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Sammanfattning 

Denna studie bygger på en kvalitativ intervjustudie där fem förskollärare intervjuades 

för att undersöka hur förskollärare minns och värderar sin förskollärarutbildning. Deras 

uttalanden kategoriserades som antingen positiva eller negativa där underkategorier 

växte fram. De positiva var: kompetens & personlig utveckling, förhållningssätt & 

kommunikation samt fördjupad kunskap i teori & praktik. De negativa var sedan: 

utbildningens upplägg, teori och praktik i obalans samt högskolans brister i 

ämnesutbud & kvalité. Studien påvisade att förskollärares minnen och värderingar till 

stor del kopplades till högskolans kvalité på förskollärarutbildningen där utbildningens 

utformning och utbud påtalades som viktig för studenternas möjligheter till lärande. 

Vidare påvisade studien att informanterna mindes och värderade sin utbildning olika 

beroende på när utbildningen ägde rum.  

 

 

 

Nyckelord: Förskollärare, minnen, värderingar, förskollärarutbildning 
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Inledning   
Hur kommer det sig att vi minns och värderar saker olika från person till person? 

Beror det på intressen och därmed engagemang eller beror variationen av minnen på 

när händelsen tog plats eller på hur starkt man påverkades? 

Enligt Lars Nyberg (2017) som är professor i psykologi och neurovetenskap i Umeå 

så varierar hjärnan lagringen av minnen beroende på vilken typ av minne det 

handlar om. Minnen som tillskrivs förskollärarutbildningen skulle kunna beskrivas 

som minnesrepresentationer, vilket kan inkludera faktakunskaper, och dessa minnen 

lagras inte i specifika minnesområden, utan i olika delar av hjärnan beroende vad 

dessa minnen består utav och mängden av sinnen som berörs. För ju fler sinnen som 

berörs under inlärningen, desto troligare är det att kunskapen, eller minnet av 

kunskapen befäster sig i hjärnan och inte glöms bort (Nyberg, 2017; Sandberg, 

1999).  

 

Genom denna process spelar hippocampus en viktig roll som sammankopplar de 

olika delarna i hjärnans minnesbank. Lars (2017) skriver i sin artikel att man därav 

kan säga att minnena finns i kopplingarna mellan de olika nervcellsgrupper som 

minnet i sig är kopplat till, att minnet sitter i förbindelserna mellan nervcellerna i 

hjärnan. När ett minne skapas så sker därmed en fysisk förändring i hjärnan där 

mönster av förbindelser mellan hjärnceller, så kallade synapser, formas om i en ny 

ordning (Nord, 2013; Strandberg, 2017)  

Koncentrationsförmågan är betydande när det kommer till inlärning då det är lättare 

att lära sig något om man kan fokusera enbart på det som ska läras in (Mayer, 2015; 

Berndtson, 2015). Variationen av koncentration kan bero på motivationen till att 

lära som också har en betydande roll när det kommer till inlärning då engagemang 

skapar koncentration som i sig påverkar inlärningsförmågan (Sandberg, 1999). Så 

om engagemanget är svalt till det som ska läras in så betyder det att man heller inte 

kommer att lära sig det speciellt bra.  

 

I denna studie kommer förskollärares minnen och värderingar av deras 

förskollärarutbildning att belysas genom intervjuer med fokus på vilka delar av 

förskollärarutbildningen som informanterna minns och hur de värderar dessa 

minnen. Studien har även till avsikt att undersöka om deras värderingar skiljer sig åt 

beroende på när utbildningen ägde rum.  

  

http://www.aleph.se/Projekt/Handbok/Minne.html
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Bakgrund & tidigare forskning 

Förskollärarutbildningen då & nu 
 

För ett arbete inom förskolan finns det flera vägar att gå, men för att arbeta som 

legitimerad förskollärare så krävs det en högskoleutbildning. Den 

högskoleutbildning som vi idag refererar till när vi talar om förskollärarutbildningen 

blev inte en högskoleutbildning förrän 1977 och 1993 omformades utbildningen och 

blev en barn- och ungdomspedagogisk utbildning (Tellgren, 2008). Utbildningens 

längd har sedan 1977 förlängts från två- till tre och ett halvt år som den är idag 2017 

och 1998 tilldelades förskolan en läroplan (Skolverket, 2016) som även den har 

reviderats och ändrats, hittills tre gånger. Runt 1980-talet var studenterna tvungna 

att genomföra en förpraktik innan förskollärarutbildningen och under en period var 

även förskollärarutbildningen sammanslagen med andra lärarutbildningar i något 

som kallades för allmänt utbildningsområde 1, 2 och 3. Detta innebar att alla lärare 

från förskollärare till gymnasielärare läste kurser tillsammans på en och samma 

nivå.  

Förskollärarutbildningen är uppbyggd av både teoretiska och praktiska moment och 

i Sverige är det upp till var högskola att lägga upp sitt egna unika upplägg. Alla 

högskolor måste vara likvärdiga i landet (SOU, 2008:109) vilket innebär att 

studenter ska kunna byta lärosäte utan att utbildningens längd förlängs och en 

examen ses likvärdig en annan oberoende högskola där utbildningen ägde rum. Det 

alla förskollärarutbildningar har gemensamt är att de innehåller 

utbildningsvetenskaplig kärna som bland annat innehåller teorier kring ledarskap 

och kulturmöten, VFU vilket är den praktiska delen av utbildningen, samt teori 

kring barns utveckling och lärande, omsorg, förskolans pedagogik och arbetssätt 

(Lärarförbundet, 2013).  

 

Grunden som förskollärarutbildningen anser ge har som mål att varje lärare skall 

känna en trygghet i sin yrkesroll (SOU, 2008:109) och för att denna trygghet ska ha 

möjlighet att infinna sig krävs det att utbildningen är av hög kvalitet. Där såväl 

ämneskunskaperna bidrar med relevanta färdigheter samt att den 

verksamhetsförlagd delen är välorganiserad (SOU, 2008:109). Fagerli, Lillemyr och 

Søbstad (2001) skriver i sin bok att både förskollärare och handledare har ett 

gemensamt ansvar att tillsammans ansvara för andras lärande i 

förskollärarutbildningen. De påtalar dock att det alltid är studenten som har det 

största ansvaret att själv ansvara för den egna professionella utvecklingen.  

Fagerli et al. (2001) menar också att utbildning och kunskap, bildning, alltid 

kommer att påverka individen på ett eller annat sätt och att förskollärarutbildningen 

till stor del handlar om den enskildes utveckling. Bildning som begrepp, att bilda 

sig, kan även beskrivas som att aktivt sträva efter att bli mer människa (Tängerstad, 

2014). Hult, Olofsson och Rönnerman (2005) skriver att lärare ute i verksamheterna 

till stor del anser att kunskaper om lärandeprocesser är en av de viktigaste 

kunskaperna i läraryrket och därmed för lärarutbildningen. Fagerli et al. (2001) 

påtalar vidare att ett samarbete mellan teori och praktik mellan å ena sidan 

förskollärare och å den andra sidan anställda i förskollärarutbildningen är en absolut 

nödvändig plattform för att utveckla förskolepedagogiken i den takt och med de 

behoven beträffande samhällets framväxt. 
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Förskollärarutbildningen kan alltså ge en stadig grund, men då samhället förändras 

så kan kunskaper kring specifika ämnen vara i behov av fortbildning och därmed 

beskrivs en kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeslivet (SOU, 

2008:109). Förskollärarutbildningen i sin helhet anses alltså inte vara en fullständig 

utbildning som kan täcka in allt vad en lärare behöver för ett längre yrkesliv (SOU, 

2008:109).  

Förskollärares kompetenser för ett arbete inom förskolan  

Wallskog (1999) beskriver hur förskollärares yrkesroll består av tre olika delar. En 

personlig del som handlar om vem man är, en uppdragsdel som belyser vad som ska 

uppnås samt en utförandedel hur det ska uppnås. Genom detta menar hon att 

grunden till förskollärarens yrkesroll är den personliga delen med de värderingar, 

kunskap och erfarenhet som finns. I undersökningar av vad en god lärare är menar 

Kansanen (2010) att det ofta är personlighetsdragen som benämns. 

Personlighetsdrag som barnkär, motiverad, vänlig och entusiastisk är några av de 

drag som påtalas som dessa kännetecken. En fråga som Kansanen dock ställer sig är 

om dessa drag går att lära genom en högskoleutbildning, eller om dessa drag enbart 

härstammar från ens egna personlighet och att en god lärares egenskaper kommer 

inifrån. En förskollärare i en intervju av Linköpings universitet (2016) nämner att 

egenskaper som ”fingertoppskänsla”, flexibilitet och lyhördhet är av vikt för ett 

arbete inom förskolan. Han påtalar att arbetet som förskollärare innebär att dessa 

egenskaper lär innefattas för att hen ska ha möjlighet till att anpassa undervisningen 

och därmed verksamheten för varje barn. Andra förskollärare  

(Lärarförbundet, 2015) belyser vikten av yrket i helhet och påtalar att ett 

undervisande uppdrag till stor del innebär att vara bärare av en profession.  

Förskolans läroplan och förskollärares kompetens 

Förskolan beskrivs idag som det första steget i utbildningssystemet (Skolverket, 

2016) där Tallberg Broman (2017) menar på att det är under barnens första år som 

det livslånga lärandet lägger sin grund. Barnens tidiga lärande har bevisats vara av 

vikt för barnens fortsatta lärande genom hela livet där en förskola av god kvalitét 

förbättrar förutsättningarna ytterligare (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2009). Hur en förskola uppnår god kvalitét kan ske på olika sätt, men 

Gustafsson och Myrberg (2002) menar på att det är lärarnas kompetens som är den 

viktigaste enskilda kvalitetsfaktorn i förskolan. 

Sheridan, Sandberg och Williams skriver i sin bok Förskollärarkompetens i 

förändring (2017) att kompetens är ett nyckelbegrepp för alla yrken och att 

kompetens är det som kunskap, färdighet och förståelse tillsammans bildar och 

framträds i handling. Begreppet kompetens påtalas även av Bim Riddersporre 

(2017) där hon i sitt kapitel ”Ledarskap i förskolan” uttalar sig att förskolans 

viktigaste resurs är de människor som arbetar där och den kompetens de besitter. 

Dock menar Tallberg Broman (2017) att det idag är en rekryteringsproblematik 

gällande utbildad och kompetent personal i förskolan. 

https://liu.se/artikel/alumn-andreas-gunnarsson
https://www.lararforbundet.se/avdelningar/stockholm/artiklar/att-bli-och-vara-forskollarare-att-vara-barare-av-en-profession
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Sverige har en av de tunnaste läroplanerna i världen (Lundgren, 2017) och dess 

storlek och avsaknad av instruktioner hur strävansmålen skall uppnås förutsätter att 

den som ska tolka detta styrdokument lär besitta en stor kunskap om barn och dess 

lärande. Denna tolkningsfrihet benämns också i Lärarens handbok där det står att en 

läroplan som saknar instruktioner lämnar ett större rum för tolkningsfrihet men 

kräver också en större kompetens hos läraren (Lundgren, 2017). Detta utrymme för 

tolkning benämns som lärarens frirum, där det är upp till var och en att införliva 

läroplanens riktlinjer och uppdrag på sitt egna sätt. Förskolan och personalen som 

arbetar i verksamheterna har dock många direktiv om vad som ska läras ut och 

tillges barnen då barnens tidiga lärande är i fokus, och betoningen av 

kunskapsuppdraget är starkt (Tallberg Broman, 2017). Ordet kunskap i sig kan dock 

inte beskrivas som ett entydigt begrepp, då kunskap kan te sig i olika former hos 

barnen.  

I förskolan benämns barnens utveckling som lärande kontra skolans elever där det 

istället talas om utbildning. Ordet utbildning är dock något som förmodligen 

kommer att användas flitigare under de kommande åren inom förskolan då 

regeringen den 11 september 2017 (Jällhage, 2017) gav ett första förslag till en 

förändrad läroplan för förskolan. I förslaget nämns ordet utbildning flitigt och ordet 

lärande används inte längre på samma sätt. Ändock är det många som ännu är 

väldigt noga med att poängtera att ”förskolan är inte som skolan” (Persson, 2017) 

och vill ta avstånd från ordet utbildning i förskoleverksamheterna (Pramling 

Samuelsson, 2017). Begreppet är dock inte ett nytt begrepp, utan begreppet har 

kopplats till förskolan under en tid där skollagen (2010) beskriver ordet som:  

”Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. 

Förskollärares syn på förskollärarutbildningen 
 

I en avhandling av Lindberg och Ramstedt (2017) intervjuades finlandssvenska och 

norska förskollärare där studiens syfte var att belysa förskollärarnas syn på den 

forskningsbaserade lärarutbildningen efter att de varit verksamma i yrket under ett 

år. I studien så framkom det att förskollärarna lyfte utbildningen som helhet, att 

utbildningen i sig har givit dem en god grund att stå på och att utbildningen har varit 

viktig för deras arbete och lärarprofession. En norsk förskollärare nämnde specifikt 

att hon tack vare sin utbildning kunde motivera sina pedagogiska beslut och en 

annan nämnde att hon fått med sig många redskap för en god grund inom sitt arbete.   

I Toom, Pietarinen, Soini och Pyhalt (2016) studie om förskollärarstudenters känsla 

om professionalitet efter ett års studier framkom det de upplevde deras lärandemiljö 

som relativt positiv. Studenterna uttryckte att atmosfären i förskollärarutbildningen 

var konstruktiv och att deras studiekamrater var ett gott stöd i deras lärande. 

Studenterna uttryckte också att de ansåg att de bemöttes på ett respektfullt och 

jämlikt sätt. Dock så påtalade de också att de emellertid fick mindre socialt stöd från 

lärarna.  
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Syfte & frågeställning 
 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare minns samt värderar sin 

förskollärarutbildning med fokus på positiva samt negativa erfarenheter. 

Frågeställningen till studien blev således: Hur värderar förskollärarna sin 

förskollärarutbildning och värderar de sin utbildning olika beroende på när 

utbildningen ägde rum?  

Metod 
 

Detta avsnitt kommer beskriva hur insamlingen av material såg ut, samt valet av 

metod och informanter. Avsnittet kommer även belysa bearbetningen av det 

insamlade materialet samt de etiska överväganden som har tagits.  

Val av intervjupersoner 
 

För att undersöka hur förskollärare värderar sin förskollärarutbildning valdes en 

halvstrukturerad livsvärldsintervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009) som 

undersökningsmetod. Först kontaktades berörda förskolechefer via mail (se bilaga 

1) i den kommun som undersökningen planerades äga rum där information tillgavs 

och studiens syfte förklarades. Informanterna i studien kontaktades sedan via 

personliga möten där jag besökte olika förskolor och informerade om min 

undersökning. De förskollärare som var intresserade av att delta lämnade sedan ut 

avdelningens mobilnummer så vidare kontakt kunde ske. Jag påtalade där och då att 

ett urval av de intresserade intervjupersonerna kommer att ske där alla som lämnat 

ett intresse och godtagit att delta kanske inte kommer att intervjuas beroende på 

antalet intresserade samt intressanteras ålder och när deras utbildning ägde rum.  

Intresset för studien var inte lika starkt som jag hade hoppats på, men de fem 

förskollärare som visade intresse kontaktades och intervjuer bokades via telefon. 

Etiska överväganden 

Informanterna i studien var för mig ytligt bekanta, dock inga personliga eller 

professionella relationer. Detta val av bekanta informanter gjordes bland annat då 

Löfdahl (2014) menar på att denna bekantskap kan medföra ett större förtroende 

inför intervjupersonen. Vidare påtalar Löfdahl att det är av vikt att informanterna 

känner sig bekväma i samtalet för att en fördjupning av innehållet ska kunna uppstå.  

De fem informanterna fick innan intervjutillfällena skriftlig information (se bilaga 

2) om studiens syfte, deras rätt att när som avbryta sitt samarbete samt deras rätt att 

granska materialet innan det utges. Informanterna informerades också om hur 

materialet kommer att behandlas efter studiens gång och att materialet då kommer 

att arkiveras på Högskolan i Gävle under en begränsad tid för att sedan förstöras. 

Informanterna informerades också om att de under hela studien kommer att förbli 

anonyma, där platser eller personer som kan tänkas nämnas i studien även de 

kommer att förbli outtalade eller maskeras. Detta då denna maskering av känslig 
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information enligt Vetenskapsrådet (2017) tillgodoser informanternas anonyma 

identitet. 

I studien förblir inte enbart namnen och platserna anonyma eller outtalade, utan jag 

har även valt att låta könen på informanterna vara outtalat. Detta etiska beslut togs 

då jag som respondent vill skydda informanternas identitet ytterligare så ingen 

utanför studien kan gissa sig till vilka som deltagit i min undersökning. 

Informanterna har därför tillgetts könsneutrala namn och kommer vidare i studien 

att benämnas med ordet ”hen” istället för han eller hon. Genom dessa ageranden och 

ställningstaganden har studien tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Insamling av material 

Intervjuerna som var semistrukturerade grundade sig på nio på förhand utformade 

frågor som ställdes med hjälp utav en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av slutna 

frågor kring deras studiebakgrund samt öppna frågor kring deras minnen av 

förskollärarutbildningen (se bilaga 3). Under samtalen ställdes följdfrågor till de 

redan utformade frågorna som kunde fördjupa och berika informantens svar. Detta 

kunde i sin tur ge en djupare förståelse för vad personen i fråga talade om eller 

menade i sitt uttalande. Intervjuerna som var av samtalsformat spelades in med hjälp 

av en mobiltelefon i ljudformat där valet att spela in intervjuerna grundade sig i att 

en inspelning är tillförlitligare data i jämförelse med penna och papper. Detta då det 

är en svårighet att få ned allt ordagrant vid användandet av fältanteckningar 

(Bjørndal, 2005). Inspelningarna lämnade även en möjlighet för mig att i efterhand 

gå tillbaka i materialet och lyssna på intervjuerna igen (Löfdahl, Hjalmarsson, 

Franzén, 2014) vilket var till fördel så ingen viktig information gick förlorad.  

Intervjustudien grundar sig på en kvalitativ metod som besvarar frågar som hur och 

varför och belyste därmed undersökningens frågor som bestod av förskollärarnas 

personliga värderingar och erfarenheter kring deras förskollärarutbildning. Intervju 

som verktyg åskådliggjorde därmed den enskildes synvinkel och uppfattning, vilket 

skapade en större förståelse av informantens tankar och åsikter (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Studiens material 
 

Informanterna i studien var mellan 42–58 år där alla tog sin examen vid samma 

högskola under olika perioder där utbildningens längd skiljde sig från 2–3,5 år (se 

tabell nedan). Grundupplägget för förskollärarutbildningen såg annorlunda ut 1981 

kontra dagens utbildningsupplägg då Kim innan sin utbildning var tvungen att göra 

en förpraktik, något som de andra i studien inte har gjort. För Charlie och Alex 

innehöll förskollärarutbildningen ett specialiseringsområde på 30hp där de båda fick 

välja ett område att specialisera sig på och för Alex var utbildningen och högskolan 

inriktad mot ett specialiseringsområde. Mio i sin tur läste många kurser, eller delar 
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av kurser, tillsammans med andra blivande lärare, oberoende om de skulle bli 

förskollärare eller gymnasielärare. 

 

Namn: Ålder: Examensår: Utbildningens längd: Studieform: 

Kim 58 1981 2 Campus 

Robin 53 2011 3,5 Distans 

Mio 45 2010 3,5 Campus 

Charlie 43 1999 3 Campus 

Alex 42 2003 3 Campus 

 

 

Bearbetning av materialet 
 

Intervjuerna resulterade i ett råmaterial där längden på dessa sträckte sig från 15–45 

minuter. Alla intervjuer transkriberades ordagrant utan att lägga vikt vid betoningar 

av ord eller tonfall där informanternas svar sedan skrevs ihop fråga för fråga i ett 

gemensamt dokument. Genom arbetet med transkriberingen och sammanställningen 

av alla intervjuer fråga för fråga underlättades arbetet med bearbetningen och 

därmed kategoriseringen av materialet för studiens resultat. Metoden för analys av 

studiens resultat baserar sig på en innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014) där 

informanternas uttalanden har värderats som antingen positiva eller negativa.  

Till en början kategoriserades de uttalanden där informanten aningen använde sig av 

värdeladdade ord eller adjektiv. Där värderingar som: ”himla viktigt...” och 

”betydelsefullt” togs ut och kategoriserades från varje fråga. Sedan kunde andra 

värderingarna tas ut där informanterna istället talade om ett visst ämne och uttalade 

sig i meningar som: ”jag anser att.…”. När alla värderingar sorterats ut ur 

transkriberingarna, så påbörjades kategoriseringsarbetet där informanternas 

uttalanden värderades antingen positivt eller negativt. De positiva och negativa 

värderingarna var till synes var lika många och detta utgjorde att underkategorier till 

båda sidor var av betydelse för en lättare och mer överskådlig bild av resultatet. 

Informanternas svar och värderingar kategoriserades sedan ihop där uttalanden om 

samma ämne eller innebörd växte fram och skapade underkategorier som ”lärande” 

och ”högskolan”. För att sedan förtydliga de olika kategorierna valdes minst ett utav 

dessa uttalanden ut och utgjorde en rubrik för kommande kategori. Till slut återstod 

tre positiva och tre negativa underkategorier som kommer att presenteras i nästa del. 

 

Resultat   
 

Resultatet visade att alla förskollärare minns och värderar sin förskollärarutbildning 

på olika sätt. Denna resultatdel kommer att belysa dessa olikheter, men även 

likheter, genom informanternas antingen positiva eller negativa värderingar. 

Resultatdelen är därmed uppdelad i positiva samt negativa minnen och värderingar 

där tre underkategorier har tagits fram ur varje del. De positiva underkategorierna är 

kompetens och personlig utveckling, förhållningssätt & profession samt fördjupad 

kunskap i teori & praktik. De negativa är sedan utbildningens upplägg, teori & 

praktik i obalans och högskolans brister i ämnesutbud och engagemang. 
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Positiva minnen & värderingar 

Informanterna såg tillbaka och mindes åren på högskolan som berikande där de 

utvecklat eller skapat nya kunskaper och värderingar som de tidigare inte besatte. 

Informanterna benämnde olika begrepp som de under sin studietid utvecklat eller 

skapat där förhållningssätt, synsätt, insikt och medvetenhet nämndes. Även ord som 

självsäkerhet och trygghet i sin yrkesroll kopplades till förskollärarutbildningen där 

det ansågs att utbildningen hade skapat möjligheter för dem att utvecklas både som 

individer samt växa in i sin blivande yrkesroll. Att förskollärarutbildningen givit 

dem verktygen och att de genom utbildningen lagt den viktiga grunden för deras 

yrkesprofession.   

Kompetens & personlig utveckling 

 

Innan Robin utbildade sig kunde hen inte motivera sina handlingar eller förklara varför 

något antingen var bra eller dåligt. Hen kunde skilja på dessa två men inte ge en djupare 

förklaring till varför det kunde vara bra kontra dåligt, med andra ord inte förklara tanken 

bakom handlingen. Om någon ifrågasatte handlandet kunde det endast ges en ytlig 

förklaring eller svara ”för att det är bra”. Tack vare sin förskollärarutbildning och den 

kunskap denne förkovrat sig kan nu Robin känna en annan trygghet i sin profession och 

talar om en annan kompetens än tidigare. Hen beskriver denna kunskapsutveckling i 

relation till att hen idag kan förklara tanken bakom sitt handlade, att hen idag vet varför 

något genomförs och därmed kan stå bakom sina didaktiska beslut om varför något 

genomförs samt för vem och på vilket sätt. 

 

Charlie menade å andra sidan att vägen till kompetens och kunskap börjar och slutar 

inte på samma ställe för alla och att det därmed är av vikt att veta vad man själv har 

med sig i ryggsäcken för att bli en kompetent lärare. Under Charlies 

förskollärarutbildning lags en stor del av fokuset på att skapa sig en insikt om hur de 

själva var som personer och att inta olika perspektiv. Bland annat skapades en 

barndomskarta som hen minns tillbaka på med positiva minnen. Denna 

barndomskarta ingav enligt Charlie en större förståelse om varför hen reagerade 

eller agerade olika i olika situationer, att allt detta kunde spårar tillbaka till hens 

egna barndom. Charlie beskrev denna insikt som högskolan bidrog med som viktig 

och menade på att det var av vikt att titta bakåt och ha en förståelse hur en själv är 

som person för att ha möjligheten att bli en bra förskollärare. Charlie menade att 

förskollärarutbildningen hade hjälpt hen att innefatta en kunskap om sig själv och 

därmed skapat sig en förståelse där denna insikt och trygghet som högskolan bistått 

med var av värde i hens profession idag.  

Alex beskrev denna kompetens om profession som en utveckling av personligheten. 

Alex menade att hen som person hade utvecklats och vuxit i takt med sig utbildning 

och att den utveckling av kompetenser och kunskaper som förskollärarutbildningen 

bidragit med gjorde att hen kunde känna en annan trygghet när det blev dags att 

påbörja sitt yrkesliv. Mio talade också om den kompetensutveckling som högskolan 

bidragit med och nämnde som Alex också den personliga utvecklingen där Mio 

menade på att hen inte alls var samma person i början av sin utbildning som hen var 

efter avslutade studier. Att de kunskaper som hen förkovrat och de upplevelser som 

hen minns tillbaka på förändrades under de tre och ett halvt år som hen studerade. 
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Förhållningssätt & profession 

Robin mindes att högskolan hade arbetat ingående med ämnet förhållningssätt under 

hens utbildning, där alla kurser genomsyrades av innebörden och vikten av ett gott 

förhållningssätt. Förhållningssätt diskuterades i relation till barnsyn men även i 

relation till kollegor och vårdnadshavare. Robin menade att det alltid är av vikt att 

barnen, oberoende personliga kopplingar eller familjebakgrund, behandlas lika. Att 

det är viktigt att barnen inte får med sig någon annans bagage, utan att de bemöts 

som oskrivna blad och egna individer. Hen menade att kunskaperna av att alltid 

förhålla sig professionellt grundades av förskollärarutbildningen där professionens 

innebörd ofta diskuterades. Denna profession innebar inte enbart hur en bör förhålla 

sig gentemot andra, utan även om hur en framställer sig själv gentemot sin 

omgivning. Att profession kommer inifrån och består utav bemötanden av alla dess 

slag.  

Fördjupad kunskap i teori & praktik  

 

Mio påtalade att praktiken gav ett flertal ”aha-upplevelser” där litteraturen genom 

praktiken bekräftade och befäste den kunskap som hen hade förkovrat sig teoretiskt. 

Charlie menade vidare på att teori och praktik kan skilja sig åt om den inte är 

forskningsbaserad, och Alex menade på att det inte alls går att skilja dem åt – att de 

tillsammans skapar en helhet. Alex uttryckte det som att de praktiska kunskaperna 

bygger på teoretiska kunskaper. Att kunskaperna lär innefattas teoretiskt för att 

användas praktiskt, för att utövas i praktiken.  

 

Robin mindes tillbaka på sin utbildnings kursutbud som ett smörgåsbord av kunskap 

där hen hade slukat i sig de kurser och den kunskap som högskolan bidragit med. 

Robin ansåg att hen, tack vare detta smörgåsbord av kunskaper, låg i framkant 

teoretiskt jämfört med andra studenter som studerat tidigare år. Detta då hen hade 

gått ut högskolan efter att läroplanen reviderats och att ämnen som matematik och 

fysik hade lagts till i kursutbudet. Något som studenter från tidigare år inte hade läst 

under deras utbildning. Denna tillökning av ämneskurser resulterade i att Robin ser 

tillbaka på sin studietid med goda minnen, där hen än idag är nöjd med högskolans 

kurser och dess upplägg. Robin menade också att den bredare ämneskunskapen gav 

hen en större självsäkerhet och trygghet i sin profession jämfört med vad hen hade 

känt innan förskollärarutbildningen. Detta påpekande av professionen innan och 

efter förskollärarutbildningen kunde påtalas då Robin var verksam i förskolan redan 

innan förskollärarutbildningen.  

3/5 informanter arbetade inom förskolan innan utbildningen och hade därav 

erfarenheter att arbeta både som banskötare och sedan legitimerade förskollärare. 

Alex som var en av dessa beskrev skillnaden i detta som en annan medvetenhet 

innan och efter förskollärarutbildningen. Att hen efter förskollärarutbildningen såg 

helheten av verksamheten, att det inte bara var att gå in och jobba och sedan gå 

hem. Alex menade att hen efter sin förskollärarutbildning tog sin roll som lärare på 

ett större allvar och beskrev det som att hen inte bara lär barnen för den här veckan, 
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utan att det är för hela livet. Att Alex genom sin förskollärarutbildning får vara med 

och lägga den värdefulla grunden för det livslånga lärandet. Alex talade även om att 

utbildningen lärde hen att se vägen till lärandet, inte bara målet. Robin talade 

därefter om att hitta lärandet i vardagen att det inte alltid behöver vara planerat, att 

spontana aktiviteter också är lärande. Att det var just medvetenheten om att se 

lärandet som förskollärarutbildningen hade berikat samt att ta vara på lärandet som 

kan uppstå i stunden.  

Mio som tidigare benämnde att litteraturen genom praktiken bekräftade och befäste 

kunskap talade även om att all kunskap som skall läras in för ett längre arbetsliv tar 

längre tid än tre och ett halvt år. Att det var mycket som innefattade 

förskollärarutbildningen i form utav psykologi, pedagogik, didaktik, matematik etc. 

men att en fördjupning inom alla dessa ämnen inte var möjligt på grund utav den tid 

som utbildningen utspelade sig på. Mio menade dock att den grundutbildningen som 

hen givits var god och att hen minns tillbaka på sin förskollärarutbildning och dess 

utbud med goda minnen. 

  

Negativa minnen & värderingar 

Förskollärarutbildningen beskrevs inte enbart som positiv och givande, utan även 

bristande där upplägget av utbildningen samt lärare och deras engagemang 

diskuterades. Utbudet av kurser och dess innehåll påtalades ibland som förlegat 

samt att litteraturen inte alltid speglade verkligheten och därmed målade upp en 

falsk bild av verksamheterna.  

Utbildningens upplägg  

När Mio studerade var förskollärarutbildningen till viss del sammanslagen med 

andra lärarutbildningar i något som kallades för allmänt utbildningsområde 1, 2 och 

3. Mios årgång var de första studenterna att testa på denna typ av 

utbildningsupplägg och hen beskrev det som att de kände sig som testpiloter då hela 

utbildningsupplägget var nytt både för lärarna och studenterna. Detta medförde att 

utbildningens upplägg och struktur ibland kändes rörig och ostrukturerad och att 

lektionernas upplägg många gånger antingen låg på en för hög nivå för 

förskollärarna eller för låg för gymnasielärarna. Mio påtalade att hen och hens 

klasskamrater därmed gärna hade önskat sig fler exempel på hur de skulle kunna 

arbeta och tänka när de arbetade med både äldre och yngre barn inom förskolan och 

inte enbart höra av lärarna att de skulle ta ned det till sin nivå för att det skulle passa 

barnen i förskolan. 

Kim som studerade i början på 1980-talet påtalade att det mestadels var självstudier 

under hens utbildningsperiod och att de till stor del fick ansvara för sin egna 

utbildning. Detta upplägg menade Kim inte gav hen lika mycket som 

förskollärarutbildningen skulle ha haft möjlighet att göra om den varit upplagd på 

ett annat sätt. Kim menade istället på att hens förpraktikperiod var den perioden som 

hade varit lärorikast och att det teoretiska upplägget inte var ett upplägg som 
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passade för Kim. Vilket påpekades i Kims uttalade om sin studieperiod där hen 

beskrev utbildningen som nödvändig men inte så berikande för ett jobb inom yrket. 

När Alex utbildade sig hade förskollärarutbildningen en specifik inriktning, som i 

detta fall var teknik. Denna inriktning av teknik medföljde att Alex läste en 

fördjupning av ämnet under sin studieperiod som hen menade på inte utgjorde en 

vinst för hens profession eller kommande yrkesliv. Istället så beskrev Alex denna 

fördjupningen som överflödig med tanke kommande yrkesliv. Alex läste även mer 

ingående angående träslöjd, där en tenta på bland annat verktygens namn och dess 

funktion skulle sättas på prov. Även denna kunskap ansåg Alex vara överflödig för 

kommande yrekliv. 

Teori & praktik i obalans 

 

Mio talade om en obalans där den teoretiska biten inte speglade den praktiska 

verkligheten där några av hens klasskompisar känt sig lurade efter deras praktik, då 

de menade på att kurslitteraturen inte alls hade belyst verkligheten. Charlie nämnde 

i sin intervju hur viktigt det är att litteraturen återspeglar en korrekt bild av 

verksamheterna så att studenter utan praktiska erfarenheter inte känner sig lurade 

eller har målat upp en falsk bild av hur verksamheterna ser ut tills de kommer ut på 

sin första VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Charlie som utbildade sig 1996–

1999 benämnde en bok om leken och dess teorier som hade skrivits på 70-talet. 

Charlie beskrev författarens teorier som förlegade där verksamheternas utformning 

från 70-talet hade förändrats och därmed förutsättningarna för att införliva dessa 

teorier i förskolan under hens egna utbildningsperiod. I det här fallet var det 

litteratur som inriktade sig på mindre barngrupper och en verksamhet som inte 

liknade förskolan då och dess resurser.  

Högskolans brister i ämnesutbud & kvalité 

Anmälningsplikten påtalade Alex att de endast hade snuddat vid under utbildningen, 

och tryckte på vikten av kunskap att veta vad som gäller, vilka de gäller och hur de 

gäller då detta tyvärr kan ske i framtida yrkesliv. Alex menade att denna typ av 

kunskap kanske är en svårighet att lära sig teoretiskt och spekulerade vidare om 

högskolan kanske ansåg att denna kunskap borde läras ut av handledarna under 

VFU-perioderna istället. Alex tyckte dock att olika typfall av exempel om vad som 

skulle kunna hända och vad hen skulle kunna ställas inför på förskolan vore på sin 

plats även i den teoretiska utbildningen. 

Robin som studerade på distans påtalade att det ibland kunde uppstå en del problem 

studietekniskt där lärarna inte hade talat med varandra och lektioner krockat, lagts 

så en större håltimme skapats eller blivit inställda i sista sekund. Mio talade sedan 

om undervisningens kvalité och lärarnas engagemang kontra studenternas 

lärandemöjligheter i utbildningen där lärarnas engagemang i högskoleutbildningen 

beskrevs som skiftande och att lärandemöjligheterna därmed många gånger skiljde 

sig åt beroende på vilken lärare de hade. Mio drog där en parallell till sin roll som 

förskollärare för barnen på förskolan och beskrev det som så att lärarna på 

högskolan precis som lärarna i förskolan borde reflektera över hur de når 

studenterna på bästa sätt precis som förskollärarna lär göra med barnen i förskolan. 
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Diskussion 

Utbildningen som förskollärarutbildningen erbjuder har för informanterna sett olika 

ut då tidsspannet mellan utbildningstillfällena skiljde sig från 1981–2011. Denna 

skillnad påverkar inte enbart utbudet av kunskap, utan även lärandemöjligheterna då 

dessa var färre med tanke på skillnaden i utbildnings längd. Ur resultatdelen ovan 

framkom det tre positiva och tre negativa kategorier där både den teoretiska och 

praktiska delen kunde benämnas ur både positiva och negativa aspekter.  

Fagerli et al. (2001) menade på att utbildning och kunskap, bildning, alltid kommer 

att påverka och att förskollärarutbildningen till stor del handlade om den enskildes 

utveckling där ordet bildning kunde beskrivas och definieras på olika sätt. En annan 

definition av begreppet bildning är den kunskap som blir en del av ens personlighet 

eller det som är kvar när vi glömt allt vad vi lärt oss. Informanterna påpekade ett 

flertal gånger att förskollärarutbildningen inte enbart var en kunskapsresa av 

teoretisk och praktisk kunskap, utan även en personlig resa där de i början av sin 

utbildning inte var samma person som efter avslutade studier. Denna personliga resa 

beskrevs som en utbildning av inre kunskaper, en fingertoppskänsla, där begrepp 

som medvetenhet, insikt, kompetens samt förhållningssätt benämndes. 

Som Riddersporre (2017) poängterade är förskolans viktigaste resurs de människor 

som arbetar där och den kompetens dem besitter där Gustafsson och Myrberg 

(2002) menade att lärarnas kompetens är den viktigaste kvalitetsfaktorn för en 

förskola av god kvalitet. Sheridan et al. (2017) påtalade sedan att kompetens var ett 

nyckelbegrepp för alla yrken och att kompetens var det som framträdde i handling 

bestående av kunskaper, färdigheter och förståelse. Informanterna talade alla om en 

fördjupad kunskap och förståelse både kring barn och deras lärande, samt om sig 

själva som individer. Det talades om en medvetenhet, om att se en helhet både på 

vägen till lärandet och inte enbart resultatet av lärandet. De talade även om att 

förskollärarutbildningen och yrket är så mycket mer än endast ett arbete, att det 

nästintill kunde beskrivas som ett kall som inte var för alla. 

Det talades om att förskolan är det första steget i utbildningssystemet och det 

bekräftas enbart genom Alex citat att barnen inte enbart lär för stunden, utan att de 

lär för hela livet. Både den tidigare forskningen, läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) samt informanterna talade om ett livslångt lärande där Tallberg 

Broman (2017) påtalade att det livslånga lärandet lägger sin grund under barnens 

första år. Vikten av förskollärarens utbildning för barnens lärandemöjligheter drogs 

sedan som en liknelse till förskollärarutbildningen. En liknelse där vikten av en god 

lärare påtalades även när det kommer till vuxna, att lärarens engagemang och 

personliga fallenhet även påverkar vuxnas lärandemöjligheter. För precis som 

förskollärare lär innefatta en kunskap om hur de ska möta barnen i förskolan för att 

bana väg för deras lärande, så menade Mio att lärarna i förskollärarutbildningen 

också bör reflektera hur de ska nå studenterna på bästa sätt i deras lärande. 

Toom et al. (2016) studie uttryckte att deras informanter ansåg att atmosfären i 

förskollärarutbildningen var konstruktiv men positiv och Hult et al. (2005) 

poängterade att kunskaper om lärandeprocesser som en av de viktigaste 

kunskaperna i läraryrket och därmed för lärarutbildningen. De flesta av 

informanterna mindes sin utbildning som givande för den framtida yrkesrollen och 

deras profession, men påtalade även att ämnesutbudet till viss del var bristande där 
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endast Robin var helt nöjd med utbildningens utbud. Kim och andra sidan var inte 

alls lika nöjd med sin förskollärarutbildning då den mestadels bestod utav 

självstudier. Istället så värderade Kim sin förpraktiksperiod högre där hen ansåg att 

den mesta kunskapen hade delgetts. 

I inledningen beskrevs minnets funktion och hur minnen skapas och där beskrevs 

engagemanget som en viktig faktor för att lära. Om engagemanget och 

koncentrationen inte fokuserades på det som skulle läras så lärdes det heller inte så 

bra. Fagerli et al. (2001) menade på att det är studenten som alltid bär det största 

ansvaret för den egna professionella utvecklingen, men att det ändå är upp till både 

förskollärare och handledare att tillsammans ansvara för andras lärande i 

förskollärarutbildningen. Genom detta går det ej att säga om det var 

förskollärarutbildningens upplägg i sig eller Kims egna engagemang som utgjorde 

den missnöjdhet som nu i efterhand har påtalats. Kim påpekade dock att hens 

förpraktik var givande, så kanske kan det vara så att engagemanget och lärandet för 

Kim är mer praktiskt än teoretiskt och därav känner Kim att denna period var mer 

givande.  

Förskolläraryrket är ett praktiskt yrke och kräver därmed praktiska erfarenheter och 

kunskaper under utbildningen. Som förskollärarstudent fås denna praktiska 

erfarenhet genom VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Fagerli et al. (2001) 

menade på att ett samarbete mellan teori och praktik är en nödvändighet för lärande 

och Alex påtalade sedan att det ej går att skilja teori och praktik åt. Att det lär 

innefattas teoretiska kunskaper för att utöva dessa i praktiken. Lärarens handbok 

(Lundgren, 2011) beskrev den svenska läroplanen som en av de tunnaste 

läroplanerna i världen och att denna läroplan, utan anvisningar om hur målen skall 

strävas emot, sätter en stor tilltro till läraren och dennes kompetens. Även här 

belyser både forskning och litteratur behovet av kompetenta lärare i förskolan och 

vikten av förskollärarutbildningen. I enighet med studien av Lindberg och Ramstedt 

(2017) så talar både informanterna från denna studien och deras studie om 

utbildningen som helhet, att kurserna som utbildningen erbjöd haft en positiv 

påverkan på deras profession där de fått en god grund att stå på och att de inte 

ångrar att de utbildat sig.  

Dock påtalas det att förskollärarutbildningen i sin helhet inte anses vara en 

fullständig utbildning som kan täcka in allt vad en lärare behöver för ett längre 

yrkesliv (SOU, 2008:109). Fortbildning inom ämneskunskaper är alltid i behov av 

förnyelse i och med samhällets framväxt där Mio även antydde att utbildningens 

längd egentligen kanske är alldeles för kort för allt som väntar under kommande 

yrkesliv. 

Metoddiskussion 

Informanterna till denna studie skulle möjligtvis ha varit fler då detta i sin tur kunde 

ha resulterat i fler kategorier och nyanseringar av förskollärares minnen och 

värderingar av förskollärarutbildningen. Fler informanter skulle även ha skapat en 

annan förutsättning vid urvalet av informanter. Det går inte att säga att 

resultatdelens kategorier med säkerhet hade ökat om informanternas antal varit 
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högre, dock kanske variationen i resultatet sett annorlunda ut. Det som snarare kan 

ha förändrat studiens material var valet av ytliga bekanta. Dessa ytliga bekantskaper 

kan ha resulterat i djupare intervjuer där samtal kan ha uppstått som kanske inte 

skulle ha uppstått om respondenten för dem varit helt okänd. Den trygghet för 

informanterna som påtalas av Löfdahl (2014) skulle då möjligtvis ha gått förlorad 

om valet varit att intervjua helt okända förskollärare. Vad gällande studiens 

tillvägagångssätt att spela in intervjuerna så lämpade sig denna metod till den största 

fördelen när det kommer till en kvalitativ undersökning som denna studie var. 

Studien som helhet kan dock inte svara på vad alla förskollärare anser om sin 

förskollärarutbildning då utbildningen och erfarenheterna gällande studietiden 

skiljer sig åt mellan individ till individ. Därav resulterade denna undersökning i 

olika minnen och värderingar mellan dessa fem. Om antalet informanter varit högre 

så skulle resultatet med all säkerhet ha skiljt sig åt mer gällande både 

studiebakgrunden i längd och innehåll och därmed kunskaper och kompetenser ifrån 

utbildningen.  

Studiens frågor utformades för att var så öppna som möjligt utan att gå ifrån ämnet. 

Att varje fråga skulle gå att svara på genom egna tankar och egen förståelse för att 

minska tillfällen till att missförstånd skulle uppstå. Kategoriseringen av intervjuerna 

kan ha sett annorlunda ut om någon annan hade kategoriserat detta då varje individ 

tar fasta vid olika delar beroende på erfarenheter eller intresse. Jag kan omöjligt ha 

fått med alla minnen och värderingar som informanterna fick genom deras studietid 

då utbildningarna och dess intryck samt kunskaper är så många fler än de som 

delgavs under intervjuerna. Studiens material är därmed endast en del av dessa och 

därför kanske samma informant skulle minnas något mer eller tagit fasta vid andra 

minnen och därmed värderat dessa annorlunda vid en andra intervju. Informanterna 

delgavs inte frågorna innan intervjun för att jag som respondent inte ville att de 

skulle tänka till innan intervjuerna genomfördes. Detta då jag ville att svaren skulle 

bli deras första tanke, som då också blir deras starkaste minne och sedan att de 

värderade dessa minnen som positiva eller negativa. Om frågorna skulle ha delgetts 

innan intervjuerna ägde rum så skulle därmed detta ha gått förlorat och 

informanterna hade haft tid på sig att tänka ut ett svar så de kanske ansett skulle ha 

varit mer korrekt eller låtit bättre, men inte varit deras första minne och därmed det 

jag ville åt.  

Studiens resultat kan därmed anses vara både tillförlitligt och relevant när de 

kommer till informanterna i denna undersökning. När det kommer till att svara på 

frågan vad förskollärare överlag minns och värderar från sin förskollärarutbildning 

så behöver många fler än fem förskollärare svara på frågan och då kan en 

enkätundersökning vara en bättre metod för att nå flera informanter och därmed öka 

undersökningens reliabilitet och validitet.  

Förslag till vidare forskning 
 

I denna studie ville jag vara selektiv i valet av förskollärare genom att intervju 

förskollärare i olika åldrar och perioder som de utbildat sig. I detta fall skedde valet 

av informanter på grund utav intresse från deras sida. För vidare forskning skulle 

istället fokuset kunna riktas mot flera olika årgångar av förskollärarstudenter för att 

sedan jämföra om dessa skiljer sig åt från år till år beroende på upplägg eller 
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studieort. Detta för att undersöka om variationen av positiva och negativa minnen 

baserar sig mer på en individuell nivå eller om minnena och värderingen baserar sig 

mer på högskolornas kvalité och utbud.  

 

Slutsats 
 

Studiens slutsats påvisar att informanternas minnen och värderingar av 

förskollärarutbildningen till största del är positiv där relevant kunskap erbjöds till 

studenterna för kommande yrkesliv. Undersökningen påvisar att den relevanta 

kunskap som förskollärarutbildningen bistod med bestod av en fördjupning eller 

förändring i förhållningssätt, synsätt, insikt och medvetenhet av både barn och dess 

lärande samt om sig själva som individer. Informanterna påtalade även en annan 

trygghet som utbildningen bidragit med tack vare sina kurser och lärandetillfällen. 

Kompetensen som förskollärarna påtalade efter avslutade studier poängterades i 

relation till deras nyfunna kunskap om att inte enbart se resultatet av barnens 

lärande utan även vägen till lärandet. Att de på grund av förskollärarutbildningen 

såg verksamheten och dess lärandemöjligheter på ett annat sätt. 

De negativa sidorna av utbildningen som informanterna ansåg mindre relevanta till 

deras yrkesliv idag var en viss del av kursernas innehåll, där en fördjupning i vissa 

ämnen ansågs överflödig till deras blivande yrkesroll eller att andra kunskaper eller 

kurser saknades.  

För att summera detta så mindes och värderade dessa förskollärare sin 

förskollärarutbildning olika både beroende på när utbildningen ägde rum samt 

genom att uppläggen och studieperioderna inte var densamma och skiljde sig därför 

i utbud och struktur. Där Kim som utbildade sig 1981 värderade sin utbildning lägst 

och ansåg att utbildningen som hen gick inte alls var lika givande som den skulle ha 

haft möjlighet att vara genom ett annat upplägg än självstudier. Resterande 

informanter talade nästintill endast gott om deras förskollärarutbildning där endast 

ett fåtal påpekanden om utbildningen kommenterades genom negativa aspekter. 

Robin och andra sidan var helt nöjd med sin utbildning, trots att det tidvis 

tillkommit en del tekniska eller strukturella strul genom hens distansutbildning.  
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Känslig information i form av mailadresser och nummer har i dessa bilagor tagits 

bort och ersatts av punkter för att skydda de inblandades personliga uppgifter.  

Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Victoria Skoglund och jag är en student från Högskolan i Gävle som 

läser sista termin på förskollärarprogrammet. I mitt examensarbete ska jag 

undersöka hur förskollärare minns och värderar sin förskollärarutbildning med 

fokus på vilka delar i utbildningen de har ansett relevanta kontra mindre relevanta i 

förhållande till deras yrkesliv idag. För att undersöka detta kommer jag eventuellt 

att kontakta förskollärare i  

eran kommun för intervjuer om ca 30 minuter. Om du har frågor kring detta eller 

hellre ser att jag avstår från att intervjua era förskollärare, tveka inte att höra av dig.  

Med vänliga hälsningar 

Victoria Skoglund 

Mail: …… 

Telefonnummer: …… 

Handledare 

Johan Liljestrand 

Mail:…….. 
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Bilaga 2 

Hej! 

Tack för ditt visade intresse för att medverka i min undersökning om hur 

förskollärare minns och värderar sin förskollärarutbildning. Studien kommer att 

baseras på intervjuer om ca 30 minuter som innehåller både öppna och stängda 

frågor om din studietid. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av min 

mobiltelefon, där ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet. När 

examensarbetet är färdigställt kommer det att publiceras i DIVA-portalen (diva-

portal.org) och studiens material kommer att förvaras på Högskolan i Gävle under 

en kortare period för att sedan förstöras. I studien förblir du anonym, detsamma 

gäller om namn eller platser skulle nämnas i intervjun. Deltagandet är frivilligt och 

du kan när som avbryta din medverkan, även efter att intervjun är genomförd. Om 

så önskas kan du även få godkänna materialet efter transkriberingen så inga 

missförstånd har uppstått. Jag hör av mig inom kort för inbokning av intervju.    

För vidare information eller funderingar tveka inte på att höra av dig!  

Mvh Victoria 

Skoglund 

Telefonnummer:……. 

Mail:…….. 

Handledare 

Johan 

Liljestrand 

Mail:…. 
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Bilaga 3 

• Vilket år utbildade du dig till förskollärare och var ägde denna utbildning 

rum? 

• Hur lång var din utbildning? 

• Kan du beskriva på ett ungefär hur din utbildning var upplagd? 

• Saknar du någon del som du anser att din utbildning inte bistod med? 

• Var det någon del i utbildningen som du anser inte var givande för din del? – 

om ja, i så fall vad? 

• Fick du någonsin en "aha-upplevelse" under din utbildning? Någon typ av 

ögonöppnare eller någonting som gjorde ett starkt intryck på dig? Om ja – i så 

fall vad? 

• Fanns det någon del i din teoretiska utbildning som utgjorde en större 

förändring för dig? T.ex. I ditt sätt att tänka eller vara? 

• Den utbildning du gick - hur viktig anser du att den har varit för din egna 

kompetens som förskollärare? 

• Anser du att din utbildning har påverkat dig i din yrkesroll?



 

 

 


