares Riksförbund 

(SFR) fastslogs 1955. 

● 1874 Henriette Schrader-Breymann inrättar Pestalozzi Fröbelhaus dit bl.a
svenska kvinnor söker sig för utbildning

● 1897 Anna Eklund startar en 4 månaders kurser för unga flickor i sin
nyöppnade Fröbelkindergarten

● 1899 Anna Eklund och Signe Åkerman ger den första svenska utbildningen till
barnträdgårdslärare vid Margaretaskolan-Fröbelseminariet i Stockholm (läggs
ner 1939)

● 1902 erbjuder Ellen och Maria Moberg, Norrköping, utbildning för unga
flickor i den Kindergarten de har i föräldrahemmet

● 1902 Maria Kjellmark startar en Kindergarten och lägger grunden för
seminariet i Örebro

● 1904 Maria och Ellen Moberg öppnar Fröbelstugan, Norrköpings första
folkbarnträdgård med utbildning för barnträdgårdsledarinnor,
Fröbelinstitutet.

● 1912 Uppsala Enskilda Läroverk erbjuder en ”överbyggnad å dess åttonde
klass- en seminarieklass” från 1921 Etisk-pedagogiska Institutet.

● 1930 Fröbelsinstitutets utbildning till barnträdgårdsledarinna blir tvåårig med
inträdeskrav, högre flickskola eller motsvarande.

● 1934 Södra KFUK:s pedagogiska institut, dess första rektor var Carin Uhlin,
barnpsykologisk forskare

● 1936 Socialpedagogiska seminariet för småbarnsfostrarinnor startas i
Stockholm av byggföretaget HSB och med Alva Myrdahl som rektor.

● 1944 Kommunalt seminarium inrättas i Göteborg
● 1945 Förskoleseminarierna ges ett statligt bidrag med Socialstyrelsen som

tillsynsmyndighet
● 1960 Sverige har sju förskollärarutbildningar som årligen examinerar 230

lärare
● 1962 det första statliga förskoleseminariet inrättas i Malmö
● 1963 förstatligas seminarierna och läggs under Skolöverstyrelsen- SÖ
● 1964 Förskoleseminarier i Västerås och Södertälje bildas.
● 1968 finns 14 förskoleseminarier i Sverige
● 1969 utexaminerades 1 137 förskollärare

Figur 1 En tidshistorisk översikt av förskollärarutbildningens utveckling 
En reservation är att det förekommer motsägande uppgifter om årtal samt benämningar på de 
tidiga förskollärarutbildningarna, i olika källor.  



7 

Förskollärarutbildningarnas utveckling 

Metaforerna odling och trädgård som präglar Fröbelpedagogiken återkommer i 

seminariebegreppet. Det latinska ordet seminarium betyder i sitt ursprung jordbit där 

växter dras upp från fröer. Sedan 1700-talet innebär det svenska begreppet - 

undervisningsform med aktiva deltagare (http://sv.wikipedia.org/wiki/Seminarium).  

Utbildningarna vid de första Fröbelseminarierna liksom vid de seminarier som 

startade på 1930-talet skedde i direkt anslutning till pågående barnverksamhet, 

inledningsvis genom att enskilda lärare efter att själv ha utbildat sig och öppnat en 

Kindergarten, erbjöd utbildningar/seminarier för blivande ledarinnor. Praktiskt 

pedagogiskt innebar det att seminaristerna och lärarna hade möjlighet att genom 

direkta observationer förstå och omsätta teorier i det praktiska arbetet och vice versa.   

Den första organiserade svenska utbildningen till ”Kindergartenlärarinna” skedde vid 

Margaretaskolan i Stockholm 1899 vilken startade av Anna Eklund.  En av de första 

deltagarna i utbildningen var Maria Moberg som vid återkomsten till Norrköping 

öppnade en Kindergarten i sitt hem. Maria Moberg studerade senare såväl vid 

Pestalozzi-Fröbel-Haus i Berlin som Sesame House i London. Tillsammans med sin 

syster Ellen Moberg startade hon 1902 ett seminarium. Det övertogs av Norrköpings 

stad 1949, blev statligt seminarium 1963 och är sedan 1977 en del av 

Linköpingsuniversitet (Johansson, 2004, s. 30).  

Maria Kjellmark la grunden för Fröbelsseminariet i Örebro 1902. I seminariets 

verksamhetsberättelse (Tellgren, 2008 s. 88) beskriver Maria Kjellmark den ettåriga 

utbildningen för barnträdgårdsledarinnorna som en praktisk utbildning som också 

innehöll teoretiska ämnen som barnträdgårds- och uppfostringslära, 

medborgarkunskap och socialt arbete, barnhygien och barnavård. Den huvudsakligen 

utbildningen gavs genom daglig praktik på seminariets barnträdgårdsavdelningar.  

Uppsala Enskilda Läroverk erbjöd från 1912 en ”överbyggnad å dess åttonde klass- en 

seminarieklass” en utbildning som 1921 blev Etisk-pedagogiska Institutet. 

Undervisningen gavs bland annat i av teoretiska ämnen som samhällslära vari det 
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ingick nationalekonomi, psykologi och etik, samt Kindergarten- och småskolemetodik 

genom praktik (Schill, 1973).   

Kristliga Föreningen Unga Kvinnor - KFUK startade 1934 seminariet Södra KFUK:s 

pedagogiska institut. Carin Uhlin som var institutets första rektor och barnpsykologisk 

forskare ansåg att hon i sitt uppdrag hade två huvudsakliga uppgifter. Den ena som 

barnpsykologisk forskare där hon studerade barnen på de olika barnavdelningar som 

låg inom det pedagogiska institutet. De kunskaper och erfarenheter Carin Uhlin hade 

använde hon för att fortbilda personalen så att verksamheten för barnen skulle bli 

optimal. Det andra uppdraget var att i utbildningen lägga tyngden på psykologin och 

dess tillämpning i praktiken (Schill, 1973). Carin Uhlin utvecklade ett förskolematerial 

utifrån ett utvecklingspsykologiskt synsätt. 

Socialpedagogiska seminariet tillkom 1936 på initiativ av HSB i Stockholm för att fylla 

behovet av pedagogiskt utbildad personal vid de av HSB inrättade, lekstugorna (SOU 

1960:33 kap. 1). Britta Schill (1973) skriver att syftet var att utbilda småbarns-

fostrarinnor för storbarnkammare. Benämningen för barnverksamheten kan ha skiftat 

över tid, begreppet barnträdgård användes dock inte. Alva Myrdal, seminariets första 

rektor, hade ambitionen att skapa en helt ny lärargeneration formad efter de krav man 

ställde på barninstitutionerna. Lärarkandidaterna fick en grundlig undervisning i 

utvecklings- och inlärningspsykologi och pedagogik utifrån Dewey, Gesell, Buhler och 

Piaget. Enligt en skrift utgiven 1946 var Alva Myrdals sammanfattning av målet för 

utbildningen följande. Personal på sociala barninstitutioner för barn i förskoleåldern 

skulle ha en fullgod pedagogisk utbildning utifrån den moderna pedagogikens 

vetenskapliga rön. De skulle också, utifrån mentalhygienisk forskning, förmå att 

inifrån förstå vart enskilt barn. Lärarkandidaterna skulle vidare hjälpas till att bli 

helgjutna starka personligheter med god förmåga att ta ansvar, samarbetsförmåga 

och spontan glädje i barnarbetet. (Schill, a.a. s. 28).  

Den svenska förskollärarutbildningen under statlig myndighet 

1958 års förskollärarutredning föreslog i betänkandet Förskollärarutbildningens 

organisation (SOU 1960:33) att seminarierna skulle förläggas under statlig myndighet. 

I betänkandet påtalades behovet av en utökad utbildning av förskollärare som 1960 

uppskattades vara ca 1800. Det fanns då sju förskoleseminarier, fyra kommunala och 
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tre privata med kommunala bidrag. Dessa seminarier låg i Norrköping, Örebro, 

Uppsala, Göteborg, Luleå och två i Stockholm, samtliga med olika styrelse- och 

intresseformer. Utbildningen var tvåårig och sammantaget examinerades årligen 230 

lärare. Statsbidrag hade då redan sedan 1945 utgått under förutsättning att seminariet 

stod under tillsyn av socialstyrelsen och att elever i första årskursen ej betalade avgift.  

De stipulerade villkoren i statsbidragsbestämmelserna innebar att den sökande skulle 

ha fyllt 20 men inte 30 år och haft en tillfredsställande skolutbildning samt därutöver 

fullgjort den föreskrivna praktiken. Härutöver diskuterade förskollärarutredningen 

möjligheten att pröva om de sökande hade de rätta, såväl intellektuella som 

karaktärsmässiga, förutsättningarna att lyckas med seminariestudierna och deras 

personliga lämplighet för arbetet som förskollärare.  

I betänkandet (a.a.) föreslås Skolöverstyrelsen som statlig tillsynsmyndighet för 

förskollärarutbildningen. Det pedagogiska släktskapet med annan lärarutbildning 

framhölls, men att förskollärarutbildningen också i fortsättningen skulle verka som en 

särskild linje vid lärarhögskolorna. Utredningen anslöt sig till det utbildningsmål som 

angivits av Socialstyrelsen i PM från 1957 (i SOU 1960:33) för den tvååriga utbild-

ningen att ge kompetens för att handha en grupp barn i åldrarna 2-7 år i normal-

institutioner. För att uppnå detta behövde minst hälften av utbildningen ges på 

praktikinstitutioner enligt utredningen.  

Det föreslogs vidare att de nya tim- och kursplaner med förstärkning av 

undervisningen i pedagogik och psykologi som tagits fram vid de befintliga 

seminarierna skulle gälla fortsättningsvis. Förutom rektor skulle det vara en fast tjänst 

som lärare i psykologi och pedagogik, om möjligt en lektorstjänst. Socialstyrelsens 

förslag att de dåvarande tjänsterna som praktikföreståndarinnor skulle vara 

seminarielärartjänster avslogs av utredarna som förespråkade den könsneutrala 

benämningen praktikföreståndare. Praktikföreståndaren skulle vara förskollärare, 

med minst fyra års yrkeserfarenhet och genomgången fortbildning. Uppdraget var 

framförallt att ge seminaristerna personlig handledning vid den praktiska 

utbildningen. Undervisningsskyldighet för praktikföreståndaren skulle enligt förslaget 

omfatta åtta högst nio timmar per vecka. Tjänstetiteln kom dock att bli 

seminarielärare utifrån Socialstyrelsens förslag.  
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Förskoleutredningens förslag för den statliga utbildningen låg innehållsmässigt och 

utbildningspedagogiskt mycket nära de dåvarande seminariernas. Det var främst 

organisationen, tjänsterna och ekonomin som fortsättningsvis skulle regleras av den 

statliga tillsynsmyndigheten.  I olika bilagor gavs förslag till organisation av en 

förskollärarlinje baserad på underlaget från de dåvarande folkskollärarutbildningarna 

som var på väg att fasas ut. Där reglerades rektors och ”praktikföreståndarens” 

uppdrag liksom kostnader för utbildningens genomförande in i minsta detalj. De 

ämnen som föreslogs överensstämmer också med 1970-års studieplan för 

förskollärarutbildning (se bild 2 s. 21). 

1963 förstatligades förskoleseminarierna och Skolöverstyrelsen SÖ efterträdde 

Socialstyrelsen som central myndighet. Två nya seminarier tillkom, ett i Jönköping och 

ett i Gävle. Antagningarna till seminarierna reglerades och genomfördes centralt av 

SÖ. Hösten 1963 antogs sammanlagt 470 elever vid de nio seminarierna. 

Kunglig Maj:t (Kunglig Majestät), d.v.s. det statsorgan motsvarande dagens regering, 

som var beslutsfattande till och med 1974, fastställde underlaget för de studieplaner 

som sedan utgavs av SÖ i form av mål och riktlinjer för förskollärarutbildningen. 

Ämnesinnehåll, timplaner, förslag till studiernas fördelning och lärartimmar utifrån 

antagna lärarkandidater vid förskollärarutbildningen reglerades på detaljnivå. 

Studieplanerna gav anvisningar om verksamhetsformer och studiegångar för varje 

kurs och ämne. I 1975 års studieplan fanns ett förslag till studieplan för skapande 

verksamhet där Skolöverstyrelsen gav sitt medgivande till att utbildningen försöksvis 

skulle anordnas med ledning av förslaget och att det då ankom på utbildningsnämnden 

att fatta beslut i frågan. 
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FÖRSKOLESEMINARIUM I VÄSTERÅS 

Förskoleseminariet i Västerås inrättades 1964. Seminarieutbildningen bedrevs fram 

till hösten 1977 då förskollärarlinjen kom att ingå som institution inom den då 

nybildade högskolan Eskilstuna/Västerås.  

Uppgifterna om förskoleseminariet har hämtats ur verksamhetsberättelser och andra 

dokument i Mälardalens högskolas arkiv. Men det är framförallt dåvarande rektors och 

enskilda lärares bidrag i form av berättelser och sparade dokument som har bildat 

underlag för följande beskrivning av förskoleseminariet. 

Politiska beslut på statlig och kommunal nivå 

6 mars 1964 föreslog Kunglig Maj:t i proposition till riksdagen att utbildningen för så 

väl barnskötare som förskollärare skulle utökas och förbättras samt att två nya 

seminarier, ett i Västerås och ett i Södertälje, skulle inrättas. Utifrån skolöverstyrelsen 

beräkningar fanns behov av 2850 förskollärare och att 1 000 tjänster innehades av 

obehöriga.  

Våren 1964 gavs en första seminarielärarutbildning i Göteborg. Av de 18 deltagarna 

hade mer än hälften under längre eller kortare tid arbetat som lärare vid något 

seminarium. Övriga antagna kom från orter där seminarier skulle startas. Från 

Västerås deltog förskollärarna Anna-Lisa Lindgren och Ruth Ahlin som sedan fick de 

utannonserade tjänsterna vid seminariet (Ahlin, Årskrönika 1964 -1984, Bilaga 2). 

I Västerås hade man sedan länge önskat få ett seminarium till staden. 

Länsskolinspektör Sven Zetterlund hade bland annat uppvaktat de statliga myndig-

heterna om att förlägga förskollärar- som lågstadielärarutbildning till Västerås 

(Charlie Thunberg, 1993, Bilaga 1). Staden kunde erbjuda lämpliga lokaler. 

Förskoleverksamheten var under utbyggnad och kommunens barnstugechef Maj 

Blombäck var en progressiv och omtyckt pedagogisk ledare för den pågående 

utvecklingen. Därmed fanns goda förutsättningar för övningsinstitutioner för 

lärarkandidaterna.  
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Seminariets första rektor, fil.mag. SvenBertil Magnusson utnämndes i konselj 29 juni. 

Han hade rekryterats från en adjunktstjänst vid folkskoleseminariet i Haparanda. 

Rektor hade då två månader för planering av den kommande verksamheten. Den första 

årskullen, antagen av Skolöverstyrelsen, kallades till upprop 31 augusti 1964. 

 

Ett seminarium växer fram 

Rektor Sven Bertil Magnusson ger här några minnesintryck och reflektioner om 
utvecklingen fram till 2014. 
 
Med det nu långa tidsavståndet till förskoleseminariets tillkomst är det lätt att 
överbetona de blygsamma betingelserna. Den korta förberedelsetiden, den kärva 
budgeten och den minimala personalbesättningen nödvändiggjorde en strikt 
planering. Men de begränsande förutsättningarna kunde ändå inte överskugga de 
många positiva faktorer som medverkade till en lyckosam start. 
 
Kommunens kraftiga utbyggnad av barnstugeväsendet hade uppmärksammats på det 
nationella planet och bidrog till att ett nytt seminarium förlades till Västerås. Under 
barnstugechefen Maj Blombäcks ledning hade barnomsorgsverksamheten utvecklats 
såväl kvantitativt som kvalitativt. Länsskolinspektören Sven Zetterlund var pådrivande 
i ansträngningarna att bredda länets utbildningsutbud, och kommunalpolitikern 
Birger Grip löste på ett välvilligt och obyråkratiskt sätt de praktiska problemen. 
 
I Korsängsskolan, som blev utbildningens första hemvist, skapade den unika 
familjekonstellationen Petterson (pappa Folke, vaktmästare, mamma Ingeborg, 
bespisningschef och sonen Lennart, rektor för grundskoledelen) en trivsam atmosfär. 
 
Av utomordentlig betydelse för seminariets start var rekryteringen av personal. Som 
framgår av rapporten besattes de första heltidstjänsterna i förskolemetodik av Anna-
Lisa Lindgren, Ruth Ahlin och (från andra läsåret) Ann-Margret Eneborg. De kvarstod 
i tjänst fram till sin pensionering och präglade genom sina gedigna erfarenheter och 
personliga kvaliteter många årgångar av yrkesutövare i förskolan.  
 
En lång rad välkvalificerade timlärare berikade utbildningen liksom en hängiven 
handledarkår, som i många fall blev mönsterbildande för de nya kollegerna. En 
outtröttlig servicestab underlättade arbetet och tillvaron i skollokalerna. Många 
inspirerande bidrag gavs av tillfälliga föreläsare, som Tomas Tranströmer, Inger och 
Lasse Sandberg samt en lång rad författare och pedagoger. 
 
Kungl. Skolöverstyrelsen, som var tillsynsmyndighet de första åren, bemötte 
nykomlingen med välvilja och förtroende. Vi fick stå värd för en metodik-
lärarutbildning och genomförde två rikssymposier för förskollärarutbildare. I 
samarbete med SIDA utarbetade vi material för internationalisering i förskolan med 
exempel från Kenya och Latinamerika. I två år delegerade SÖ riksantagningen av nya 
elever och en utredning om varierande gruppstorlekar i utbildningen, det s.k. Trump-
systemet, genomfördes. Genom den aktiva rektorsföreningen initierades 
samverkansprojekt och ett rikt utbyte av studiebesök och föreläsningar förekom.  
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Inspirerade av förnämliga traditioner inom barnpedagogiken, såsom Fröbelseminariet 
och Alva Myrdals Socialpedagogiska seminarium, men också genom ett nyvaknat 
intresse, mycket till följd av Barnstugeutredningens arbete, formade så 
förskoleseminariet i Västerås en utbildningspolicy. I känslan av att delta i ett 
uppbyggnadsarbete prövades nya idéer och handlingslinjer. Samarbetsandan mellan 
lärar- och elevkår fördjupades. De kreativa och estetiska ämnena fick stort utrymme 
och den praktiska inriktningen mot verksamhet inom förskolan förberedde 
kandidaterna väl för den framtida insatsen. 

Då nu ett halvt sekel tillryggalagts och många yrkesutövare genomfört en lång och 
förtjänstfull gärning bland generationer av barn, kan utbildarna möjligen våga tro att 
grundvalarna visat sig hållbara. Vid gruppernas regelbundna jubileumsträffar har 
dylika kommentarer ofta framförts, och de kan väl anses ha beprövad trovärdighet. 

I tretton år bedrevs utbildningen i förskoleseminariets regi. Under tiden tillfördes 
fritidspedagogutbildning, genom att den kommunalt arrangerade linjen införlivades. 
När högskolan startade år 1977 blev lärarutbildningen den största enheten i Högskolan 
Eskilstuna/Västerås. Övergången till akademisk utbildning motsågs med förväntan. I 
förhandsdiskussionerna hade inte en akademisk linje varit ett självklart alternativ – 
även yrkesskolorna hade förespråkats som hemvist för förskollärarutbildningen. 
Tillgången till förstärkt teori and forskningsanknytning i den nya högskolan var dock 
attraktiva skäl för ett inlemmande i högskoleväsendet. 

I början oroades möjligen den lokala högskoleledningen av lärarutbildningens 
numerära dominans, eftersom kommunalpolitikerna i industri-städerna Västerås och 
Eskilstuna odlade drömmen om en fullskalig teknisk högskola. Den nya institutionen 
för förskollärar- och fritidspedagogutbildning valde att inte utnyttja sin övervikt och 
kom gradvis att accepteras – särskilt som den medförde resurser i boet och därmed 
kunde bidra till att utveckla ett attraktivt och ändamålsenligt kursutbud.  

Vid ett tillfälle lades linjen ned, trots att behovet av lärarutbildning och fortbildning är 
uppenbart i de primära upptagningsområden som de två värdlänen utgjorde. Nu intar 
den pedagogiska sektorn åter sin plats och möter med stolthet och glädje framtiden 
som medlem i högskolefamiljen. 

Västerås 21 augusti 2014 SvenBertil Magnusson 
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Förskoleseminariet på Runebergsgatan 

Förskoleseminariet inrymdes i Badelundaflygeln på Korsängsskolan, en låg- och 

mellanstadieskola på Runebergsgatan, Malmaberg. Västerås kommun hyrde därvid ut 

lokalerna till Kungliga Byggnadsstyrelsen. Flygelbyggnaden renoverades av Västerås 

kommun och stod färdig att användas lagom till uppropet av de första seminaristerna. 

Sommaren 1965 tillkom ytterligare undervisningslokaler och en samlingssal. 

Seminariet använde Korsängsskolans gymnastiksal för undervisning i rytmik och 

skolbespisning kunde erbjuda luncher för lärare och seminarister, mot en mindre 

avgift.  

Korsängsskolans vaktmästare som hade tjänstebostad i ett vackert hus på skolgården 

delade sitt uppdrag mellan grundskolan och förskoleseminariet under seminariets 

första år.  Seminariets bibliotek byggdes upp från grunden, 350 band köptes in, främst 

inom området barnpsykologi. Det var seminarielärare Ruth Ahlin som hade ansvaret 

för biblioteket inledningsvis medan bibliotekskunskap gavs av stadsbiblioteket. 

Invigningen av det nya seminariet skedde den 3 december 1964 på inbjudan av 

Västerås drätselkammare. Från Kungliga Skolöverstyrelsen deltog skolrådet Bertil 

Junel samt skolkonsulent Karin Strömberg-Lind. Skolrådet Junel liksom 

kommunalrådet Gustaf Olsson invigningstalade. Seminariekören sjöng svenska 

folkvisor tillsammans med sångerskan och musikläraren Birgitta Samuelsson. Rektor 

framförde seminariets tack till alla som möjliggjort seminariets start. Vid den 

efterföljande tesupén talade bland andra elevkårens ordförande Ans Coumo.  

Lärarkollegiet 1964-1965 
Rektor SvenBertil Magnusson utnämndes för perioden 1 juli 1964 till utgången av juni 

1967. I hans uppdrag låg att tillsätta ämneslärare på timbasis och därutöver kansli- och 

bibliotekspersonal liksom vaktmästar- och städpersonal. I tjänsten ingick därutöver  

30 % undervisningsskyldighet. 

Kungliga Skolöverstyrelsen SÖ förordnade personal till seminariernas fasta lärar-

tjänster.  Det skulle finnas seminarieläkare och seminariesköterska förordnade av SÖ 

som också bestod kostnaderna. Det var med hänsyn till att seminaristerna under sin 
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utbildning var i kontakt med små barn, som den förebyggande hälsovården med 

återkommande hälsokontroller var av särskild vikt (SOU 1960:33).  

 

Från 1 augusti 1964 anställdes förskollärarna Ruth Ahlin och Ann-Lisa Lindgren som 

”extra ordinarie seminarielärare”. 1965 anställdes också seminarielärare Ann-Margret 

Ehneborg. De tre seminarielärarna var själva utbildade inom olika seminarie-

traditioner, Anna-Lisa vid seminariet i Uppsala, Ruth vid Fröbelseminariet i 

Norrköping och Ann-Margret vid Socialpedagogiska seminariet i Stockholm.  

 

 

Ämne  Titel Befattningshavare 
Rytmik Gymnastikdirektör Barbro Carli 
Psykologi Fil. kand, bitr. psykolog Ethel Ekelin 
Frivillig instrumentalmusik Förskollärare Eva Eriksson 

Tal- och röstvård Förskollärare, talpedagog 
Marie-Louise 
Eriksson 

Slöjd Slöjdlärare Inge Henriksson 
Samhällsorientering och social 
barnavård Socionom Gurli Borg-Kahn 
Hygien och medicinsk barnavård Med. lic. Olof Lannsjö 
Bibliotekskunskap Fil .mag., bibliotekarie Kerstin Linderberg 
Bibliotekskunskap Fil. lic., landsbibliotekarie Helga Lindsten 
Mentalhygien Fil. lic, psykolog Margareta Machl 
Handhavande av tekn. hjälpmedel Folkskollärare Karl-Gustav Norlén 
Musik Musikdirektör Birgitta Samuelsson 
Målning och modellering Konsulent Erik Segerberg 

Målning och modellering Teckningslärare Stina Segerberg 
 

Figur 2 Ämnen och lärare läsåret 1964 – 1965 förordnade för timanställning av rektor 
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Ämne  Titel Befattningshavare 

Psykologi, barnobservationer o 
mentalhygien 

Fil.lic. (ht)         
Fil. mag från vt 

Susanne Taha      
Gunnel Unosson 

Pedagogik, förskolepedagogik, 
institutionskunskap Seminarielärare Ruth Ahlin

Förskolepedagogik Seminarielärare
Ann-Margret 
Eneborg 

Förskolepedagogik, 
institutionskunskap Seminarielärare Anna-Lisa Lindgren 
Naturstudier Adjunkt Bengt Alvén
Samhällsorientering och social 
barnavård Socionom Gurli Borg-Kahn
Hygien och medicinsk barnavård Med. lic. Olof Lannsjö 

Barnpsykiatri Överläkare
Viveka Lagercrantz- 
Hallberg 

Psykologi, etik, svenska Rektor 
SvenBertil 
Magnusson 

Frivillig instrumentalmusik Pianopedagog Miriam Lundkvist 

Tal- och röstvård Förskollärare, talpedagog 
Marie-Louise 
Eriksson 

Slöjd Slöjdlärare Inge Henriksson
Rytmik Gymnastikdirektör Gun Sandborgh
Handhavande av tekn. hjälpmedel Konsulent Karl-Gustav Norlén 
Musik, tal- och röstvård Musikdirektör Birgitta Samuelsson 
Målning och modellering Konsulent Erik Segerberg 

Målning och modellering Teckningslärare Stina Segerberg

Figur 3 Ämnen och lärare läsåret 1965 – 1966 

Flera av de lärare som rekryterades under de första åren kom att vara läroanstalten 

trogna i många år. Pedagogik/psykologiläraren liksom seminarielärarna var 

förordnade på heltidstjänster av SÖ och arbetade därefter fram till sin pensionering. 

Timlärarna i slöjd, rytmik, naturstudier och samhällsorientering förordnades för del- 

och heltidstjänster, allteftersom seminariet gavs ett utökat uppdrag. 

Pedagogik/psykologilärarna benämndes från mitten av 1970-talet, adjunkter.  Efter 

1977 kom flertalet av lärarna att förordnas på adjunktstjänster vid högskolan. Ethel 

Forsback anställdes som städerska 1964, arbetade därefter som vaktmästare på 

seminariet och senare i en administrativ tjänst vid högskolan till sin pensionering 

1998. 
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Rektor hade i olika perioder utlandsförlagda uppdrag för SIDA. Vikarierande rektorer 

under hans tjänstledigheter var exempelvis Evald/Charlie Thunberg mellan 1969-1971 

och Gun Sandborgh under 1973-1975. 

Förskoleverksamhet under expansion 

Det var den förväntade expansionen av förskoleverksamheten under 1960-talet som 

föranledde utbyggnaden av förskoleseminarier. Ruth Ahlin (1983) berättar i sin 

tjugoårskrönika att man under 1963 i såväl fackpress som i dagstidningar kunde läsa 

om en förväntad och omfattande utbyggnad av förskoleverksamhet liksom av 

utbildningen till förskollärare. Frågan om förskolan berörde hela samhället eftersom 

de stora årskullarna från 1940-talet kommit i barnafödande åldrar och födelsetalet 

ökade avsevärt. Allt fler kvinnor med barn i förskoleåldrarna förvärvsarbetade och 

behovet av barntillsyn påtalades inte bara av kvinnoorganisationerna utan också av 

LO, andra arbetstagarorganisationer, arbetsgivare, föräldrar och politiker. På 

internationella kvinnodagen krävdes ”daghem åt alla”. 1963 skedde en kraftfull 

höjning av stadsbidragen till dag- och fritidshem med en fördubbling av antalet platser 

(Johansson & Åstedt, 1996).  Barnomsorgen var i högsta grad en brinnande politisk 

fråga och regeringen tillsatte 1968 en grupp på sju sakkunniga att utreda frågor om 

barnstugeverksamheten (SOU1972:26). Gruppen benämndes med sitt uppdrag - 1968 

års barnstugeutredning.  

Barnstugeutredningen 

1968 års barnstugeutredning fick tilläggsdirektivet 1972 att utreda ”konsekvenserna 

för personalutbildning vid ett förverkligande av utredningens förslag”.  Utredning kom 

helt att påverka utformningen av såväl förskolepedagogiken som den nya högskolans 

förskollärarutbildning. 

Utredningens förste ordförande var statssekreterare, sedermera statsminister, Ingvar 

Carlsson. Övriga sakkunniga hade valts utifrån såväl politisk som professionell tyngd 

inom förskoleområdet. Väl kända personer som barnavårdsdirektören i Stockholm 

Karl-Erik Granath liksom riksdagsledamoten Blenda Ljungberg var inriktade mot 

social barnavård.  Sakkunnig Åse Gruda Skard, adj. professor vid psykologiska 

institutionen Oslo universitet, skrev bilagan om lek i Förskolan del 1 (SOU 1972:26). 

Andra sakkunniga var skoldirektören i Västerås Lennart Orehag, utbildnings-
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sekreterare vid Svenska Facklärarförbundet Carl-Eric Sandblad och ombudsmannen i 

Svenska kommunalarbetarförbundet Elin Mossberg. Biträdande ordförande i Sveriges 

förskollärares riksförbund Gunnel Carlsson biträdde kommittén som expert. 1968 års 

Barnstugeutredning utgav en diskussionspromemoria 1971, och tre olika betänkande 

Förskolan del 1 och 2 (SOU1972:26 och 27) samt Utbildning i samspel (SOU 1975:67).  

Barnstugeutredningen kom att påverka och ge riktlinjer för förskoleverksamheten och 

förskollärarutbildningarna såväl innehållsmässigt-pedagogiskt som organisatoriskt-

strukturellt.  Förskollärarutbildningen blev påtagligt influerad både då det gällde 

nomenklaturen som synen på barns utveckling, val av pedagogiska teorier och 

arbetssätt.  Exempel på det var arbetet i arbetslag och dialogpedagogik. Det var 

arbetssätt som redan förekom inom såväl förskola som förskoleseminarium men som 

med barnstugeutredningen gavs teoretiska och praktiskt pedagogiska referenser. 

Västerås, där lärarkandidaterna gjorde sin praktik, låg väl framme då det gällde 

förskolans utveckling. Bland annat pågick olika projekt såsom FLM-skolor – förskola 

Lågstadium och Mellanstadium där barn, elever lärare arbetade med stationssystem 

och samverkan mellan stadier.  Förskoleseminariet i Västerås uppfattades som ett 

lärosäte i framkant. 

Skolöverstyrelsens studieplaner för förskollärarutbildningarna 

För att garantera en nationell standard på Sveriges förskollärarutbildning gav SÖ ut 

studieplaner. 

Prop. 1976/77: 76 

Undervisningen i den tvååriga utbildningen omfattar ca 2 300 lek-
tionstimmar varav ca 900 timmar utgör praktik. De i utbildningen in-
gående ämnena kan indelas i följande grupper med avseende på målet 
för undervisningen: pedagogik, metodik, praktik och skapande verk-
samhet. Pedagogikundervisningen omfattar psykologi, allmän peda-
gogik, barnobservationer, barnpsykiatri och mentalhygien. 
Studieplanen i skapande verksamhet omfattar undervisning i 
dramatiskt skapande, rytmik, musik samt bild- och formarbete. 
Förutom nämnda ämnesgrupper finns ytterligare ett antal teoretiska 
ämnen: svenska, samhällsorientering och social barnavård, 
naturstudier, hygien och medicinsk barnavård samt etik. 

Figur 3 Prop. 1976/77:76 
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För vart och ett av utbildningens ämnen eller ämnesgrupper fanns anvisningar om 

såväl mål som innehåll och verksamhetsformer.  Studieplanerna innehöll också 

uppgifter om gruppstorlekar och antalet undervisningstimmar. Kostnadstäckning för 

den i studieplanen angivna omfattningen av undervisningen var garanterad av SÖ. 

Under ämnesstudier ingick Svenska, Röst- och talvård, Samhällsorientering och social 

barnavård, Hygien och medicinsk barnavård, Etik, Naturstudier och Skapande 

verksamhet. Varje ämne hade angivna mål, anvisningar för studiekursernas innehåll 

liksom generella och specifika anvisningar. Det förekom målformuleringar som gällde 

lärarkandidatens personlighetsutveckling med anknytning till uppdraget att arbeta 

med barn i förskolan. Ett sådant exempel utgör beskrivningen av anvisningarna för 

skapande verksamhet.  

Skapande verksamhet  

I studieplanernas (SÖ 1.12.70) allmänna anvisningar utgjorde dramatiskt skapande, 

rytmik, musik liksom bild- och formarbete ett blockämne. Det angavs att ämnet hade 

en fundamental betydelse för en allsidig personlighetsutveckling hos lärarkandidat-

erna och som en följd därav en viktig roll i förskolorna.   

Under Mål anges att utbildningen har till uppgift  

att i olika aktiviteter frigöra och utveckla lärarkandidaternas personliga 

  uttrycksmöjligheter 

att öka lärarkandidaternas självkännedom, självkänsla, konstruktiva fantasi, förmåga till 

kommunikation och samarbete och ge dem kännedom om tekniker, material och 

arbetsmetoder i skapande verksamhet 

att göra lärarkandidaterna medvetna om den skapande verksamhetens betydelse för 

 barnens personlighetsutveckling, samt 

att bidra till att lärarkandidaten i sitt kommande yrke tillvaratar barns spontana uttryck 

och kan stimulera till skapande verksamhet i barngruppen (a.a. s. 56) 
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Bild 2 STUDIEPLAN - förskollärarutbildningen SÖ 1.12.1970 
Timfördelning över studieterminerna 

Pedagogik, metodik och praktik var undervisningstunga ämnen i 1960 – 1970-talens 

förskollärarutbildning visar förskollärarutbildningens studieplaner.  
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Studieplan i pedagogik 

Pedagogiken innefattade vad som benämndes studiekurser i Psykologi, Allmän 

pedagogik, Barnobservationer, Mentalhygien och Barnpsykiatri. Målen för 

pedagogiken uttrycktes med begrepp som kunskaper som skulle ge ”utgångspunkter 

för praktiskt pedagogiskt handlande” och ”öka förståelsen för..”  

Andra exempel på mål är  

att mot bakgrund av en kortfattad framställning av några väsentliga pedagogiska 

utvecklingslinjer ge perspektiv åt den aktuella debatten inom såväl förskolefostran 

som skolundervisning nationellt och internationellt 

att bibringa lärarkandidaterna goda observationsmetoder och genom direkt observation av 

barn -enskilda och i grupp- sammanföra de teoretiska momenten av ämnet med den 

metodiska och praktiska delen av utbildningen 

att bidra till ökad mognad och självkännedom och därigenom göra de blivande lärarna 

bättre rustade att möta problem av skilda slag i det kommande yrkesarbetet 

Studiekursen i psykologi innefattade studieteknik, allmän psykologi och inlärning, 

utvecklingspsykologi samt elementär statistik. I studiekursen Allmänpedagogik 

ingick kursmoment som undervisningsmetodik, pedagogiska problem och 

internationell utblick.  

Studieplan i metodik  

Förskollärarutbildningens studieplan (SÖ:s timplan 27.5. 1970)  för metodik inne-

fattade Förskolestadiets metodik och Tekniska läromedel. Under Mål anges att 

utbildningens uppgifter under sju punkter     

att ge kunskap om förskollärarens arbetsuppgifter och de förutsättningar under vilka 

 förskolläraren har att utföra sina arbetsuppgifter 

att ge anvisningar om hur samarbetet mellan hem och institution bör fungera, belysa de olika 

institutionsformernas speciella uppgifter som komplement till skilda hemmiljöer och 

familjesituationer samt betona vikten av att institutionerna utgör en väl anpassad och 

samverkande del av barnets totala uppväxtmiljö 

att göra lärarkandidaterna väl förtrogna med de institutionsformer, där de som förskol- 

lärare kan komma att utöva sitt yrke och ge dem kunskaper om planeringen och 

organisationen av institutionerna 

att klargöra metodikämnets anknytning till övriga ämnen och ge anvisningar om olika 
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 arbetssätt och arbetsformer i barnarbetet 

att ge insikt om hur barn i förskoleåldern kan få utvecklingsmässigt motiverad 

stimulans samt möjligheter att integrera intellektuella, motoriska, emotionella och 

sociala erfarenheter 

att genom grupparbete och diskussion ge lärarkandidaterna träning i pedagogisk debatt, så 

 att de genom förskollärare kan genomföra samma arbetssätt bland föräldrarna, samt 

att stimulera lärarkandidaten till självständigt tänkande och samtidigt ge dem kännedom 

om olika uppfattningar, som är rådande då det gäller uppfostran, varvid det 

demokratiska uppfostringsprogrammet bör ägnas särskild uppmärksamhet 

Det är tydligt att målen genomgående knöt an till det kommande uppdraget som 

förskollärare. Metodikens didaktiska anslag förtydligades genom uppdraget att 

tydliggöra hur andra ämnen skulle bidra till arbetet med barnen.  Det var 

metodiklärarens uppgift att hjälpa lärarkandidaterna att koppla teori och praktik, att 

utveckla pedagogisk kompetens och få insikter om yrkesrollen. De studiekurser som 

skulle ge förutsättningar att nå målen var Förskolläraren, Institutionen, Barnet, 

Barnet i institutionen, Aktivitet och arbetssätt och Barnet i samhället. 

Tekniska hjälpmedel 

Studieplanen i tekniska hjälpmedel angav mål som handlade om förtrogenhet med 

teknisk apparatur och utvecklingen av kunskaper om hur man framställer enklare 

media. Den tekniska apparaturen kunde vara nog så komplicerad. 

Bild 3 visar praktiskt handhavande av ett episcop och en stencileringsapparat 
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Studieplan i praktik 

Studieplanen i praktik anvisade från 1970-talet såväl former som omfattningen av 

utbildningens auskultationer och praktik. Under auskultationen kunde lärar-

kandidaten följa arbetet på förskolor, lågstadium, fritidshem och specialinstitutioner. 

Under auskultationen gjordes också barnobservationer och auskultationsläraren 

förväntades att i samverkan med metodikläraren ansvara för att lärarkandidaterna fick 

en god inblick i olika former av pedagogisk verksamhet av relevans för förskollärar-

rollen. 

Praktiken skulle planeras utifrån lärarkandidatens tidigare erfarenheter av förskola så 

att utbildningen på så sätt kunde ge ultimata erfarenheter och möjlighet till utveckling. 

Praktiken var handledd och innefattade undervisningsövningar. Handledaren fick viss 

ersättning för merarbete, som den undervisning i praktikmetodik som lärarkandidaten 

hade rätt till, samt för handledarmöten och annan samverkan på seminariet. Analys 

och utvärdering var viktiga moment eftersom lärarkandidaten skulle tränas att 

utvärdera och motivera planeringen och genomförandet av sitt arbete. Metodikläraren 

och handledaren ansvarade för att det fördes kontinuerliga samtal där lärarkandidaten 

fick konkret och nyanserad återkoppling på sina insatser för att ges möjligheter till 

utveckling. 

Eftersom metodikläraren följde lärarkandidaterna genom hela utbildningen och 

mötte handledarna vid handledarutbildningar och konferenser fanns det möjlighet 

till uppföljning och bedömning av de praktiskt pedagogiska erfarenheter som gjordes. 

Studentgruppen 

De första åren har seminariet ”elever” eller ”seminarister”. Från och med verksamhets-

berättelsen för 1966-1967 kom benämningen ”lärarkandidater”. 

Förkunskapskrav 

För att bli antagen till förskollärarutbildningen var kravet lägst godkända betyg från 

nioårig grundskola, barnskötarutbildning alternativt 16 veckors erfarenhet av 

spädbarnsvård, familjepraktik samt 16 veckors praktik i förskola. Kravet på 

barnskötarutbildning/spädbarnspraktik togs senare bort (Regeringens proposition 

1976/77:76).  
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Förskollärarutbildningen var den enda lärarutbildning som hade krav på förpraktik. I 

Förskollärarutredningen (SOU 1960:33) poängterades att förpraktiken behövde vara 

ett fortsatt krav då det gav möjlighet att pröva de sökandes personliga lämplighet för 

yrket. Utredningen framhöll också att seminarieeleverna behövde ha en 

”tillfredsställande teoretisk underbyggnad för att kunna följa undervisningen särskilt i 

psykologi och pedagogik. Därför ska sökande med endast grundskolebehörighet, 

gällande ämnena modersmål, historia med samhällslära samt biologi med hälsolära 

uppvisa betyg på lägst den nivå som berättigar till inträde i gymnasieskola.” 

Prop. 1976/77: 76 

2.1.1 Förskollärarutbildningen 

Inom det reguljära utbildningsväsendet bedrivs 
förskollärarutbildning i två former. Den ena är tvåårig och avsedd för 
sökande som kommer direkt från ungdomsutbildningen. Fr.o.m. 
nuvarande budgetår anordnas även en tvåspråkig förskollärar-
utbildning för arbete bland invandrarbarn. Den andra 
förskollärarutbildningen, som omfattar 50 veckor, är avsedd för 
sökande med barnskötarutbildning och yrkeserfarenhet från förskola. 
För tillträde till den tvååriga utbildningen krävs bl. a. dels att den 
sökande har grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper eller 
uppfyller de krav som anges i 2 eller 5 § kungörelsen (1966:24) om 
grundskolans kompetensvärde, dels att han/hon under ledning av 
utbildad personal har arbetat eller praktiserat under en 
sammanhängande tid av minst 16 veckor vid barnstuga, annan 
barnavårdsanstalt eller annan institution för barn. 

/…./ 

50-veckorsutbildningen av barnskötare till förskollärare började som 
en försöksutbildning på barnstugeutredningens initiativ. 
Utbildningen överensstämmer i fråga om mål och inriktning med 
utredningens förslag. Även timplanen är uppbyggd med utgångspunkt 
från utredningsförslagen. 

Inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen bedrivs en 42-veckors 
förskollärarutbildning, som är avsedd för arbetslösa akademiker med 
betyg i vissa beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen har 
inrättats i samråd mellan arbetsmarknadsstyrelsen och SÖ. Mål och 
riktlinjer är desamma som för den reguljära förskollärarbildningen. 

I en odaterad arkiverad internrapport om verksamheten (Förskoleseminariet i 

Västerås, troligtvis från 1973) kan man läsa att de som antagits genomsnittligt hade 11 
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års skolgång och att medelåldern vid antagningen var 26 år.  Kvotering hade skett 

utifrån skolformer, två- respektive treårigt gymnasium, folkhögskola respektive 

grundskola. Antagningspoängen vid förskoleseminariet i Västerås låg över genom-

snittet nationellt sett när det gällde samtliga skolformer, utom folkhögskola där den 

motsvarade riket i övrigt.  

 

Seminarieelever respektive lärarkandidater åren 1964 - 1977 

Med det statliga seminariet följde att ansökningar gjordes centralt en gång om året till 

Skolöverstyrelsen som också genomförde antagningen. I juli månad kom meddelande 

från Skolöverstyrelsen Byrå L1 på förtryckt dokument:  

”Härmed meddelas att ni (ett inte var överstruket) kan beredas plats 

vid förskoleseminarium    …… ” (orten skriven för hand) 

 

1964 gjordes en central antagning av 60 elever till två klasser i den två-åriga 

utbildningen vid förskoleseminariet i Västerås, ett av de dåvarande 11 seminarierna. 

Eleverna kom från hela Sverige och medelåldern var 22 år. Den äldsta av de antagna 

var 27 år och den yngsta 19 år.  Av en arkivlista med uppgifter om hemort gällande en 

av klasserna framgår att fem kommer från Västmanland, tre från Sörmland, tre från 

Stockholms län, två från vardera Dalarna och Uppland, en deltagare kommer från 

Jakobstad i Finland, övriga fjorton från olika orter från Östersund i norr till Malmö i 

söder. Det framgår att också seminarister från Södermanland flyttade till Västerås för 

sina studier.  

 

De första sex åren är samtliga studerande kvinnor. Det är först 1970 som den första 

manliga lärarkandidaten antas vid förskoleseminariet i Västerås. 1975 är nära 10 

procent av lärarkandidaterna män. Det finns inga uppgifter i högskolans arkiv om hur 

stort söktrycket var till utbildningen under de första åren. En privat notering visar att 

3500 sökte förskoleseminarium våren 1967 och att 1100 antogs.  

 

Seminariets lokaler på Korsängsskolan byggs ut 

 1969 tog seminariet i Västerås emot 90 lärarkandidater d.v.s. tre klasser per år. 

Skolöverstyrelsen beslutade 1970 om intag av sex klasser om året vilket innebar att 
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sammanlagt tolv klasser undervisades vid Västerås förskoleseminarium.  Detta 

föranledde seminariets ledning att kräva om- och tillbyggnad av lokalerna. 

 

Bild 4 Korsängsskolans tillbyggnad 1970 

 

När de nya lokalerna stod i bruk 1972 beslutade Skolöverstyrelsen att Västerås endast 

skulle ha åtta klasser, d.v.s. ett intag om fyra klasser per år.  



  28 
 

 

Seminariets sista termin, våren 1977 fanns nio klasser, 270 lärarkandidater, i den 

tvååriga förskollärarutbildningen.  Under vårterminen hade det gjorts en utökad 

antagning med ytterligare en klass jämfört med tidigare terminers tvåklassintag. 

Därutöver genomgick 24 lärarkandidater en förkortad ”särskild” förskollärar-

utbildning för barnskötare. Dessa lärarkandidater slutförde därmed sin utbildning 

parallellt med de studerande som kom att tas in vid förskollärarlinjen på högskolan 

Eskilstuna Västerås höstterminen 1977. På Korsängsskolan gick under våren 1977 

också 38 studerande på en tvåårig fritidspedagogutbildning och 24 studerande i en 

”särskild” förkortad fritidspedagogutbildning. 

 

Seminariemiljö 
Efter informationen om antagningen från SÖ kom information från förskoleseminariet 

och från 1965 medföljde också information från och med presentation av elevkåren. 

Rektor bifogar ett personligt handskrivet brev som exempelvis brevet från 1966:  

Förskoleseminariet i Västerås 

 10 VII. 1966 

 

 Till en ny lärarkandidat 

Att göra en ny bekantskap kan vara ett spännande äventyr. Det kan börja helt 

trivialt: ett nytt namn att lära sig, ett utseende att lagra i synminnet. Kanske en 

ny bostad att vänja sig vid, en trakt att upptäcka. 

Så småningom upplever man tjusningen att tränga bakom de yttre detaljerna – 

finna att tingen och människorna har en insida. 

Till slut känner man sambandet med det som en gång varit nytt och främmande: 

man har själv blivit en del av enheten, påverkas och påverkar i en ömsesidig 

generositet. 

Så är också mötet med en ny skola. 

Det kan börja med osäkerhet inför en ny fas i utbildningen och med krampaktiga 

försök att smälta in i nya förhållanden. Men oftast fortsätter utvecklingslinjen 

fram till den stimulerande upptäckten av skolans innersta: dess syfte och anda. 

Trots allt som väntar – av hårt studiearbete och personligt medansvar men också 

öppen och glad samarbetsanda – hälsar jag varmt välkommen 

   Er 

   SBertil Magnusson 
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Med det stora antalet nya studenter vid varje antagningstillfället under 1970-talet fann 

seminarieledning andra vägar till personligt bemötande. Tonen i breven blev en annan, 

lite humoristisk snarare än filosofisk som i brevet ovan. Vid inskrivningen fick de nya 

lärarkandidaterna anvisningar om ett system där de vid olika stationer träffade 

seminariets rektor, sina faddrar och kontaktlärarna. Vid en mer formell station visade 

man upp originalbetyg, lämnade läkarintyg och kataloguppgifter, samt fick 

skåpnycklar. Vid ännu en station var det fotografering och vid angiven tidpunkt hölls 

en gemensam informell samling.  På kvällen inbjöds till öppet hus med syftet att den 

nya lärarkandidaten skulle känna sig hemma i lokalerna, såväl verkstäder som 

bibliotek och träffa övriga lärarkandidater. 

 

Stimulerande studier i en medvetet formad miljö 

Ett odaterat dokument som finns i arkivet visar rektor SvenBertil Magnussons 

pedagogiska intentioner. Dokumentet har möjligen upprättats och presenterats för 

deltagarna i den seminarielärarutbildning som gavs vid seminariet våren 1969. 

Ordvalet indikerar också att det kan ha presenterats för lärarutbildare och/eller 

studenter under 1970-talet.  

 

 

 

 
Bild 5 Pedagogiska intentioner 
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Bild 6 Pedagogiska intentioner 

 

Seminariets undervisning genomfördes måndag t.om fredag från klockan åtta till fyra 

på eftermiddagen och på lördagar till lunchtid.  På Korsängsskolans bottenplan fanns, 

förutom verkstäder för bild- och formarbete, ett rymligt dagrum Synapsen med kök till 

lärarkandidaternas förfogande. På 1960-talet var rökning tillåtet och för ickerökare 
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fanns ett mindre dagrum, med tidskrifter och TV, på tredje våningen bredvid 

biblioteket. Korridoren kallades Förlängda märgen.  På andra våningen fanns ett 

samlingsrum Bryggan som vid behov kunde rymma samtliga lärarkandidater. 

Samlingssalen i nybyggnaden kom att heta Forum.  

 

Seminariet var en social miljö där lärarkandidaterna tillbringade inte bara studietiden 

utan också delar av fritiden. Många bodde i inackorderingsrum eller i mindre 

lägenheter vilket gjorde att grupparbeten och andra studieuppgifter utfördes i 

seminarielokalerna också kvällstid. Rektor, lärare och lärarkandidaterna bjöd in till 

olika former av sociala aktiviteter. Det ordnades öppet hus för allmänheten (Bild 7a 

och 7b s. 32), exempel på aktiviteter som initierades av lärarkandidaterna. Med det 

gavs erfarenhet av att informera allmänheten som under 1960-talet hade mer 

begränsad kunskap om förskolepedagogiskt arbete.
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Bild 7a och 7b Inbjudan till Öppet hus 
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 Att ordna lokaler efter funktion och trivsel, underhålla, bjuda in till samkväm och 

traditionellt firande under olika teman blev en del av skolningen till förskollärar-

uppdraget. Seminaristerna fick förtroendet att använda lokalerna på fritiden och 

förväntades också att ta ansvar för att lämna dessa i gott skick och med låsta dörrar då 

de lämnade byggnaden. 

 

Studentkåren bidrog till inredning och utsmyckning. Ett exempel är ”Strävan” som 

skapades av lärarkandidaten Kristin Lindell i samverkan med bland andra slöjdläraren 

Inge Henriksson i mitten av 1960-talet.  Skulpturen Strävan (bild 8) var placerad 

utanför Korsängsskolans huvudentré. Strävan kom också att fungera som seminariets 

logotype på interna och officiella brev, informationsblad och rapporter.  

 

 

 

 

Bild 8 Strävan 

Strävan symboliserade lärare, handledare och lärarkandidaters strävan till utveckling 

av verksamheten för barnen i förskolan.   
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Den demokratiska och pedagogiska skolningen 

1960-talets seminariemiljö i Västerås präglades av ett personligt förhållningssätt. 

Varje lärarkandidat hälsades med sitt förnamn från första veckan. Lärarkandidaten 

uppmanades också att tilltala rektor och lärare med förnamn och Du. Det var ett tidigt 

genomförande av den Du-reform som initierats av bland annat Dagens nyheter och 

gjordes känd av chefen för Medicinalstyrelsen Bror Rexed 1967. I seminariets kataloger 

fanns studerande, handledare, lärare och all övrig personal listade. Där angavs förutom 

tjänstetelefoner också hemadresser och privata telefonnummer. Liksom i 

verksamhetsberättelser var samtliga medarbetare, som handledare, gästande 

föreläsare förutom elevkår och teknisk administrativ personal omnämnda och därmed 

synliggjorda med sitt bidrag till utbildningen.  

 

Samverkansorgan vid förskoleseminariet i Västerås 

Av arkiverade verksamhetsplaner framgår att det fanns ett flertal samverkansorgan. 

Några år under 1970-talet var seminariets studentkår aktivt ifrågasättande av 

traditioner och ledningsfunktioner. I ett odaterat dokument upprättat på uppdrag av 

Utbildningsnämnden och undertecknat av lärare och studeranderepresentanter någon 

gång mellan 1974-1975 ges en översikt av seminariets samverkansorganisation. Det 

framgår inte minst av hur uppgifterna formulerades att lärarkandidaterna aktivt 

bevakade sina demokratiska rättigheter. Det var många olika samverkansgrupper där 

17 lärarkandidater utgjorde valda representanter. Förutom vid ämnesplanering skulle 

utbildningen planeras av lärare och lärarkandidater gemensamt (se figur 5 s. 35). 

Dokumentet inleddes med en referens till Kunglig Majestät, motsvarigheten till dagens 

regering.  

Med utgångspunkt från Kungl Maj:t utfärdade riktlinjer. 

”Den grundläggande lärarutbildningen skall 
individualiseras. Den skall primärt ses som ett aktivt arbete 
utfört av varje studerande, planlagt i samverkan mellan 
honom och hans olika lärare och stött av dessas 
undervisning och handledning……” 

”Det bör vara naturligt att de studerande i samverkan med 
lärare och handledare får utöva stort inflytande vid 
planeringen av sin utbildnings form och innehåll”   
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Samverkans-
organ 

Uppgift Lärar-
represent. 

Lärar-
kand. 

Hand-
ledare 

Terminsråd -
sammankallas 
minst 2 
ggr/termin 

Att utgöra en 
institutionaliserad 
tvåvägs-
kommunikation. Att 
kanalisera en 
konkretiserad 
elevopinion. 
Diskussioner 

3 

en av dessa 
väljs t 

ordförande 

4 2 

Utbildningsnämnd 
tillika 
rektorsnämnd 
Rektor ordförande o 
sammankallande en 
gång/månad 

Skall äga beslut i sådana 
frågor, inom 
förskoleseminariets eget 
kompetensområde, som 
avser 
studieförhållanden samt 
utbildningens form och 
innehåll 

4 

samt en 
övrig 

personal 

4 1 

Lärarråd-
klasskonferens 

3/termin 

Bör handlägga 
betygsfrågor samt 
besluta i ärenden 
rörande studerandes 
skiljande från 
utbildningen 

Alla 
tjänstgöran

de lärare 

1 

som 
observatör 

- 

Institutions-
kollegium* 

Institutionsförestånd. 
är sammankallande 
minst 2ggr/termin 

Att behandla frågor som 
berör verksamhetens 
innehåll och 
organisation som 
ämneskonferenser, 
tjänstefördelning, 
anslagsfördelning, 
lokaler, fortbildning  

De lärare 
som ingår i 

institu-
tionen 

8 

två lk från 
vardera 
termins-

grupp 

- 

Ämneskonferens 

Institutionspärm m 
protokoll o lärares 
planering ska finnas 
tillgängligt 

Enskild lärare planerar 
tillsammans med  

Ämnes-
kollegiet 

Samtliga 
lärarkand i 

underv.-
gruppen.  
ev. utses 

represen-
tant 

- 

Handledar-
konferens 

Att behandla frågor som 
berör den praktiska 
utbildningen- 
organisatoriska o 
pedagogiska problem. 
Föreslå betyg 

Metodik-
lärare o 

barnobs.-
lärare 

 Tjänst-
görande 

hand-
ledare  

 

Figur 5 samverkansorgan vid förskoleseminariet under 1970-talet. (* se nästa sida) 
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*De olika institutionerna är  

Pedagogik med ämnena psykologi, barnobservationer, allmän pedagogik, barnpsykiatri, 
mentalhygien, samhällsorientering och social barnavård, hygien och medicinsk barnavård, 
etik 

Metodik med ämnena förskolemetodik, tekniska läromedel, naturstudier, praktik, 
auskultation, svenska 

Skapande verksamhet som innefattade ämnena dramatik, rytmik, musik, 
instrumentalmusik, bild och formarbete, röst och talvård 

 

Lärarutbildningens individualiserade undervisning, möjligheten att påverka och utöva 

inflytande över planering av innehåll och utformning av undervisningen innebar en 

omfattande insats inte minst ifrån lärarkandidaternas sida.  

 

Studieresor 

Studieresor var viktiga utbildningsmoment enligt SÖ:s studieplaner. Syftet var att 

vidga lärarkandidaternas erfarenheter av olika former av barnstugeverksamhet. I 

studieplanen för samhällsorientering och social barnavård framhölls betydelsen av att 

lärarkandidaterna gavs tillfälle att vid studieresor orientera sig om samhällets olika 

institutioner. Planeringen av besöken kunde göras av lärarkandidaterna i samverkan 

med varandra och eller med lärare, som ett led i utbildningen. Enligt SÖ var det 

utbildningsnämnden vid seminariet som, med en pedagogiskt motiverad plan som 

underlag, var det beslutsfattande organet. Bidrag till studieresa utgick med 400 

kronor/klass och studieår. För studieresor utomlands skulle ansökan om bidrag göras 

hos Kungl Maj:t terminen före planerad resa.  

 

Studieresor och studiebesök 1964 -1966 vid Västerås förskoleseminarium 

Under utbildningen gjordes korta och längre studieresor, termin fyra avslutades 

vanligen med en längre studieresa. Under de första åren genomfördes studiebesök på 

olika kommunala institutioner, sociala nämnderna, stadsfullmäktige och rådhuset i 

Västerås. Man gjorde enligt verksamhetsplanerna också besök på ASEA, på 

fångvårdsanstalt och på andra institutioner i anslutning till undervisningen i 

samhällsorientering. Studiebesök och individuella auskultationer som gjordes var på 

”CP-barnträdgården”, ”CP-skolan”, Sofielunds vårdhem för utvecklingsstörda, 
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Gersillaskolan i Kungsör samt vid fritidshem och centrallasarettets barnpsykiatriska 

avdelning. 

 

En tvådagars studieresa genomfördes exempelvis våren 1965 med ett ambitiöst 

program som inleddes på Solbergahemmets läkepedagogiska institut, Järna där man 

fick ta del av föreläsningar om waldorfpedagogik och demonstration av arbetssätt. 

Därefter gjordes besök på förskoleseminariet i Södertälje och dagen avslutades på 

stadsteatern i Stockholm. Andra dagen omfattade besök på Barnpsykologiska institutet 

med information om dess forskningsuppgifter. Vid ett besök på Lärarnas verkstad i 

Björkhagens skola demonstrerades tekniska hjälpmedel. Motsvarande resor gjordes 

påföljande år. 

 

Grupper i årskurs två gjorde resor till Jönköping, Helsingborg, Köpenhamn och 

Helsingfors där man tog del av olika pedagogiska verksamheter och mötte 

förskollärarutbildningar. 
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Bild 9 Inför studieresa till Dalarna (Arkiv) 
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Internationalisering som utbildningsprojekt 

I SÖ:s studieplan för pedagogik ingick kursmomentet Internationell utblick. Enligt 

anvisningarna skulle det handla om samhälleliga åtgärder inom förskolan i Norden och 

några övriga länder liksom en översikt av några andra länders förskoleorganisationer 

och skolsystem. 

 

Det pågående internationaliseringsarbetet vid Västerås seminarium under 1970-talet 

berörde såväl den praktiskt pedagogiska- som den seminarieförlagda utbildningen och 

lärarutbildarna i deras fortbildning. I rektor SvenBertils personliga arkiv finns 

dokumentation av kontakter mellan seminariet i Västerås och olika lärosäten och 

institutioner såväl nationellt som internationellt. De flesta i samband med besök på 

seminariet i Västerås eller vid planering av studieresor på andra orter. Vad som är 

utmärkande är just att såväl lärarkandidater som, lärare och rektor är införstådda och 

medverkar. 

Utvecklingen drevs utifrån en utbildningspolitisk agenda såväl nationellt vid 

lärarutbildningarna som regionalt i det pedagogiska arbetet vid förskolorna. Rektor vid 

seminariet i Västerås hade i flera år arbetat med utbildningsfrågor internationellt för 

SIDA vilket gav dokumenterat engagemang också inom förskollärarkåren.  

 

SIDA:s u-landsmaterial för förskolan 1973 

1973 erbjöds Västerås förskolor att ta del av ”SIDA:s u-landsmaterial för förskolan”. 

Rektor SvenBertil Magnusson skrev i ett informationsbrev (1973-11-02) att intresset 

hade varit mycket stort. Tio förskolor fick under två veckor vardera använda 

”Afrikamaterialet” eller ”Latinamerikamaterialet”.  De förskolor som inte kunde 

erbjudas materialet uppmanades att finna annat ”stoff” gällande de internationella 

frågorna att föra in i barngruppen. I brevet ombads förskollärarna att besvara en 

enkätundersökning om de internationella frågorna i förskolan, som skulle genomföras 

under våren. Materialet hade tagits fram i anslutning till projektresor till Latinamerika 

och Kenya genomförda av en förskollärare och rektor på uppdrag av SÖ och i 

samverkan med Sida.  
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Symposium- Internationalisering av undervisningen 

Sommaren 1976 bjuder SIDA tillsammans med fortbildningsavdelningen vid 

Lärarhögskolan i Malmö in till ett symposium om internationalisering av 

undervisningen i förskollärarutbildningen.  Syftet var att utifrån tankar i 

barnstugeutredningen och i internationaliseringsutredningar försöka att medvetande-

göra: 

 behovet av ökad insikt ifråga om egna attityder och kunskaper relaterade 
till internationaliseringsfrågor 

 behovet av ökat erfarenhetsutbyte ifråga om möjliga vägar till 
internationalisering i förskollärarutbildningen 

(Arkiv - Program för Symposium nr 006/76 Fortbildningsavdelningen 
Lärarhögskolan i Malmö) 

I ledningsgruppen ingick professor Thorbjörn Stockfeldt, Stockholms universitet, 

byrådirektör Rolf Gullstrand SIDA, lektor Lars Sundgren Göteborgs universitet samt 

utbildningsledare och en seminarielärare från Gävle seminarium. Förutom 37 

utbildningsledare och lärarutbildare från förskoleseminarierna i Härnösand, Karlstad, 

Solna, Uppsala, Västerås och Örebro, deltog ”deltagare och handledare inom FMIF, 

Försök Med Internationalisering I Förskolan”. Symposiet genomfördes under en vecka 

i Burträsk med ett ambitiöst program från morgon till kväll med informa-

tion/föreläsningar följt av arbetspass där lärare från olika ämnesområden samverkade. 

Det fanns också en litteraturlista med rapporter och betänkande som deltagarna 

förväntades ha tagit del av före symposiet.  Därefter hade varje lärarutbildning att 

genomföra ”ett internationaliseringsförsök på hemmaplan” bild 10 s. 41.  

 

Arbetslaget från Västerås seminarium avsåg att genomföra en temavecka under hösten 

vid seminariet. Det är slående att de i juni planerade för en temavecka i oktober, en 

temavecka som berörde samtliga lärarkandidater, lärarutbildare, handledare och 

utbildningsledare. Av dokument från planeringsarbetet framgår att en ”representant 

för barnens föräldrar är önskvärd”. Det beräknade resursbehovet var en arbetsvecka, 

vilket kan förmodas vara utöver lagda undervisningstimmar. Temaveckan kom också 

att genomföras i oktober. 

 

Deltagarna i symposiet blev inbjudna till en återsamlingskonferens i Stockholm i mars 

1977. Då avrapporterades och utvärderades de genomförda projekten. Eftersom det var 
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lärarutbildare med schemalagd undervisning så fanns en förfrågan om det var möjligt 

att flytta fredagsundervisning så att konferensen kunde genomföras fredag lördag.  

 

 

 
Bild 10 Programplanering för Internationell temavecka 
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Seminariets internationella temavecka 25-29 oktober 1976 

Enligt programplaneringen (bild 10, s. 41) arbetade deltagarna i tre dagar med 

grupparbeten. Det var en organisation av lärarkandidater från minst åtta klasser 

möjligen också ett antal handledare förutom lärarna. Deltagarna fick välja mellan 21 

föreslagna områden/teman så som  

 internationella förhållanden  
 miljö/ekologi  
 politik/ideologi 
 ny ekonomisk världsordning, 
 svensk biståndspolitik  
 turism 
 kontakt med invandrare i Västerås 
 mat och matvanor  

 

Utifrån individuellt valda intresseområden bildades arbetsgrupper. Det är slående hur 

självständiga lärarkandidaterna förutsattes vara när det gäller såväl gruppindelningen 

som grupparbetet. Anvisningarna nedan tycks ha affischerats som vägledning: 

GRUPPINDELA – en arbetsgrupp bör bestå av 3-7 deltagare, om det är fler, bilda 

undergrupper och överenskom om fördelning mellan olika delfält inom området   

BLANDA gärna deltagare över klass och linjegränser 

UTSE en per grupp till samordnare markeras på deltagarlistan med kryss och telefonnr 

PLANERA arbetet redan nu så ni hinner skaffa fram material och träffa avtal med 

kontaktpersoner. Beställningarna måste sanktioneras av kansliet 

KLOTTRA använd klotterplanket för efterlysningar, meddelanden och gärna korta 

anteckningar om hur arbetet framskrider 

SAMARBETA gärna mellan grupperna. Samordna gärna t ex intervjuer för att inte 

överbelasta resurspersoner 

DELA med er av era upptäckter och erfarenheter. Kanske i form av väggtidningar och 

utställningar i seminariets korridorer. Eller ett kort inslag i fredagens återsamling 

 

På väggarna anslogs information om vilka resurspersonerna var och vad de kunde 

bidra med. Lärare och utbildningsledare fungerade som kontaktpersoner, bidrog med 

kommunikativa uttrycksmedel, med internationella och/eller kulturella erfarenheter.  
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Frågeställningar från gruppdiskussioner 

Lärarkandidaternas gruppdiskussioner med de frågor de själva tecknat ned, ger en bild 

av att problem och frågeställningar i mycket liknar dem som är aktuella också 2014: 

 Hur skall vi kunna bearbeta våra attityder hos oss själva? 
 Hur skall vi få hjälp av andra till detta? 
 Hur skall vi dela ansvaret för barnens attityder? 
 Vad gör vi – vad skulle vi vilja göra – vad är internationalisering? Vad 

tycker vi om internationalisering 
 Kan vi ändra attityder gentemot ex. zigenare och turkar? Hur ställer vi oss 

till agan bland dessa t.ex.? Är förståelse ett fult ord? 
 Hur mycket får eller bör man påverka? 
 Hur medveten är man om den påverkan som man utövar? 
 Hur nå en emotionell kunskap – handling? Vilken kunskap? Vilka 

metoder? Världsideologi? 
 Vad är internationalisering? (gruppen har gjort nedanstående 

uppställning) 

Förståelse Gemenskap Likheter Kunskaper 
Erfarenheter Skapande 

verksamhet 
Kommunikation Litteratur 

Attityder Hänsyn Öppenhet Respekt för 
traditioner och 
arv 

Integritet    
 

En sammanställning av lärarkandidaternas utvärdering av temaveckan visar att de var 

positiva till arbetsformen och önskade fler temaveckor med givna ämnen i 

utbildningen.  Hälften av dem menade att temaveckan bidragit till ökad kunskap och 

insikt om internationella frågor men att området var alltför omfattande att överblicka 

under en vecka. Det stora flertalet önskade fortsätta med internationella frågor under 

utbildningen mer och i förskolan. En rapport sammanställd av arrangörerna av 

temadagen, deltagarna i Internationella arbetsgruppen, redovisades under ett 

uppföljningsmöte med SIDA och andra deltagare vid sommarens symposium.  

 

Finlandssvenska vänseminariet 

Rektor vid Svenska Barnträdgårdsseminariet i Jakobstad, MajLis Virtanen, skriver i 

ett brev 1965 om det Västeråsbesök som planeras för seminariets ”praktikföre-

ståndarinna (eller seminarielärare som ni visst säger)”, en barnträdgårdslärarinna 

och 23 ”flickor”. Hon skriver vidare att seminariet i Jakobstad startade 1958 och att det 
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varit intressant att utbyta erfarenheter men att hon själv, av hälsoskäl, är förhindrad 

att följa med på resan. Yrkesbeteckningar liksom att benämna seminaristerna flickor 

har likhet med språkbruk vid de svenska Fröbelseminarierna före 1960, snarare än det 

svenska statliga seminariet.  

 

Svenska vänseminarier 

Förskoleseminariet i Västerås bjuder in kollegorna vid närliggande seminarier till 

gemensamma studiedagar (figur 6 s. 44). Programmet visar att lärarutbildarna inte 

bara samverkade med varandra utan att det också fanns en samverkan med 

kommunen helt i enlighet med SÖ:s intentioner. Ulla-Britta Bruun var författare till 

den kursbok som användes i barnpsykologi. Hon var under 1960-talet redaktör för 

tidningen Förskolan som idag tillsammans med Lärarförbundet administrerar den 

fond som årligen delar ut Ulla-Britta Bruun stipendier till förskollärare som gör 

insatser inom förskoleområdet. 

 
Studiedagar för lärarutbildare 7-8 mars 1968 Förskoleseminariet i Västerås 

 
Program 1968 för gemensamma studiedagar för 4 rektorer, 14 seminarielärare,  
5 adjunkter och 10 lärare i övriga ämnen, vid förskoleseminarierna i Gävle, Södertälje, 
Örebro och Västerås. 
 
Dag 1  
                      Västerås stad bjuder på lunch – kommunalrådet Grip hälsar välkomna 

Integrering teori och praktik – rektor Kerstin Gildebrand, Umeå 
Därefter gruppöverläggningar under följande teman 
 Det nya praktiksystemet 
 Undervisningsmetodiska problem 
                       Utbyte av erfarenheter om förskollärarutbildningen 

Dag 2 
 Psykologiundervisningen i förskollärarutbildningen 

Adjunkt Ulla-Britta Bruun, Södertälje 
Undervisningsprinciper och organisationsformer i lärarutbildningen. 
Lektor Jon Naeslund, lärarhögskolan i Stockholm  
Skollunch 
Synpunkter på kursplanerevidering i psykologi och angränsande ämnen 
Rektor Gunnar Berlin, Gävle. Diskussion i anslutning till föreläsningen 
 
Alternativ studiebesök för övningslärare som så önskar 

Figur 6 Program – studiedagar för lärarutbildare 
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Aktiviteter med internationella anknytning  

Seminariet i Västerås besöktes i april 1966 av en grupp journalister från England. 

Studiebesöket arrangerades av Länsskolnämnden i Västmanlands län. I deras program 

står följande Visit to Förskoleseminariet, a training institution for nursery school 

teachers. Studiebesök var också inplanerade i olika förskolor: Parkgården a 

kindergarten and Haga daghem, a day nursery”. Länsskolnämnden använde 

begreppet kindergarten, inte preschool, för förskola, lekskola eller deltidsgrupp. 

FN-dagen måndag 25 oktober 1971 var det samling i Bryggan under ledning av 

musikdirektör Birgitta Samuelsson. Domprost Gunnar Helander talade under temat 

”Kampen om Afrika” och ett bildband om svenska FN-förbundet visades. 

Vid ett annat tillfälle ordnade exempelvis studentkåren en aktion för att samla in 

pengar till Leprasjuka i Tanzania (bild 11). 

 

Bild 11 Studenternas Tanzaniaaktion 
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Från seminariet till förskollärare - alumniperspektiv 

  
För att få ett alumniperspektiv ombads de seminarister som började utbildningen 1964 

samt två seminaristgrupper som började utbildningen 1967 0ch 1972 att fylla i ett 

enkelt frågeformulär med frågor om ålder vid kursstart, utbildningen och om sin 

yrkesverksamhet. Sammanlagt är det 41 förskollärare med examen från 

förskoleseminariet i Västerås under åren 1966 -1974 som har medverkat med uppgifter 

om sitt yrkesliv och reflektioner om vad utbildningen har betytt för dem.  

Seminaristernas medelålder vid utbildningens början var 22 år. Samtliga av dem som 

gick utbildningen på 1960-talet har idag uppnått gängse pensionsålder, även om några 

fortfarande är yrkesverksamma. I medeltal har seminaristerna arbetat i dryga 22 år 

direkt med barn i olika förskoleverksamheter. Några av dem under hela sitt 

yrkesverksamma liv vilket för flera innebär dryga 40 år.  Andra har varit verksamma i 

direkt arbete med förskolebarn under några år och därefter med chefsuppdrag. 

Verksamhet Seminarister 

1964-1966 (14) 

Seminarister 

1967-1969 (17) 

Seminarister 

1972-1974 (10) 

Föreståndare/chef/rektor 9 13 6 

Kommunal/statligt lednings-

uppdrag på central nivå 

 

2 

 

1 

 

1 

Specialpedagogiskt 

uppdrag/tjänst 

 

5 

 

4 

 

4 

Tjänst inom  grundskola/ 

gymnasium /annan skolform 

 

2 

 

6 

 

6 

Annan yrkesverksamhet än 

förskollärare/lärare/pedagog 

 

5 

 

2 

 

0 

Akademisk fort- och 

vidareutbildning 

 

6 

 

11 

 

6 

Annan fortbildning än 

akademisk 

 

7 

 

6 

 

4 

 

Figur 7 Yrkesverksamhet bland förskollärare utbildade 1964-1974 
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Som framgår av figur 7 s. 46 har många arbetat som föreståndare, några av dessa med 

delad tjänst, d.v.s. dels i barngruppen dels med administration och 

ledarskapsuppgifter. Flera har haft rektorstjänster, andra har arbetat med kommunal 

och statlig ledning på en övergripande nivå.  

 

Några berättar om hur de varit innovatörer med uppdrag, eller själva tagit initiativ till, 

att utveckla förskoleverksamheten. En har startat egen förskoleverksamhet i 

aktiebolagsform. Av dem som tjänstgjort inom annan yrkesverksamhet är det flera 

med egna företag i de mest skiftande branscher.  

 

När det gäller fort- och vidareutbildning har drygt hälften akademiska poäng. Sju har 

vidareutbildning till grundskollärare, speciallärare, specialpedagog, barnavårdslärare, 

metodiklärare mm. Det stora flertalet har spridda kurser på grundnivå huvudsakligen 

yrkesnära kurser inom det förskolepedagogiska området.  Därutöver har många fort-

bildning och kompetensutveckling som rektorsutbildning och annan ledarutbildning.  

Seminarieutbildningen  

Frågeformuläret hade två öppna frågor om seminarieutbildningen och vad den har 

betytt för yrkeslivet 

1. Gör en kort sammanfattning av vad förskollärarutbildningen betydde av 
kunskap och erfarenheter för dig personligen: 

2. När du ser tillbaka på ditt yrkesliv – vad bidrog förskollärarutbildningen 
med på kort och lång sikt? 

 

Personliga kunskaper och erfarenheter av förskollärarutbildningen 
Några av förskollärarna lyfter fram ämnen och kursinnehåll. Det handlar om barns 
utveckling, förskolepedagogiken och att var en variation av ämnen. Det är också 
påfallande att utbildningens praktiskt pedagogiska inslag framhålls. 

 Min utbildning vid seminariet i Västerås gav mig all den kunskap jag burit 
med mig genom hela mitt yrkesliv. Här fick jag kunskap om barns 
utveckling, kunskap om olika pedagogiska metoder och möjlighet att få 
erfarenhet genom att pröva de teoretiska studierna i praktiken.  Jag fick 
lära mig hur jag lägger upp en pedagogisk verksamhet och leda den 
utifrån varje barns utveckling och behov Så när jag tog min examen hade 
jag med mig alla grundläggande ämneskunskaper och en rikt fylld 
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verktygslåda med många praktiska redskap som berikat mitt yrkesliv som 
förskollärare 

 Det var en bra utbildning, allt från praktik till teori. Jag tänkte ofta 
tillbaka på vad jag läst de första åren. Barns utveckling, barn-
observationerna och förskolepedagogiken med Rut och Anna-Lisa 

 En mycket bra och gedigen allsidig utbildning där teoretiska ämnen 
varvades med praktiska. Dessutom hade vi Ann-Margret Eneborg som 
metodiklärare. Hon lämnade inget åt slumpen. Eller som någon äldre 
kollega sa: Då kan du din metodik. Och det kan jag. Ann-Margret var 
mycket duktig att förmedla det man som ung förskollärare behövde ha, 
när man kom ut i det yrkesverksamma livet 

 Den gav gedigna kunskaper om barn och barns utveckling utifrån Gesell 
m.fl. Ämnen som svenska, psykologi, barnlitteratur, bild och form, musik, 
rörelse m.m. Den praktiska utbildningen omfattade ett år, där vi fick ta del 
av och tillämpa dessa kunskaper, som starkt bidrog till en trygghet i yrket 

 

Förskolepedagogiken var det ämne som låg praktiken nära. Seminarielärarna bidrog i 
sin undervisning med såväl teori som metod vilket följdes upp under 
praktikperioderna. Praktikperioderna och att de olika handledarna bidrog till 
yrkesutvecklingen.  

 Det viktigaste var att ha kunskaper om barns utveckling och vikten av alla 
utvecklingsstadier. Allt måste passeras även om det inte alltid skedde i 
samma ordningsföljd. Praktik där jag fick se och själv träna på att leda 
barngrupper. Jag hade turen att få se fantastiska förskollärare som kom 
att bli förebilder. Utbildningens upplägg med många och tidsmässigt 
långa praktikperioder gav trygghet när man blev färdig med utbildningen 

 Jag hade ju "kvackat" innan jag började utbildningen i förskole-
verksamhet men då låg jag lågt, tog sällan diskussioner/…./ Med 
utbildningen i ryggen och särskilt den psykologi vi läste, vilket jag förstått 
nog varit lite överkurs i förhållande till kollegor, fanns det ett bra avstamp 
i t.ex. föräldrasamtal sedan har ju erfarenheten ökat så spelar även åldern 
stor roll samt att ha egna barn. Som ung barnlös pedagog behövde man 
en bra utbildning att luta sig mot. Ger du ett kunnigt intryck har du 
kommit en bra bit bara med det/…/Efter utbildningen fick jag tjänst på det 
som då kallades för daghem, en 4-6 års avdelning i X-stad. En stad med 
förhållandevis få "barnstugor" och få förskollärare. Att komma från väl 
utbyggd verksamhet i Västerås var som att flytta tillbaka i tiden. Jag 
kände mig mycket kompetent och kunde ganska lätt driva igenom mina 
idéer och önskemål. Jag kände mig säker på mig själv 

Att göra praktiken i en förskoleverksamhet som låg väl framme i utvecklingen var av 
betydelse. Det var också det sociala livet på seminariet. Förhållningssätt och 
bemötandet inverkade direkt på självkänslan och bidrog till den personliga 
utvecklingen. 
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 Upplevde det som en bra utbildning med bra varvning mellan teori och 
praktik. Lärarna var kunniga och lärde för den tiden ut mycket bra. Växte 
som person under denna tid och kamratandan i klassen var mycket god 

 Utvecklingen öppnade dörrar för mitt fortsatta engagemang i 
utvecklingen av pedagogiska frågor. Jag fick kunskaper med mig som en 
trygg bas att stå på. Jag trodde inte att lärande kunde vara så lustfyllt som 
det var under förskollärarutbildningen. Detta har varit något som jag 
försökt plantera i alla mina olika medarbetare och barn/elever under alla 
år jag har arbetat. Utan lusten, inget lärande 

 En utveckling av min personlighet som har haft stor betydelse, jag lärde 
mig bl.a. att se att jag hade förmåga att bemöta barn på ett bra sätt. 

 Lärarna var kunniga och lärde för den tiden ut mycket bra. Växte som 
person under denna tid och kamratandan i klassen var mycket god 

Det som av SÖ kallades skapande verksamhet, drama, musik, rytmik, slöjd, bild och 

form, utgjorde knappt 30 procent av den seminarieförlagda utbildningen. Många lyfter 

fram betydelsen av just dessa ämnen relaterat till utvecklingen till förskollärare. 

 Jag hade fått mycket bra och vida kunskaper. Det var metodik, pedagogik, 
psykologi som var de stora ämnena. Dessutom alla ämnen som bild, 
drama, slöjd, rytmik, svenska och säkert något som jag kanske har glömt. 
Hade även fått fantastiska praktikperioder. Observationer fick vi lära oss. 
Klassen jag gick i hade ett ganska stort åldersspann, vilket berikade alla 
diskussioner. Allt sammantaget gjorde att jag var bra förberedd att ta 
hand om egna barngrupper och föräldrar, samt möta nya kolleger. 
Självförtroende var på topp och jag var stolt över den utbildning jag hade 
fått  

 Att kunna arbeta med barn i grupp. Använda mycket sång, ramsor och 
rytmik. Jag var då duktig på barnobservationer. Vi hade mycket 
auskultationer då. Bra 

 Nyfikenhet på att få skapa i olika material där fantasi och 
uppfinningsrikedom får utlopp. Fungerande sampel mellan barn och 
personal 

 

Yrkesidentitet i vardande  
Att utbildningen har bidragit till att utveckla en yrkesidentitet framgår av flera utsagor 

 Har betytt allt. Blev min identitet, är det ännu trots att jag nu är 
pensionär 

 Mycket med i ryggsäcken/säker i min yrkesroll. Trivs fortfarande känner 
att jag utvecklas varje dag och har mycket att ge 

 Utbildningen förändrade mig som människa. Jag var blyg och osäker i 
början, fick större självförtroende och blev trygg i mitt senare arbete i 
arbetslag 
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 Att arbetsmarknaden över hela Sverige var öppen för mig. Jag fick mycket 
metodik, skapande samt barnobservationer med mig. Jag klarade av 20 
barn på fm och 20 på em (finska) m hjälp av en outbildad hemmafru, 
otroligt bra med tanke på min ålder då. Har aldrig ångrat mitt val 

 Den har betytt väldigt mycket. Jag har fått möjlighet att arbeta med en 
glädje och säkerhet som jag fick mig till livs i utbildningen som ung 19-21 
åring. Denna bas har varit grunden för min utveckling och fortsatta 
lärande i yrket 

Utbildningen hade betydelse också för dem som inte fortsatte att arbeta inom förskolan 

 Att dagligen arbeta med människor och sysselsätta dem oavsett om det 
gäller en förskola, en busslast turister eller en stor kongress kräver både 
stor planering, fantasi, engagemang och en ryggsäck full med pedagog-
iska knep. Det har jag haft som en bra grund från förskoleseminariet i 
mina olika yrkesutövningar 

 Att möta alla människor – att organisera i stort och smått 
 Det gav mig möjlighet att få/välja ett roligt, utmanande och utvecklande 

arbete. Kunskapen om barns utveckling gav trygghet i arbetet. Den 
kunskapen inklusive språkutvecklingen var mycket användbar i mitt 
arbete som SVAlärare för nyanlända tonåringar. FSK-pedagogiken 
fungerade utmärkt även med tonåringar och andraspråkutvecklingen 
liknar väldigt mycket små barns språkutveckling 

Sammanfattningsvis tycks uppfattningen vara att utbildningsformen som sådan, med 

olika teoretiska och praktiska ämnen, liksom den sociala gemenskapen på seminariet 

ha bidragit till personlighetsutvecklingen. Säkert påverkar det också att påfallande 

många av lärarkandidaterna har bytt bostadsort och därmed flyttat hemifrån i och med 

att de började på seminariet. De pedagogiska intentioner som präglar seminarie-

utbildningen med en helhetssyn när det gäller bemötande, kommunikation och 

utveckling har gått fram uttrycks av de forna seminaristerna snart 50 år efter de 

började utbildningen.  Intentionen var att seminaristerna skulle utveckla ett 

förhållningssätt en direkt förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. 

 

Yrkesmässig och personlig utveckling 

Förskollärarexamen 1966 

 Utbildningen till förskollärare har tillfört så mycket glädje i mitt yrkesliv. 
Jag har alltid hållit förskolläraryrket högt och betydelsefullt. Som 
förskollärare/förskolechef har jag hela tiden arbetat med att utveckla 
förskolearbetet på alla plan och dess glädje. Den pedagogiska kunskap 
som kommit mig till del, hade jag mycket användning för, då jag höll i 
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olika personalkonferenser, förskolekonferenser och föräldrasamtal, samt 
då jag skulle presentera förskolearbetet för politiker. Senare fick jag också 
möjlighet att ta initiativ till och vara med om att lägga grunden till den 
första musikförskolan i landet 

  I arbetet med vuxen- och gymnasieelever blev intresset för de tidiga årens 
betydelse för människans senare utvecklingsmöjligheter 

 Utbildningen hade på kort sikt en trygghet när jag skulle ta emot min 
första grupp med 6 åringar.   Jag hade provat på och hade gedigna 
kunskaper om barns utveckling. Grupprocesser och kunskaper om hur 
människor agerar och vad som kan ligga till grund för detta. Det är svårt 
att veta vad som är vad när jag läst mycket efter grundutbildning men helt 
klart är att förskollärarutbildningen går att tillämpa i de flesta 
sammanhang och på alla åldrar. Jag har tjänstgjort som nämndeman i 
många år och där märker jag tydligt att jag har något som de flesta inte 
har med sig i bagaget 

 Kompetensen, nyfikenheten att våga pröva, kärleken till barnen och mitt 
deltagande i deras utveckling, detta har bl.a. varit min drivkraft. 
Dessutom har jag haft så många spännande möten med blivande 
förskollärare, några har jag fortfarande kontakt med. Kan bara spekulera 
i om det var utbildningen eller ej. Under åren i Västerås mötte jag starka 
och spännande lärare, studenter och personer som säkert satte sina spår. 
Några namn vill jag gärna lyfta fram, vår rektor SvenBertil Magnusson, 
Ruth Ahlin, lärarna i de skapande ämnena 

Förskollärarexamen 1969 

 Jag har haft ett fantastiskt roligt och lärorikt yrkesliv. Eftersom vi under 
alla år har haft elever och studenter upplever jag att min utbildning hade 
ett tydligare mål än vad utbildningen under senare år har haft. Jag är 
medveten om att det handlar mycket om vem som utbildar, vilka krav man 
har haft på studenterna och mycket mera. Vi har haft höga krav på 
studenterna! 

 Förskollärarutbildningen gav mig mitt DRÖM yrkesliv, även om jag inte 
förstod det fullt ut när jag sökte utbildningen. Jag kom SÅ rätt! Om det 
finns något som yrkeskall så är detta mitt. En av våra metodiklärare sa 
på vår examen att ”färdigutbildade är ni inte, ni har fått ett bevis för att få 
fortsätta ute i verkligheten” 

 Det gav mig möjlighet att få/välja ett roligt, utmanande och utvecklande 
arbete. Kunskapen om barns utveckling gav trygghet i arbetet. Den 
kunskapen inklusive språkutvecklingen var mycket användbar i mitt 
arbete som SVAlärare för nyanlända tonåringar. FSK-pedagogiken 
fungerade utmärkt även med tonåringar och andraspråkutvecklingen 
liknar väldigt mycket små barns språkutveckling 

 Att dagligen arbeta med människor och sysselsätta dem oavsett om det 
gäller en förskola, en busslast turister eller en stor kongress kräver både 
stor planering, fantasi, engagemang och en ryggsäck full med 
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pedagogiska knep. Det har jag haft som en bra grund från förskole-
seminariet i mina olika yrkesutövningar 

Förskollärarexamen 1974 

 Att arbetsmarknaden över hela Sverige var öppen för mig. Jag fick mycket 
metodik, skapande samt barnobservationer med mig. Jag klarade av 20 
barn på fm och 20 på em (finska) m hjälp av en outbildad hemmafru 
otroligt bra med tanke på min ålder då. Har aldrig ångrat mitt val 

 Tyckte den var rolig och intressant. Tyckte den passade mig och jag har 
alltid tyckt om mitt arbete genom åren. Hade bra lärare som Gun, Gunnel,  
Ann-Margret, Torgny, Birgitta osv. Trevliga klasskamrater 

 Utbildningen förändrade mig som människa. Jag var blyg och osäker i 
början, fick större självförtroende och blev trygg i mitt senare arbete i 
arbetslag 

 Utbildningen betydde väldigt mycket för att se och förstå barns utveckling 
och olika behov och att ha barnets bästa i centrum. Fick många olika 
verktyg att ta med ut i yrkeslivet. Har hela tiden känt att jag har varit en 
stolt och kunnig förskollärare 

 Observationerna och ledarskapet har jag haft nytta av i alla mina olika 
yrkesroller 

 Den har betytt väldigt mycket. Personlighetsutvecklande. God kunskaper 
i pedagogik, metodik, barns utveckling o.s.v.  

 Har betytt allt. Blev min identitet, är det ännu trots att jag nu är pensionär 

 

Uppfattningarna som uttrycks visar att utbildningen verkligen var professions-

grundande. Seminaristerna fick med sig inte bara teorier och arbetssätt utan också en 

identitet som tycks ha följt med över tid.  

 

Från förskoleseminarium till högskola 

Pedagogiska intentioner 

Skolöverstyrelsen hade som tillsynsmyndighet för förskoleseminarierna följt och 

influerats av 1968 års barnstugeutredning (SOU 1972:26 och 27). Utredningen gavs ett 

tilläggsdirektiv 1970 -06-17 som gällde ”fortbildning av den personal som är sysselsatt 

inom barnstugeverksamhet”. Därpå följde ytterligare ett tilläggsdirektiv ”att utreda 

konsekvenserna för personalutbildning vid förverkligande av utredningens förslag.  
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Barnstugeutredningens betänkande Utbildning i samspel (SOU 1975:67) som kom 

1975 skrev fram en utbildning präglad av dialog och samspel, problemorienterade 

studier samt integrationen teori och praktik.  

 

Förskoleseminarierna – som nu skulle bli institutioner inom högskolan – var bärare 

av sinsemellan delvis lite olika traditioner. Där fanns en praktisk pedagogisk/metodisk 

rationalitet med ambitioner att utveckla och knyta an till psykologisk forskning med 

barnobservationer som ett viktigt redskap. Den utvecklingspsykologiska inriktningen 

förstärktes samtidigt som utbildningen utmanades av strömningar i tiden som 

förespråkade en samhällskritisk uppläggning av studierna (Lärarnas Historia). 
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Förskollärarutbildningen i Västerås 1964 - 2014 

  Förskollärarutbildningen i Västerås, från seminarium till högskola  

Årtal Nationellt Västerås/Eskilstuna Kommentarer 

1964 

Kunglig Majt:s prop. förslag 
om seminarium i Västerås 

1 juli inrättas 
förskoleseminariet i Västerås 

60 lärarkandidater 
antas med upprop 31 
augusti 

1976 

UHÄ ges tillsynsansvaret för 
förskollärar- låg- o mellan-
stadielärar- o fritidspedagog-
utbildningarna enligt 
regerings beslut dec. 1975  

Utifrån departementsbeslut 
antas av UHÄ 11 studenter 
till 50 poängs fritidspedagog-
utbildning för barnskötare 

  

1977 

Beslut om att överföra 
förskollärar-och 
fritidspedagogutbildningar till 
högskolornas 
utbildningsorganisation 

Högskolan 
Eskilstuna/Västerås börjar 
sin verksamhet 1 juli 1977. 
90 studerande antas till  
80 poängsutbildningen  

Studie-och timplaner 
från SÖ ersätts av 
utbildningsplaner från 
UHÄ  

1977 

Beslut om att tvåspråkig 
förskollärarutbildning ska ges 

1980 ges den första 
tvåspråkiga 
utbildningen/svenska-finska 
på högskolan i Västerås 

Därefter ges utbildning 
också i spanska 

1978 
  

De första studenterna antas 
till förskollärarutbildning om 
100 p 

  

1977-
1979 

Avtal om praktikarvode direkt 
till handledare upphör 1 juli 
1977 

Praktikorganisationen utreds 
Den nya organisationen 
kommer att bli modell för 
andra högskolor  

Från 1979 betalas 
kommunerna för 
studerande placerade i 
arbetslag  

1984 

UHÄ föreslår att 
förskollärarutbildningarna vid 
högskolan 
Eskilstuna/Västerås ska 
läggas ner 

HS stödjer linjenämndens 
argument för bibehållande 
av f-utbildningarna och 
uppvaktar departementet 

Förslaget om 
nedläggning avslås 

1985 

  

Förskollärar-o 
fritidspedagogutbildningarna 
flyttas till högskolans lokaler 
vid Viktor Larssons plats 

 Undervisning i 
kommunikationsämnen 
sker i lokalerna på 
Korsängsskolan 

1985 

  

Försöksverksamhet med 
decentraliserad utbildning i 
Eskilstuna enligt beslut i 
högskolestyrelsen 

1991 beslutas om 
fortsatt lokalisering 
utbildningar i 
Eskilstuna 

1990 

Budgetprop 1990/91 - beslut 
om utökning med 540 platser 
vid högskolornas 100- och 50 
p förskollärarutbildningar  

Institutionen för Barn-och 
ungdomsvetenskap IBU 
inrättas 

 Prefekt Tore Jansson 

1991 

  

LHS utlokaliserar 
lärarutbildning årskurs 1-3 
till Eskilstuna. IBU startar 
lärarutbildning åk 1-3, med 
12 åp, i egen regi  

MDHs lärare och 
timanställda 
lärarutbildare 
undervisar. LHS har 
examensrättigheten 
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Årtal Nationellt Västerås/Eskilstuna Kommentarer 

1993 

Förskollärarutbildningen 
förlängs till 120 p o inom Barn-
och ungdomspedagogiskt 
program. Utbildningarna för 
barnskötare om 80 resp. 50p 
avskaffas 

IBU startar lärarutbildning 
40 p vidareutbildn. för 
förskollärare-och 
fritidspedagoger på 
uppdrag av E-tuna 
kommun 

MDHs lärare samt 
timanställda är 
lärarutbildare. 
Lärarhögskolan har 
examensrätten 

1993 

Departementet beslutar om 
nedläggning av ett antal 
förskollärarutbildningar utifrån 
förslag från UHÄ 

Maj 1993 högskolan 
förlorar examensrätten för 
förskollärar-och 
fritidspedagogutbildningar  

Det politiska beslutet 
grundar sig på att ett 
överskott av 
förskollärare har 
utbildats över tid 

1995 

   

Högskolan ger akademisk 
utbildning i pedagogik, 
specialpedagogik, barn-och 
ungdomsvetenskap på 
campus och distans 

Den sista gruppen 
som ges examen vid 
MDH är förskollärare 
med 80 o 100 p- inkl. 
tvåspråkig utbildning  

1996 

 

Högskolan ger 
kandidatutbildning i 
pedagogik och sociologi.  
Barn- o 
ungdomsvetenskap ges på 
A o B-nivå 

E-tuna kommun 
väljer MDH för 
uppdragsutbildning 
om 60 p 
specialpedagogik för 
30 lärare 

1997 

  

Förstudie om 
Lärarutbildning vid MDH 
grundskollärare 4-9 och 
gymnasielärare i språk  

  

1999 

  

Högskolans första 
professor i pedagogik, med 
inriktning specialped. o 
habilitering  

Ämnet special-
pedagogik med 
forskning utvecklas     

2000 
- 

2001 

Propositionen "En förnyad 
lärarutbildning" 1999/2000:135 
Istället för förskollärarexamen 
ges lärarexamen om 140 p 

En utredning vid MDH 
visar regionens behov av 
förskollärarutbildning 

 I regionen finns ett 
ökande behov av 
barnomsorg o svårig-
heter att rekrytera 
förskollärare 

2003 

MDH ges tillstånd att utfärda 
lärarexamen vilket kan vara från 
tidigare år till gymnasium 

En ny studentkull 
grundskollärare med 
inriktning Lek, lärande och 
utveckling antas  

 Examen gäller för 
både förskola och 
grundskolans tidigare 
år 

2005 

Brist på utbildade förskollärare i 
Sverige 

    

2009 
  

Befordran t professor i 
pedagogik med inriktning 
förskolepedagogik 

 Lärarutbildningen 
ligger samlad inom 
UKK fr.o.m vt 2008 

2011 

UHÄ beslutar ge MDH 
examensrättigheter för 
förskollärarutbildning om 210 
hp/7 terminer 

87 studenter antas till 
förskollärarutbildningen i 
Eskilstuna o i Västerås 

 Samtliga högskolor 
har fått göra ny 
ansökan om rätt att 
utfärda examen 

2014   

Förskollärarutbildningen 
har hösten sammantaget 
551 studerande  

Utbildningen ges i 
Nacka, Eskilstuna 
och Västerås 
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FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN I HÖGSKOLAN 

 

Bakgrund - politiska visioner och beslut 

Under slutet av 1800-talet och fram till 1960-talet inrättades många högskolor som var 

specialinriktade mot olika yrkesområden som medicin, teknik och handel.  På 1960-

talet ombildades de gamla seminarierna till lärarhögskolor, Socialinstitut och 

Journalistinstitut till socialhögskola respektive journalisthögskola (Losman, 2005).  

  

Dåvarande utbildningsminister Olof Palme uppdrog åt 1968 års utbildnings-

utredning, U-68, att fortsätta planeringen av system för eftergymnasial utbildning. 

Utredningen lade 1975 fram förslaget om en högskolereform. Riksdagen stiftade där-

efter en högskolelag med bestämmelser för universitet och högskolor, där huvudman 

är staten, kommuner eller landsting. Reformen innebar också att regeringen beslutade 

om högskoleförordningen som ett komplement till högskolelagen.  

 

Högskolereformens genomförande  

När högskolereformens genomfördes första juli 1977 omvandlades alla former av 

postgymnasial utbildning till högskoleutbildning. Det gällde därmed även 

förskollärarutbildningen. I begreppet högskola innefattades universitet. Skillnaden var 

att vid universitet bedrevs forskarutbildning och reguljär forskning av professorerna. 

De regionala högskolorna hade endast grundutbildning. Först under slutet av 1900-

talet inrättades professorstjänster vid de regionala högskolorna.  

 

1977 bildades högskolor med regionala styrelser på följande orter: 

Eskilstuna/Västerås, Örebro, Växjö, Karlstad, Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken, 

Jönköping, Kalmar, Karlskrona/Ronneby, Kristianstad, Borås, Sundsvall/Härnösand, 

Östersund och Luleå. Förutom Karlskrona/Ronneby och Östersund hade samtliga nya 

högskolor förskollärarutbildning vid övergången till högskola. Principen var att det 

endast skulle finnas en statlig högskola på varje ort, där Stockholm var undantaget.  

  



  57 
 

 

Från förskoleseminarium till högskolan Eskilstuna/Västerås 

 

Högskolans bildande 1976-1977 

Högskolan Eskilstuna/Västerås kom att tillhöra Uppsala högskoleregion tillsammans 

med högskolorna Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken, Uppsala och Örebro 

(Mälardalens högskola Jubileumsskrift, 1977). 

 

Inför övergången arbetade en interimistisk styrelse där Gunnel Lundin, lärare vid 

fritidspedagogutbildningen, ingick liksom seminariets rektor SvenBertil Magnusson. 

Skoldirektör Lennart Orehag var sammankallande tillika ordförande och Ivan Öberg 

var sekreterare. Lennart Orehag var en av de sakkunniga i Barnstugeutredningen. För 

Ivan Öberg var frågan om tekniska utbildningar vid högskolan särskilt angelägen.  

 

Första juli 1977 bildades högskolestyrelsen där ordförande var kommunalrådet Jan-

Erik Andersson från Eskilstuna, viceordförande var Västerås kommunalråd Birger 

Grip. Överenskommelsen var att de båda ordförandeposterna skulle fördelas mellan 

högskoleorterna. Till styrelsen hörde ett arbetsutskott med ordförande, rektor och en 

arbetsgivarrepresentant.  

 

Högskolans interna organisation 
Ivan Öberg utnämndes till rektor på förslag av högskolestyrelsen. SvenBertil 

Magnusson, fick liksom övriga rektorer vid seminarierna, behålla rektorstiteln och 

utnämndes till prefekt för förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. De första 

åren upprätthöll Hans Lindgren tjänsten som prefekt. Han hade en bakgrund som 

folkskollärare och kom närmast från UHÄ där han hade arbetat med utbildningsfrågor. 

 

Grundutbildningarna benämndes linjer. Två linjenämnder bildades, en för teknik och 

en för förskollärar- och fritidspedagoglinjerna samt enstaka kurser inom UKI-

sektorerna. Ordförande för linjenämnden där förskollärar- och fritidspedagog-

utbildningarna ingick var en extern ledamot Lennart Pettersson, Länsskolnämnden, 

son till Korsängsskolan omtyckta vaktmästarpar och tidigare skolans rektor. Han 

efterträddes sedermera av Kenneth Holmstedt, senare kommundirektör i Västerås. 
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Chefen för förskoleförvaltningen, Inger Stornils, utbildad vid förskoleseminariet under 

1960-talet, var Västerås kommuns representant i nämnden. Lärarrepresentanter 

valdes genom ett röstningsförfaranden inom lärarkollegierna.  

 

 
Bild 12 Högskolans logotype 1977 med Västerås stadsvapen och Eskilstunas E på var sida 

 

1977 års studerandegrupper vid högskolan Eskilstuna/Västerås 

Studentunderlaget för högskolan var vid inträdet i juli 1977 cirka 400 som studerade 

vid förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna i Västerås. Därutöver elever i en 

specialkurs i ADB som liksom fritidspedagogutbildningarna kom från Carlforska 

skolan/gymnasiet. I Eskilstuna fanns 15 elever vid yrkespedagogisk utbildning. 

Förskollärarutbildningens var därmed den enda utbildning som redan före 

högskolereformen var eftergymnasial. 

  

Förskollärarutbildningen organiseras vid högskolan 

Förskollärar- och fritidspedagoglinjerna var förlagda vid Korsängsskolan i det som 

tidigare var seminariets lokaler, fram till 1985.  Där gavs de första åren såväl 

utbildningar för de nyantagna som för dem som hade pågående seminarieutbildning. 

De studerande på institutionen såg förmodligen Korsängsskolan som högskolan i sin 

helhet. Det förekom inga naturliga möten med andra lärare och studerande från 

högskolans övriga utbildningar. 

 

Förskollärarutbildningen på Korsängsskolan 1977 

Den första katalogen är från läsåret 1977-1978 har ett blått försättsblad illustrerad med 

en barnteckning och har högskolans logotype tryckt över ”Katalog för Institutionen för 

fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna”. Liksom i seminariets katalog tidigare 

fanns hemadresser och telefonuppgifter till såväl personal som studerande. Katalogen 

ger en bild av hur institutionen var bemannad.  
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Kansliet: 
Prefekt   SvenBertil Magnusson, tjänstledig för SIDA-uppdrag 
Vik prefekt  Hans Lindgren 
Studierektor                          Hans Lindgren, tjänstledig för vik.prefekt tjänst 
Vik studierektor Barbro Eriksson 
Expeditionen  Anette Arvidsson, kontorist 
Kameral avdelning Emilie Bergström och Ulla Vikman, assistenter 
Produktionsavdelning Ethel Forsback, institutionstekniker 
   Bengt Larsson, vaktmästare 
Bibliotek  Birgitta Eriksson 
 

På kansliet skrevs alla dokument på skrivmaskin för att sedan kopieras och tryckas. 

Kansliets personal fanns tillgänglig för såväl lärare som studerande. Vaktmästeriet var 

en central plats där tryckt studiematerial hämtades och där gavs hjälp med olika 

praktiska frågor. 
 

I katalogen från 1977/1978 finns namnet på 32 lärare. En var tjänstledig, fem hade 

uppdrag på timbasis med annan tjänst i botten. Därmed fanns 26 lärartjänster. Fem 

av lärarna var nyanställda hösten 1977. Tjänstetitlar angavs inte i katalogen, endast i 

vilket ämne läraren var anställd. Ämnet metodik gällde förskoleverksamheten.  

 
Metodik:   Ann Margret Eneborg, Carita Fagerudd, Gerd Gajditza 

Märta Jonasson, Anna-Lisa Lindgren, Karin Söderbom 
Kerstin Åman 

Fritidsverksamhetens metodik:    
   Gunnel Lundin, Kajsa Lena Palazzi 
Psykologi, barnobservationer, pedagogik och/eller barnpsykiatri:  

 Barbro Eriksson, Lennart Hellerstedt, Tore Jansson 
 Britt Lindberg, Kaisa Staffansson, Gunnel Unosson 

Målning och modellering:  
   Ulla Wahlgren, Torgny Östlund 
Slöjd:   Inge Henriksson 
Musik och instrumentalmusik:  
   Jan Eriksson, Göran Widell,  
   David Enblom, Miriam Lundkvist 
Dramatik respektive Rytmik:  
   Hilde Back resp Gun Sandborgh 
Naturstudier respektive Samhällsorientering o social barnavård:  
   Inger Widell resp. Gurli Borg-Kahn 
Svenska resp. Röst och talvård:   
   Evald Thunberg resp. Marianne Stenmark 
Mentalhygien resp Hygien och medicinsk barnavård:  
   Curt Bergsten resp Olof Lannsjö 
Tekniska läromedel:  Olof Goffrich 
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Det var över tid en stabil lärarkår. Av de 26 lärarna med tillsvidaretjänst hösten 1977 

kom 12 att tjänstgöra inom förskollärarutbildningen fram till pensioneringen.  

 

Studerandegruppen hösten 1977 

Med UHÄ kom beteckningen lärarkandidat att skifta till benämningen studerande. 

Det var olika grupper av studerande som genomförde sin utbildning vid förskollärar- 

och fritidspedagogutbildningarna hösten 1977. Tre kursgrupper om sammanlagt 88 

studerande antogs till förskollärarlinjen. Av dessa var det en som gjorde en ettårig 

kompletteringsutbildning för förskollärare med utomnordisk examen. 

  

Utöver de nyantagna var det sammanlagt 230 lärarkandidater som redan gick förskol-

lärarutbildningen enligt SÖ:s utbildningsplaner. Fritidspedagogutbildningen hade 

sammanlagt 78 studerande enligt katalogen från 1977/1978. För den allra sista 

gruppen lärarkandidater, som hade inlett sin utbildning vid förskoleseminariet, 

utfärdades betyg 15 december 1978. Enligt den arkiverade betygskatalogen från 1978 

anges under ”Lärarutbildning vid förskoleseminarium” att betyget godkänd givits för 

”sätt på vilket lärarkandidaten tillgodogjort sig undervisningen i ämnen enligt gällande 

läroplan” samt ”lärarkandidatens lämplighet för yrket”. Rudwall (2001) skriver att 

samtliga förskollärarutbildningar, i samband med 1977-års högskolereform, fördes 

över till UHÄ. Vilket innebar att utbildnings- och kursplaner måste ha skiftat under 

utbildningens gång och att samtliga erhöll utbildningsbevis och förskollärarexamen 

från högskolan.    

 

Förskollärarutbildningen - pedagogisk struktur 

Utformningen av den högskoleförlagda förskollärarutbildningen var grundlagd i 1968 

års barnstugeutredning (SOU 1972:26 och 27) som dels hade att utreda frågan om 

”fortbildning av den personal som är sysselsatt inom barnstugeverksamhet” dels givits 

tilläggsdirektivet ”att utreda konsekvenserna för personalutbildning vid för-

verkligande av utredningens förslag”. Detta mynnade ut i betänkandet Utbildning i 

samspel (SOU 1975:67).  I Utbildning i samspel (a.a.) som refererar till U68 – 

utbildning för undervisningsyrken (SOU 1973:2) föreslogs en enhetlig utbildningsgång 

för barnpedagogisk utbildning som skulle organiseras i tre steg: 
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Steg 1 En gymnasieförlagda barnpedagogisk utbildning 40/80 veckor 
till barnskötare 

Steg 2 En högskoleförlagd förskollärar-och fritidspedagogutbildning 
om 80 veckor med följande inträdeskrav: 

 allmän högskolebehörighet 
 särskilda inträdeskrav, genomfört steg 1 eller 

motsvarande 
Steg 3 Vidareutbildning om 20 veckor/20 poäng för förskollärare och 

fritidspedagoger inom områden som 
 pedagogik 
 socialutbildning 
 administrativ utbildning 
 psykologi 
 barn med särskilda behov 

 

Figur 8 Utbildningsgång för barnpedagogisk utbildning i tre steg enligt SOU 1973:2 

 

Bärande principer för de tre stegen var lagarbete, samverkan, problemorienterade 

studier och dialog liksom integration teori och praktik. Utbildningen skulle omfatta tre 

block: kommunikation, omvärldsorientering och pedagogik. Pedagogik innefattade 

också metodik. 

 

Dialogpedagogik, med inspiration från Paulo Freire var aktuell och central såväl inom 

förskolan som i lärarutbildningen. Inom utbildningen innebar det att de studerandes 

erfarenheter skulle utgöra utgångspunkten för studierna.  Inom förskoleverksamheten 

var det ett arbetssätt som innefattade lagarbete och en förskola för alla, inkludering av 

barn i behov av särskilt stöd. Dialogpedagogiken kom att bli omdiskuterad av 

samhällskritiska forskare (Kärrby, 2000). 

 

UHÄ:s riktlinjer för förskollärarutbildningen 

Det måste ha varit en omställning för utbildningsledare och lärarutbildare att gå ifrån 

SÖ:s läroplaner med fasta timplaner till UHÄ:s utbildningsplaner. 

Högskoleutbildningarna skulle enligt högskolelagen 2§ (Förskollärarlinjen, 

utbildningsplan, 1980) bygga på vetenskaplig grund och utveckla förmågan till kritisk 

bedömning av ”företeelser av skilda slag”. Utbildningarna skulle förbereda för skilda 

yrken och främja de studerandes personliga utveckling. ”Som ett allmänt mål för 

utbildningen gäller att den skall främja förståelsen för andra länder och för 
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internationella förhållanden.”(a.a.). Utbildningsplanen fastställdes av UHÄ och en 

lokal plan liksom kursplanerna fastställdes av högskolornas linjenämnder.  

  

UHÄ:s utbildningsplan för förskollärarlinjen  

Utbildningsplanens allmänna föreskrifter förtydligade utbildningens omfattning 

liksom att slutförd förskollärarutbildning inom vart och ett av nedanstående alternativ 

gav samma kompetens. Förskollärarutbildning för studerande med annat modersmål 

än svenska gavs, efter tvåspråkig utbildning, också behörighet att bedriva 

hemspråksundervisning i förskolan. 10 poäng enligt högskolans tidigare poängsystem 

motsvarar 15 högskolepoäng. 

 

Förskollärarutbildningens omfattning: 

100 poäng 1978 förlängs förskollärarutbildningen i 
Västerås till 100 poäng/ fem terminer 

100 poäng  för sökande med annat modersmål än 
svenska 

80 poäng Sökande med steg 1, barnskötarutbildning, 
antas till 100 poängsutbildningens andra 
termin 

80 poäng Sökande med steg 1, barnskötarutbildning, 
och annat modersmål än svenska 

50 poäng För barnskötare med fyra års yrkes-
erfarenhet i förskola eller motsvarande 

40 poäng för sökande med utomnordisk förskollärar-
utbildning 

 

Det grundläggande inträdeskravet var allmän behörighet med avgångsbetyg i svenska 

från gymnasiets andra årskurs. Sökande med annat hemspråk än svenska fick genomgå 

språkprov i såväl hemspråk som i svenska. 

 

Förskollärarutbildningens syfte 

Förskollärarutbildningens syfte, som det utrycktes i UHÄ:s utbildningsplan, var 

påtagligt influerat av Barnstugeutredningens texter om förskolans pedagogiska 

arbetssätt. Här följer sammanfattade exempel på vilka syften som gavs  
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 De studerande skall förvärva kunskaper färdigheter och kritisk skolning så att de i 

sin kommande yrkesutövning aktivt ska kunna förverkliga förskolans mål så att 

förskolan får ett utvecklande och meningsfullt innehåll för barn, familj och 

samhälle.  

 Kunskap om och intresse för människor är en nödvändig förutsättning för den 

kommande yrkesutövningen. Utbildningen ska ge en helhetssyn på barns ut-

veckling och förståelse för och inlevelse i deras upplevelsevärld och uppväxt-

situation. 

 Utbildningen skall vara allsidig så att de studerande tillägnar sig kunskaper och 

färdigheter inom olika ämnes- och arbetsområden för att de i sin kommande 

verksamhet kan möta barns skiftande behov och tillvara ta deras nyfikenhet och 

vetgirighet. 

 Utbildningen skall även behandla frågor rörande människor som på grund av olika 

handikapp har behov av särskilt stöd. Situationer för familjer med annan etnisk 

och kulturell, språklig eller religiös bakgrund, och olikheter i mäns och kvinnors 

situation och villkor skall också beaktas.  

 Betydelsen av lagarbete i förskolan liksom vikten av samverkan med föräldrar, 

skolan och andra organ och verksamheter i utbildningen skall framhållas.  

 De studerande skall under sin utbildningstid bearbeta attityder och värderingar 

som ett led i den egna personlighetsutvecklingen. 

 Utbildningen ska ge den studerande kunskap om aktuellt pedagogiskt forsknings-

och utvecklingsarbete, skapa intresse för pedagogisk förnyelse och ge insikt om 

kontinuerlig fortbildning. 

(Kursplan förskollärarlinjen, juli 1980) 

 

Utbildningsplanens syfte var påtagligt utmanande med skrivningar om 

personlighetsutvecklingen och tydligt framskrivna professionskrav. Anvisningarna för 

lärarutbildarna innebar att samverka i lärarlag och att följa studerandegrupperna 

genom hela deras utbildning, för att anpassa innehållet och undervisningen efter 

behov. Kursplanerna formulerades med syften snarare än mål. Ibland var syftet 

formulerat så att kursen/utbildningen skulle ”ge” eller att den studerande gavs 

möjlighet. Det kan möjligen uppfattas som riktlinjer för utbildaren snarare än att den 

studerande skulle visa vad den har uppnått.  
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Förskollärarutbildningens innehåll enligt UHÄ:s utbildningsplan 
Förskollärarutbildningen innehåll var studier med barnpedagogisk inriktning, vars 

ämnen- och arbetsområden organiserades i block med följande poängmässiga fördel-

ning. Nedan, figur 9, redovisas femterminersutbildningen liksom den förkortade 

utbildningen för barnskötare med minst fyraårig yrkeserfarenhet inom förskolan.  100 

poäng motsvarar dagens 150 högskolepoäng. Mer om den tvåspråkiga utbildningen på 

sid 83. 

 100 poäng 100 p 
Tvåspråkig 
utbildning 

50 poäng  

Kommunikation 22 28 15 
Omvärldsorientering 12 12 10 
Pedagogik-metodik 30 30 20 
Praktik 36 30 5 

 

Figur 9 Utbildningsplanernas poängfördelning mellan block 1980 

 

Kommunikationsblocket utgjorde då dryga 20 procent av utbildningen, mer än en 
termins heltidsstudier, med följande ämnen.  

 Språk och litteratur 

 Röst- och talvård 

 Bild och form 

 Slöjd    

 Musik med instrumentalmusik  

 Pedagogiskt drama  

 Rörelse  

 
Inom blocket omvärldsorientering ingick social – och naturvetenskaplig omvärlds-
orientering med medicinsk barnavård 

Blocket pedagogik – metodik innefattade också psykologi och barnpsykiatri 

Blocket praktik, som i 100-poängsutbildningen var mest omfattande, innehöll 
samhällsinriktad praktik, introduktionspraktik under handledning samt praktik under 
handledning 

Introduktionspraktiken, den första terminen i 100-poängsutbildningen, avslutades 
med ett studieorienterat samtal där den studerande och metodikläraren och i bästa fall 
tillsammans med handledare/kontaktläraren tog ställning till valet av utbildning 
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UHÄ:s övriga föreskrifter 

Anvisningarna i UHÄ:s utbildningsplaner förutsätter en sammanhållen utbildning 
lärarutbildning.  

Utbildningen ska ge den studerande möjlighet individuellt och i grupp 
bearbeta egna attityder och värderingar samt att tillvarata den egna 
förmågan och tilltron till de egna utvecklingsmöjligheterna. Därför är det 
av stor vikt att den studerande under hela sin utbildningstid får stöd för 
sin personlighetsutveckling och att denna utveckling relateras till målen 
för den kommande yrkesverksamheten 

Utbildningen skulle vara sammanhållen för att bilda en funktionellt uppbyggd 

studiegång. Den skulle utföras som ett lagarbete och planeras i samverkan mellan de 

studerande, lärarna och utbildningsledningen. Linjenämnderna uppmanades att 

utforma utbildningsplaner och kurser så att det skulle vara praktiskt möjligt för lärare 

och studerande att genomföra den egentliga undervisnings- och detaljplaneringen. 

Studievägledning och avrådan 

Föreligger tveksamhet om studerandes förutsättningar att fullfölja den 
påbörjade utbildningen eller lämplighet för förskolläraryrket skall 
ingående prövas om den studerande bör rådas att inrikta sina studier mot 
annan yrkesverksamhet. Denna prövning ska grundas på en utredning 
som görs av utbildningsledningen i samråd med den studerandes lärare 
och med den studerande själv 

Utifrån UHÄ:s anvisningar var det inte enbart examinationer eller under-

känd praktik som gav underlag för avrådan.  

 

Lokal plan för förskollärarlinjen 

Linjenämnden för utbildnings- och undervisningsyrken vid högskolan 

Eskilstuna/Västerås fattade i juni 1980 beslut om lokal plan för förskollärarlinjen.  I 

såväl 50, 80 som i 100 poängs utbildning gavs följande fyra kurser: 

 

Barnet/människan i samhället  20 poäng 

Studierna ska ge insikt i den sociala verklighet som omger barn och vuxna och de 
studerande kunskap om och förståelse för sin roll i det sociala samspelet 
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Arbetssättet i förskolan   20 poäng 

Studier kring den vuxnes roll och funktion i lagarbetet med barn och vuxna med 
integrerade teoretiska och praktiska studier kring frågeställningar som rör barnets 
utvecklingsmönster och utvecklingsbetingelser. Arbetssätt och arbetsform står i fokus 

 

En helhetssyn på barns behov  20 poäng 

Studierna ska ge en fördjupad syn på barn och vuxna med behov av särskilt stöd och 
stimulans. De ska också ge en inblick i arbetssättet i grundskolan samt lägga grunden 
för samverkan förskola – lågstadium 

 

Yrkesspecifik fördjupning   20 poäng 

De studerande ska ges möjlighet att fördjupa sig i de speciella områden som är mest 
angelägna utifrån förskollärarens yrkesroll 

 

I den förkortade förskollärarutbildningen omfattade kurserna 15 poäng och den 

yrkesspecifika fördjupningen endast 5 poäng. För 100-poängsutbildningen tillkom 20 

poängskursen ”Introduktion till förskolläraryrket” som gavs den första terminen. Den 

skulle ge förberedande praktisk erfarenhet, vara yrkesorienterande samt yrkes- och 

studievägledande. Praktiken omfattade sammanlagt 27 veckor i 100-poängsut-

bildningen och var förlagd till fyra av de fem terminerna. 

 

Fördelning av arbetsformer 
Den lärarledda undervisningen beräknades, under teoriperioderna, omfatta 25-30 

timmar per vecka. Därutöver kom fältstudier och självstudier. För praktikperioderna 

skulle 30 heltimmar utgöra praktik resterande tid upp till 40 timmar var avsedd för 

teori och självstudier.  

 

Sammanfattande reflektion 

Genomgången visar att inträdet i högskolan inledningsvis inte kom att innebära några 

dramatiska förändringar för förskollärarutbildningen. Karaktären av yrkesutbildning 

var fortfarande stark vilket genomsyrar de aktuella styrdokumenten. 

Barnstugeutredningen och arbetssättet i förskolan låg bakom formuleringar i 

utbildningsplanerna. Utbildningsplanens anvisningar om avrådan tydliggör den starka 

kopplingen till yrket. Det handlar om studerandes lämplighet för förskolläraryrket inte 

bara förutsättningar att genomföra studierna. 
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Det var undervisningstätheten, de terminslånga kurserna och samverkan i lärarlag 

som gjorde det möjligt att knyta teorin till praktiskt pedagogiskt arbete.  De studerande 

fick exempelvis vinterutbildning, göra naturstudier och själva producera lek- och 

lärmaterial. Kommunikationsämnena möjliggjorde kunskaper och färdigheter för det 

praktiskt pedagogiska arbetet med barnen i förskolan. Metodikläraren följde studenten 

genom hela utbildningsprocessen i undervisningen och genom praktikbesök. 

Möjligheten att anpassa undervisningsinsatser och praktikplaceringar, utifrån olika 

erfarenheter som studerande och lärare gjorde, gav avsevärda kvaliteter.  

 

När vi som lärare efter två och en halvtermin såg de nyexaminerade lämna 

utbildningen var det med en jämförelsevis god bild av vars och ens förutsättningar att 

inleda det förskolepedagogiska arbetet. 

 

Praktik och handledning i förskollärarutbildningen 

Praktik, auskultation och fältstudier utgjorde nära nog halva utbildningstiden under 

seminarieutbildningen. Handledarna var arvoderade och sågs, som tidigare nämnts, 

som medarbetare, de fanns med i seminariets katalog och var representerade i 

samverkansorgan. Handledararvodet utgick till individen som en ersättning för den 

mertid det innebar att ge praktikmetodik, delta i handledarkonferenser och 

utbildningar som förlades utanför arbetstiden. 

 

En omorganisation av praktikhandledningen kom efter riksdagsbeslutet från 1977 

gällande förändringen av förskollärarutbildningen (prop. 1976/77:76). Föredragande 

statsråd förutsatte att personalen på praktikinstitutionerna samarbetade i enlighet 

med Barnstugeutredningens arbetslagsmodell.  Avsikten var att de studerande skulle 

ingå i verksamheternas arbetslag, delta aktivt och ta sin del av ansvaret för 

verksamheten. Det föranledde regeringen att i juni 1977 ge statens avtalsverk i uppdrag 

att lyfta ut avtalet rörande ersättning för handledning. Därefter följde förhandlingar 

med Kommunförbundet/Landstingsförbundet och svenska facklärarförbundet 

(Åman, 1979). De centrala avtalen var klara först vid vårterminen 1979.  

 

På högskolorna var oron stor, arbetslagsmodellen var långt ifrån genomförd i 

förskolan. Det rapporterades att studerande lämnades utan handledning, ibland i 
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arbetslag utan förskollärare. Flera förskollärare fortsatte som förut med 

handledningen men utan arvode. Enligt det centrala avtalet ersattes kommunerna med 

statsmedel för studerande och närvarodag.  En kontaktlärare skulle utses i varje 

arbetslag och uppdraget genomföras på arbetstid. UHÄ tillsatte våren 1978 en 

arbetsgrupp med uppdrag att bearbeta praktikfrågorna. Det ingick i projektplanen att 

våren 1979 ta fram synpunkter på handledningsfunktionen och dess konsekvenser. 

 

Linjenämnden vid högskolan Eskilstuna/Västerås tillsatte ett lokalt praktik-projekt i 

januari 1979. Där påbörjades samråd med kommunerna och mad andra utbildningar. 

En enkätundersökning genomfördes där studerande och handledare bidrog med 

erfarenheter. Projektet ledde fram till beslut om en ny praktikorganisation. Avtal och 

överenskommelser gjordes mellan högskolan och Eskilstuna/Västerås kommuner. 

Högskolans praktik-organisation kom att utgöra en modell för andra högskolor.  

 

Följande punkter exemplifierar avtalet 

 Arbetslagets kontaktlärare skulle ha relevant yrkesexamen samt 
handledarutbildning 

 Högskolan skulle årligen anordna en grundutbildning om tre dagar för 
kontaktlärare med följande innehåll 

 genomgångar av förskollärarutbildningens kursplaner, syfte, 
ämnesinnehåll och praktikens bidrag  

 övningar i att göra bedömningar och ge återkopplande utvärderingar av de 
studerandes praktiskt pedagogiska arbete relaterade till respektive kurs 

 Praktikmetodik ersattes med att 
 arbetslagen ålades att introducera den studerande i enlighet med gällande 

kurs/praktikperiod  
 de studerande skulle delta i arbetslagskonferenser där innehållet 

motsvarande det som beskrevs i SOU 1972:27  
 kontaktlärarna deltog vid studerandes innedagar under praktik-perioderna. 

Innedagarna blev tillfällen till gemensam diskussion kring praktiknära 
pedagogiska frågor mellan studerande och förskollärare 

 studerande som gjorde sin sista praktikperiod planerade innedagarna 
tillsammans med metodikläraren 
(Åman, 1979) 

 

Praktikprojektgruppen föreslog också en modell med fasta praktikförskolor.  Sam-

verkan och samråd mellan kommunerna och högskolan etablerades genom att 

förskoleförvaltningen vid varje kommun hade en tjänsteman med särskilt ansvar för 

praktikfrågorna. På högskolan hade en metodiklärare praktiksamordningsansvaret. 

Praktiken var inte längre ett personligt ansvar för den enskilda handledaren vilket var 
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positivt. Positivt var också att frågor som väcktes kring enskilda verksamheter eller 

specifika behov av praktikställen för enskilda studerande kunde följas upp i kontakten 

med kommunernas representanter.  

 

Metodiklärarens roll och uppdrag 

UHÄ inrättade en nationell påbyggnadsutbildning till pedagogik-metodiklärare om 20 

poäng som motsvarade det som i Utbildning i samspel benämndes Steg 3 för 

förskollärare och fritidspedagoger. Utbildningen gav behörighet att undervisa på 

gymnasieskolans barn-och ungdomspedagogiska gren samt vid förskollärarutbildning.   

 

Med den nya praktikorganisationen och de terminsövergripande kurserna kom 

metodiklärarens uppdrag att bli mer av samordnare och utvecklare. En metodiklärare 

var i samverkan med en pedagogiklärare knuten till varje klass och ansvarig för 

samordningen av samtliga kurser.  Kursen ”En helhetssyn på barns behov” var mer 

specialiserad. Därför hade metodiklärare med specifika kunskaper och erfarenheter 

inom aktuella områden uppdrag att genomföra kurserna med stöd av 

verksamhetsföreträdare och specialister främst från kommuner och landsting.  

 

Med klassansvaret följde för metodikläraren att delta i planeringsarbete med samtliga 

ämnesföreträdare när det gällde de studerandes olika utbildningsprojekt. 

Praktikperiodernas innedagar planerades såväl tillsammans med som för de 

studerande och kontaktlärarna.  Campus var förlagt till Västerås men praktikplatserna 

fanns i Eskilstuna och i Västerås med kranskommuner. Praktikbesök skulle göras hos 

varje studerande vid två tillfällen per praktikperiod.  Vid praktikbesöket var det 

meningen att minst en representant för arbetslaget skulle delta i uppföljande samtal 

med den studerande och metodikläraren. Om besöket och signaler från kontaktläraren 

visade att det fanns anledning till tveksamheter gjordes uppföljningar. Metodikläraren 

ansvarade också för att de studerande under sina praktikperioder placerades i olika 

verksamheter som motsvarade den enskilda studerandes utbildningsbehov.  
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Kommunikationsblocket i förskollärarutbildningen 

Kommunikationsblocket var avsett att vidareutveckla de studerandes egen förmåga till 

kommunikation samt fördjupa förståelsen för barns, ungdomars och vuxnas uttryck, 

upplevelser och behov. Kommunikationsblocket innefattade, språk och litteratur 

integrerat med röst- och talvård, pedagogiskt drama integrerat med bild och form, 

musik och rörelse. Flertalet av lärarutbildarna inom kommunikationsblocket 

studerade förutom det egna ämnet pedagogik och medverkade i olika forsknings-

projekt.  

 

Maria Sandborgh dotter till Gun Sandborgh-Holmdahl, lektor på akademin för 
Hälsa Vård och Välfärd vid Mälardalens högskola, beskriver här i ett avsnitt hur en 
av förskollärarutbildningens lärare förenade undervisning och utvecklingsarbete. 

Rörelse, utveckling och inlärning – ett pionjärarbete av Gun Sandborgh-
Holmdahl  
 
Gun Sandborgh hade en bakgrund som idrottslärare och idrottskonsulent när hon 
började undervisa på förskollärarutbildningen i mitten av 1960-talet. I SÖ:s 
utbildningsplaner under seminarietiden hette ämnet Rytmik. I högskoleutbildningen 
benämndes ämnet Rörelse med fokus på hur man stimulerar barn till rörelse och fysisk 
aktivitet. Guns förhållnings- och arbetssätt handlade om rörelseglädje, lekfullhet och 
medvetenhet om vikten av rörelsestimulans för barn. 
 
Redan på 70-talet uppmärksammade Gun att barn började bli alltmer stillasittande. 
Detta ansåg hon vara oroväckande då rörelse är av så stor betydelse för barns fysiska, 
kognitiva och emotionella samt sociala utveckling. Studier i pedagogik, psykologi och 
neurologi i Sverige, USA och Storbritannien befäste denna kunskap om rörelsens 
betydelse för barns utveckling och inlärning. Kreativ inspiration kom också från Laban 
art of movement och Educational gymnastics i England. Undervisningen vid 
förskollärarutbildningen inriktades därför mot hur förskollärare kan stimulera och 
träna rörelse i lekrum och ute i naturen. Kroppsuppfattning, grov- och finmotorik, 
perception, självförtroende, ordförståelse, koncentration och motivation för lärande 
kan stimuleras genom medveten rörelseträning i lekfull form. För att förskolläraren 
ska klara detta på ett bra sätt krävs både teoretisk och praktisk kunskap. Gun skrev 
därför flera böcker som ger en lättläst teoretisk bakgrund och mängder av inspirerande 
exempel på lekar och övningar för både förskola och lågstadium. Många av dessa lekar 
och övningar testades hemma på de fyra barnen men också i förskola och skola genom 
samarbeten och projekt. Kunskapen efterfrågades nationellt och under flera decennier 
gav Gun studiedagar och fortbildningskurser för förskollärare, lågstadielärare, 
idrottslärare och föräldrar i hela landet. Ett projekt med systematisk och intensifierad 
rörelseträning på lågstadiet, årskurs 1, genomfördes 1983-84 i Västerås. Projektet 
bekräftade betydelse av rörelseträning för kroppsuppfattning, självförtroende och 
läsförståelse. Gun fungerade som konsult för det s.k. Bunkeflo-projektet, med daglig 
fysisk aktivitet och träning för skolbarn, som några år senare kunde visa motsvarande 
effekt på självförtroende och inlärning.  
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I början av 1990-talet pågick en het debatt angående den tidigarelagda skolstarten vid 
6-års ålder. Diskussionen gällde bl.a. om barn var motoriskt, socialt och kognitivt redo 
att ”låsas fast” i skolbänken.  Detta medförde att Gun tillsammans med ämneskollegan 
Yvonne Jansson utvecklade ett utbildnings-material om 6-7 åringens motorik för att 
ge bästa förutsättningar och möjligheter inför barns skolstart. Ett observationsmaterial 
med protokoll arbetades fram tillsammans med förskollärare, pedagoger, 
sjukgymnaster och forskare. Observationsprotokollet var tänkt att kunna användas vid 
dagliga observationer av barnet i dess naturliga lek och rörelse, inte i en särskild test-
situation. Syftet var att redan i förskolan kunna identifiera vilka barn som behöver 
särskilt stöd. Förskolepersonal kan ha en avgörande betydelse för tidigt 
uppmärksammande av vilka barn som kan behöva särskilt stöd och stimulans i sin 
motoriska utveckling. Inte mindre viktigt är den rörelsestimulans som alla 
förskolebarn behöver och där förskolläraren har en unik möjlighet att bidra till barns 
utveckling. 
 
Inom området Rörelse finns ett stort utvecklings- och forskningsområde för 
förskollärare. Gun hade gärna sett att någon tog upp den stafettpinnen. 

 

Västerås 1 september 2014 Maria Sandborgh 
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Fritidspedagogutbildningen i högskolan 

När förskollärarutbildningen infördes i högskolan var det samtidigt med den tidigare 

kommunala fritidspedagogutbildningen. De båda utbildningarna planerades och 

genomfördes sedan under 15 år under samma institutionsledning och till största delen 

av samma lärarutbildare. Därför följer här ett avsnitt om fritidspedagogutbildningen 

skrivet av metodikläraren och utbildningsledaren Gunnel Lundin.    

Gunnel Lundin var med och utvecklade högskolans fritidspedagogutbildning från 
och med hösten 1976. Hon hade gått den första fritidspedagogutbildningen i Västerås 
1965-67 och varit metodiklärare i den kommunala fritidspedagogutbildningen.  
Under åren 1983-1986 delade Gunnel prefektuppdraget på institutionen för 
förskollärar-och fritidspedagoglinjerna med Carita Fagerudd. Efter 1993 hade hon 
uppdrag som utbildningsledare/avdelningsdirektör inom högskolans centrala 
administration. Gunnel har också sedan -88 arbetat med jämställdhetsfrågor, 
jämlikhets- och diskrimineringsfrågor. Fram till sin pensionering 2009 har Gunnel 
haft olika uppdrag i samverkan med många olika medarbetare och 
samverkanspersoner inom och utom högskolan.  

Bakgrund 

Under 60-och 70-talen ökade behovet av fritidshem för skolbarn då fler och fler 
kvinnor började förvärvsarbeta. Det pedagogiska arbetet på fritidshem/ 
eftermiddagshem hade tidigare utförts av förskollärare vars utbildning till 
förskollärare/barnträdgårdslärare/socialpedagog innehöll moment om skolbarn.  
Då fritidshemmen byggdes ut startades en försöksverksamhet med 
fritidspedagogutbildning 1964 vid Fröbelseminariet i Norrköping. Därefter kom 
utbildningen snabbt igång på fler utbildningsorter. Dåvarande ordförande för 
skolstyrelsen i Västerås, Birger Grip inleder ett brev till Skolöverstyrelsen enligt 
följande 

Under senare år har företagen i allt större utsträckning försökt intressera 
s.k. hemmafruar att taga anställning. I många fall har denna 
arbetskraftsreserv tvingats avböja erbjudanden om anställning, eftersom 
tillsynen av barn under och i skolåldern ej kunnat ordnas på ett för 
föräldrarna godtagbart sätt.  

 
Av brevet framgår att företrädare för skolstyrelsen i Västerås, barnstugestyrelsen, 
länsskolnämnden och yrkesskolan skulle träffa skolöverstyrelsens representant för en 
diskussion om fritidspedagogutbildning i Västerås den 4 juni 1965. Det var Kungl 
Maj:ts prop. 1965:79 låg till grund för beslutet om starta den nya utbildningen. I ett 
PM från Skolöverstyrelsen ”angående utbildning av fritidspedagoger, ledare för 
fritidshem, lekplatsverksamhet mm” beskrivs utbildningen att skulle vara öppen för 
både män och kvinnor. Här befästes också yrkestiteln fritidspedagog. 
 

Augusti 1965 startade de första fritidspedagogutbildningarna i Västerås och Örebro.  
De förlades då som specialkurser inom yrkesskolan med kommunal huvudman och SÖ 
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som tillsynsmyndighet. Våren 1966 gavs den nya fritidspedagogutbildningen på sex 
orter i landet och omfattade två år. Kursplaner och andra dokument var i stora stycken 
identiska med förskollärarnas. Ibland hade man glömt byta ut ordet förskollärare mot 
fritidspedagog. Detta störde de studerande som skulle skapa sin egen yrkesidentitet. 
Under de inledande åren på 60-talet var de flesta av lärarna samma i såväl förskollärar- 
som fritidspedagogutbildningen. Metodiklärarna var förskollärare, en av dem med 
särskilt ansvar för fritidshems-metodik och praktik. 
 

Behovet av personal med adekvat utbildning för fritidshemmen var den huvudsakliga 
anledningen till att de kommunala huvudmännen var angelägna om att få ge 
fritidspedagogutbildning. De studerande utlovades dock en bredare arbetsmarknad än 
så - arbete med människor mellan 7–100 år. Av de 14 fritidspedagoger som 
examinerades från Västerås första kurs 1967 började en majoritet med att tjänstgöra 
på fritidshem, tre av dem arbetade sedan inom barnomsorgen till sin pensionering. 
Övriga har arbetat i ledande funktioner inom barnomsorg och grundskola, i 
fritidspedagogutbildning samt i olika behandlingsverksamheter.  
 

Kursplanen innehöll teori och praktik för verksamhet bland skolbarn, ungdomar och 
äldre med detaljerad timplan för varje ämne. SÖ påtalade vikten av integrerad 
yrkeskunskap. Eleverna inbjöds att delta i det studentfackliga arbetet i Blivande 
Lärares Riksförbund (BLR) med stöd av studentkåren vid förskoleseminariet.  
 

Personliga erfarenheter: 
 

Den första studieresan gick till Köpenhamn där vi (jag var en av dem) 
förfärades över smuts och ovarsamhet på bygglekplatser, spritservering 
på äldreboenden, livet i Christiania mm samtidigt som det också var 
spännande att fritidspedagogerna i grannlandet hade så annorlunda syn 
på verksamheten. Fritidspedagogyrket hade då redan funnits i 30 år i 
Danmark. Allt detta klädda i handväska och högklackade skor. De 
studerande jag själv som lärare mötte i utbildningen tio år senare hade 
helt annan outfit både utifrån praktiska och ibland politiska 
utgångspunkter. 
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Mellan åren 1965 – 1977 utbildades fritidspedagoger i kommunal regi. När 
utredningen ”Barns fritid – fritidsverksamhet för 7-12-åringar SOU 1974:42” kom 
upplevde lärarutbildarna att det var den första litteratur som direkt behandlade 
fritidspedagogers huvudsakliga verksamhetsområde. Här beskrevs en samhällssyn på 
barn och ungdomars behov och utvecklingsmöjligheter, utvecklingsmönster liksom 
pedagogisk planering för 7-12 åringar. Utredningen presenterade även ”det utvidgade 
fritidshemmet”- som innebar att skolbarn skulle kunna delta i en mer öppen 
verksamhet samt samverka med skolan. Först i mitten av 80-talet intresserade sig 
forskare för verksamheten och litteratur som behandlade yrket och skolbarns-
verksamhet började komma.  
 

Fritidspedagogutbildningen förläggs till högskolan 

1976 -1977 avslutades den kommunala fritidspedagogutbildningen och en första 50- 
veckorsutbildning till fritidspedagog gavs vid förskoleseminariet på Korsängsskolan 
för 11 studerande med start oktober 1976.  
 
Våren 1977 startade den första 80 poängsutbildningen i Korsängsskolans lokaler. 
Studerandegruppen bestod av 38 personer, 33 kvinnor och fem män. I den andra 
gruppen som antogs hösten 1977 var fördelningen mellan kvinnor och män så jämn att 
studenterna vid sin anslutning tågade in i aulan hand i hand, kvinna-man. Genom att 
kursgruppen var så stor var det endast en av lärosalarna på Korsängsskolan som var 
tillräckligt stor för helgruppsundervisning. Det gjorde att klassen fick en hemvist där 
man inredde med fönstermålning och ”primalskrikslåda”.  
 

I samband med starten av denna ”nya” utbildning anställdes jag som metodiklärare i 
fritidsverksamhetens metodik och tillika linjeansvarig. Linjeansvaret innebar bl.a. att 
företräda utbildningen vid konferenser, att utveckla och samordna utbildnings- och 
kursplaner, att lägga schema, att möta studerande i skilda sammanhang.  
 

Att vara lärare i utbildningen var utmanande – åtminstone för mig. Jag 
skulle troligen aldrig ha tagit mig upp på hästryggen, vandrat med 
packning i flera dagar, paddlat kanot eller åkt slalom om jag inte försatts 
i dessa situationer genom utbildningen av de studerande. 

 

Utbildningen om 80 poäng omfattade 55 poäng teori och 25 poäng praktik fördelade 
på fyra terminer. Praktiken förlades till fritidshem, ungdomsverksamhet, 
behandlingshem, äldreomsorg mm. Utbildningen om 100 p innehöll mer praktik. I 
stort hela första terminen bestod av praktik, som skulle ersätta den tidigare 
förpraktiken, en s.k. ”pröva på-termin”, för att få en uppfattning om yrkets innehåll. 
 
Hösten 1977 startade den första grundutbildningen till handledare för studerande vid 
fritidspedagoglinjen vid högskolan Eskilstuna/Västerås. Året efter startade den första 
fortsättningskursen i samverkan med förskollärarutbildningen. Därefter genomfördes 
alltid gemensamma grund- och fortsättningskurser för handledare. 

 
Västerås 1 september 2014 Gunnel Lundin 
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Studerande i förskollärarutbildningen 1977 

Det var, som tidigare nämnts, 90 studerande som antogs till förskollärarlinjen hösten 

1977. Enligt MDH arkivet var det 77 kvinnor och sju män som efter 80 poängs-

utbildning erhöll förskollärarexamen vid högskolan Eskilstuna/Västerås våren 1979.   

Medelåldern vid antagningen hade varit 20 år, med en spridning mellan 19 och 44 års 

ålder.   

Via den webbaserade upplysningstjänsten Ratsit nås 52 av dessa, där namn och 

personnr överensstämmer med uppgifterna från 1979. Resultatet visar att dessa 

förskollärare är bosatta med en spridning över landet och i en högre omfattning med 

bostadsorter i Sörmland och Västmanland.  

Västerås 14 
Övriga Västmanland 9 
Eskilstuna 8 
Övriga Sörmland 2 
Övriga landet 19 

 

1977-1979 års alumner  

Det är sju kvinnliga alumner med en medelålder på idag 62 år och bosatta i Västerås 

(tre), Sörmland (en) och i övriga landet (tre) som bidrar här med sina erfarenheter. 

Fyra har arbetat mellan 29-35 år i direkt pedagogiskt arbete med barn i förskola och 

skola. Parallellt med förskollärartjänsten har en av dem arbetat som fackligt ombud, 

tre har tagit kurser i pedagogik och specialpedagogik i varierande omfattning.  Av de 

alumner som arbetat kortare tid som förskollärare har haft tjänst som före-

ståndare/rektor/skolledare och en som specialpedagog. En har efter några år valt en 

annan yrkesverksamhet.   

Uppfattningar om utbildningens betydelse för yrkesverksamheten 

1. Det bidrog väldigt mycket. Jag fick en helt ny förståelse, både psykologiskt 
och pedagogiskt (föreståndare/rektor/skolledare) 

2. Den grundläggande teoretiska kunskapen om barn. Olika 
utvecklingsnivåer. Barnpsykologi 

3. Jag fick utbilda mig till det jag ville bli. Ett val jag aldrig ångrat och inte 
heller tröttnat på 

4. Det har varit en pedagogisk plattform där jag hela tiden fått nya 
erfarenheter och kunskaper under hela mitt yrkesliv 
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5. Mycket bra grund för det mesta. Bra pedagogik. Bra utveckling med barn 
(arbetar inom annan yrkesverksamhet) 

6. Förskollärarutbildningen gav mig kunskaper om barn och dess 
utveckling, men det är i yrket jag vuxit i mötet med barn och kollegor 

7. Jag anser, med facit i hand, att det är en mycket bra grundutbildning – 
även för arbetet med elever i de högre åldrarna- i skolans värld 
(specialpedagog som arbetar F-6) 

 

Det är utbildningsvetenskapligt intressant att ta del av hur det gick för de förskollärare 

som utexaminerades från den första högskoleförlagda utbildningen i Västerås 1979. De 

yngsta kan fortfarande vara yrkesverksamma. Informationen om nuvarande 

bostadsort indikerar att idén med en högskoleutbildning som tillgodoser de regionala 

behoven har fallit väl ut. Flertalet finns kvar inom något av de två länen.  Att flera finns 

i Västerås är följdriktigt eftersom utbildningen låg här vid den tiden. 

 

Det är främst alumner som kan uttala sig om en yrkesutbildnings nytta och 

användbarhet. Utifrån de uppfattning som alumnerna här uttrycker tycks utbildningen 

ha utgjort en bra grund för förskolläraruppdrag i olika förskoleverksamheter och inom 

andra yrkesverksområden.  
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Bild 13a Högskolan Eskilstuna/Västerås – organisationsplan 1981-1982 
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Bild 13b Högskolan Eskilstuna/Västerås – organisationsplan 1981-1982 
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Förskollärarutbildningen under 1980-talet 

 

Under 1980-talet hade förskollärarutbildningen etablerats inom högskolan. 

Högskoleenhetens organisation från 1981-1982 visar att fritids- och 

förskollärarutbildningarna utgjorde högskolans enda institutionen (bild 13a, s. 77).  

Utbildningsavdelningarna i Eskilstuna och Västerås hade kurser och linjer inom skilda 

ämnesområden som teknik och ADB. Utbildningsavdelningen i Västerås hade då 270 

studerande vid olika linjer och utbildningen i Eskilstuna cirka 140 studerande. 

Förskollärar-och fritidspedagogutbildningarna hade då 450 studerande. 

 

Det framgår av bild 13b, s. 78, att en fort-och vidareutbildningsenhet höll på att 

utvecklas. Den kom sedan att drivas av Hans Lindgren fram till 1995. 

 

Högskolemiljön under 1980-talet 

En högskola med upptagningsområde över två län innebär en hel del resande främst 

för de studerande. Det var ett avsevärt antal av de 450 som studerade på 

Korsängsskolan som bodde i kranskommunerna. De flesta tog sig till högskolan med 

bil, många samåkte. Den stora parkeringen mellan Korsängsskolan och Folkets park 

var alltid välfylld. När många stolar var tomma i undervisningslokalen, kom oroliga 

frågor om vad som kunde ha försenat ”Fagerstaborna” eller ”Eskilstunagruppen”. Vid 

några tillfällen hade det också skett olyckor på vägen. Dessbättre aldrig något riktigt 

allvarligt. Eftersom Eskilstuna var praktikort reste också metodiklärarna med buss, tåg 

och bil.   

 

Då frågan om flytt av institutionen till Zimmermanska skolan, för att samordna 

högskolans utbildningar togs upp, var det inte bara parkeringsfrågan som engagerade 

kollegiet och studentkåren. Korsängsskolan fungerade väl för utbildningarna på flera 

sätt. Lokalerna var ändamålsenliga främst för kommunikationsämnena som krävde 

funktionella utrymmen för undervisning. Varje klassenhet om 30 studerande delades 

i två, ibland flera, enheter för undervisning i främst kommunikationsämnen. Det var 

ett avsevärt schemaläggningsarbete att koordinera undervisningen för de många 

studentgrupperna, vilket underlättades av närheten mellan undervisningslokalerna.  
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Överallt pågick olika projektarbeten i vilka det ingick att kommunicera och publicera 

resultaten för att andra skulle kunna ta del av arbetena. Detta gjordes i korridorer och 

undervisningslokaler. Korsängsskolan var öppen för studerande och lärare utöver 

undervisningstid. Lokalerna för målning och slöjd var populära att använda, ibland för 

grupper av barn ledda av studerande under självständigt praktikarbete. Lärare och 

studerande föreslog därför att Korsängsskolan skulle bli högskolans nya campus också 

för övriga utbildningar. Där fanns också möjligheter att bygga ut. 

 

Avisering om nedläggning  

Planerna på en sammanslagning av högskolans olika enheter fick skjutas på framtiden 

då UHÄ 1984 aviserade planer på att lägga ner förskollärar- och 

fritidspedagogutbildningarna vid högskolan Eskilstuna/Västerås. Linjenämnden 

gjorde ett grundligt arbete med att ta fram argument för bibehållande av 

utbildningarna som presenterades för högskolestyrelsen. HS uppvaktade utbildnings-

departementet. Säkert var det en fördel att utbildningsministern var Lena Hjelm 

Wallén, lärare och västmanlänning, med god insikt i fritidspedagog- och förskollärar-

utbildningarna vid högskolan Eskilstuna/Västerås. Förslaget om nedläggning 

tillbakavisades. 

 

Campus Viktor Larssons plats 

1985 verkställdes flytten av förskollärar-och fritidspedagogutbildningarna till 

högskolans lokaler vid Viktor Larssons plats. Zimmermanska skolan behövde byggas 

om innan samtliga ämnen kunde få plats. Undervisning i kommunikationsämnen låg 

därför kvar i lokalerna på Korsängsskolan. 

 

På Viktor Larssons plats låg förskollärar-och fritidspedagogutbildningarna på översta 

planet i huset. ADB- och teknikutbildningarna betraktade de nya kollegorna med viss 

skepsis. En skämtsam benämning var ”tomtarna på loftet” och ”klapp och klang”. I en 

utvärdering påtalade vid ett tillfälle en studentgrupp att lärarna vid deras utbildningar 

inte respekterades av andra lärare på högskolan. Det berodde huvudsakligen på 

okunskap och över tid byggdes relationer med kollegorna inom andra 

programområden, inte minst genom gemensamt arbete i nämnder och facklig 

verksamhet. 
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Efter ombyggnationer kunde kommunikationsämnena ansluta, dock på olika plan i 

byggnaden. Högskolans centrala läge i Västerås uppskattades av många, även om såväl 

lärare som studerande saknade den positiva utbildningsmiljön på Korsängsskolan.  

 

Eskilstuna - utbildningsort för förskollärarutbildningen 

Utbildningarna för undervisningsyrken var lokaliserad till Västerås. Eskilstuna var 

praktikort utan att vara campus. Kontakten med utbildningsenheten i Eskilstuna 

kommun när det gällde samverkan vid praktikplaceringar och handledarutbildningar 

fungerade mycket bra.  1985 fattade högskolestyrelsen beslut om ”försöksverksamhet 

med decentraliserad utbildning” i Eskilstuna. 1989 fanns Eskilstuna som utbildnings-

ort i katalogen. En utbildningsgrupp per år kunde därmed förläggas vid campus i 

Eskilstuna. De första åren var lokalerna för övningsämnen provisoriska och lärarna 

transporterade undervisningsmaterial mellan orterna. 1991 beslutade HS om fortsatt 

lokalisering, försöksverksamheten hade fallit väl ut.   

 

1992 i november inkom en skrivelse till institutionsstyrelsen från en Eskilstunaklass. 

Klassen som gick sin första termin var missnöjda eftersom alltför mycket av 

utbildningen förlades i Västerås. De åberopade sociala skäl, tid, kostnader och 

miljöskäl då de begärde att få genomföra utbildningen huvudsakligen i Eskilstuna. 

Framförallt att de ansökt till en utbildning förlagd till Eskilstuna.  

 

Utbildningskultur, projekt och utveckling 

Lärarkollegiet var utvecklingsinriktat och frågorna om det pedagogiska arbetet i 

förskola och fritidshem var ständigt närvarande. Det pågick olika kollegiala projekt 

som gällde utbildningen, ibland forskningsanknutna i samverkan med andra 

universitet och högskolor. Många gånger genomfördes projekten i lärarlag inom 

kollegiet och/eller i samverkan med förskolor och fritidshem. En del ledde till 

uppdragsutbildningar andra till nya fristående kurser. I kursplaner från 1979 

uttrycktes att lagarbete skulle vara ett övergripande arbetssätt med studier av 

problemformulerande inriktning i ämnesbundna och ämnesintegrerade projekt, vilket 

också förverkligades i praktiken. 
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Jämställdhet o internationell förståelse 

Frågor om solidaritet, jämställdhet och internationella frågor var centrala i 

utbildningen. Det fanns en samverkan med länsstyrelsens fortbildningskonsulenter 

som i sina uppdrag arbetade med skolan och seminariet. En kurs som konsulenterna 

ansvarade för var JIF Jämställdhet och Internationell Förståelse som bekostades av 

SÖ och SIDA.  Kursen som omfattade fem dagar innehöll bland annat olika övningar. 

Det var lärare och skolledare från alla olika skolformer som deltog i dessa kurser. Det 

gav sedan underlag för undervisningen på högskolan.  

 

SIDA, SÖ och UHÄ samverkade också om det som kallades U-landsseminarier, 5-

poängs kurser, som gavs av Umeå universitet där flera lärare från högskolan 

Eskilstuna/Västerås deltog. Förutom utbildningsdagarna i Sverige ingick det att resa 

till och vistas i Sri Lanka eller Indien, som var svenska biståndsländer, under några 

veckor. På F-linjerna pågick fortlöpande internationaliseringsarbeten: 

 

Internationaliseringsprojekt  

Torgny Östlund, lärare i bildämnet skrev en projektplan som är ett exempel på 

studerande och lärarutbyten, liksom hur utbildningen arbetade integrerat och 

långsiktigt med internationella frågor.  

 
Internationaliseringsprojekt 
Målsättning: att öka medvetenheten om internationella frågor i fritidspedagog-och 
förskollärarutbildningarna vid högskolan i Eskilstuna/Västerås 
 
Metod: att utbyta erfarenheter med motsvarande utbildning i ett utvecklingsland (Sri 
Lanka) 
 
Steg 1: HT-87. Inläsning, insamling av fakta. Referensgrupp 
 
Steg 2: VT-88. En förberedande planering genomförs genom en studieresa i SriLanka 
under tre veckor av en studerande och en lärare från F-linjerna. Studien inriktas på 
förskollärarutbildningen vid Open University, Colombo och lärarutbildningen i huslig 
ekonomi vid Dehivala Technical College samt ett litet urval av förskolor och daghem i 
Colomboområdet.  Utöver en faktainsamling om verksamhetsfrågor skall studien 
presentera en plan för fortsatta kontakter mellan F-linjerna vid högskolan i Västerås 
och motsvarande institutioner i Sri Lanka. En presentation av den svenska 
fritidspedagog- och förskollärarutbildningen bör ingå i besökslagets uppdrag 
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Steg 3: Studien presenteras på lämpligt sätt som ett internationaliseringsinslag i 
lärarutbildningen. Bild-och ljudmaterial bör utnyttjas. Ett direkt engagemang 
uppmuntras för att skapa en stabil grund för fortsatt utbyte 
 
Steg 4: En reguljär kontakt utvecklas med utbyte av studiematerial, 
forskningsrapporter, studerandearbeten, verksamhetsbeskrivningar osv. Aktuellt 
material kan samlas i en utställningsmonter för att vidmakthålla intresset för projektet. 
Fortsatt utbyte av studerande och lärare kan planeras i den takt resurserna medger 
 
Möjligheten att i ett senare skede placera en volontär i projektet bör undersökas: 
Genom att engagera den tidigare etablerade Internationella klubben vid högskolan 
skulle SID:s volontärstöd till individuella organisationer kunna utgå. En stadigvarande 
närvaro i projektet skulle otvivelaktigt förstärka effekterna i utbytet. 
 
(T. Östlund/Högskolan Eskilstuna/Västerås odaterat arkivmaterial) 
 

Sri Lanka-projektet med lärarutbyte pågick långt in på 1990-talet, då studerande och 

lärare från högskolan gjorde studieresor. Bland annat fick en förskollärare från 

barnhemmet Fridsro på SriLanka möjlighet till viss specialpedagogisk utbildning 

under några veckor vid högskolan i Västerås. 

  

UHÄ bjöd också in till kurser och konferenser, till bland annat Finland, Danmark och 

Turkiet, för lärarutbildare för att utveckla förståelse och kunskap om språk och 

kulturer. Det gav underlag till fortbildningskurser för skolpersonal.  

 
Tvåspråkig förskollärarutbildning 1980 

Förskolans betydelse när det gällde språkutvecklingen för barn med annat hemspråk 

än svenska aktualiserades bland annat i propositionen ”Om utbildning av förskollärare 

och fritidspedagoger m.m.”  

Förskolan/skolan kan bidra att förverkliga dessa mål bl. a. genom att 
vinnlägga sig om invandrarbarnens språkliga utveckling. En aktiv 
tvåspråkighet bör eftersträvas och därför krävs stöd för barnets första 
språk, hemspråket. Detta är nödvändigt för barnets känslomässiga, 
intellektuella och sociala utveckling. Målet för hemspråks-undervisningen 
är att behålla och utveckla färdigheterna i ett annat språk än svenska 
(prop. 1976/77:76) 

1977 aviserades om tvåspråkig förskollärarutbildning (prop. 1976/77:76).  Efter att 

högskolan Eskilstuna/Västerås svarat positivt på en förfrågan från UHÄ om att ge 

utbildningen kallades man till informations- och introduktionsresa med övriga 

utbildningar vid Hanaholmen i Helsingfors. Carita Fagerudd, förskollärare utbildad 
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barnträdgårdslärare i Jakobstad Finland, metodiklärare och senare studierektor var 

ansvarig för de tvåspråkiga utbildningarna vid högskolan Eskilstuna/Västerås.    

 

Efter ansökan till förskollärarutbildningen kallades de sökande som antagits och valt 

den två-språkiga inriktningen till språktest. Testet genomfördes vid det lärosäte där de 

hade antagits. Båda språken testades såväl skriftligt som muntligt. 

 

Den tvåspråkiga utbildningens genomförande i Eskilstuna/Västerås 

Den första tvåspråkiga utbildningen för svenska/finska studerande gavs 1980. Den 

genomfördes i en separat klass. Därefter integrerades studerandegrupper med 

tvåspråkig utbildning i de ordinarie klasserna. Utbildningen var gemensam med övriga 

studerande.  Därutöver hade de undervisning i finska språket och i metodik gällande 

finska språket och kulturen. Efter behov gavs också stöd i svenska språket. Delar av 

praktiken gjordes i finskspråkiga barngrupper. Läraren i finsk metodik Päivi Hällström 

deltog även i kommunikationsämnenas undervisning, främst i musik, för att 

göra kulturella komplement. Varje studerandegrupp gjorde en studieresa till Finland, 

Jyväskylä, där man deltog i föreläsningar vid förskollärarutbildningen, hade viss 

praktik i förskolegrupper och gjorde andra studiebesök.  

 

Senare gavs tvåspråkig utbildning också för studerande med spanska som hemspråk 

och vid ett ansökningstillfälle också persiskspråkiga. Upplägget motsvarade det för den 

finska gruppen, med hemspråk, hemspråks- och kulturmetodik samt praktik i 

förskolegrupper med barn med respektive hemspråk. Valet av resmål för de nya 

språkgrupperna fick styras av språket. De spansktalande kom från olika länder och 

delar av världen. En del var flyktingar eller kunde av andra orsaker inte resa tillbaka. I 

1991 års utbildningsplan anges att ”en studieperiod om två veckor skall vara förlagd till 

respektive språkområde. Om det av praktiska eller av andra skäl är omöjligt att 

förlägga en studieperiod till hemlandet/språkområdet bör de studerande så långt som 

möjligt erbjudas undervisning av motsvarande slag i Sverige”.  

 

Högskolan erbjöd den tvåspråkiga utbildningen, med spansk och finsk inriktning, fram 

till 1993. Över tid var det endast ett tiotal studerande från fritidspedagogutbildningen 

som sökte sig till utbildningen. 
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Studerande i reguljär utbildning 

Den tvåspråkiga utbildningen gav förhoppningsvis även svenska studerande en 

breddad kunskap och förståelse, då de också skulle möta barn med ”icke svensk” 

bakgrund. Många klasser gjorde studieresor till Östtyskland, Sovjet, Tjeckoslovakien 

och Sri Lanka för att nämna några resmål. Några lärare deltog i planeringsarbetet och 

följde med på resorna.  För flera studerande var det första resorna utanför de vanliga 

turistorterna. Att uppleva andra kulturer med olika sedvänjor, trafik, mat och klädsel 

väckte mycket funderingar som behövde bearbetas. Studiebesök i förskolor och 

lärarutbildningar gav nya perspektiv på pedagogik och synen på samhällets 

barnomsorg.   

 

Projektet Barn och teknik från 1986 

I fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna drevs flera projekt. Ett av dem var 

”Barn och teknik”, som vände sig till flickor mellan 5-10 år och deras personal inom 

barnomsorgen. Projektet som startade 1986 hade en styrgrupp som bestod av 

företrädare för kommun och näringsliv. Tre metodiklärare (två för förskollärar- och en 

för fritidspedagogutbildningen) ledde projektet och mötte ca 350 flickor och 150 

personal. Studerande i tredje terminen följde och deltog i projektet i viss utsträckning. 

Ett särskilt rum inreddes med experimentstationer, som flickorna fick besöka för att 

pröva på olika experiment t ex block/talja, dragkampslåda, lutande plan/friktion, 

lufttryck/saftlåda. Utbildningens slöjdlärare byggde stationerna. Projektet finansiera-

des av Västerås stad och Socialdepartementet.  

 

Med utgångspunkt från projektets experiment utvecklades ett antal fortbildnings-

kurser som genomfördes på uppdragsbasis i flera kommuner i Sörmland och i 

Västmanland. 

 

Män i barnomsorgen 

Det var få män som då liksom nu valde att utbilda sig och arbeta som förskollärare eller 

fritidspedagoger i förskola/fritidshem.  För att uppmärksamma och uppmuntra män 

som valt detta yrkesområde planerade och arrangerade högskolan 1988 en 

fortbildningsdag ”Killdag”– män i barnomsorgen med föreläsningar och diskussioner. 

Inbjudan till fortbildningsdagen hörsammades av ca 125 män. Det var en förskollärare 
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Mats-Olof Säfström från Eskilstuna som tillsammans med en barnpsykolog hade 

ansvar att leda dagen. En av deltagarna gjorde sin utvärdering redan från start ”Inne-

hållet i dagens föreläsningar spelar egentligen ingen roll – bara genom att se mig 

omkring kan jag konstatera att detta är en lyckad fortbildningsdag.” En annan 

kommenterade: ” Jag vet att jag valt rätt yrke – arbetet med barnen är mycket roligt 

och stimulerande. Det jobbiga är att gå in i fikarummet och inte ha någon att diskutera 

t ex senaste matchen med.”  Ytterligare fortbildningsdag som gavs 1989 rönte samma 

intresse och uppskattning. 

 

Examensarbeten 

Redan från 1960-talet ingick att genomföra ett fördjupningsarbete under senare delen 

av utbildningen. Under seminarietiden var det ett självständigt projekt som pågick 

parallellt med övriga studier under det sista året. Kravet var då att i grupp undersöka 

och ge förslag till förskolepedagogiskt arbetssätt som redovisades i en rapport. 

Projektet presenteras för handledare, studiekamrater och lärare, vid en sammankomst 

som projektgruppen ansvarade för.  

 

I kursplan från juni 1980 omnämns fördjupningsarbetet under Undervisning och 

läromedel som Ämnesintegrerade projekt i utbildningens sista kurs ”Yrkesspecifik 

fördjupning”. Examination finns inte formulerat i kursplanerna från 1980 och 1986. I 

kursplaner från 1988 anges däremot examinationsformer. 

 

I UHÄ centrala utbildningsplan daterad 1991-03-14 anges att minst ett specialarbete 

om minst 5 poäng (7,5 hp) som anknyter till den kommande yrkesverksamheten skulle 

genomföras under utbildningen. ”Det skall ge den studerande möjligheter att öva 

förmågan till problemformulering, systematiskt undersökande verksamhet och 

dokumentation.” (a.a.)  

 

 

Samverkan med det omgivande samhället 

 

Institutionens ledning och kollegiet var i dialog med förskolan och dess ledning och 

följde samhällsdebatten och yrkesutvecklingen för förskollärare. Det framgår av 
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kursutbudet för de yrkesverksamma och inte minst vid planeringen av jubileums-

firande 1987-1988 (se nedan). 

 

Fortbildningskurser för barnomsorgens personal 

Den fortbildning för barnomsorgens personal som högskolan erbjöd under 1980-talet 

speglar en del av de frågor som då var aktuella i förskolor och fritidshem.  

Föreståndarrollen hade i arbetslaget över tid varit ifrågasatt. Rollen som manlig ledare 

var då som nu unik och omdiskuterad. Våren 1988 anordnade högskolan bland annat 

följande fortbildningskurser: 

 Pedagogisk administrativ påbyggnadskurs om 20 poäng 

 Lokalt utvecklingsarbete inom barnomsorgen, 2 poäng 

 Öppen förskola – en verksamhet för barn och vuxna 

 Att vara handledare 

 ”Killdag” – män i barnomsorgen 

 

Jubileumsfirande – högskolan 10 år 

Högskolan bjöd in till 10 års jubileum i mars 1988 i aulan, Viktor Larssons plats under 

parollen U-sektorn Fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna. 

Det arrangerades tre temadagar under en vecka med seminarier, öppet hus och 

paneldebatt. Paneldebatten om framtidens barnomsorg leddes av linjenämndens 

ordförande och i panelen satt samverkanspersoner som utifrån sina uppdrag inverkade 

på och medverkade i utbildningen. 
 

Framtidens barnomsorg – barnomsorg på 2000-talet 

Moderator linjenämndens ordförande Lennart Pettersson 

Bengt-Erik Andersson, professor  Lärarhögskolan i Stockholm 

Solweig Eklund, 1:e v ordf.  Sv Facklärarförbundet 

Mats Forsberg, socialchef Eskilstuna kommun 

Sture Korpi, statssekreterare  Socialdepartementet 

Sigvard Marjasin, förbundsordf. Sv Kommunalarbetarförbundet 

Eva Netzelius, rektor   Förskollärarutbildningen i Uppsala 

Inger Stornils, avd.chef. försk.förv. Västerås kommun  

Carita Fagerudd, metodiklärare Högskolan E-tuna/Västerås 
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Under en och samma dag erbjöds 39 öppna seminarier för studerande och för 

allmänheten. Därutöver gavs under två dagar ett separat seminarieprogram 

”Fritidsverksamhet för mellanstadiebarn” där endast förmiddagarna var öppna för 

allmänheten.  Några seminarier hölls av gäster från andra universitet och av repre-

sentanter från det omgivande samhället. De förskollärare som var seminarieledare 

var utbildade på seminariet och/eller medverkade i förskollärarutbildningen: 
 

Skall barnomsorgen låta sig styras av näringslivets företagaranda –  
förskollärare Inger Österlund, redovisade examensarbete vid Uppsala universitet 
 
Myten om 70-talets förskollärarutbildning – förskollärare Britt-Marie Hurtig 

Barn-bild-Reggio Emilia –  förskollärare, konstnär Stig Fröberg 

Presentation av Vedboprojektet –  förskollärararna Britt-Inger Bengtsson och  
Marianne Stjärnhult 
 

Barn i Bolivia  Förskollärare MarieLouise Hedborg 

Ngewa-en by i Kenya, presentation av studenternas fadderprojekt –  
Fritidspedagog, Lars Nordvall, sekreterare i Fadderbarnsverksamheten i Kenya 
 

Exempel på övriga seminarier ledda av högskolans adjunkter: 

Barn och teknik   
Metodiklärarna Carita Fagerudd och Gunnel Lundin 
 
Motorik – utveckling-inlärning. En helhetssyn på barn  
Rörelselärare Gun Sandborg 
  
Arbetssättet i barnträdgårdarna på 50-talet  
Metodiklärare Gerd Gajditza 
 
Språklig medvetenhet hos barn – begrundande läsning  
Lärare i Röst- och talvård Marianne Stenmark 
 
Idrott på barns villkor. Presentation av idrottsskola i Västerås  
Rörelselärare Yvonne Jansson 
 
Tvåspråkighet. Presentation av utbildning för tvåspråkiga 
Lärare i pedagogik Barbro Eriksson och metodiklärare Päivi Hällström 
 
Presentation av Montessori. Idéer och material 
Metodiklärarna Ann-Margret Eneborg och Märta Jonasson 
 
Waldorfpedagogiska övningar 
Bildlärare Ulla Wahlgren och metodiklärare Kerstin Åman 
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Pedagogiskt drama för tillämpningar i ”undervisning” enligt D Heathcote och G 
Bolton. En metod där även lärare är roll, med andra ord alla är involverade i 
rollspelet. Demonstration med barngrupp-metodbeskrivning 
Dramapedagogiklärare Hilde Back 

 

Sammanfattande reflektioner 

Förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna präglades av en vilja till utveckling och 

samverkan under 1980-talet. Linjenämnden och högskolestyrelsens stöd vid den 

hotande nedläggningen visade att utbildningarna för undervisning var viktiga för såväl 

högskolan som det omgivande samhället.  Den kollegiala samverkan när det gällde 

pedagogiska och utbildningsfilosofiska frågor gjorde det stimulerande att arbeta i 

utbildningen. Kollegiet var väl insatt i förskolans och fritidsverksamhetens styr-

dokument. Flera av de äldre kollegorna gick i pension och nya medarbetare började. 

Många olika utbildningsprojekt pågick vilket fick effekter för såväl grundutbildning 

som fortbildning. Samverkan med de omgivande kommunerna genererade uppdrags-

utbildningar i allt högre omfattning i slutet av 1980-talet. Förskollärar- och 

fritidspedagogutbildningarna blev med flytten till Viktor Larssons plats tydligare en 

del av högskolan.   

 

 

Förskollärarutbildningen under 1990-talet 

Högskolan fick en ny rektor, Lillemor Kim, 1989 och högskolestyrelsen arbetade fram 

ett måldokument där man bland annat lanserade begreppet Mälardalens högskola. 

1990 inrättades institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap – IBU vid högskolan 

Eskilstuna/Västerås, prefekt var Tore Jansson. Institutionsnamnet aviserade att 

uppdraget var mer än att ge grundutbildningar. Utbildningspolitiskt förbereddes en 

övergång från förskollärar- och fritidspedagogutbildning till Barn- och ungdoms-

pedagogiskt program. Från riksdagen (Budgetprop. 1990/91) kom ett beslut om 

utökning med 540 platser vid högskolornas 100- och 50-poängs förskollärarutbild-

ningar.  

 

Förskollärarutbildningen 25-årsjubilerade och bjöd in seminariets första kull 

lärarkandidater till ett föreläsningsprogram vilket uppmärksammades i ortspressen 

(VLT 16 mars 1990). Metodiklärare Märta Jonasson intervjuades. Hon berättade att 
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hon började arbeta som förskollärare 1951 i Västerås då det fanns två daghem och åtta 

deltidsförskolor/lekskolor. Föreläsningsprogrammet bestod av tre huvudföreläsningar  

 
 
Leken är nödvändig  
Lektor Birgitta Knutsson vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm 
 

Barnets två världar. Uppväxtvillkor i det moderna samhället  
Socialpsykolog och forskningsledare Lars Dencik vid Roskilde universitet 
 

Barnet den musiska människan  
Professor i musikvetenskap Jon Roar Björkvold vid Oslo universitet. En föreläsning 
som ställdes in och ersattes med 
 

Lek och rörelse – utveckling och inlärning 
Högskoleadjunkt och rörelsepedagog Gun Sandborgh-Holmdahl högskolan 
Eskilstuna/Västerås 
 
 
Personalen vid fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna 1990 

Högskolans personalkatalog från 1989/90 är ett häfte om 42 sidor där personalen 

presenteras under respektive utbildningsområde och utifrån campusort. Därutöver 

finns information om högskolestyrelsens och linjenämndernas ordförande, 

sekreterare och ledamöter liksom övriga kommittéer, fackliga företrädare, student-

kåren och hälsovården. I slutet av häftet finns hela personalen i bokstavsordning med 

privata adresser och telefonnummer.  

 

Kansliet för fritidspedagog- och förskollärarlinjerna 
 

Jansson, Tore  Prefekt  

Eriksson, Jan  Biträdande prefekt 

Fagerudd, Carita  Samordnar tvåspråkig utbildning 
 

Ekberg, Margareta  Lärar- och studerandeservice 

Hedelin, Gunnel  Lärar- och studerandeservice 

 

Undervisande lärare 

Omvärldsorientering 

Alven, Bengt Högskoleadjunkt i naturvetenskaplig omvärldsorientering 

Undervisningen i social omvärldsorientering uppdrogs åt lärare inom psykologi-
/pedagogikblocket  
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Högskoleadjunkter i förskolestadiets metodik 

Siv Anstett, Carita Fagerudd, Gerd Gajditza, Päivi Hällström, Märta Jonasson, Anette 
Sandberg, Eva Wictorson-Hederström, Kerstin Åman  

Högskoleadjunkter i fritidsverksamhetens metodik: 

Solveig Eklund (tj.ledig), Susanne Hiller, Gunnel Lundin, Kajsa-Lena Palazzi 

Högskoleadjunkter i psykologi och pedagogik 

Eva-Lena Borg, Barbro Eriksson, Lennart Hellerstedt, Tore Jansson, Britt Lindberg 

Kommunikationsblocket: 

Högskoleadjunkter i musik Jan Eriksson, Göran Widell, 

Högskoleadjunkter i rörelse Yvonne Jansson, Gun Sandborgh-Holmdahl  

Högskoleadjunkter i bild och form Ulla Wahlgren, Torgny Östlund 

Högskoleadjunkt i slöjd   Inge Henriksson    

Högskoleadjunkt i röst–och talvård Marianne Stenmark 

Lärare i pedagogiskt drama Elisabet Persson 

Rektor, (personlig tjänst) undervisar i svenska SvenBertil Magnusson 

 

De båda utbildningarnas kollegium utgjordes av 27 tillsvidare anställda lärare. 

Därutöver tjänstgjorde fem timlärare i spansk metodik, spanska, finska, medicinsk 

barnavård samt i röst och talvård. Flera av högskoleadjunkterna var tjänstlediga på 

kortare och längre tid. Till kollegiet hörde också förskollärare som gjorde praktik i 

anslutning till att de genomgick metodiklärarutbildning. Två av dem, MarieLouise 

Hedborg och Agneta Niklasson, hade från 1990 tidsbegränsade förordnanden som 

metodiklärare.   

 

Tjänstebeteckningen högskoleadjunkt ändrades 1994 till universitetsadjunkt. 

Tjänstebeteckningar för lärare med tjänst i metodik, från 1977 till 1999 hade därmed 

varit 

 Metodiklärare 

 Högskoleadjunkt i förskolestadiets metodik 

 Högskoleadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap 

 Universitetsadjunkt i barn- och ungdomsvetenskap 

Fram till 1990-talet hade förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna inte några 

tillsvidareanställda lektorer. Flera av lärarna deltog i forskarutbildning, inskrivna vid 

olika universitet eller i enstaka kurser.  
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Ett nytt Campus i Västerås 

Under 1990-talet förbereddes högskolans nybyggnation av ett gemensamt campus på 

Gåsmyrevreten i Västerås. En projektgrupp med representanter för olika 

utbildningsprogram deltog i lokalplaneringen. Från förskollärarlinjen fanns många 

specifika önskemål som gällde främst kommunikationsämnen och metodik. 

Metodiken var i behov av lokaler med utrustning som vattenhoar och arbetsbänkar 

som gav möjlighet till experimenterande övningar. För rörelseämnet, byggdes ett 

specialgolv förutom funktionella omklädningsrum och för musikämnet ett flertal 

övningsrum. Lärarlagsprincipen gjorde att metodiklärarnas arbetsrum hade utrymme 

för dubbla arbetsplatser och mötesbord. IBU byggdes utifrån en utbildningsmodell 

med möten mellan lärare och studerande i projektarbeten, undervisning, studiesamtal 

och handledning. När högskolan flyttade in 1994 var det med förskollärar- och 

fritidspedagogutbildningar under avveckling. 

 

Politiska processer – nedläggning av utbildningarna 

I februari 1993 kom information om att dimensioneringen av fritidspedagog- och 

förskollärarutbildningarna skulle minska samt att utbildningen skulle förlängas till 

120 poäng. Det var delar av den borgerliga regeringens förslag till högskolereform 

formulerad i ”Högre utbildning för ökad kompetens” proposition 1992/93:169. Tesen 

var att utbildningar mot den privata sektorn och näringslivet behövde förstärkas.  De 

mindre och mellanstora högskolorna ansågs alltför inriktade på den offentliga sektorns 

behov. Strategin var att lägga ned all utbildning mot exempelvis barnomsorg vid vissa 

högskolor. När det gällde fritids- och förskollärarutbildningarna gällde det 

högskolorna i Falun/Borlänge, Halmstad och Eskilstuna/Västerås. I den 

parlamentariska diskussionen i utbildningsutskottet, i maj 1993, där det borgerliga 

blocket var i majoritet (Riksdagens diskussionsprotokoll 1993/93:16 § 4) stred 

socialdemokraterna för ett annat beslut än total nedläggning.  De befarade att 

Mälardalen skulle få problem med såväl rekrytering till högre utbildning generellt som 

av utbildade förskollärare till förskoleverksamheten. 
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För oss som då var verksamma inom fritidspedag- och förskollärarutbildningarna var 

uppfattningen att högskolans ledning valde att bli ett lärosäte med främst teknisk 

högre utbildning i utbyte mot att ge upp fritidspedagog- och förskollärarutbild-

ningarna, något som dock rektor Lillemor Kim förnekade. Riksdagens 

diskussionsprotokoll (a.a.) ger belägg för kollegiets uppfattning.  Margareta Israelsson 

socialdemokrat och ledamot i Mälardalens högskolestyrelse gjorde följande inlägg i 

riksdagsdiskussionen. 

Vid institutionen för barn- och ungdomsvetenskap vid högskolan i 
Eskilstuna/Västerås ser man nedläggningen som en klar politisk 
viljeinriktning. Jag skall citera en skrivelse därifrån: ''Det absolut enda 
argument som verkar finnas är: Mälardalens högskola specialiseras mot 
privat arbetsmarknad, alltså skall alla utbildningar för offentlig sektor 
bort. Det är ett nyliberalt ideologiskt hugskott från den moderate 
utbildningsministern.'' Ja, detta tycker jag att Per Unckel visade med all 
önskvärd tydlighet redan i debatten den 16 mars kring frågor ställda av 
Alf Egnerfors och mig. Då hade utbildningsministern den dåliga smaken 
att hota mig: Om ni fortsätter att driva kravet på bibehållen förskollärar- 
och fritidspedagogutbildning kanske jag omprövar mitt beslut att ge er 
mer teknisk utbildning. (1992/93:16 §4) 

 
Förslaget om nedläggning av fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna vid 

Mälardalens högskola tycks ha föregåtts av diskussioner och löften om utökning av de 

tekniska utbildningarna mellan högskolans ledning och utbildningsministern.  

 

Protokollet från utbildningsutskottets diskussion visar att också andra ledamöter 

oroade sig för utvecklingen. Någon befarade att en så stor ort som Västerås skulle 

komma att stå utan fort- och fördjupningsutbildning, för barnomsorgens personal, om 

högskolans utbildningsprofil utarmades.  Under debatten redovisades olika 

motionärers argument för att låta just Mälardalens högskola få behålla examinations-

rätten. Främst gällde det regionens behov av högskoleutbildning: 

510 utbildningsplatser vid högskolan försvinner och Mälardalsregionen 
åderlåts på 53 % av sina utbildningsplatser. Främst får det konsekvenser 
för regionens kvinnor, då de av sin sociala situation är geografiskt bundna 

 

Den befarade bristen på förskollärare inom Mälardalsregionen framhölls liksom risken 

för en sämre pedagogisk verksamhet inom förskola och skolbarnomsorg på sikt. 

Därutöver gällde argumentationen också den specifika profil som högskolans 

utbildningsprogram erbjöd:  
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Det nya framarbetade utbildningsprogrammet med särskild inriktning 
mot naturvetenskap och teknik kan ej genomföras. 

Möjligheterna att utbilda förskollärare och fritidspedagoger med 
särskild kompetens att stödja barn med annat hemspråk och annan 
kultur än den svenska, en av högskolans specialiteter, kommer att 
upphöra 

Argumenten från högskolans studentkår var att man befarade en förändrad jämvikt 

mellan könen bland studenterna som t.o.m. skulle kunna påverka studiemiljön. 

(1992/93:16 §4) 

 

Under våren pågick olika aktioner i försök att ändra det föreslagna nedläggnings-

beslutet. Det genomfördes möten med övriga hotade högskolors lärarutbildare. 

Högskolan i Gävle vars utbildning också var nedläggningshotad inledningsvis fick 

behålla utbildningen om än förminskad.  I Eskilstuna och övriga Sörmland engagerade 

sig politiker och kommunala tjänstemän i kampen för att behålla fritidspedagog- och 

förskollärarutbildningarna. Bland annat var det kommunala ledamöter i högskole-

styrelsen från Sörmland som efter nedläggningen, vid ett HS-sammanträde, såg till att 

punkten med förslag om att lägga ned ämnena pedagogik och barn- och 

ungdomsvetenskap tillbakavisades. Därmed möjliggjordes fort- och vidareutbildning 

av regionens yrkesverksamma i förskolor, fritidsverksamheter och skolor.  En motion 

till riksdagen av Lena Hjelm Wallén (1992/93:s1 3070)  framhölls vikten och 

argumenten för att behålla utbildningen underskriven av femton politiker från 

Västmanland och Sörmland. Socialdemokraterna hade tio namnunderskrifter 

däribland Göran Perssons. Folkpartiet, centern och kristdemokraterna hade 

tillsammans fem underskrifter. En av dem var Larz Johansson centerpartistisk 

politiker från Sörmland som liksom Margareta Israelsson var ledamot i 

högskolestyrelsen. Lena Hjelm Wallén var vid den tiden vice ordförande i 

utbildningsutskottet. Alla tre gjorde vad som var möjligt för att rädda kvar 

utbildningarna vid Mälardalens högskola. 

 

Vid röstningen i riksdagen i juni 1993 får det borgerliga förslaget stöd av Ny demokrati, 

vilket gör att det fattas beslut om nedläggning av utbildningarna vid Mälardalens 

högskola. Rätten att ge examen för de studerande som antagits till utbildningar med 

antagning t.o.m. januari 1993, kvarstår. Det innebär att tidigare studerande med 

resterande examinationer kontaktades för att ges möjlighet att slutföra sina studier. 
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Utbildningsplaner, projekt och specialarbeten 

Förskollärarutbildningen förlängdes till 120 poäng under våren 1993. Liksom vid 

tidigare utbildningsförändringar betraktades erhållen förskollärarexamen oavsett 

utbildningslängd som likvärdig. För de som redan var antagna gavs möjlighet att 

förlänga utbildningen med en fördjupningstermin vid högskolor med 

examensrättigheter. Vid Mälardalens högskola kom utbudet av 20-poängskurser i 

pedagogik att utökas som erbjudande till kommuner och enskilda förskollärare, som 

motsvarade den fördjupningstermin, termin 6, som erbjöds vid högskolor med 

fritidspedagog-och förskollärarutbildningar.   

 

Utbildnings-och kursplaner  

I de centrala utbildningsplanerna från UHÄ 1991-03-14 angavs att förskollärarlinjens 

syfte var att förbereda den studerande för yrkesverksamhet som förskollärare inom 

olika former av barnomsorg. Utbildningen skulle grundas på vetenskapligt 

förhållningssätt och beprövad erfarenhet  

samt ge kunskaper, färdigheter och kritisk skolning så att de studerande i sin 

kommande yrkesutövning aktivt skall kunna förverkliga målen för 

socialtjänsten samt medverka till att utveckla innehållet i formerna för 

barnomsorg.   

Därefter formulerades mer precisa mål jämfört med tidigare utbildningsplaner. Två av 

tio mål var direkt yrkesrelaterade övriga gällde mer övergripande de studerandes 

färdigheter, förmågor och kunskaper. Nya mål jämfört med tidigare utbildningsplaner 

gällde bland andra informationssökning, interkulturellt synsätt, färdigheter att 

formulera kunskaper i tal och skrift, pedagogisk grundsyn och kunskapsbas som 

förutsättning som förutsättning för fördjupningsstudier och utvecklingsarbete.  

 

 100 poäng 100 p 
Tvåspråkig 
utbildning 

Kommunikation 25 25 
Omvärldsorientering 20 20 
Pedagogik-metodik 30 30 
Praktik 25 30 

 

Figur 10 Utbildningsplanernas poängfördelning mellan block 1990 
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En jämförelse med poängfördelningen 10 år tidigare (figur 10 s. 95) visar att 

kommunikationsblocket hade ökat till 25 poäng, en fjärdedel av utbildningen. Röst och 

talvård, slöjd och instrumentalmusik ingick inte längre. Slöjd kan ha utgjort en del av 

Bild och form, liksom röst och tal kan ha blivit en del av språk och litteratur inom 

samma block. Praktiken hade minskat med 11 poäng, motsvarande 11 veckor. Praktiken 

var inlagd i samtliga av utbildningens kurser i en omfattning om två till sju veckor. 

 

I de lokala kursplanerna fanns upp till åtta formulerade mål för varje kurs. Under 

rubriken Examination gavs hänvisning till den lokala planens anvisningar under 

rubrikerna Kursråd samt Redovisning och examination. Kursrådet bestod av kursens 

undervisande lärare som hade att, utifrån kursplanen mål och teman, besluta om 

innehåll, arbetsformer och examinationsformer. De examinationsformer som kunde 

förekomma för teorimomenten var: 

 Aktiv närvaro – all undervisning är obligatorisk 
 Gruppdiskussion och gruppskrivning. Varje studerande är ansvarig för 

gruppens resultat 
 Individuell skriftlig och muntlig examination 
 Studiesamtal 
 Färdighetsprövning individuellt och i grupp 
 Skriftlig dokumentation av specialarbeten 

  

Projekt och specialarbeten 

Förskollärarutbildningen medverkade i olika forskningsanknytningsprojekt under 

1990-talet. Exempel på det är Lekprojektet med Uppsala universitet liksom Bra 

barnomsorg som var en samverkan med Västerås kommun och Göteborgs universitet. 

De studerande deltog aktivt genom att göra observationer och analyser med 

handledning av utbildningens lärare. Ett annat projekt som inleddes efter en intresse-

förfrågan från NAEYC - The National Association for the Education of Young Children, 

en amerikansk organisation som arbetade med förskolepedagogiska frågor. De var 

intresserade av den svenska förskoleverksamheten och önskade inleda ett samarbete 

med högskolan Eskilstuna/Västerås. Elisabeth Doverborg, Siv Anstett, Eva 

Hederström och Eva-Lena Borg besökte 1993 organisationen i USA för att undersöka 

möjligheterna till samverkan.  
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Förskollärarutbildningen som miljö 

Fick idag brevet med enkäten om mina studier. Åh så roligt!! 

Var i tanken direkt tillbaka i Västerås med mina klasskamrater, lärare och 

allt jag upplevde under den tiden. Gamla högskolan med cafeterians 

världsbästa köttbullemackor, gitarrspel med Göran (jag är en vanlig 

kanin) protestmarsch mot förskollärarutbildningens nedläggning i 

centrum, dramaövningar med Raul, fågelexkursion med Bengt på 

Björnön, flytten till nya högskolan, vinterutbildning i Sälen och iskall 

examen fredagen 13 januari 1995 - Lyckliga minnen. 

Träffar fortfarande några av mina klasskamrater regelbundet trots att 

det skiljer riktigt många mil mellan oss. 

 

E-posten från en av de forna studenterna indikerar att IBU och högskolan lyckades väl 

med att upprätthålla en god utbildningsmiljö. Den gamla högskolan som avsändaren 

refererar till var Viktor Larssons plats och den nya var högskolan vid Gåsmyrevreten 

för den här brevskrivaren. 

 

På Viktor Larssons plats kom de första datorerna in i utbildningen hösten 1990. I första 

steget hade en pedagogiklärare och en metodiklärare, efter önskemål, varsin 

tjänstedator.  En annan dator placerades, bredvid skrivmaskinerna, i ett grupprum 

öppet för de studerande. För de allra flesta studerande var det den första erfarenheten 

av att använda persondator. För lärarna kom handledningen av projektarbeten också 

att inkludera introduktion till ordbehandling och datorskriven text. 

 

Studerande 1993-1995 

Vårterminen 1993 genomfördes den sista antagningen av sökande till 

förskollärarutbildning vid Mälardalens högskola.  Av de 66 studerande var tre män.  

Elva studerande gick 80 poängsutbildning och antogs därmed till termin två. Tre gick 

tvåspråkarutbildning och en genomförde delar av 50 poängsutbildningen.  Knappt 

hälften var i åldrarna 19-20 år, den äldsta 36 år vid utbildningens början. Det är rimligt 

att anta att flera hade familj och barn redan under utbildningstiden vilket bekräftas av 

alumnerna.  
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Alumners perspektiv på 1990-talets förskollärarutbildning 

Under våren 2014 kontaktades den grupp studerande som antogs våren 1993. En 

knapp tredjedel/20 av de 66 frågeformulären har återkommit besvarade.  En 

förhållandevis god uppslutning med tanke på att det är den studerandegrupp som 

snart efter introduktionen till den första terminen fick information om att utbildningen 

var nedläggningshotad. I slutet av terminen delgavs de beslut om nedläggning följt av 

löftet om att få fullfölja studierna på högskolan. Hur blev då utbildningen för den här 

studentgruppen? 

 

De 20 förskollärarna hade vid utbildningens början en genomsnittlig ålder av 23 år.  11 

var bosatta i regionen, merparten av dem i Västerås. Fem flyttade till Västerås i 

samband med studierna och en av dem började arbeta där efter examen.   

 

1993 års studenter var den grupp om vilka samhället hade farhågor gällande deras 

möjlighet till arbete eftersom det hade utbildats ett överskott av förskollärare över tid. 

Tolv av alumnerna uppger att de gick till fast tjänst efter examen och två fick vikariat. 

Övriga arbetade med annat, inledde med arbetslöshet eller studier. Samtliga tjugo har 

därefter arbetat som förskollärare genomsnittligt i knappt femton år.  Några också som 

ledare/chefer.  

 

Ingen av dem fortsatte med någon erbjuden fördjupningstermin i direkt anslutning till 

förskollärarexamen. De flesta minns inte erbjudandet, andra valde bort av personliga 

skäl. Fem har senare genomfört fortbildning om minst 20 poäng/30 högskolepoäng. 

Tre av dem under vidareutbildning till specialpedagoger.  

 

Att ta del av den här gruppens uppfattning om sin förskollärarutbildning kan vara av 

särskilt intresse då de under sin utbildning var med om att IBU fortlöpande fick 

minskande antal studerande i grundutbildning och att deras lärare blev uppsagda på 

grund av arbetsbrist.   

 

Förskollärarutbildningens betydelse i form av kunskaper och erfarenheter 
Några av förskollärarna framhåller att det var utbildningens utformning och innehåll 

som var betydelsefullt. Flera skriver om speciella ämnen och lärare 



  99 
 

 Kunskap i barns utveckling, samarbete i arbetslag, vi byggde upp en 
förskola från grunden i ett projektarbete=mycket bra! Man utvecklades 
mycket som individ då vi hade mycket samarbete i grupparbete. Kunna 
samarbeta med olika sorts individer= acceptans. Roligt 

 Hur viktig en närvarande vuxen är i mötet m barn, samt att mötet består 
av ett gott förhållningssätt o samspel med barnet. Att du som pedagog, 
genom ditt synsätt kan påverka ett barns o en barngrupps utveckling i 
positiv riktning. Metodiken var mest givande 

 Utbildningen varvade teori med praktik på ett bra sätt, gillade att få prova 
på det man läst direkt på olika praktikplatser. Vi hade många lektioner i 
praktiska ämnen t.ex. Rörelse, Bild, Slöjd osv som jag har haft stor nytta 
av i arbetet 

 Massor. Man lärde sig massor om barn och människor och roligt hade vi. 
Man blev starkare att stå upp för sig själv. Jag hade bra praktikplatser 
som man tränade på och lärde sig mycket. Bra lärare. En lärdom för livet 
och en fantastisk utbildning. (36 år vid utb start) 

 Metodik och pedagogik var spännande att lära sig. Hade två superbra 
lärare i ämnena. Britt i pedagogik och Agneta i metodik. Praktiken gav 
både kunskap men också upplevelser av hur man ej bör arbeta 

 

Några förskollärare relaterar de kunskaper och erfarenheter som utbildningen 
bidrog med till egen ålder och tidigare erfarenheter 

 Jag fick bekräfta mina kunskaper o erfarenheter inom området, men jag 
fick också lära mig mycket inom pedagogik och metodik. Det medförde att 
jag utvecklades mycket i min yrkesroll 

 Från att ha gått ”barn & ungdom” på gymnasiet blev förskollärarlinjen en 
fördjupning i den pedagogiska läran framför allt. Om jag ska se det med 
perspektiv så borde jag ha arbetat med praktiskt i några år innan, då tror 
jag att jag skulle ha tillgodogjort mig kunskaperna på ett ännu djupare 
plan. (19 år vid inledningen av utbildningen) 

Det är tre av de tjugo förskollärarna som skriver något om hur utbildningens 
nedläggning påverkade studietiden 

 Rolig tid men det kändes inte som om vår linje betydde nått i skolan.  
 Jag upplever min utbildning som spretig, tror vi hade fem metodiklärare. 

Det påverkade kvaliteten 
 Vad som också betydde massor var de duktiga, engagerade och 

inspirerande lärarna! Jag tror jag minns alla fortfarande och kan berätta 
om nåt vi gjort på dennes lektioner. Kände mig lyft och stöttad av alla. Det 
var väl det vi fruktade mest då utbildningen lades ner i Västerås, att de 
bra lärarna skulle sluta, gå till andra skolor. Dessbättre blev de lärare som 
verkligen betydde mest för oss, våra pedagogik- och metodiklärare kvar 
med oss hela utbildningen. Likaså flera andra av lärarna vad jag minns 
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Vad förskollärarutbildningen har bidragit med för yrkesarbetet  
 Jag vet att det är ett yrke som förändras och att det finns möjlighet att 

vidareutbilda sig. Det har givit mig förmågan att planera-utvärdera-
analysera-sätta nya mål/strategier som man har nytta av även om man 
skulle byta yrkesbana. Man har också blivit ”yrkesskadad” man 
observerar mycket 

 Den har gett mig ökad kunskap om barn i synnerhet och människor i 
allmänhet. Den har också gett mig en trygghet o stolthet (status) inom 
yrket. En ökad kunskap om barn o vuxna har jag också nytta av i mitt 
nuvarande yrke.(konferensansvarig) 

 Bra att lära sig om pedagogik och metodik (försäkringsrådgivare)  
 Jag har fått med mig mycket erfarenhet/praktik/duktiga handledare/ och 

fått med mig bred utbildning på många områden. Jag har själv varit 
handledare/mentor och har märkt att eleverna inte får så mycket djup 
kunskap som behövs i förskolläraryrket 

 En bra grund i det pedagogiska arbetet. Men jag saknar vissa delar som 
kunde ha funnits med/tagit mer plats 

 En bra grund att stå på att bygga vidare kring om man i ngn form vill 
jobba m människor. Mitt synsätt/erfarenheter som förskollärare har varit 
bra att ha i möte med föräldrar o andra vuxna m neuro/kognitiva 
svårigheter. Dock har o är förskolläraryrket svårt att komma vidare med 
utan vidareutbildningar. Efter ett par år kände jag att jag kunde yrket och 
behövde gå vidare i min yrkesutveckling men att jag fortfarande ville ha 
den som grund. Då krävdes det att jag pluggade ytterligare (har 
specialpedagogutbildning) 

 Jag har daglig nytta av min utbildning, men om jag ska ta något specifikt 
så måste jag säga att få lära sig att prata inför större grupper som vi fick 
i ämnet ”Röst och tal” har jag haft stor nytta av 

 Utbildningen med alla de delar, klasskamrater, lärare och utbildnings-
upplägg, formade mig till den pedagog jag är 

 En bred utbildning som har gett en bra grund att stå och luta sig mot. Det 
har varit lätt att lära och hålla sig ajour med aktuell forskning och olika 
rön. En trygghet 

 Självklart har den gett en grund att stå på, men mycket lär man sig senare 
under arbetets gång 

 
 

Sammanfattande reflektioner 

 
Liksom alumner i tidigare utbildningar framhåller 1995 års förskollärare att under- 

visningen i olika kommunikationsämnen har varit av betydelse för det praktiskt 

pedagogiska kunnande, för yrkeskompetensen. Relationen till lärarna framträder och 

i en utbildningstradition där metodiklärare följde de studerande genom hela 
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utbildningsprocessen är det naturligt att det just är frågor om oro för eller missnöje 

med lärarbemanningen som påtalas.  

 

Det är främst bilden av en professionsutbildning som framträder i alumnernas utsagor. 

De påtalar att miljön, det etiska förhållningssättet, den gemensamma verksamhetsnära 

kunskapsbasen var betydelsefull för den kompetens som de utvecklade. Den här 

gruppen alumner valde att gå direkt ut i arbetslivet framför att genomföra en 

fördjupningstermin för att uppnå en 120-poängsutbildning. De gick ut till arbete som 

förskollärare trots samhället farhågor om ett överskott av utbildade. Någon påtalar att 

behovet av fortbildning kom efter några års arbete. Efterfrågan på fortbildning inom 

barnomsorgen var stor, ett behov som institutionens lärare arbetade för att tillgodose. 

 

Fort- och vidareutbildningar 

Utöver förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna hade IBU under många år givit 

kurser i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap. Då förskollärarutbildningen 

förlängdes till sex terminer ökade intresset för fördjupningskurser för redan 

yrkesverksamma förskollärare och fritidspedagoger. Det var främst utbildning i 

specialpedagogik och möjligheten att få en förkortad grundskollärarutbildning om 60 

poäng för dessa grupper som kom att utgöra grunden för det uppdrag som utvecklades 

efter förskollärarutbildningens nedläggning. 
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EN UTBILDNINGSENHET I FÖRÄNDRING 

 

Det här avsnittet skildrar först avvecklingen av förskollärarutbildningen liksom den 

utveckling som följde efter att de sista förskollärarna hade examinerats 1995.  

Förskollärarutbildning hade då givits i sammanlagt 31 år, först i tretton år vid 

förskoleseminariet i Västerås.  Därefter under 18 år vid högskolan, Eskilstuna/Västerås 

sedermera Mälardalens högskola. Efter 1995 var högskolan utan lärarutbildning under 

åtta år. Under mellanåren fortsatte institutionen med fortbildning av personalen inom 

förskole- och skolverksamhet.  

  

Från förskollärarutbildning till en fortbildningsenhet 

I december 1992 skrev utbildningsdepartementet i en promemoria att högskolan 

Eskilstuna/Västerås, under perioden 1993/94 – 1995/96, hade rätt att utfärda 

Kandidatexamen, Högskoleexamen, Barn- och ungdomspedagogisk examen, 

Ingenjörsexamen och Yrkesteknisk examen. Examensrätten kunde dock komma att 

utvidgas eller inskränkas genom beslut av regeringen (Utbildningsdepartementet PM 

1992-12-21). I maj 1993 fattades beslutet att frånta högskolan rätten att utfärda barn-

och ungdomspedagogisk examen (se s. 92). Övriga examensrätter kvarstod.   

 

Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap, IBU hade under många år erbjudit 

fortbildningskurser liksom uppdragsutbildningar inom ämnena pedagogik och barn-

och ungdomsvetenskap. Det var denna utbildningsverksamhet och kandidatexamen 

som utgjorde basen för utvecklingen som pågick då förskollärar- och fritidspedagog-

utbildningarna efterhand avvecklades. 

 

Lärare och ledning 

Under 1993 arbetade Gunnel Lundin som utbildningsledare, Eva Hederström som 

prefekt och Carita Fagerudd som studierektor vid institutionen för barn- och 

ungdomsvetenskap/IBU. Utöver det reguljära uppdraget hade de under våren 1993 ett 

omfattande kontaktarbete inom och utom högskolan för kampen om examensrätter 

och utbildningsplatser vid högskolan Eskilstuna/Västerås. De dokument som upp-

rättades ger i efterhand en god bild av hur IBU hanterade utbildningsuppdraget och 
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den pågående utvecklingen. Utvecklingsarbetet gällde främst profilering av de 

pedagogiska utbildningarna mot matematik/teknik/naturvetenskap förutom den 

profilering som högskolan hade mot tvåspråkig/interkulturell förskollärar- och 

fritidspedagogutbildning.   

 

IBU:s ledningsgrupp vände sig till högskolestyrelsen med en begäran om att 

institutionen skulle få kvarstå som organisationen även om högskolan skulle komma 

att förlora examensrätterna för fritidspedagog- och förskollärarutbildningarna.  Det 

bärande argumenten var behovet av fortbildning inom regionen och möjligheten att 

vid ett eventuellt framtida behov bygga upp utbildningarna igen. Något sådant beslut 

fattades inte av högskolestyrelsen. 

 

I de kommunala barnomsorgsverksamheterna pågick opinionsbildning med 

namninsamlingar och lokala politiker skrev motioner. Detta till trots tog, efter 

röstning, riksdagen 27 maj 1993 beslut om avveckling av förskollärar- och 

fritidspedagogutbildningarna vid högskolan Eskilstuna/Västerås (se s. 92-94). 

 

Personalgruppen 

När nedläggningsbeslutet väl var fattat hade högskolan att se över lärarbehovet för de 

utbildningar som skulle pågå, med god kvalitet, i ytterligare två år. Efter 

pensionsavgångar bestod kollegiet av 23 lärare med adjunktstjänster fördelade mellan 

nio olika ämnen eller turordningskretsar. Därutöver var det timlärare och lärare med 

tidsbegränsade förordnande som fortsatte sina undervisningsuppdrag. Varsel om 

uppsägning gavs våren 1994. En konsult fick uppdrag att göra individuella 

handlingsplaner med och för samtliga lärare. Genom Trygghetsrådet gavs möjligheter 

att fortsätta akademiska studier och andra utbildningar. Förutsättningar för 

omplaceringar inom högskolan undersöktes. Flera av institutionens lärare var 

engagerade i fackligt förhandlingsarbete och i nybildade samrådsgrupper.  

 

I efterhand kan det noteras att av de 23 varslade lärarna var det fem lärare som gick 

till andra tjänster inom högskolan. Det var de med annan ämnesbehörighet som efter 

viss komplettering, kunde erbjudas lärartjänster inom andra ämnen och institutioner. 

Göran Widell, adjunkt i musik, fick uppdraget att arbeta med utveckling av 

kammarmusikutbildning. Hans Lindgren och Gunnel Lundin fortsatte med uppdrag 
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inom den centrala utbildningsadministrationen.  Åtta adjunkter övergick till tjänster 

utanför Mälardalens högskola.  

Sammanlagt nio lärare från förskollärarutbildningen vid Institutionen för Barn- och 

ungdomsvetenskap var med och byggde grunden för en ny institution vid Mälardalens 

högskola.   

 

Fortbildning inom det barn- och ungdomspedagogiska området 

Utbildnings- och studerandeavdelningen (USA) vid Mälardalens högskola började i 

januari 1994 att utreda möjligheten att bedriva fortbildning inom det barn- och 

ungdomspedagogiska området. Gunnel Lundin och Anders Lokander fick uppdraget 

att undersöka omfattningen och karaktären av den marknad som skulle ge underlag 

för uppdragsfinansierad utbildning (PM 1994-01-26). Uppdraget gällde behovet av 

fortbildning inom de barn- och ungdomspedagogiska verksamheterna på femårs sikt. 

Avsikten var också att undersöka hur kommuner och andra ”beställare” värderade 

Mälardalens högskola i förhållande till andra ”utbildningsanordnare”. En förut-

sättning var då att se över möjligheterna att bevara och vidareutveckla kompetensen 

och att säkra god forskningsanknytning inom området vid högskolan.  

 

Utredningen rapporterades vid ett rektorsmöte i mars 1994. Utfallet var att en grupp 

av lärare, verksamma i olika fortbildningskurser, erbjöds tillsvidareanställningar med 

uppdrag att utveckla och genomföra fortbildning främst för barn- och ungdom-

spedagogiska verksamheter. För att utveckla och akademisera pedagogiken anställdes 

disputerade lärare, lektorer i pedagogik.  Med den landstingskommunala vård-

högskolans införlivande i högskolan 1995 tillkom nya ämnen och lärare. 

 

 

Institutionen för pedagogik och sociologi 

I juni 1995 sammanfördes ”kvarvarande delar ” (Arkiverad dokumentation) av IBU 

med vissa utbildningar från den förra vårdhögskolan och bildade Institutionen för 

Pedagogik och Sociologi/IPS.  Roland Svensson blev prefekt för den nya institutionen. 

Institutionen hade därmed ämnena pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, social 

omsorg och hösten 1995 tillkom sociologi. Ämnet pedagogik utvecklades till 

fördjupningsnivå för kandidatexamen. 
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Vid ett planeringsmöte i juni 1996 för lärare i pedagogik och barn- och ungdoms-

vetenskap, som därvid bildade den gemensamma PeB-enheten, har kollegiet följande 

sammansättning: 

Lektorer i pedagogik Eva Björck-Åkesson, Birgitta Ekman och Ove Karlsson  

Adjunkter i pedagogik Barbro Eriksson, Ann-Christin Juhlin Svensson, Britt 
Lindberg, Ulla Wahlgren, Olle Åhs, Ulf Öhlund 

Adjunkter i  Carita Fagerudd, Marie Louise Hedborg, Eva Hederström, 
barn-och ungdoms- Päivi Hällström, Agneta Niklasson, Anette Sandberg,   
vetenskap Kerstin Åman 
 

En kompetensutvecklingsplan upprättades med målet att samtliga adjunkter skulle 

fullfölja sin grundutbildning till magisternivå. Därvid diskuterades också 

tjänstefördelningen som var högre för adjunkter som hade 630 undervisningstimmar 

mot lektorernas 400. En omfördelning diskuterades för att möjliggöra kompetens-

utveckling för adjunkterna. Inom loppet av tio år disputerade sedan fyra av 

adjunkterna inom ämnet pedagogik.  

 

PeB-enheten satte målet att utveckla fler distansutbildningar. Några lärare hade 

genomgått distanspedagogisk utbildning och enligt kompetensutvecklingsplanen 

skulle samtliga institutionens lärare ha genomgått en sådan kurs före 1997. 

 

Undervisning och uppdrag 

Institutionen gav fristående kurser i ämnet pedagogik från A- till D-nivå på halvfart 

och på distans. Efter ett omfattande utvecklingsarbete beviljades rätten att ge 

magisterexamen i pedagogik. Ove Karlsson med forskning inom utvärderingsområdet 

och Eva Björck-Åkesson med forskning inom området specialpedagogik och 

habilitering bildade forskargrupper och samlade kollegiets lärare i seminarie-

verksamhet. Det var en kompetensutveckling som bidrog till nya kurser inom 

respektive område. Ett flertal kurser och en omfattande uppdragsverksamhet 

genomfördes därefter inom pedagogik med inriktning specialpedagogik liksom inom 

utvärderingsområdet. 

 

Inom ämnet barn- och ungdomsvetenskap gavs uppdragsutbildningar som gällde 

kompetensutveckling för barnskötare. Kommuner i Sörmland, Västmanland och 

Stockholmsregionen anlitade Mälardalens högskola. Utbildningen gav inte 
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förskollärarexamen men motsvarande kompetens. Kommuner med för få anställda 

förskollärare var angelägna om att visa att de anställda barnskötarna ändå hade en 

grundad motsvarandekompetens. 

 

Distansutbildnings kurser 

Hösten 1994 inledde högskolan, tillsammans med studiecentra i regionen, en 

gemensam satsning på distansutbildningskurser. Högskolestyrelsen hade (i riktlinjer 

fastställda 1994-01-28) angivit att det strategiska syftet var att styra utbildningar till 

vissa lokala studiecentra som skulle utgöra ”levande studiemiljöer i närsamhället”. 

 

I kurskatalogen informerades om vilka studiecentra som högskolan arbetade med. 

Dessa var utrustade med konferenssystem och datorer. Vid ansökan till distanskurser 

fick deltagarna anmäla vilket studiecentra de avsåg att tillhöra. Utifrån det bildades 

studiegrupper om minst fyra deltagare som fick studieplatser och annat studiestöd på 

centret. Den distanspedagogik som utvecklades för kurser i pedagogik och barn- och 

ungdomsvetenskap innebar i allmänhet några träffar på campus per kurs. Därutöver 

var det studiehandledningarna som gav anvisningar om individuell förberedelse för 

gruppvisa examinerande uppgifter. Insändningsuppgifter och annan kommunikation 

skickades via lärplattformen FirstClass.  

 

Eftersom det stora flertalet av kursdeltagarna var yrkesverksamma, vanligen lärare, 

gavs träffarna på högskolan vardagkvällar, fredagseftermiddag och/eller lördag. IPS 

hade ett stort utbud av distanskurser i pedagogik upp till och med B-nivå.  

 

Kurser i samverkan inom högskolan 
Under utvecklingstiden uppstod flera samverkansprojekt inom högskolan. Ett sådant 

projekt utvecklades genom att barn- och ungdomsvetenskapslärare gick en distans-

pedagogisk utbildning tillsammans med lärare från ekonominstitutionen. Det utföll i 

en kurs som gavs första gången 1994:  

Ledningsverksamhet i nya organisationsformer, 20 poäng –  
Distanskurs för yrkesverksamma pedagoger och andra tjänstemän i 
offentlig verksamhet 
 

För att kunna genomföra utbildningen på distans lånade högskolan ut modem som 

lektor Rolf Andersson på ekonomiinstitutionen hjälpte till att installera på förskolor 

och skolor.  
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Genom att lärare från olika institutioner möttes vid förtroendeuppdrag inom 

utbildningsnämnderna utvecklades bland annat ett projekt om datapedagogik. Under 

1995 och 1996 hade en lärare från den datatekniska institutionen och en lärare i barn-

och ungdomsvetenskap, uppdragsutbildningar om datoranvändning för ett sjuttiotal 

lärare i Sörmland. Uppdraget följdes av distanskurser i datapedagogik.  

Institutionens lärare kom sedan, bland annat med underlag hämtat från den egna 

forskarutbildningen att utveckla pedagogikkurser inom lekområdet och inom området 

samtal och handledning.  

 

En institution under utveckling 

Ämnet psykologi utvecklades med början 1996. Därefter ändrade institutionen namn 

till Institutionen för Samhälls- och beteendevetenskap, ISB. 1999 blir universitets-

adjunkterna i barn- och ungdomsvetenskap, efter att ha uppnått magisternivå i 

pedagogik, universitetsadjunkter i pedagogik. Nya kurser utvecklas inom ämnet 

pedagogik.  2003 blir specialpedagogik ett eget ämne. ISB hade en omfattande kurs-

och utbildningsverksamhet i specialpedagogik för i huvudsak pedagoger men också för 

personal inom barn- och ungdomshabiliteringar. Eskilstuna kommun utbildade 60 

lärare i specialpedagogik, 30 av dem till kandidatnivå. Högskolan annonserade om en 

professorstjänst i pedagogik – inriktning specialpedagogik och habilitering. Eva Björck 

Åkesson fick tjänsten och promoverades 1999 till högskolans första professor i 

pedagogik tillika högskolans första kvinnliga professor.  

 

Kansliet för lärarutbildning KLU 

Under början av 1990-talet arbetade, som tidigare nämnts, IBU för att få ge 

lärarutbildning. 1991 – 1997 utlokaliserade lärarhögskolan i Stockholm, LHS grundskol-

lärarutbildning 1-7 till Eskilstuna, i viss samverkan med högskolan Eskilstuna/Västerås. 

1993 gavs en förkortad lärarutbildning 1-3 om 40 poäng för förskollärare och fritids-

pedagoger, vid IBU på uppdrag av Eskilstuna kommun. LHS hade examensrättigheterna. 

 

Högskolan fortsätta att undersöka möjligheterna att återfå lärarutbildningen. 1997 

genomfördes en förstudie om ämneskompetens inom vissa ämneskombinationer för 

lärarutbildning, till grundskollärare 4-9 och gymnasielärare. Högskolan tilldelades 

examensrätten efter en ansökan till högskoleverket och kunde hösten 1998 starta nämnda 
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utbildningar.  Propositionen En förnyad lärarutbildning 1999/2000:135 med förslag 

bland annat om en lärarexamen - 140 poäng, en grundskollärarutbildning, som skulle 

ersätta barn- och ungdomspedagogiskexamen tidigare förskollärarexamen. Med lärar-

utbildningsreformen gällde examensrättigheterna för lärararbete på gymnasium till och 

med förskola. Vid millennieskiftet visade en utredning vid MDH att det inom regionen 

fanns ett ökande behov av lärarutbildning för förskola och grundskolans tidigare år. 2003 

beslutade högskolestyrelsen att starta lärarutbildning även för ”tidigare år”.   

 

Kansliet för lärarutbildning bildades 2001 som en verksamhetsenhet först inom ISB 

därefter en kortare period som en enhet direkt under rektor. Ann-Christine Juhlin 

Svensson hade särskilt ansvar för kansliet och var utbildningschef fram till december 2007. 

Kansliet ansvarade för lärarutbildningen i samverkan med fem institutioner: 

Institutionen för Biologi och Kemiteknik, IBK 

Institutionen för Samhällsteknik, ISt 

Institutionen för Humaniora, IHu 

Institutionen för Matematik och Fysik, IMa 

Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, ISB 

 

Kansliet skötte handläggningen av den verksamhetsförlagda utbildningen för samtliga 

studenter på lärarprogrammen i Sörmland och Västmanland. Från och med januari 

2008 då högskolan fick en ny organisation, har akademin för Undervisning Kultur och 

Kommunikation UKK ansvaret för lärarutbildningarna.  

 

 

Förskollärarutbildningen under 2000-talet 

Från och med millennieskiftet har Mälardalens högskola fått examensrätt för 

utbildning av förskolans lärare vid två separata tillfällen. Först var det 

lärarutbildningen ”mot tidigare år” som inleddes 2003 och pågick fram till 2011 då 

MDH efter ansökan fick examensrättigheter för den nya förskollärarutbildningen. 
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Lärarutbildning med inriktning lek, lärande och utveckling  

Mälardalens högskola antog 2003 en ny kull studerande till en lärarutbildning om 140 

poäng för arbete i förskoleverksamhet. Examensbeteckningen var inte längre 

förskollärare. Utbildningen gällde lärarexamen för undervisning och annan 

pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare 

år.  

Utbildningen hade fyra inriktningar, för den som avsåg att arbeta i förskoleverksamhet 

gällde troligtvis inriktningen ”Lek, lärande och utveckling”. Övriga inriktningar var 

”Utveckling av matematiskt tänkande”, ”Språk och språkutveckling” och 

”Naturvetenskap och teknik”.  

Från och med 2007 med Bolognareformens genomförande är 140 poäng omräknade 

till 210 högskolepoäng eller sju studieterminer omfattningen av förskollärar-

utbildningen. 

 

Utbildningsplan och kurser  

Utbildningen innefattade tre terminer/ 90 högskolepoäng inom det som benämndes 

”Allmänna utbildningsområdet” som var utbildningsvetenskap med inriktning på 

pedagogiskt arbete. Kurserna där gällde lärarens arbete, estetiska lärprocesser i teori 

och praktik 

Inriktningskurserna omfattade 60 högskolepoäng eller två studieterminer inklusive 

verksamhetsförlagd utbildning.  Innehållet i inriktningsblocket ”Lek, lärande och 

utveckling” enligt kursplaner och studiehandledningar från höstterminen 2004 var: 

 Lärarens professionella kompetens att medvetet bruka leken för att främja 
barns/elevers utveckling och lärande i en kontext 

 Det livslånga lekandet och lärandet. Den fria tidens lek och lärande. 
 Betydelsen av barns/elevers välbefinnande/hälsa för lek, lärande och 

utveckling. Aspekter av verksamhetens kvalité ur barns/elevers 
perspektiv. 

 Möten för lek, lärande och utveckling. Samverkan mellan barns/elevers 
olika lärande-och utvecklingsmiljöer. (BE0140) 

 
Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattande fyra veckor, gavs våren 2004 med 
följande syfte 
 

Den verksamhetsförlagda utbildningen syftar till att de studerande 
utvecklar ett fördjupat synsätt på förhållandet mellan teori och praktik. 
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Kursen syftar till att de studerande ökar sin medvetenhet om didaktikens 
betydelse för lek, lärande och utveckling i mötet med barn/elever. 
(Kursplan BY0070) 

 

Därutöver tillkom 60 poäng ”Övriga specialiseringsstudier” vilket gav den studerande 

med inriktning lek, lärande och utveckling möjlighet att välja specialiseringskurser i 

inom någon av de andra inriktningarna och/eller kurser i specialpedagogik.  

 

Valideringsprojektet 

Samtidigt med den nya lärarutbildningen pågick det som benämndes validerings-

projektet. Det var ett projekt där barnskötare med pedagogisk fortbildning gavs 

möjlighet att efter studier validera sina kunskaper och erfarenheter, vid olika 

examinationstillfällen, mot kurser i lärarutbildningen.  

 

Nya ansökningar om examensrättigheter 

2008 gav den utbildningsvetenskapliga nämnden - UVEN Ann-Christine Juhlin 

Svensson uppdraget att analysera förutsättningar för lärarutbildningen vid 

Mälardalens i förhållande till SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning. Hon 

överlämnade rapporten ”Strategiska framtidsfrågor för lärarutbildningen vid 

Mälardalens högskola” i februari 2009. Som en strategi höjdes kompetensen och en av 

lärarna från förskollärarutbildningen vid IBU, Anette Sandberg, lektor och docent i 

pedagogik befordrades till professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik. 

Riksdagen tog i februari 2010 beslut om en ny lärarutbildningsreform ”Bäst i klassen” 

(Prop. 2009 /10:89). I propositionen föreslogs att dåvarande lärarexamen skulle er-

sättas av fyra nya yrkesexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämnes-

lärarexamen och yrkeslärarexamen. Samtliga högskolor hade att inkomma med 

ansökningar gällande de examensrättigheter för de lärarexamina man avsåg att utbilda 

för. Mälardalens högskolas ansökningar gällande förskollärarexamen liksom 

grundlärarexamen ”F-3” och ”4-6” avslogs i december 2010.  

 

Det var många högskolor som fick avslag på sina ansökningar om examensrättigheter 

vilket gjorde att UHÄ beslutade ge möjligheten till förnyade ansökningar ”Andra 

chansen” i januari 2011. De brister som Högskoleverket påtalat var när det gällde 
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MDH:s ansökan bland annat antalet redovisade disputerade lärare och 

forskningsmiljöer. Den nya lärarutbildningen skulle vara forskningsbaserad inte 

forskningsanknuten som tidigare. MDH hade i sin ansökan valt att redovisa det som 

hade direkt koppling till lärarutbildningen. I den nya ansökan redovisades högskolans 

samlade lärarkompetens och den utökade tiden för kompetensutveckling, pågående 

forskning samt den revidering av högskolans styrdokument som hade genomförts. Den 

förnyade ansökan ledde 31 maj 2011 till beslut om examensrättigheter för förskollärare 

och F-3 lärare för MDH. 

 

Förskollärarprogrammet 2011 

Målet för förskollärarutbildningen som sedan hösten 2011 ges vid Mälardalens 

högskola uttrycks i utbildningsplanen enligt följande 

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga 

som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet 

som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för 

annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge 

behörighet. 

De 26 mål som studenten ska uppnå för förskollärarexamen uttrycks i kunskap och 

förståelse, färdighet och förmåga liksom värderingsförmåga och förhållningssätt. Här 

följer några exempel på hur målen formuleras för att möta såväl kravet på fördjupad 

teoretisk kunskap som förmåga att tillämpa den praktiknära kompetensen 

 

 visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana 
ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen 

 visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive 
metodik som krävs för undervisning och lärande inom det 
förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen 
avser samt för yrkesutövningen i övrigt 

 visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa 
förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla 
barn att lära och utvecklas 

 visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och 
reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta 
forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av 
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet 

 visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik 
inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det 
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förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen 
avser samt för yrkesutövningen i övrigt 

 visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras 
vårdnadshavare 

 visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån visa 
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin 
kompetens i det pedagogiska arbetet 

Progressionen i programmet beskrivs i utbildningsplanen (2014-05-14)  

Programmet består av tre delar, där det i första delen handlar om att 

grundlägga; i den andra att befästa; och i den tredje att fördjupa 

kunskaper och färdigheter och förmågor att självständigt arbeta som 

förskollärare i en omvärld i ständig förändring. 

 

Förskollärarutbildning omfattar 210 hp/7 terminer och de tre utbildningsdelarna 

har följande innehåll: 

Utbildningsvetenskaplig kärna - 60 högskolepoäng eller två studieterminer   

Innehåller generella kunskaper som styrdokument, värdegrund, special-

pedagogik, teorier om lärande och förskolläraryrkets samhällsuppdrag 

Ämnesstudier - 120 högskolepoäng eller tre studieterminer 

Förskolepedagogik med kunskaper om barns utveckling och lärande. 

Ämnesdidaktiska kunskaper inom matematik, svenska, NO/teknik och 

estetisk ämnen. Leken som pedagogiskt verktyg för barns 

kunskapsutveckling och omvärldsförståelse betonas genomgående 

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU - 30 högskolepoäng eller en studietermin  

VFU förläggs under tre perioder. Fem veckor under termin 1, fem veckor 

under termin 4 och 10 veckor under termin 7 

 
Förskollärarprogrammen har hösten 2014 sammanlagt 551 studerande i utbildningar 

som ges i Nacka, Eskilstuna och Västerås. Utbildningen erbjuds sedan 2013 också på 

distans.  
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Praktik och handledning – verksamhetsförlagd utbildning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen organiseras i stort sett enligt den modell som 

högskolan haft sedan 1979 med lärarlag, kontaktlärare och huvudansvariga inom 

respektive kommun. Lärarstudenterna placeras under sin utbildning inom ett 

skolområde. Högskolan har år 2014 avtal med kommuner i Södermanlands och 

Västmanlands län samt kommunerna Nacka, Enköping och Södertälje.  På högskolan 

har en grupp högskoleadjunkter samordningsansvar för den verksamhetsförlagda 

utbildningen.  

VFU samtliga 20 veckor genomförs på en fältförskola med syftet att ge praktisk 

erfarenhet av att planera, genomföra och utveckla förskolepedagogisk verksamhet, 

under ledning av erfarna förskollärare. Avsikten är att de studerande ska få praktiska 

erfarenheter av hur det är att arbeta som förskollärare och kunna utvecklas i sin 

yrkesroll redan under studietiden (MDH, Förskolärarprogrammets hemsida).  

För dem som har kontaktläraruppdrag är handledarutbildningen obligatorisk. Den ges 

av högskolan med kursen ”Lärare och handledning” om 7,5 högskolepoäng. Om det 

finns förutsättningar deltar kontaktlärare också under de studerandes innedagar.  

Lärarutbildningens praktik och teori 

Den nya förskollärarutbildningen ska vara forskningsbaserad vilket framgår av 

ansökan om examensrättigheter. Kravet på såväl teoretiska kunskaper som förmåga 

att tillämpa dessa framträder i utbildningsplanens mål. Omfattningen av den 

verksamhetsförlagda utbildningen motsvarar det som var förkunskapskrav under 

seminarietiden. Hur upplever de studerande att möjligheten att utveckla en 

yrkeskompetens i utbildningen? 

2013 skickade Lärarnas tidning en mejlenkät till alla studenter (2977) som började på 

den nya lärarutbildningen hösten 2011 och som var medlemmar i Lärarförbundet.  

1 218 lärarstudenter svarade vilket innebar en svarsfrekvensen om 41 procent. Den nya 

lärarutbildningen fick enligt Lärarnas tidning (2013) en svidande kritik. Var tredje 

student tyckte att utbildningen i ganska eller mycket låg utsträckning hade förberett 

dem för läraryrket. Sju av tio tyckte att de fått för lite undervisning i praktik och metod. 
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Det var möjligen denna undersökning som föranledde en förändring av högskole-

förordningen som gäller från 1 februari 2014. Termen metodik infördes som ett tillägg 

till ämnesdidaktik och didaktik som framgår av målen ovan.  

 

Referenser 
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http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/09/17/lararstudenter-ge-
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Mälardalens högskola (2014-09-21) 
 http://www.mdh.se/utbildning/program/forskollarare 
Mälardalens högskola (2014-05-14) Utbildningsplan Förskollärarprogrammet  
  programkod GFV01 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH UTMANINGAR 

 

 Hur kan förskollärarens yrkesutbildning sammanfattas och förstås i ett tidsperspektiv 

om 50 år?  Utbildningen har gått från att vara en seminarietradition under inflytande 

av förskollärare till att vara under ständig förändring utifrån utbildningspolitiska 

visioner och samhällsekonomiska förutsättningar.  

 

Förskollärarutbildning under professionsinflytande  

Den förskollärarutbildning som tog form under 1800-talet var verksamhetsnära. Det 

var kvinnor som med ett socialpolitiskt engagemang skapade en förskoleverksamhet 

som utvecklades till ett yrkesområde. Förutsättningar för att betraktas som en 

professionsgrupp var uppfyllda. De gjorde samhällsnytta, ägde själva gemensamt 

utvecklingen av yrkesteori och metod liksom en yrkesetik. De blev förskollärare genom 

att bilda yrkesföreningar, genomföra studier och publicera artiklar i egna tidskrifter. 

Några av dem disputerade inom området. Det var en autonom grupp som satte 

villkoren för och utvecklade utbildningen ända fram till dess förstatligande på 1960-

talet. Arvet från Fröbel var att ”barnträdgårdslärarinnan” skulle vara kreativ och 

självständig.  ”Barnträdgården” var en plats för odling och växande.  

 

Det statliga seminariet hade sina rötter i traditioner både från Fröbelseminarierna och 

seminarierna som ledda av Alva Myrdal och Carin Uhlin hade givit de blivande 

förskollärarna en god teoretisk, forskningsbaserad, grund för det pedagogiska arbetet. 

Barnobservationer och utvecklingspsykologi var centrala i deras utbildningar.  

 

Vid seminariet i Västerås skapades en utbildningsmiljö, såväl när det gällde 

kommunikation, sociala samspel och förhållningssätt som avseende lokalerna. 

Seminariets utbildningslokaler utgjorde konkreta lärmiljöer. Arbete med bild, form, 

musik och rörelse skedde i funktionella och inspirerande miljöer under ledning av 

utbildade ämneslärare. Lärarkandidaterna tränades i demokratiskt och socialt 

ansvarstagande. Det internationella engagemanget var starkt och lärare tillsammans 

med lärarkandidater genomförde olika projekt. Syftet var att dana förskollärare för 

deras uppdrag i ett mångkulturellt samhälle. Praktiken utgjorde hälften av 

utbildningen där seminariets metodiklärare, som också var förskollärare, följde 

lärarkandidaten genom hela utbildningsprocessen.    
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Fältstudier och studieresor utgjorde viktiga moment såväl i seminarieutbildningen 

som på förskollärarlinjen vid högskolan. Bilden nedan är från en förskola i Leningrad 

1982 då en klass från förskollärarlinjen gjorde ett studiebesök tillsammans med sina 

lärare. Barnen/pojkarna på bilden bygger med Fröbelklossar. Situationen, som bilden 

illustrerar, gäller såväl förskolepedagogik som frågan om utbildningskulturer.  

 

 

 

En av de diskussioner som följde efter studiebesöket gällde Fröbelklossarna (se sid 2) 

som då fortfarande förekom på förskolor i Sverige. Klosslådorna fyllde sin funktion så 

länge det fanns kunskap om det grundläggande matematiska syftet med de 

geometriska formerna. Klossarna kunde användas för barnets lek och lärande såväl vid 

byggarbetet som när de skulle inpassas så att samtliga rymdes i lådan och att locket 

gick på vid undanplockningen. När förskollärarna inte längre ägde den pedagogiska 

och metodiska kunskapen hamnade klossarna huller om buller i stora plastbackar och 

lådorna kom att bli dekorativa förvaringsutrymmen för varjehanda. Metodiklärarens 

roll var att belysa den aktuella situationen genom att koppla de studerandes 

observationer och reflektioner till förskolepedagogisk teori och metod under den 
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uppföljande diskussionen. Motsvarande diskussioner förekom med studenter och 

handledare vid praktikbesök. 

 

 

Förskollärarutbildning under politiska villkor 

Utvecklingen av förskolan och lärarutbildning skedde parallellt med politiska beslut 

som togs utifrån 1968-års Barnstugeutredning under 1970-talet. Det var 

utbildningspolitiska beslut tagna under en tid då samhällsekonomin var god. 

Barnstugeutredningens experter var väl insatta i förskolans verksamhet och i 

förskollärarutbildningen. Personalen ute i förskolorna diskuterade i studiecirkelform 

samma texter som lärarkandidater och lärarutbildare studerade i utbildningen. Det 

fanns en debatt omkring dialogpedagogiken och hur den tolkades och utformades i 

verksamheten. 

 

I och med att förskollärarutbildningen blev högskoleutbildning blev avståndet större 

mellan yrkesverksamhet och utbildning. Den grundläggande tanken var att högskolan 

skulle utbilda utifrån regionens behov. Högskolan Eskilstuna/Västerås hade en god 

kontakt och samverkan inom regionen.  Det var rikspolitiska strategier som låg bakom 

att högskolan förlorade examensrätten för förskollärarutbildningen. Regionen svarade 

med att backa upp utbildningsenheten genom att beställa uppdragsutbildningar. Med 

det kunde lärarutbildningskompetensen behållas inom högskolan. 

 

Dagens förskollärarutbildning  

Den förskollärarutbildning som idag ges vid högskolan har helt andra förutsättningar 

än den som gavs på 1990-talet. Barns lek, utveckling och lärande är fortfarande centralt 

för utbildningen kopplat till det arbetssätt som föreskrivs i läroplan för förskolan. Idag 

är kurserna utvecklade baserade på forskning vilket ger utbildningskvalitet.   

 

Den avgörande skillnaden jämfört med tidigare förskollärarutbildningar gäller det som 

är direkt yrkesanknutet.  Det handlar om omfattningen av lärarledd utbildning och 

verksamhetsförlagd praktik, utbildningsmiljö, kommunikationsämnenas del i 

utbildningen liksom metodiken. Utbildningsmiljön är idag synnerligen 

högskoleneutral. Högskolan, sett till dess lokaler och miljö, speglar inte förekomsten 

av en förskollärarutbildning. Det saknas exempelvis funktionella laborationslokaler 
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/verkstäder och salar för rörelseutbildning. Men kanske framförallt den samverkan 

och kommunikation som fanns mellan lärare och studenter i miljön, också utöver 

mötet i ”lärosalen” under tidigare utbildningar.  Det är svårt att uppfatta om det 

förmedlas någon yrkeskultur som mervärde i campusmiljön idag.  

Det som skrivs fram i utbildningsplanerna av praktisk pedagogisk yrkesutveckling 

gäller den verksamhetsförlagda praktiken. Praktikens del har minskat avsevärt i den 

nya utbildningen. Alumner liksom studerande i den nya lärarutbildningen framhåller 

betydelsen av verksamhetsförlagd praktik. Alumnerna uttrycker att handledd praktik 

på flera olika förskolor liksom kommunikationsämnen var av särskild betydelse för 

deras utveckling av förskolepedagogisk yrkeskompetens. Hur försäkrar sig högskolan 

idag om att  de blivande förskollärarna utvecklar en sådan kompetens?     

Metodiklärare var en lärarkategori som tillsammans med ämnet metodik togs bort i 

den förnyade lärarutbildningen. 2014 återinfördes metodikbegreppet i högskole-

förordningen och fördes in i utbildningsplanerna som ett tillägg till didaktik och 

ämnesdidaktik. Det skapade en kritisk diskussion i högskolesverige. 

Kritiken tycks framförallt gälla ämnesmetodiken som den utformades i de gamla 

lärarutbildningarna. I förskollärarutbildningen var metodiken direkt professions-

anknuten. Metodiklärarna, som utgjorde ett kollegium inom förskollärarutbildningen, 

hade ett gemensamt ansvar för att utbildningen var yrkesmässig. Det innebar, förutom 

egna studier av förskolepedagogisk utveckling, att följa de studerandes 

utbildningsprocess i teori och praktik. Metodikläraren undervisade i förskolestadiets 

metodik, ansvarade för praktikplaceringar och genomförde praktikbesök. 

Metodiklärarens besök i egenskap av vidareutbildad förskollärare innebar en direkt 

professionsanknytning. Samtalen med handledare/kontaktlärare gällde det 

yrkesgemensamma, den gemensamma professionsteorin och den förskolepedagogiska 

praktiken.   

 Hur används metodiken relaterat till praktik och praktikbesök i dagens

förskollärarutbildning?

  Ger praktikuppföljningarna grund för de studerandes fortsatta yrkes-

utveckling?
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Avslutande reflekterande frågeställningar 

Den förskollärarutbildning som fanns på högskolan i Eskilstuna Västerås fram till 1995 

hade sina rötter i yrkeskulturen. Det var en yrkeskultur som de studerande mötte såväl 

ute i verksamheten som på högskolan fast på olika sätt. Hur arbetar högskolan idag 

med att skapa en miljö för en yrkesutbildning som förskollärarens? 

Metodiklärarna hade en riktad utbildning och möttes vid nationella konferenser om 

förskollärarutbildning. Vilket utrymme och vilken tid ges de lärarutbildare som är 

vidareutbildade förskollärare, för professionshandledning i dagens utbildning?  

Ger högskolepedagogik och forskarutbildning tillräckligt underlag för att utveckla 

kompetens som lärarutbildare?   

Hur skapas en sammanhållen förskollärarutbildning som blir meningsfull och leder till 

att lärarstudenter utvecklar yrkesidentitet?  



Förskollärar- och fritidspedagogutbildningarnas metodiklärare på bilden ovan är samlade 
under tema Tant Grön, Tant Brun, tant Gredelin.  

En av förskollärarutbildningens allra första seminarielärare Ann-Margret Eneborg gick i 
pension 1986 och uppvaktades av sina kollegor i musiksalen på högskolan vid Viktor Larsson 
plats. Ann-Margret Eneborg var utbildad hos Alva Myrdal vid Socialpedagogiska seminariet. 

Med på bilden finns också seminarielärarna vid starten 1964, Ann-Lisa Lindgren och Ruth 
Ahlin. Övriga lärare i förskolestadiets metodik på bilden är Päivi Hällström, Märta Jonasson, 
Mait Lindén, Gerd Gajditza, Kerstin Åman, Carita Fagerudd, Siv Anstett. Lärare i 
fritidsverksamhetens metodik är Gunnel Lundin, Kajsa-Lena Palazzi och Marianne Karlberg.  




