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Sammanfattning 
Tillsammans har vi varit verksamma barnskötare och montessoripedagog i 15–20 år. Under en 

längre tid har önskan om kompetensutveckling varit närvarande och därmed sökte vi in till 

förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Studien handlar om pedagogens 

förändrade förhållningssätt vid en formell akademisk utbildning. Vilken betydelse har den 

praktiska erfarenheten som dessa studenter innehar innan sin utbildning? Det förändrade 

förhållningssättet är relaterat till teoretisk och formell kompetens och kan därmed berika 

förskollärarens praktiska utövande. Studien vill ta reda på om den praktiska erfarenheten kan 

berika den akademiska utbildningen som respondenterna har genomfört. Läroplanen för 

förskolan är en viktig del av detta arbete och är ständigt närvarande.  

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar om vilken betydelse den akademiska 

utbildningen har för yrkesutövningen. Tillsammans med detta syfte har studien två 

frågeställningar att förhålla sig till. På vilket sätt kan verksamma pedagoger som studerat till 

förskollärare se en förändring i sitt förhållningssätt? Hur anser respondenterna att de gynnats 

av att ha en praktisk yrkeskunskap innan sin förskollärarutbildning?  

 

Metoden för denna studie är kvalitativ med hjälp av en self report. Self report innebär att 

respondenterna svarar på studiens öppna frågor. Här ges möjligheten att med egna ord reflektera 

och svara anonymt. Svaren på studiens frågeställningar får med detta eventuellt en större bredd 

och blir mer innovativa.  

 

Resultatet för denna studie visar vikten av reflektion, kopplingen mellan teori och praktik och 

vikten av den tidigare praktiska kunskapen. Respondenterna upplever att den praktiska 

kunskapen de hade i sin ”ryggsäck” innan utbildningen berikat diskussioner, workshops och 

övriga undervisningsmetoder. Respondenterna påvisar att de blivit mer aktiva med att utveckla 

förskolan och dess verksamhet, då de nu vet när, hur och på vilket sätt något ska ske. De 

beskriver sin nya teoretiska kunskap som att de fått ”mer kött på benen” och kan numera ”sätta 

ord” på det de gör.  Resultatet visar även att respondenterna som har slutfört denna utbildning 

och därmed berikats av teori, praktik, reflektion och givande undervisningsformer genomgår 

en pedagogisk kullerbytta. 
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INLEDNING 
I Läroplan för förskolan (rev. 2016, s. 7) framhålls att ”Barnen ska få stimulans och vägledning 

av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och 

insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att 

lära balanseras och bildar en helhet.” Eriksson (2014, s. 5) beskriver hur de i läroplan för 

förskolan och skollag uttrycker hur förskolläraren bör organisera den pedagogiska 

verksamheten. Detta är ett viktigt ansvar och uppdrag som är grundat i förskollärarens 

förhållningssätt. Understryks gör även att förhållningssättet är relaterat till teoretisk och formell 

kompetens. Eriksson (2014, s. 5) påtalar vikten av utbildning och kompetenshöjande åtgärder 

för outbildade pedagoger. I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 4–15) sammanfattas förskollärarens och 

övriga pedagogers uppgifter. Enligt läroplanen betonas dock förskollärarens huvudansvar för 

den pedagogiska verksamheten. Happo, Määttä och Uusiautti (2012, s. 279) belyser att 

reflektion på förskolan anses vara avgörande för att utveckla kunskap och expertis. Vikten av 

reflektionens innebörd kan skapas vid en utbildning, vilket leder till en naturlig del i 

förskollärarens arbetssätt kollegialt med arbetslaget. De nämner även att reflektion på arbetet 

gör att pedagogen kan dra paralleller mellan den teoretiska kunskapen och praktiken i 

verksamheten. Haastrup och Knudsen (2015, s. 118) betonar att den teoretiska kunskapen 

tillsammans med den praktiska erfarenheten kan gynna studenter och lärare att förstå varandra 

och kunna hitta ett gemensamt perspektiv. Detta menar Haastrup och Knudsen bygger en 

relation mellan teori och praktik. Tillsammans har vi varit verksamma i förskolan mellan 15–

20 år och har under dessa år funderat på läroplanens innebörd, hur vi ska förhålla oss till den 

och kunna utvecklas som pedagoger. Vi har båda två genomgått förskollärarutbildningen för 

pedagogiskt verksamma och kan därmed ge egen reflektion utifrån erfarenheter i detta ämne. 

Under rubriken egna reflektioner diskuteras denna erfarenhet för att få ett annat perspektiv på 

studien. Tidigare forskning, respondenternas svar och den teoretiska utgångspunkten diskuteras 

och reflekteras under diskussionen. På vilket sätt sker den ”pedagogiska kullerbyttan1” vid en 

förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma?  

 

Vi vill undersöka hur respondenterna upplever sitt förändrade förhållningssätt genom en 

förskollärarutbildning. Vår erfarenhet är att behovet av utbildade förskollärare har ökat de 

senaste åren. Eriksson (2014, s. 9) framhåller att det ofta sker en fördelning av förskollärare i 

arbetslagen för att det ska bli en jämnare spridning av den kompetens som förskolläraren 

innehar. Detta är vanligt förekommande och leder ofta till en splittring och missnöje i 

arbetslaget. I studien undersöks förskollärarens tankar om arbetslivserfarenhetens betydelse vid 

en akademisk utbildning. Har respondenterna upplevt ett förändrat förhållningssätt under tiden 

eller efter sin förskollärarutbildning? Intresset för detta ämne är stort då vi själva har påbörjat 

en pedagogisk kullerbytta under tiden för vår utbildning till förskollärare. I vårt projektarbete i 

termin fem fördjupade vi oss i pedagogers förhållningssätt (Erkenheed & Svendsén 2017). 

Responsen för detta arbete var god och uppmuntran att fortsätta forska i detta ämne var stor. 

Utgångspunkten i projektarbetet i termin fem var att jämföra outbildade pedagoger och 

förskollärares förhållningssätt i förskolan. Denna studie belyser istället några av de didaktiska 

frågorna när, hur och på vilket sätt det förändrade förhållningssättet sker genom en 

förskollärarutbildning. Utgångspunkten för studien blir även att synliggöra vikten av praktiken 

i kombination med en akademisk formell utbildning. 

                                                 
1 Ett förekommande uttryck inom förskolan som innebär att det sker en förändring i pedagogens förhållningssätt 

kring utveckling och lärande hos barn. Denna förändring kan ske genom utbildning där studenten gör en slags 

kullerbytta i sitt pedagogiska tänk och genomförande. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tankar om vilken betydelse den 

akademiska utbildningen har för yrkesutövningen. 

Frågeställningar 

1. På vilket sätt kan verksamma pedagoger som studerat till förskollärare se en 

förändring i sitt förhållningssätt? 

2. Hur anser respondenterna att de gynnats av att ha en praktisk yrkeskunskap innan sin 

förskollärarutbildning?  
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BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras att förskolan har genomgått en förändring inte bara historiskt utan 

även med läroplan och synen på forskning. Förskolans historia inkluderas under bakgrunden 

där en stor förändring för barn och pedagoger har skett. Förändringen innebär större 

medvetenhet kring barns lärande och utveckling där krav på pedagogernas kunskap kring 

läroplanen är stor. Under 2018 presenteras ett förslag på en reviderad läroplan för förskolan, 

denna presenteras även i detta avsnitt. Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksammas 

upplägg berörs under bakgrund för att få en bredare grund för studien.  

Läroplan för förskolan 

I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 10) framhålls att ”Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels 

förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som 

vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer 

och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs.” 

Under våren 2018 ska en ny läroplan för förskolan presenteras, hur förändras då uppdraget för 

förskolläraren alternativt för barnskötaren och för övrig personal? Vi har valt att titta på 

förslaget som skolverket presenterade för regeringen 23 mars 2018. I den reviderade läroplanen 

nämns undervisning och utbildning, det betonas även att det är förskolläraren som ansvarar för 

att detta bedrivs och är även den som utför undervisningen. I Läroplan för förskolan (rev. 2018, 

s. 14) anges att ”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och 

utmana barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning, och syftar till en 

lärandeprocess hos barnen. Förskolläraren ska ansvara för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Barns 

utveckling och lärande sker hela tiden och undervisningen ska därför utgå från ett innehåll som 

kan vara planerat eller ha uppstått spontant.” I Lpfö 98 (rev. 2018, s. 26–27) betonas att 

förskolechefen ska ansvara för att kompetenshöjande åtgärder ska tilldelas den personal som 

arbetar på förskolan. Detta inkluderar förskollärare och barnskötare. Kompetensutveckling 

bidrar till att personalen på förskolan kan ta vara på varandras kunskap och därmed utvecklas 

utbildningen på förskolan.  

 

Skolverket (2017) har tillsammans med de nya riktlinjerna i läroplanen publicerat en folder som 

konkretiserar undervisning i förskolan. Sheridan och Williams (2018, s. 23) påtalar att 

undervisningen som barn erfar i förskolan ska stödjas av beprövad erfarenhet och vetenskaplig 

grund. Sheridan och Williams (2018, s. 11) belyser att det är av största vikt att synliggöra 

förskollärarperspektivet i undervisningen i förskolan. Detta perspektiv förklarar att det är 

förskolläraren som ansvarar för att den målinriktade processen sker och gynnar därmed varje 

individ i deras utveckling. De menar att förskolläraren besitter detta ansvar då hen har den 

akademiska utbildningen. 

Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma 

Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksammas upplägg grundas i att knyta an teori med 

praktik. Utbildningen riktar sig till de pedagoger som har arbetat i förskolan i minst fem år och 

därmed söker en kompetenshöjande åtgärd. Studenterna genomgår en valideringsprocess för att 

utbildningen ska kunna ge det varje individ behöver som mest. Syftet med denna sortens 

utbildning är att utbilda pedagoger till legitimerade förskollärare. Under utbildningens gång 

erbjuds workshops, gruppdiskussioner, seminarier, individuella uppgifter och tentamen, detta 

för att kunna återkoppla till sambandet mellan teori och praktik. Ytterligare genomgår 

studenterna AFU, arbetsförlagd utbildning. AFU sker vid varje termin då studenterna arbetar 
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samtidigt som de studerar, här återkopplar de allt teoretiskt i praktiken. Utbildningsplanen2 för 

denna utbildning finns att tillgå för de blivande studenterna. Här kan de förbereda sig och se 

vilka undervisningsmetoder som erbjuds och vilka mål utbildningen har.  

Litteraturöversikt 

Teori och praktik är viktiga grundstenar som gemensamt är verktyg inom pedagogiken. Det 

teoretiska anses ofta som det mest väsentliga, praktikens betydelse är dock avgörande genom 

reflektion (Schön 1982, s. 35–37). Under litteraturöversikten presenteras relationen mellan teori 

och praktik samt utbildningens relation till dessa. Forskningen som även presenteras i detta 

avsnitt visar paralleller som gör att anknytningen till teori, praktik och reflektion kan dras. 

Relationen mellan teori och praktik 

Teori och praktik uppfattas ofta som två olika ting, dock fungerar inte det ena utan det andra. 

Christensson (1995, s. 68) beskriver att den teoretiska kunskapen sker genom teoretiskt 

vetenskapligt arbete. Medan praktisk kunskap baseras på grunden i det praktiska arbetet. 

Tempte (1997, s. 80) betonar att utbildningar ofta lägger ett större fokus på det teoretiska än det 

praktiska. Vad gör detta med de praktiska yrkena då studenten får lärdom om teorin istället för 

erfarenhet kring det hen ska praktisera?  Att dra kopplingar mellan teori och praktik kan vara 

svårt och komplext. Laursen (2015) påtalar att den teoretiska kunskapen ofta är beroende av att 

den praktiseras och praktikern är beroende av att fylla på med teori för att inte stå still i sin egen 

utveckling. Tempte (1997, s. 81) menar att en teoretiker ständigt kan förändras och utveckla 

sina teorier medan en praktiker genomgår en fortlöpande kunskap som pågår hela tiden. En 

praktiker tar gärna till sig ny kunskap och bygger på sin tidigare erfarenhet. Tempte betonar att 

praktikerns kunskap pågår hela tiden, hen måste agera för att exempelvis lösa ett problem. Inom 

förskolan uppfattas ofta pedagogen som en praktiker, en person som arbetar praktiskt och långt 

ifrån teoretiskt. Genom en akademisk utbildning kan det uppfattas att pedagogen tillämpar 

teoretisk kunskap. Laursen (2015) betonar att detta sällan är korrekt, genom att läsa litteratur 

eller att diskutera olika erfarenheter i arbetslaget kan detta bidra till att pedagogen fyller på med 

teoretisk kunskap. Drønnesund (2015, s. 31) belyser att erfarenhet och utbildning tillsammans 

bildar en helhet och båda två är nödvändiga, det ena är inte viktigare än det andra. Att tillämpa 

teorin till praktiken kan ge studenten eller pedagogen en ”aha upplevelse” och därmed berika 

hens tänk kring barns utveckling och lärande.  

 

Carlgren (1990, s. 72–73) beskriver hur lärarutbildningen haft en stark inställning till praktisk 

kunskap. Succesivt genom åren har det vetenskapligt teoretiska fått mer utrymme.  Relationen 

mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska kunskapen är nödvändig. Carlgren (1990 s. 

83) beskriver att studenten bör teoretisera sin praktikkunskap som då kan leda till en startpunkt 

hos den grundade kunskap som innehavs av studentens lärare. Enligt Laursen (2015) går det 

inte att definiera relationen mellan teori och praktik, de hör ihop. Uppfattningen är ofta att teorin 

bör vara den som kompletterar praktiken. Laursen menar att detta inte stämmer, genom att 

tillämpa teorin i praktiken kompletterar de varandra. Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 235–241) 

påtalar att teorin aldrig agerar ensam i praktiken, den ingår ständigt och samspelar i 

sammanhanget. Teorin kan dock med fördel användas som ett redskap för att förstå den 

verklighet som praktikern befinner sig i. Genom att använda teorin som redskap i praktiken kan 

pedagogen se vart fokus bör ligga och vad hen ska koncentrera sig på. För att nå ett mål behöver 

pedagogen fylla på med teoretisk kunskap, dock för att slutföra målet kompletteras teori med 

praktik. Bergendal (1990 se Christensson 1995, s. 73) beskriver att samhället påstår att 

                                                 
2 Utbildningsplan, förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, Borås 2017-05-07 

file:///C:/Users/HP/Downloads/LGF%C3%96B.pdf  

file:///C:/Users/HP/Downloads/LGFÃ�B.pdf
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vetenskapen anses vara den ledande kunskapen. Han vill se att praktiken får en starkare 

ställning och betonar att viss teoretisk kunskap inte kan förmedlas via seminarier eller 

föreläsningar. Bergendal menar även att praktikkunskap är ett handlande av stor betydelse, för 

att teorin ska befästas och för att bli begriplig är den nödvändig. Tempte (1997, s. 80–81) 

betonar att teori och praktik har tydliga kopplingar, om praktiken inte innehåller en teoretisk 

tanke stannar utvecklingen upp. Praktiker uppfattas ofta som personer som inte har en teoretisk 

bakgrund i det hen gör. Tempte motsätter sig detta genom att beskriva hur en praktiker ser hela 

processen istället för teoretiskt eller praktiskt, de samspelar med varandra. 

Utbildningens roll i teori och praktik 

Laursen (2015) beskriver att förståelsen mellan teori och praktik kan vara svår för studenter 

som genomför det ordinarie programmet. Dessa studenter har ofta ingen bakomliggande praktik 

att gå tillbaka till. Laursen belyser även hur lärarutbildningens första årtionden behandlade teori 

på ett mer grundläggande sätt och att det idag är mer analys, reflektion, skilda 

undervisningsformer, utveckling och praktik. Önskvärt i sammanhanget är att kunskapen även 

ska vara forskningsbaserad vilket gör det svårt för studenter att se sambandet till praktiken. 

Praktiken för de pedagogiskt verksamma studenterna blir mer förståelig då de redan är insatta i 

denna och kan därmed fördjupa sig i de olika undervisningsformer som erbjuds. Enligt Evans 

(2002, s. 135) måste pedagogen som söker kompetensutveckling vara medveten och belysa 

vikten av att se när, var och hur hen utvecklas på bästa sätt. För att bidra till sin praktik och hitta 

sin fulla potential menar Evans att pedagogen måste vara mottaglig för den teoretiska 

kunskapen. Under utbildningens gång får studenten möjlighet till att koppla ihop teori med 

praktik, detta för att berika innehållet av uppgifterna. Förskollärarutbildningen sammanför 

teorin i praktiken, den utbildar pedagogen i aktuell forskning och litteratur inom pedagogik. 

Lave och Wenger (1991, s 48) belyser att lärlingsprocessen/praktiken-situerat lärande är mer 

central vid vissa yrken, dessa är förslagsvis inom humaniora och samhällsvetenskap. De menar 

att inlärningen är mer inriktad på de sociala karaktärerna, här förekommer pedagogiska yrken.  

Vikten av reflektion 

Att pedagoger utvecklas tillsammans med barn är av största vikt. Genom observationer, 

medforskande pedagoger, diskussioner och reflektioner i arbetslaget blir detta möjligt (Watson 

(2013, s. 3290–3292). Vid dessa diskussionstillfällen kan arbetslaget ta fram kompetenshöjande 

åtgärder som förändrar, uppgraderar och stärker kvalitén i förskolan. Hermansson (2011 se 

Dahlkwist 2013, s. 76) menar att reflektion kan innebära att ge svar på förändringar i 

verksamhetens utformning. Dessa förändringar kan vara att se kompetenshöjande åtgärder för 

pedagoger. 

 

Reflektion är en självklarhet för att uppnå ett yrkeslärande.  Arnér (2009, s. 35) påtalar vikten 

av reflektion, om allt på förskolan görs på rutin utan reflektion blir det ingen medveten handling. 

Även självreflektion är av betydelse, pedagogen ges möjlighet att mer objektivt se på hens 

yrkesutövning. Reflektionstid kan vara svår att få, Eriksson (2014, s. 186) belyser ett 

aktionsforskningsprojekt där kollegor deltar och bli mer reflekterande. Pedagogerna får genom 

detta projekt mer insikt om vad som pågår i verksamheten. Eriksson menar att vikten av 

reflektion i grupp är det kollegiala lärandet mellan de personer som deltar. Med hjälp av en 

handledare som styr frågorna kan reflektion i grupp leda de medverkande till nya upplevelser 

och insikter. Enligt Schön (1982, s. 35) är det viktigt att reflektera under tiden för sin praktik, 

detta kan ske under olika tillfällen. Praktikerna kan reflektera i efterhand, inför ett projekt eller 

under tiden för en situation, att reflektera-i-handling. Vid de kollegiala reflektionerna sker 

diskussioner kring det som skett och antecknas systematiskt för att komma vidare i 

verksamhetens utveckling. Schön (1982, s. 36) beskriver att reflektion kan ske här och nu och 
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kan pågå under flera dagar eller endast i några minuter. Han nämner även att den reflekterande 

praktikern måste anpassa sig efter den situation som ges. Genom att reflektera under tiden för 

en situation menar Schön att pedagogen blir en praktisk forskare. Schön (1982, s. 42) betonar 

att kärnan i verksamheten är att reflektera-i-handling och att detta är vanligt förekommande, 

dock måste pedagogen se det som en medveten handling. Han nämner även praktikens 

betydelse, om den som ska reflektera är låst vid sin teoretiska kunskap uteblir reflektion. Den 

reflekterande praktikern står då still i sin utveckling och sitt lärande. 

Praktikerns utvecklingsprocess 

Evans (2002, s. 124–129) beskriver att en kurs eller formell utbildning kan uppfattas som en 

konvertering, studenten som fyller på med teoretisk kunskap efter antal år som praktiker 

konverterar i sin kunskap. Hon betonar även att det kan vara svårt att beskriva vilken utveckling 

förskolläraren behöver, detta är högst individuellt. Det är lätt för en praktiker att stanna kvar i 

det som är bekvämt och fortbilda sig i det hen redan kan istället för att utmana sig själv och 

utvecklas inom nya områden. Drønnesund (2015, s. 30) belyser i sin studie hur legitimerade 

förskollärare i Sverige genom sin utbildning upplever en större profession. En profession kan 

innebära att förskolläraren innehar en bred kunskap och kompetens inom förskolans 

verksamhet. Evans (2014, s. 12) menar att det som fungerar utvecklingsmässigt hos en person 

kanske inte fungerar hos en annan. Inställningen till utbildningen och antaganden är en viktig 

variabel, detta kan göra att inlärningsprocessen och undervisningen blir komplicerad. Evans 

betonar även att det kan vara möjligt att utveckla en teori kring det som uppmanar individer att 

utvecklas professionellt. Hennes avsikt är dock inte att presentera en teori utan snarare att 

presentera den kognitiva processen. Genom medveten och omedveten handling beskriver hon 

processen som en utveckling på mikronivå, därmed förbättras individens professionalism. 

Evans (2002, s. 131) anger att det är processen av en utveckling som är viktigast. Även om 

studenten misslyckas i sin utveckling blir vägen dit en lärdom som utvecklar och skapar ett 

lärande. Hon nämner även att oavsett praktisk utveckling eller teoretisk lärdom ökar kunskapen 

och berikar studenten. Drønnesund (2015, s. 43) menar att praktisk erfarenhet och den 

akademiska utbildningen ofta kompletterar varandra och tillsammans utvecklar de studenten. 

Studenten som deltar i en akademisk utbildning och redan innehar en praktisk kunskap berikar 

sin egen utbildning. Hen kan dra kopplingar mellan sin erfarenhet och den nyvunna teorin och 

omsätta denna direkt i verksamheten. Watson (2013, s. 3290–3292) betonar vikten kring 

upplägget av utbildningen som studenten deltar i. Genom att samverka i diskussioner, 

workshops och samarbetsövningar utvecklas de som mest. Professionell utveckling inkluderar 

den sociala och den kognitiva aspekten av inlärning (Borko, 2004 se Watson 2013, s. 3287). 

Enligt Watson (2013, s. 3287) fokuseras ofta utvecklingen på det kognitiva eller det sociala. 

Han menar att den sociala utvecklingen enligt Lave och Wenger (1991 se Watson 2013, s. 3287) 

sker genom att studenten eller pedagogen deltar i den aktivitet som erbjuds. Den kognitiva 

utvecklingen sker istället genom att pedagogens eller studentens teoretiska kunskap förändras.  

 

Happo, Määttä och Uusiautti (2012, s. 276–278) belyser fyra viktiga variabler för att uppnå god 

kunskap inom pedagogiken. Dessa fyra variabler är pedagogens personliga livserfarenhet, 

arbetslivserfarenhet, utbildning och hens attityd mot arbete. Första variabeln är att genom 

pedagogens livserfarenhet utvecklas en förståelse i mötet med vårdnadshavaren och hen får ett 

mer naturligt sätt att se på lärandet hos barn på förskolan. Andra variabeln är 

arbetslivserfarenheten som ofta resulterar i ett självförtroende som kontinuerligt byggs upp och 

pedagogen blir mer villig att anta utmaningar. I arbetslivserfarenheten ingår det kollegiala 
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lärandet genom reflektion och inspiration från varandra. Tredje menar Happo, Määttä och 

Uusiautti är utbildning, genom akademisk utbildning eller föreläsning med fortlöpande 

information inom det tänkta området. Fjärde variabeln är att genom att studera drama, kultur, 

psykologi och konst berikas pedagogen och kan dra nytta av kopplingen mellan det teoretiska 

och det praktiska. Genom fortlöpande utbildning får pedagogen svar på när och varför ett 

lärande sker. Wenger (1998, s. 6–10) anger att praktik sker överallt, alltid. Han menar att det är 

en individuell process att lära sig och att alla människor bär på en ”ryggsäck” som ändrar 

innehåll under tiden livet sker och förändras. Wenger (1998, s. 100–101) menar att det är en 

svår process att flytta från en teoretisk formell utbildning till praktiken. Omställningen kan vara 

svår att ta till sig, att inte befinna sig i ett klassrum utan arbeta praktiskt med kollegor och skapa 

nya relationer. 

Förskollärarens kompetens 

Enligt Eriksson (2014, s. 7) är det ofta förskolläraren som får uppdrag från ledningen, 

förslagsvis att vara handledare och ingå i utvecklingsgrupper. Detta kan bidra till att 

förskollärarens uppdrag blir mer komplicerat då hen behöver avvika från barngruppen. Eriksson 

menar att detta kan underlättas av att barnskötare vidareutbildar sig till förskollärare. I 

läroplanen anges förskollärarens åtagande samtidigt som det beskrivs vad arbetslaget ska göra 

tillsammans. Eriksson (2014, s. 7) beskriver att förskolläraren förväntas genomföra, organisera 

och utveckla verksamheten. Förskollärarens planering och uppdrag beskrivs även i skollagen 

och är ett ansvarstagande som uppstår i ett genomtänkt förhållningssätt. Lärarförbundet (2013) 

beskriver att ofta är förskolläraren ensam utbildad på sin avdelning, detta medför att hen har 

arbetsuppgifter som inte åligger barnskötaren. Lärarförbundet betonar att detta är ett stort 

problem på förskolorna. Förskolläraren har sällan tid för reflektion, dokumentation och det 

systematiska kvalitetsarbetet, förskollärarens kompetens måste tas tillvara och värdesättas. 

Skolverket (2017) anger att 2011 infördes kravet på legitimation för förskollärare och innebar 

att statusen för förskollärare skulle höjas och öka kvalitén. Skolverket nämner även att 23 mars 

2018 kommer en ny reviderad läroplan för förskolan, vikten kommer ligga på undervisning i 

förskolan och begreppet omsorg ska förtydligas. I den nya reviderade läroplanen har förslag 

kring att undervisning ska ersätta verksamhet, detta kommer bli huvudfokus för förskolläraren 

och övriga pedagoger. Skolverket (2018) betonar att undervisning inte innebär att förskolläraren 

ska föreläsa för barn utan att det största lärandet sker under lekens gång. Förskolläraren ska 

utgå från leken och kan då se hur undervisningen ska ske för att gynna utveckling och lärande.  

 

Hjort och Pramling (2014, s. 20) menar att de kompetenser som förskolläraren besitter kan 

skilja sig mellan olika pedagoger. Att ha en akademisk utbildning kan ge en bas till praktiken 

medan kompetensen som pedagogen får från det praktiska arbetet är avgörande för hur hen ser 

på barns utveckling och lärande. Förmågan att ha ett ”här och nu tänk” som pedagog i förskolan 

är värdefullt i alla situationer. Genom att finnas nära barn, lyssna, och ge dem tilltro till sig själv 

och deras förmågor. Hjort och Pramling (2014, s. 8) påtalar vikten av att pedagoger på förskolan 

hela tiden strävar efter fortbildning, detta för att aldrig stå still i sin egen utveckling och hela 

tiden höja sin kompetens. Att aldrig stå still i sin utveckling är av största vikt för en pedagog 

inom förskolan. Drønnesund (2015, s. 42) beskriver att utbildningen som förskolläraren 

genomgått kan upplevas som en plattform. Efter denna fortsätter hen att utvecklas i sin 

profession och därmed står hen inte still i sitt fortsatta arbetsliv. Studenter som genomgår 

förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma har redan en plattform som består av deras 

praktiska erfarenhet.  
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Kunskap om reflektion 

Pardo och Téllez (2015, s. 54) menar att om pedagogen ska utvecklas på en personlig nivå och 

professionellt måste hen först se reflektion som en naturlig del av yrket. När pedagogen vistas 

i en miljö som bjuder in till reflektion och uppmuntrar till detta på ett positivt sätt utvecklas 

pedagogen som mest. Evans (2014, s. 1) belyser tre olika punkter för professionalism; Lärande 

på arbetsplatsen, professionell inlärning och kollegial yrkesutveckling. Hon beskriver att 

professionell inlärning nås genom social interaktion och praktik, detta kan ske genom 

workshops eller gruppdiskussioner. Watson (2013, s. 3287) menar att det kan vara av fördel att 

studenter lär genom diskussioner och samarbete, detta kan medföra en bättre process i olika 

problemlösningar. Han nämner även att detta arbetssätt går emot tidigare traditionella metoder, 

där läraren är i fokus medan diskussioner och samarbete istället fokuserar på studenten. 

Grossman (1994 se Evans 2002, s. 125) menar att om pedagogen ska utvecklas professionellt 

måste hen delta i workshops eller i studiegrupper för lärare. Grossman betonar även att lärare 

måste hjälpa varandra att utvecklas kollegialt, detta innebär att de tillsammans tar ett 

professionellt ansvar genom kommunikation. Enligt Evans (2002, s. 133) är lärarens process 

för utveckling det som är av vikt och det är läraren själv som betonar hur hen lär sig: 

 

Ask any teacher or professor, ”How did you learn to teach?” As likely as not, the 

response will be ”by teaching” or ”by experience”, and little more will follow, as 

though the answer were obvious and un problematic. While there is an implicit 

acknowledgement that actions and performances can be learned through or by 

experience, there is little understanding of how this comes about (Russell and 

Munby, 1991, s. 164). 

 

Happo, Määttä och Uusiautti (2012, s. 273) menar att genom kunskap om reflektion kan 

pedagogen se en förändring i sin arbetsmetod och därmed kan en personlig utveckling ske. 

Detta kan i sin tur göra att synen på arbetet förändras. Happo, Määttä och Uusiautti (2012, s. 

279) påtalar att arbetslivserfarenheten är den variabeln som utvecklar pedagogen mest då detta 

ger reflektion och tid för att se det kollegiala arbetet. Pedagogen utvecklas individuellt och 

kollegialt innan en formell utbildning där hen kan dra kopplingen mellan teori och praktik. När 

pedagogen har arbetat några år och sedan tillämpa en utbildning utvecklas en expertis inom 

området (Happo, Määttä & Uusiautti 2012, s. 279): 

 

The most sensitive phase of professional development seems to be about 3–6 years 

after starting to work. Then, basic degree education, new information and skills 

would have concrete connection to work and an early childhood education teacher 

would be able to take experimental actions (Katz 1977; see also Jalongo and Isenberg 

2011; se Happo, Määttä & Uusiautti 2012).  

Erfarenhet och kvalité i förskolan  

Svenning (2011, s. 102) nämner att det är bra om pedagogerna på förskolan tillsammans gör en 

kartläggning utifrån deras bakgrund och erfarenhet. Här kan arbetslaget synliggöra olika 

kunskaper och få en bredare kompetens i förskolan. Drønnesunds (2015, s. 30) studie i Sverige 

resulterade i att förskollärare anser att de arbetar jämlikt oavsett utbildning eller bakgrund. De 

arbetar ofta i mixade arbetslag och anser att detta är positivt, alla bidrar med sina erfarenheter 

och kunskaper. Att arbeta tillsammans med kollegor som besitter olika erfarenheter, utbildning 

och olika bakgrund kan berika arbetet i förskolan. Dock kan det vara känsligt att påpeka det 

som förskolläraren alternativt barnskötaren ansvarar för. Eriksson (2014, s. 3) menar att det ofta 
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är de nära relationerna mellan kollegor som prioriteras istället för att dela upp vilka 

arbetsuppgifter som tillhör arbetslaget alternativt förskolläraren. Hon beskriver att när ett mixat 

arbetslag bestående av olika kompetens och yrkesbakgrund sätts samman påtalas vikten av 

förskollärarens ansvar från förskolechefen. Eriksson (2014, s.10) nämner att förskolechefer som 

arbetar med pedagoger med olika bakgrund och utbildning anser att utvecklingssamtal och 

dokumentation ska utföras av alla pedagoger. Huvudansvaret ska dock ligga på förskolläraren. 

Arbetsuppgifter på förskolan uttrycks tydligt i läroplanen och det är viktigt att förskolläraren 

vågar kliva fram och höja sin egen status.  

 

Pramling och Sheridan (2009, s. 8–9) belyser svenska förskolors lika villkor i exempelvis 

ekonomi eller antal barn, trots detta varierar kvalitén. Förskolor som redan har en god kvalité 

och välutbildad personal ökar ofta i detta och fortsätter skapa en bra verksamhet. Förskolor som 

brister i sin kvalité utvecklas inte i verksamheten och behåller en sämre standard. Drønnesunds 

(2015, s. 31) påtalar vikten av en förskollärarutbildning då denna bidrar till en förbättrad kvalité 

på arbetsplatsen. Utbildningen som studenten deltar i kan erbjuda olika arbetsmetoder som 

berikar förskolan och dess kvalité. Det kan vara inspiration till olika aktiviteter, mediering av 

miljön och ett förändrat förhållningssätt som berikar pedagogen och därmed barnen. Happo, 

Määttä och Uusiautti (2012, s. 273) belyser vikten av att utbildade förskollärare kommer med 

nya arbetsmetoder och utvecklar därmed verksamheten på förskolan. Pramling och Sheridan 

(2009, s. 10) betonar skillnaderna hos förskollärares kunskap. För att öka kvalitén och statusen 

i förskolan är utbildning en avgörande variabel. I Sverige är barns lärande och olika 

kompetenshöjande åtgärder för förskolläraren av största vikt. Trots detta anses förskolans 

kvalité behöva genomgå en generell förbättring. Hjort och Pramling (2014, s. 8) anser att om 

förskolans kvalité ska hållas hög har förskolläraren en skyldighet i att följa den senaste 

forskningen och ha ett intresse för det livslånga lärandet.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Lave och Wengers (1991, s. 48) teori kring situerat lärande och lärlingsprocessen presenteras 

och är utgångspunkten för denna studie. Respondenterna som deltagit i denna studie har 

praktisk erfarenhet innan påbörjad utbildning. Denna erfarenhet kan därmed kopplas till en 

lärlingsprocess. Genom att dra kopplingar mellan det praktiska lärandet och den akademiska 

formella kunskapen utgör detta en grund för denna studie. Studien vill undersöka den eventuella 

vikten av praktisk kunskap innan en formell akademisk utbildning. 

Situerat lärande och lärlingsprocessen 

Phillips (2014, s. 98–99) beskriver att situerat lärande innebär hur elever med hjälp av 

omgivningens resurser och övriga elever löser meningsfulla uppdrag. Begreppet har kallats 

situerat lärande eller situerad kunskap. Det beskrivs även hur Lave och Wenger vidareutvecklat 

det situerade lärandet genom studier med personers liv runt om i världen. Hur dessa personer 

utan utbildning har kunnat tillgodose sig ny kunskap in i yrken genom lärlingskunskap. 

Respondenterna i denna studie innehar en tidigare lärlingskunskap som därmed kan knyta an 

till situerat lärande och lärlingsprocessen.  

 

Lave och Wenger (1991, s. 48–49) anger att Vygotskijs tankar kring situerat lärande mottages 

på olika sätt, de menar att det finns tre inlärningsmetoder att förhålla sig till inom situerat 

lärande. Det första är att den som är lärling ska assisteras av en erfaren mentor, detta är väl 

inspirerat av olika pedagogiska yrken. Andra inlärningsmetoden är det kulturellt överförbara 

kunnandet, att lära av varandras erfarenheter och bakgrund. Tredje metoden innefattar det 

kollegiala och det sociala lärandet som inspirerar till att lära tillsammans genom diskussion och 

reflektion. Lave och Wenger (1991, s. 51) belyser hur människor genom historien har haft en 

motivation till många relationer där kulturell medierad erfarenhet är tillgänglig i praktiken. De 

menar att detta leder till en användbar nyckel till mål som ska uppfyllas för att utveckla en teori 

till praktiskt kunnande. Genom att delta i en förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 

söker studenter en formell kunskap att komplettera med sin praktiska klokhet. Phillips (2014, 

s. 99) betonar hur Lave och Wenger motsätter sig och är kritiska till hur lärandet eventuellt 

endast skulle vara uppnåbart genom formell akademisk utbildning. Med denna kunskap går det 

att knyta an till förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma där alla studenter arbetat i 

minst fem år. Barnskötare genomgår en lärlingsprocess i yrket och skaffar sig senare en 

akademisk formell utbildning. Lave och Wenger (1991, s.61–84) beskriver hur deltagandet i 

samhällspraxis är den grundläggande formen för lärande och att samhället behöver få en mer 

utförlig bild av den sociala världen. Genom att inspireras av de tre inlärningsmetoder som Lave 

och Wenger förespråkar kan detta uppnås. Lave och Wenger (1991, s. 61–84) anger hur 

politiker bör utveckla och utforma utbildningar där praktisk erfarenhet värdesätts och blir ett 

komplement till den akademiska formella kunskapen.  

 

Under tiden för utbildningen kan studenter skapa sig kunskap som sedan förs vidare till barn i 

förskolan. Kunskapen leder till att kunna se ett bredare lärande i de mer spontana och 

rutinmässiga situationerna som lunch, samling och i den fria leken. Enligt det situerade lärandet 

sker det ett lärande i varje situation. Phillips (2014, s. 98–99) nämner att genom en 

lärlingsprocess startas en yrkesbana med att arbeta praktiskt för att senare utvecklas teoretiskt. 

När pedagogen fyller på med situerat lärande innebär det att hen fyller på med kunskap och 

erfarenhet på ett kollektivt sätt.  
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METOD 
Metodvalet mellan kvalitativ eller kvantitativ ansats var ingen självklarhet. Från början var 

valet en kvantitativ metod genom enkäter med skala ett till fem och även att föra intervjuer med 

respondenter. Self report och därmed en kvalitativ metod kunde istället berika studien med en 

bredd och ett djup i respondenternas svar. Genom self report kunde respondenterna svara med 

egna ord och samtidigt vara anonyma, detta kunde i sin tur ge mer ärliga och djupa svar än vid 

en intervju. 

Kvalitativ metod 

Arnqvist (2016, s. 104–105) nämner på vilket sätt en kvalitativ och kvantitativ studie skiljer sig 

åt. En kvantitativ studie innebär ett analysarbete som grundar sig i en mätning av insamlade 

data. En kvalitativ studie resulterar i att forskaren med hjälp av bland annat observation, intervju 

och self report kan gå på djupet av sina frågor. Genom en intervju kan forskaren ställa 

följdfrågor och genom en self report har respondenten en större möjlighet till att utveckla sina 

svar. Kylén (2014, s. 61) betonar att det är svårare att analysera svaren från en skriftlig intervju. 

Samtidigt nämner han att genom denna metod får forskaren en djupare förståelse för de svar 

som kommer fram i undersökningen. Detta sätt att göra en studie på ger respondenten en chans 

att utveckla och sätta sina egna ord på det forskaren frågar om. I denna studie är det viktigt att 

bearbeta, analysera och reflektera över insamlade data som respondenterna har skrivit. En 

kvalitativ metod är lämplig till denna studie då den kräver en bredd och ett djup av 

respondenternas svar.  

 

Fejes och Thornberg (2016, s. 263) beskriver vikten av att studenten som ska bedriva forskning 

inom ett område måste besitta en viss kompetens för att göra detta. Motivation inom det 

forskande området är viktigt likaså att studenten får utbildning inom forskningsmetod och teori 

kring vetenskap. Via föreläsningar på Borås högskola har vi fått kunskap kring de olika 

forskningsmetoderna, workshops i litteratursökning och handledning inför denna studie. 

Thurén (2007, s. 9–10) anger att en vetenskaplig metod kan beskrivas som en färd med en bil, 

att ta sig från punkt A till B. Metoden som forskaren eller uppsatsskrivaren väljer leder till ett 

sätt att försöka förstå eller finna svar på en obesvarad fråga. I denna empiriska studie valdes 

metoden self report för att samla in data. Valet av att använda self report grundar sig i att vi inte 

vill ha en enkät med skala ett till fem. Vikten ligger på att få respondenternas egna ord och 

tankar kring frågeställningarna. Trost och Hultåker (2016, s. 12) belyser att det är av vikt att 

enkäten som skickas inte medför någon kostnad för respondenten. Vid utskick av studiens self 

reports skickas ett frankerat kuvert för att respondenten ska kunna skicka tillbaka dessa 

kostnadsfritt. Respondenterna som fyller i self reporten kommer vara anonyma och därmed 

minskas risken för att döma de som ger oss resultatet.  

Urval 

Studien riktar sig till verksamma förskollärare som har genomfört en utbildning för pedagogiskt 

verksamma på en högskola i södra Sverige. Valet av respondenter blir genom noga övervägande 

fyra stycken förskollärare som har slutfört sin utbildning. När de verksamma respondenterna 

fyller i vår self report har de arbetat som legitimerade förskollärare i ett och ett halvt år. De som 

har svarat på studiens self report heter Annika, Johanna Filippa, och Mikaela. Av etiska skäl 

har vi valt att ändra samtliga respondenters namn. Annika har arbetat 23 år inom förskolan, 

Johanna 17 år inom förskola, förskoleklass och fritids. Filippa har arbetat 16 år inom förskolan 
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och Mikaela tio år. I self reporten efterfrågades pedagogisk utbildning innan 

förskollärarutbildningen. Annika, Johanna och Filippa hade barnskötarutbildning på 

gymnasienivå medan Mikaela inte hade någon pedagogisk utbildning. Valet av respondenter 

grundas i att se den eventuella kullerbyttan och om denna sker under tiden för utbildning eller 

eventuellt praktiskt i verksamheten. Då vi deltagit i förskollärarutbildningen för pedagogiskt 

verksamma är det svårt att vara opartiska, dock är vi medvetna om detta och kan därmed ge 

ytterligare perspektiv genom egna erfarenheter. 

Self report 

Moscovici (1948, 2000 se Davidsson 2007, s. 71–72) betonar att den som ska svara på en self 

report får mer tid för utformning av svar på de frågor som ställs och kan därmed ge ett djupare 

innehåll. När respondenterna fått hem sina kuvert med frågor kan de i god tid läsa dessa och 

kan därmed svara med god tillförlitlighet av sina upplevelser och erfarenheter. Davidsson 

(2007, s. 73) anger att det inte går att ställa följdfrågor vid en self report, det är ytters viktigt att 

de som utformar frågorna tänker på att formuleringen är tydlig. Denna studies self report består 

av frågor som berör pedagogers eventuella förändrade förhållningssätt genom att gå en 

förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. Genom frågorna får respondenterna 

möjlighet att reflektera kring en eventuell förändring i pedagogers förhållningssätt kring barns 

utveckling och lärande. Upplever respondenterna att de tar ett tydligare ansvar efter 

utbildningen och hur synliggörs detta. Om bemötandet till vårdnadshavare och kollegor 

förändras och när sker den eventuella kullerbyttan. För att få en förståelse kring studiens self 

report gjordes en pilotstudie där två studenter som läser till förskollärare svarade och gav sin 

syn på utformning och frågor. Löfdahl, Hjalmarsson, och Franzén (2014, s. 159) betonar vikten 

av utformningen av frågor, hur dessa eventuellt kan ge svarsalternativ som inte går att förutse. 

En fördel kan vara att dela upp frågorna i olika kategorier för att det ska bli tydligt för läsaren. 

Öppna frågor ger respondenten chansen att svara på det hen vill svara på och inte ”tvingas” 

välja ett av alternativen. 

Genomförande 

Via en gemensam kontakt uppgavs adresser till respondenterna, de fick information kring denna 

studie och tillfrågades att delta. Syfte och frågeställningar låg till grund för utformningen av 

vår self report och denna studie. Dessa och ytterligare frågor resulterade i tio frågor och ett 

missivbrev. Genom pilotstudien mottogs feedback kring att self reporten skulle kunna erbjudas 

att skickas digitalt. Self reporten skickades därmed till fyra respondenter där det även fanns 

information kring de fyra etiska principerna och missivbrevet som informerar respondenten 

kring denna studie och dess syfte. Respondenterna fick erbjudande om att mottaga och skicka 

tillbaka digitalt eller via post. För att säkerställa deras anonymitet skickades frankerade kuvert 

till samtliga respondenter. Några respondenter valde att svara tillbaka digitalt och några via 

post. Arbetet med denna studie har skett genom mailkontakt, fysiska träffar och samtal via 

telefon. Utformning av self report och dess innehåll har förändrats efter diskussioner och 

reflektion mellan oss.  

Analys/bearbetning  

Under tiden för analysarbetet sammanställde vi resultatet på var sitt håll genom att kategorisera 

upp varje fråga i en mindmap. Sedan träffades vi för att sammanföra våra anteckningar, detta 

visade på olikheter och likheter i respondenternas svar. Våra två mindmaps sammanfattades till 

en och därmed kunde vi se att resultatet hade en tydlig röd tråd. I denna text markerade vi och 
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plockade fram nyckelord som var relevanta och av vikt. Fördjupningen av dessa nyckelord 

innebar en reflektion som resulterade i en förståelse kring innehållet av respondenternas svar. 

Genom detta arbetssätt erhölls det som respondenterna hade gemensamt och det som skilde 

dem åt. Sammanfattningen av resultatet fördes ner under lämpliga rubriker och diskuterades 

tillsammans med studiens syfte och frågeställningar. Bearbetningen av resultatet valde vi att 

dela in underrubriker som belyser det som är av vikt.  

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7–10) betonar vikten av att förhålla sig till fyra allmänna huvudkrav 

kring etiska principer. Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vara tydlig i undersökningens syfte och att 

det framgår att ett deltagande inte är obligatoriskt utan att respondenten kan avböja att delta. 

Om någon deltagare inte längre vill vara med i en undersökning är det valfritt att avbryta. 

Respondenterna i undersökningen blir införstådda med detta genom ett missivbrev som 

medföljer vår self report. I self reporten har vi av etiska skäl och på grund av 

konfidentialitetskravet valt att respondenterna är helt anonyma i sina svar. Berörda personer 

kan inte identifieras av utomstående och respondenterna kan med förhoppning ge mer säkra 

svar. Enligt samtyckeskraven finns en medvetenhet kring att respondenterna eventuellt avböjer 

att delta i undersökningen. Genom att det inte returneras några self reports visar detta sig. 

Nyttjandekravet innebär att arbetet endast används i forskningsändamål och att forskaren är 

tydlig med att förhålla sig till de forskningsetiska principerna kring respondenternas svar. 

Samtliga deltagare är informerade om detta i missivbrevet som medföljer self reporten. 

Hermerén (2011, s. 41) framhåller att valet av metod vid forskning är ytters viktigt, detta val 

utgör kvalitén av studien. Vid en enkätundersökning eller intervju kan en generalisering av 

svaren ske, om forskaren är medveten kring denna risk kan studien bli givande och banbrytande. 

Valet av self report grundar sig i den etiska hänsynen till respondenterna då de kan känna sig 

trygga och fria i att svara på de öppna frågor som ställs. Med denna metod kan de svara i egna 

ord och detta medför att inte generalisera utan istället analysera och reflektera kring deras svar 

genom anonymiteten. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Thurén (2016, s. 26) tydliggör att genom reliabilitet i en kvantitativ undersökning sker en 

tillförlitlighet som medför att undersökningen blir gjord på ett korrekt sätt. Selektionen av 

respondenter i vår kvalitativa studie är av största vikt, att en undersökning är bred och inte vilar 

på en tillfällighet. Studien innefattar verksamma förskollärare som alla genomgått en 

förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. Respondenternas erfarenhet kombineras 

med self reporten där respondenterna på sitt egna sätt får uttrycka sina åsikter och kan därmed 

leda till tillförlitlighet i vår kvalitativa studie. Thurén (2007, s. 26) understryker att det är viktigt 

att undersöka det tilltänkta ämnet och inget annat. Han nämner även att tillförlitlighet i en studie 

är obefintlig om resultatet inte undersöks på ett korrekt sätt. Genom studiens urval är 

förhoppningen att resultatet leder till giltighet och en korrekt undersökning från respondenterna 

som upplevs ha en tillförlitlighet. Vi kan dra en parallell mellan respondenternas svar och egna 

erfarenheter. Förhoppningen är att giltighet i studien kommer bli stor då det finns en relation 

till utbildningen. Anledningen till valet av en kvalitativ studie med self report är att de ska vara 

anonyma. Valet av metod gör att studien får ett djup och en förståelse vilket är svårt att uppnå 

med en kvantitativ enkät. Utformningen av self report och formulering av frågor är av vikt då 

den understryker en tillförlitlighet till respondenterna. 
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RESULTAT 
Nedan presenteras respondenternas svar under olika rubriker som tillhör studien. Utbildningens 

upplägg, förändrat förhållningssätt, successiv kullerbytta, trygg i rollen som förskollärare, 

praktisk yrkeskunskap och ett större syfte i yrket. 

Utbildningens upplägg – ”mixen av arbeten gav mycket” 

Samtliga respondenter anser att upplägget av utbildningen var bra. Johanna nämner att detta 

upplägg gynnade studenter som hade familj. Hon beskriver även att hon aldrig hade läst till 

förskollärare om det hade varit på heltid i skolan. Annika och Johanna beskriver att mixen av 

arbeten gav mycket, att kombinera grupparbeten, AFU, seminarier och worshops var givande. 

Dessa arbeten kunde Johanna ta med sig till barngruppen dagarna efter skolan och praktisera 

dem direkt. Filippa nämner dock att det borde finnas; ”fler föreläsningar om att dokumentera, 

följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete.”  Detta är 

något Mikaela beskriver ändrades efter deras utvärdering av kursen; ”Vi hade förmånen att vara 

med och forma utbildningen till dem som kom efter. Vi blev lyssnade till.” 

Förändrat förhållningssätt – ”att sätta ord på det jag gör” 

Annika anser att den stora förändringen i hennes förhållningssätt har varit att hon känner sig 

stärkt i rollen som pedagog. Litteraturen och forskning gör att hon lättare kan stå för sina val i 

arbetet med barn; ”Jag har all litteratur/forskning med mig vilket gör att jag lättare kan stå för 

mina val i arbetet med barnen. Jag vet varför jag gör som jag gör och jag kan stärka det genom 

forskning... vilket gör det lättare i samtal med andra pedagoger... det vill säga att jag inte bara 

"gör" något, utan det är förankrat.” Johanna beskriver att hennes förändrade förhållningssätt 

skett succesivt under utbildningens gång. Hennes förhållningssätt var bra tidigare, dock genom 

de kurser hon har läst gjort att hon blivit mer medveten och en bättre pedagog. Filippa har blivit 

medveten om att hennes största förändring är att hon likt Annika ser, tänker och arbetar på ett 

helt nytt sätt i sitt dagliga arbete tillsammans med barn, kollegor och vårdnadshavare. Mikaela 

upplever en förändring redan då hon sökte till utbildningen, hon kände sig redo att förändras 

och utvecklas i sitt arbete som pedagog. Gemensamt har respondenterna i att de nu kan sätta 

ord på det de gör och att detta är den största förändringen. De belyser även alla att kursare, 

kollegor och forskning är det som visat sig vara den största förändringen. Att de har blivit mer 

framträdande vid reflektionstillfällen och har mer ”kött på benen”.  

Succesiv kullerbytta – ”den har vuxit fram” 

Annika beskriver att hennes förändring kom succesivt under utbildningens gång; ”Kollegorna 

kunde se förändringen tydligare än jag själv och nu när det gått ett tag och jag har jobbat heltid 

i snart två år så kan jag se att jag blivit mer stabil och trygg i min yrkesroll.” Likt Annikas svar 

beskriver övriga respondenter att denna förändring skett succesivt och under utbildningens 

gång, dock har omsättningen av teorin kommit successivt genom praktiken på förskolan. 

Johanna menar att hennes kullerbytta förhoppningsvis kommer komma fler gånger under 

hennes yrkessamma tid; ”Svårt att säga, det har liksom vuxit fram. Hoppas innerligt att jag inte 

kommer stanna utan fortsätta utvecklas och slå flera kullerbyttor. Under mitt verksamma 

arbetsliv hoppas jag på mer utveckling av min profession.” Filippa nämner att AFU var viktig 

och att det var här det skedde en kullerbytta tillsammans med övriga delar av utbildningen.  

 

Många av respondenterna anser att de har en större förförståelse och kan se situationer med 

andra ögon och att de utvecklats som pedagoger. Detta kan visa sig vara som Johanna nämner 

i mötet med vårdnadshavare; ”Inte bara förmedla hur barnet ätit och sovit utan jag försöker 
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även ge dem en bild av hur barnets dag varit ur ”undervisnings” begreppet. Vad gäller barn 

känner jag att jag är en mer närvarande och medforskande pedagog nu än innan jag började 

studera.” Filippa däremot anser inte att hennes bemötande har förändrats, hon anser att detta 

finns inom henne och att hon är samma person idag som innan; ”NEJ! Min roll som 

förskollärare har inte förändrat mitt bemötande mot barn, vårdnadshavare eller kollegor. Jag är 

fortfarande den person som jag var innan min utbildning. För mig har inte min yrkesroll som 

förskollärare någonting med min personlighet att göra.”   

Trygg i rollen som förskollärare – ”visa vad jag kan” 

Samtliga respondenter beskriver att de har blivit mer trygga i sina yrkesroller, vågar stå för sina 

åsikter och kan idag sätta ord på det de gör. Detta anser samtliga att de inte gjorde detta innan, 

innan fanns en osäkerhet som förändrats under utbildningens gång. Annika betonar att det inte 

är det kollegiala som väger tyngst längre utan vad som är bäst för barnen; ”Ja, jag har blivit mer 

trygg som pedagog och tänker mer på vad som är bäst för barnet... inte vad mina kollegor ska 

tycka.” Johanna nämner även att hon idag; ”jag tolkar och förstår läroplanen och 

styrdokumenten på ett helt annat sätt än tidigare.”  

 

Samtliga respondenter belyser att de tagit en mer ledande roll i förskolan, de har fått ett större 

ansvar och anses ha huvudansvaret för att undervisningen sker. Annika ser en stor förändring; 

” Ja, jag har tagit på mig mer ledande roller. Dels för att sätta mig in i vissa delar, dels för att 

visa att jag kan. Jag är en av de som ansvarar för plan mot diskriminering...” Johanna nämner 

även att det är ett stort ansvar och att det stundtals är tungt att ha huvudansvaret då hon inte 

räcker till. Filippa beskriver sin nya yrkesroll som mer betydande och att denna kan tas tillvara 

vid olika situationer; ”Både ja och nej! Men det beror helt på vilken situation det gäller. I vissa 

fall kan jag känna en större säkerhet på vad det är man pratar om och då eventuellt utnyttja min 

yrkesroll och mitt kunnande, mer än vad jag tidigare gjort.” Mikaela betonar att hon nu vågar 

stå för sin åsikt och förmedla den; ”Ja det har jag gjort. Jag vågar nu mer stå upp för min rätt 

och kommer med mer tankar och åsikter.”  

Praktisk yrkeskunskap – ”vi kan koppla studier till erfarenheten” 

Annika förklarar att hela förskolan har gynnats av att hon har utbildat sig, de har velat ta del av 

hennes nya kunskap och hon har även fått dela med sig av detta under tiden för olika möten; 

”Denna utbildning har inte bara utbildat mig utan också till viss del mina kollegor.” Johanna 

menar att; ”som pedagogiskt verksamma har vi erfarenheten innan vi börjar studera och kan 

använda oss av den. Vi kan koppla studier till erfarenheten och direkt till verksamheten då vi 

arbetar samtidigt. Studenter som läser heltid har oftast ingen erfarenhet och det kan ta tid för 

dem att koppla studier till verksamheten och deras nya yrkesroll.” Filippa menar att genom de 

skyldigheter som studenten har på sig genomsyrar även de skyldigheter som pedagogen har. 

Mikaela och Filippa belyser båda två att genom utbildningen har de kunnat arbeta med 

styrdokument, forskning och läroplan för förskolan på ett aktivt sätt och således får förskolan 

mer ut av denna utbildning.  

 

Annika, Filippa och Mikaela ser enbart positivt på sin nya yrkesroll och kan inte se några hinder. 

Annika nämner även att hon står upp för barnskötarna på arbetsplatsen och känner igen sig 

själv; ”Nej, enbart positivt. (det är jag själv som står upp lite extra för barnskötarna, de gör ett 

superbra jobb på min förskola och jag är så van att vara en av dem).” Dock belyser Johanna 

svårigheten med att hinna med allt; ”tiden och känslan av att inte räcka till. Jag skulle vilja ägna 
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mycket mer tid till att forma miljön och pedagogisk dokumentation, men andra måsten gör att 

det inte hinns med så som jag önskar.”  

 

Samtliga respondenter anser att det har varit övervägande positivt med denna utbildning. Att de 

har fått den positiva upplevelsen av att kunna arbeta samtidigt som de studerar och ta tillvara 

på den kunskap de anammar på skolan. Positivt nämner även alla har varit att studera med 

jämlika, att alla studenter varit verksamma pedagoger, detta anser de har berikat alla 

diskussioner, samtal, gruppuppgifter och att de kan ta hjälp av varandra när det varit tufft. Dock 

nämner Johanna att; ”Det blev mycket fokus kring akademiskt skrivande, särskilt sista året inför 

c uppsatsen, förstår att det är en viktig bit, men man lade till slut mer tid på det än på innehållet.” 

Filippa betonar att hon uppskattar upplägget av utbildningen och fann detta som en viktig 

variabel; ”Är otroligt tacksam att jag fick möjligheten att gå denna förskollärarutbildning som 

riktar sig till oss verksamma i förskolan. Tror faktiskt inte att jag hade läst till förskollärare den 

"vanliga vägen.”  

 

Annika upplever att; ”vi som läst som pedagogiskt verksamma har en otrolig styrka i att vi har 

så mycket erfarenhet med oss och att vi är beredda på att genomgå en förändring. Denna 

utbildning var en push för mig både privat och i mitt yrke. Mitt liv har blivit bättre!” Johanna 

var skeptisk till en början och ansåg att en treårig utbildning var en lång tid; ”Dock gick det fort 

och jag har vuxit mig stark in i min nya yrkesroll men även som person.” Mikaela nämner att 

även hon anser att utbildningen inte bara har utvecklat henne som en pedagog utan även som 

människa.  

Ett större syfte i yrket – ”Jag har blivit skickligare” 

Respondenterna nämner att de arbetar nära barn, är medforskande och ständigt har läroplanen i 

huvudet. De kan genom att skapa en lärande och inspirerande miljö väcka lust och nyfikenhet 

hos barn. Johanna beskriver att dokumentation och analys är av största vikt och utvecklar 

arbetslaget och barn; ”Genom att vara medforskande och närvarande. Skapa en lärande och 

inspirerande miljö med mycket material som väcker lust och nyfikenhet hos barnen. Genom att 

dokumentera och analysera och utveckla med arbetslaget och med barnen.” Mikaela beskriver 

att hon anser att hon har ett större syfte med det hon gör och att hon; ”reflekterar mer över det 

jag gör och det jag lär ut.”  
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DISKUSSION 
Diskussion av resultatet kommer nedan att diskuteras utifrån respondenternas svar kopplat till 

forskning och den teoretiska utgångspunkten. Detta ställs i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Då vi har genomgått förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma har 

vi valt att presentera våra egna reflektioner under egen rubrik. Rubriken egna reflektioner 

presenterar våra egna reflektioner kring den pedagogiska kullerbyttan. Vidare presenteras 

metoddiskussion, didaktiska konsekvenser samt vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Den största förändringen under tiden och efter utbildningen anser samtliga respondenter är att 

de nu kan sätta ord på det de gör. De har blivit mer framträdande vid reflektionstillfällen och 

har mer ”kött på benen”. Ryle (2000, s. 27–28) påtalar vikten av att veta vad hen ska göra och 

när. Genom att pedagogen eller studenten praktiserar det de har lärt sig teoretiskt uppstår en 

insikt kring verksamhetens innebörd. Happo, Määttä och Uusiautti (2012, s. 276–278) belyser 

att i arbetslivserfarenheten ingår det kollegiala lärandet genom reflektion och inspiration från 

varandra. Respondenterna beskriver att utbildningen har gett dem ett större syfte i 

verksamheten. De menar även att reflektionerna har medfört en förändring i deras praktiska 

utförande. Lave och Wenger (1991, s. 48–49) anger att det kollegiala och det sociala lärandet 

inspirerar till att lära tillsammans genom diskussion och reflektion. Phillips (2014, s. 98–99) 

beskriver att situerat lärande innebär att studenter tillsammans med övriga studenter tar till sig 

kunskap kollegialt. Begreppet benämns som situerat lärande eller situerad kunskap. Det 

beskrivs även hur Lave och Wenger vidareutvecklat det situerade lärandet, personer utan 

utbildning kan tillgodose sig ny kunskap in i yrken genom en lärlingsprocess. Respondenterna 

benämner att efter sin utbildning är det inte det kollegiala som är av största vikt. De menar att 

med deras nyvunna teoretiska kunskap är det barnet i förskolan som är den mest centrala delen 

av arbetet. Phillips (2014, s. 98–99) betonar att när pedagogen fyller på med situerat lärande 

innebär det att hen fyller på med kunskap och erfarenhet på ett kollektivt sätt. Respondenterna 

belyser att deras kollegor har tagit del av deras nyvunna kunskap under tiden för deras egen 

utbildning. 

 

Happo, Määttä och Uusiautti (2012, s. 273–279) betonar att genom kunskap om reflektion kan 

pedagogen se en förändring i sin praktiska arbetsmetod och därmed kan en personlig utveckling 

ske. Arbetslivserfarenheten utvecklar pedagogen då detta ger tid för reflektion och ger 

pedagogen möjligheter till det kollegiala samarbetet. Dock betonar respondenterna att deras 

reflektionstillfällen har blivit djupare efter deras utbildning. Detta har medfört att de har tagit 

en större roll i det kollegiala reflekterandet och därmed har de berikat innehållet. 

Respondenterna menar därmed att de efter utbildningen kan se syftet med sina reflektioner. 

Schön (1982, s. 42) benämner vikten av praktik tillsammans med reflektion. Han menar att 

utebliven reflektion kan låsa pedagogen i sin teoretiska kunskap där hen eventuellt missar 

praktikens betydelse. Pardo och Téllez (2015, s. 54) menar att om pedagogen ska utvecklas på 

en personlig nivå och professionellt måste hen först se reflektion som en naturlig del av yrket. 

När pedagogen vistas i en miljö som bjuder in till reflektion och uppmuntrar till detta på ett 

positivt sätt utvecklas pedagogen som mest. 

 

Respondenterna påtalar att de blivit mer aktiva i arbetet med att utveckla förskolans verksamhet 

då de nu vet varför, hur och när det ska ske. Utbildningen har gett respondenterna en ”aha-

upplevelse” och mer ”kött på benen” som hjälper dem att sätta ord på det de gör som 

förskollärare. De belyser att de nu kan förankra det de gör i forskning och genom beprövad 

erfarenhet. Drønnesund (2015, s. 30) belyser i sin studie hur legitimerade förskollärare genom 
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sin utbildning innehar en bred kunskap och kompetens inom förskolans verksamhet. 

Utbildningen kan medföra att studenten blir medveten kring det som hen har gjort som pedagog 

innan sin akademiska utbildning. I läroplanen för förskolan anges förskollärarens åtagande 

samtidigt som det beskrivs vad arbetslaget ska göra tillsammans. Eriksson (2014, s. 7) beskriver 

att förskolläraren förväntas genomföra, organisera och utveckla verksamheten. Genom den nya 

läroplanen är undervisning ett nytt begrepp som ska genomsyra det förskolläraren gör och 

ansvarar för. Respondenterna påtalar att de numera tolkar och förstår läroplanen och 

styrdokumenten på ett annat sätt än tidigare.  

 

Under tiden för en akademisk utbildning kan det ske en omplacering av studentens ”ryggsäck”, 

praktisk erfarenhet får dela plats med den teoretiska kunskapen. Praktisk erfarenhet är en viktig 

variabel i yrket, dock får förskolläraren en tyngd i sin kunskap genom en utbildning och kan 

därmed sätta ord på det hen gör med stöd av forskning. Happo, Määttä & Uusiautti (2012, s. 

279) betonar att pedagogen utvecklas individuellt och kollegialt innan en formell utbildning där 

hen kan dra kopplingen mellan teori och praktik. Samtliga respondenter anger att de utvecklats 

positivt under utbildningen. Dock betonar de att omsättningen av teori till praktik har kommit 

under praktiken på förskolan som legitimerade förskollärare. Phillips (2014, s. 98–99) belyser 

att genom lärlingsprocessen arbetar hen praktiskt för att senare utvecklas teoretiskt. 

Respondenterna benämner att de arbetat praktiskt i många år för att senare utbilda sig till 

förskollärare. Därmed tog de till sig en teoretisk kunskap som kunde omsättas i praktiken. Detta 

innebär att lärlingsprocessen och situerat lärande är högst närvarande i förskollärarutbildningen 

för pedagogiskt verksamma. Det praktiska omsätts av det teoretiska och det teoretisk omsätts 

av det praktiska, de hör ihop och kompletterar varandra. Respondenterna har blivit medvetna 

om att deras största förändring är att de ser, tänker och arbetar på ett helt nytt sätt i 

sitt dagliga arbete tillsammans med barn, kollegor och vårdnadshavare. De har ett annat 

förhållningssätt till bakgrunden av praktiken, de vet varför de gör som de gör. Att se en 

förändring i sitt förhållningssätt är gemensamt hos samtliga respondenter. Drønnesund (2015, 

s. 30) påtalar genom sin studie att en pedagog kan vara bra utan en akademisk utbildning, dock 

betonar hon att utbildning är av vikt. ”You can be a good teacher without qualification, but I 

think it is necessary. If you can be good without it, you can be even better with it.” Drønnesund 

(2015, s. 30) 

 

Drønnesund (2015, s. 42) menar att utbildning anses vara en viktig variabel för en god 

profession. Dock belyser hon att det som förskolläraren erhåller genom sin praktiska erfarenhet 

inte går att lära sig genom exempelvis tentamen eller föreläsningar. Watson (2013, s. 3287) 

menar att det kan vara av fördel att studenter lär genom diskussioner och samarbete, detta kan 

medföra en bättre process. Upplevelsen av den kollegiala reflektionen är att den bidrar till att 

komma vidare i verksamhetens och pedagogens utveckling. Reflektionen kan ske var som helst 

i verksamheten, ute på gården, i köket, eller tillsammans med barn. Schön (1982, s. 36) 

beskriver att reflektion kan ske här och nu. Han nämner även att den reflekterande praktikern 

måste anpassa sig efter den situation som ges. Schön (1982, s. 42) betonar praktikens betydelse, 

om den som ska reflektera är låst vid sin teoretiska kunskap uteblir reflektion. Den reflekterande 

praktikern står då still i sin utveckling och i sitt lärande. Evans (2014, s. 12) menar att utveckling 

är individuellt, det kan vara inställningen till utbildning som gör att inlärningsprocessen och 

undervisningen blir olika. Hon nämner även att oavsett praktisk utveckling eller teoretisk 

lärdom ökar kunskapen och berikar studenten. Då respondenterna i denna studie har arbetat 

praktiskt innan sin akademiska utbildning har de haft kunskapen om deras vilja i att utvecklas. 

De har sökt en ”aha-upplevelse” och därmed har en viktig kompetensutveckling skett. 
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Lave och Wenger (1991, s. 61–84) anger hur politiker bör utveckla och utforma utbildningar 

där praktisk erfarenhet värdesätts och blir ett komplement till den akademiska formella 

kunskapen. Respondenterna anser att de gynnats av att ha en praktisk yrkeskunskap innan sin 

förskollärarutbildning. I sammanställningen av studiens self report upptäcktes vikten av 

praktisk kunskap innan en akademisk utbildning. Respondenterna har en trygg grund att luta 

sig tillbaka på under sin utbildning till förskollärare för pedagogiskt verksamma. De har lättare 

att utvecklas tillsammans med de andra studenterna genom hela utbildningen, då erfarenheter 

byts genom gemensamma samtal och diskussioner. Positivt nämner alla respondenter har varit 

att studera med jämlika, att alla studenter varit verksamma pedagoger. Alla diskussioner, samtal 

och gruppuppgifter har berikats och de har kunnat ta hjälp av varandra när det har varit tufft. 

Dock betonar respondenterna att det blev mycket fokus kring det akademiska skrivandet, det 

blev mer fokus på skrivandet än på innehållet. Enligt Drønnesund (2015, s. 30) erfar 

förskollärare att fokus ligger på de teoretiska studierna. Dock belyser hon att förskolläraren 

senare baserar sin praktiska erfarenhet på den teori som hen tidigare tagit till sig under sin 

utbildning. Den praktiska erfarenheten kopplas samman med den teoretiska kunskapen. Under 

tiden för förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma har studenten möjlighet att 

praktisera det som hen har lärt sig teoretiskt. Återkopplingen mellan teori och praktik sker direkt 

i förskolans verksamhet då studenten arbetar samtidigt som hen studerar.  

 

Wenger (1998, s. 6–10) anger att praktik sker överallt, alltid. Han nämner även att människor 

bär på en ryggsäck som är föränderlig och är en högst individuell process. Vad en pedagog 

behöver fylla på i sin ”ryggsäck” är individuellt och behöver inte innebära samma innehåll som 

andra pedagoger behöver. Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma är gynnsam då 

den riktar sig individuellt och anpassas till de pedagoger som arbetar praktiskt. Efter en 

akademisk formell utbildning kan den praktiserande pedagogen omvandla sin praktiska 

kunskap och koppla den till teorin. Packningen i ”ryggsäcken” blir tyngre och förskolläraren 

blir starkare i sin yrkesprofession. Hjort och Pramling (2014, s. 8–20) belyser att en akademisk 

utbildning kan ge en bas till praktiken medan kompetensen som pedagogen får från det 

praktiska arbetet är avgörande. Fortbildning är av största vikt, detta för att aldrig stå still i sin 

egen utveckling och hela tiden höja sin kompetens. Respondenterna betonar att de uppskattat 

upplägget av utbildningen. De fann detta som en viktig variabel, att dela denna utbildning med 

jämlika ansåg de givande och inspirerande. Lave och Wenger (1991, s. 51) belyser hur 

människor genom historien har haft en motivation till många relationer där kulturell medierad 

erfarenhet är tillgänglig i praktiken. Genom att delta i en förskollärarutbildning för pedagogiskt 

verksamma söker studenter en formell kunskap att komplettera till sin praktiska klokhet. 

Respondenterna menar att de förändrats i sin praktiska kunskap under tiden för sin utbildning. 

Dock betonar de att den största förändringen skett i praktiken efter fullföljd utbildning. Hjort 

och Pramling (2014, s. 20) menar att de kompetenser som förskolläraren innehar kan skilja sig 

mellan olika pedagoger. Att ha en akademisk utbildning kan ge en bas till praktiken medan 

kompetensen som pedagogen får från det praktiska arbetet är avgörande för hur hen ser på barns 

utveckling och lärande. Respondenterna nämner att AFU var viktig och att det var här det 

skedde en ”kullerbytta” i kombination med övriga delar av utbildningen. Deras önskan är att 

fortsätta utvecklas under sina arbetsliv. Drønnesund (2015, s. 42) beskriver att 

förskollärarutbildningen kan upplevas som en plattform. Det är efter utbildningen som 

förskolläraren kan fortsätta utvecklas och därmed inte stå still i sitt fortsatta arbetsliv. Den 

verksamma pedagogen som söker kompetensutveckling i form av en akademisk utbildning 

skapar en plattform som återkopplas i verksamheten. Teorin som studenten erfar under 

utbildningens gång återkopplas praktiskt. Wenger (1998, s. 100–101) betonar svårigheten i att 

omvandla teoretisk formell utbildning till praktik. Praktiskt arbete utan erfarenhet kan med 

fördel vara behjälpligt av ett mentorskap som delar sina erfarenheter. Lave och Wenger (1991, 
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s. 48–49) belyser att en lärling ska assisteras av en erfaren mentor, detta kan med fördel 

användas inom förskolans verksamhet. Att dela sin praktik med en kollega som innehar större 

erfarenhet kan vara positivt för den som endast innehar en teoretisk kunskap.  

 

Gemensamt har samtliga respondenter i att de uppskattat gruppdiskussioner, workshops och att 

delta i seminarier tillsammans med övriga studenter. Evans (2014, s. 1) beskriver att 

professionell inlärning nås genom social interaktion och praktik. Detta kan ske genom 

workshops eller gruppdiskussioner. Grossman (1994 se Evans 2002, s. 125) menar att om 

pedagogen ska utvecklas professionellt måste hen delta i den undervisningsform som erbjuds. 

Respondenterna betonar möjligheten de hade för att kunna påverka utbildningen för 

nästkommande studenter. Att befintliga studenter kan utvärdera och belysa för lärare och 

föreläsare vad studenter i det specifika programmet behöver underlättar för kommande 

studenter. Watson (2013, s. 3290–3292) betonar vikten kring upplägget av utbildningen som 

studenten deltar i, genom att samverka i diskussioner, workshops och samarbetsövningar 

utvecklas de som mest. Respondenterna som deltagit i denna studie anses vara praktiker med 

erfarenheter av förskolans verksamhet. För att fånga upp en praktiker måste upplägget av en 

akademisk utbildning baseras på praktiskt deltagande. Några av respondenterna belyser detta 

som en viktig del av varför de sökte till utbildningen. De betonar att de inte hade läst till 

förskollärare genom det ordinarie programmet. Watson (2013, s. 3287) påtalar att den sociala 

utvecklingen enligt Lave och Wenger (1991) sker genom att studenten eller pedagogen deltar i 

den aktivitet som erbjuds. Respondenterna beskriver att kombinationen av de olika aktiviteterna 

gav mycket, att kombinera grupparbeten, AFU, seminarier och workshops var givande. De 

betonar även att den praktiska kunskapen de tog till sig i skolan kunde införlivas i barngruppen 

direkt.  

 

Lave och Wenger (1991, s. 48–49) betonar det kulturellt överförbara kunnandet, att lära av 

varandras bakgrund och erfarenheter är av största vikt. De menar att en kartläggning av 

varandras erfarenheter gynnar samtliga deltagare genom att lära av varandras kunskaper.  

Genom att delta i en förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma söker studenter en 

formell kunskap att komplettera till sin praktiska erfarenhet. Drønnesund (2015, s. 42) menar 

att utbildning kan bidra till att förskolläraren uppnår en professionell yrkeskompetens, dock 

betonar hon att detta även kan nås av praktisk erfarenhet. Respondenterna i denna studie hade 

lång erfarenhet av praktik i förskolan, dock sökte de en kompetenshöjande åtgärd i form av en 

akademisk utbildning. Phillips (2014, s. 99) betonar hur Lave och Wenger motsätter sig och är 

kritiska till hur lärandet eventuellt endast skulle vara uppnåbart genom formell akademisk 

utbildning. Happo, Määttä & Uusiautti (2012, s. 279) nämner vikten av att arbeta några år, detta 

utvecklar då en expertis inom området. Respondenterna beskriver att deras pedagogiska 

kullerbytta utvecklades succesivt under utbildningens och praktikens gång. De menar att först 

efter två års erfarenhet som legitimerad förskollärare kan de se att de blivit mer stabil och trygg 

i sin yrkesroll. Detta visar på deltagandets roll i praktiken. Drønnesund (2015, s. 31) betonar att 

efter avslutad utbildning erfar förskolläraren en profession som gör att hen upplever sig starkare 

i sin yrkesroll. Respondenterna i denna studie upplevde redan innan utbildningen att de hade en 

professionell syn på sitt arbete i förskolan. Dock betonar de att denna profession utvecklades 

ytterligare efter utbildningen och att de utvecklats som pedagoger. Att arbeta som förskollärare 

menar respondenterna har gynnat deras kullerbytta och har därmed förändrat deras 

förhållningssätt som pedagog. Lave och Wenger (1991, s.61–84) beskriver hur deltagandet är 

den grundläggande formen för lärande. Samtliga respondenter nämner att hela arbetslaget har 

genom respondenternas utbildning tagit del av deras nya teoretiska kunskap. Processen stannar 

inte i skolan utan fortsätter kollegialt i praktiken.  
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Egna reflektioner  

Utgången i denna studie trodde vi skulle leda till ett annat resultat. Detta blev tydligt genom 

våra egna erfarenheter från utbildningen och när vi analyserade respondenternas svar. Våra 

färdiga slutsatser ändrades och därmed upptäcktes att studien skapat en ny väg för resultatet. 

Genom vår praktiska erfarenhet ansåg vi att denna utbildning endast skulle resultera i att vi blev 

legitimerade förskollärare. Processen av utbildningen och vår distans till studierna det sista året 

visar på annat resultat. Det har blivit tydligt att den teoretiska kunskapen är nödvändig och 

kompletterar den praktiska erfarenheten vi hade innan. Under tiden för vår utbildning fanns inte 

tid för reflektion kring processen av den pedagogiska kullerbyttan. Utbildningens utformning 

på 210hp sker under tre år där vi hade gemensamma lektioner i skolan en gång i veckan. Under 

de två första åren i utbildningen var det intensivt i form av AFU, tentamen, akademiskt 

skrivande, workshops och gruppuppgifter.  Heltidsstudier pågick hela juni månad under dessa 

två år där vi var i skolan varje dag. Under denna månad avhandlades 30hp på kort tid och tiden 

för reflektion var obefintlig. Processen som sker vid denna utbildning måste få ta tid och sjunka 

in och detta gör det när distansen till studierna infunnit sig. Under tiden för detta examensarbete 

har vi fått distans till utbildningen och har därmed kunnat reflektera över vår egen pedagogiska 

kullerbytta. Vår tanke kring resultatet av denna studie trodde vi skulle bli mer kritisk och 

negativt inställd till den teoretiska betydelsen. Praktikens betydelse trodde vi skulle väga tyngst, 

dock har vi genom vår distans och reflektion sett att dessa två hör ihop. Då vi genomgått denna 

utbildning ansåg vi det vara svårt att inte värdera resultatet under diskussionen. Detta gjorde att 

vi valde att under egen kategori reflektera, analysera och ge svar för egna erfarenheter i denna 

studie. Under det sista året för utbildningen har fokus legat på akademiskt skivande genom ett 

examensarbete. Vår erfarenhet under detta året har medfört att vi har fått distans, reflektion, 

diskussion och därmed en positiv inställning till den teoretiska kunskapen. 

 

Efter reflektion och analys av respondenternas svar kunde vi anknyta till studiens teoretiska 

utgångspunkt och forskning. Tankar och frågor efter en förskollärarutbildning för pedagogiskt 

verksamma kan vara många. En viktig reflektion under denna studie har varit om den 

verksamma pedagogen måste ha en akademisk utbildning eller var det tillräckligt innan? Vi 

anser att genom denna utbildning kan vi idag stå upp för våra egna åsikter och genom att koppla 

teori med praktik har vi blivit stärkta i vår profession. Pedagoger behöver kompetensutveckling 

för att inte stå still i sin egen utveckling. Reflektionen och erfarenheten från denna utbildning 

har varit att som pedagog har det skapats mer ”kött på benen” och därmed går det att ”sätta ord” 

på det som görs i förskolan med hjälp av forskning. Genom beprövad erfarenhet och teoretisk 

kunskap får pedagogen de största möjligheterna att undervisa barn i förskolan. Målet av denna 

utbildning måste vara att ge barn den bästa förutsättningen för utveckling och lärande. Vi anser 

att genom en förskollärarutbildning kan denna undervisning i förskolan ske på ett mer naturligt 

sätt. Vi upplever att den praktiska kunskapen vi hade i vår ”ryggsäck” innan utbildningen 

berikade diskussioner, workshops och övriga undervisningsmetoder. Resultatet visar att den 

praktiska erfarenheten kompletterar den teoretiska och ger en positiv upplevelse av 

utbildningen. 

 

Reflektioner resulterade i att det är omöjligt att välja teori och inte praktik, de hör ihop och 

kompletterar varandra. Erfarenheten säger oss likt respondenterna att efter utbildningen går det 

att omvandla teorin på ett mer definierbart sätt i praktiken. ”Ryggsäcken” med kunskap 

omfördelas hela tiden. För att pedagogen inte ska stanna upp i sin kullerbytta behövs det 

påfyllning med ny klokhet och teoretisk bildning som genererar till en medveten handling. Vår 

erfarenhet kring arbetslivserfarenheten innan utbildningen är att den har fyllt på våra 

”ryggsäckar” med kunskap och erfarenhet. Dock upplever vi med distansen till de första 

intensiva åren i utbildningen att den teoretiska kunskapen väger tungt. Vi har blivit stärkta i vår 
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roll som blivande förskollärare och förhållningssättet har succesivt förändrats hos oss. Vi ser, 

tänker, arbetar på ett annat sätt och redan nu sätter vi ord på det vi gör.  

 

Resultatet av denna studie visar att reflektion är av största vikt. Vi anser att reflektion behövs 

för att inte stå still i vår pedagogiska roll. Dock behöver inte reflektionen ske vid ett specifikt 

möte eller vid planeringstillfällen. Att reflektera ensam eller under tiden för barns lek i 

barngruppen kan gynna pedagogens utveckling, det som är av vikt är att pedagogen faktiskt 

reflekterar. Under tiden för vår utbildning har kunskapen kring reflektionens innebörd fått en 

större betydelse. Den teoretiska kunskapen som kan ges genom utbildning har belyst 

reflektionens betydelse. Den kan ske både kollegialt och genom pedagogens egen reflektion. 

Det kollegiala lärandet breder ut sig och tar en större plats och de kan få mer ”kött på benen”. 

Vår erfarenhet säger oss att den teoretiska kunskapen som utbildningen erbjuder omvandlas till 

praktisk kunskap i förskolans verksamhet och tillsammans med kollegor. Det kollegiala 

lärandet är enligt oss av största vikt. Tillsammans i arbetslaget kan kollegor oavsett bakgrund 

och utbildning lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter och kunskap. Vi anser att 

vår medvetenhet till arbetet som förskollärare har fått ett större djup, vi ser nu verksamheten 

med andra ögon och är mer medvetna pedagoger. Med hjälp av den teori som vi har tagit till 

oss genom utbildningen är det lättare att sätta ord på allt viktigt som görs med barn i praktiken. 

Som blivande förskollärare har vi under tiden för detta examensarbete analyserat, reflekterat, 

diskuterat och gått på djupet av olika forskning och teorier. Vi har efter viss distans till 

utbildningen fått en insikt i teorins tyngd i praktiken och reflektionens stora betydelse. Vi har 

slagit den första av många pedagogiska kullerbyttor under vårt yrkesverksamma liv.  

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte, att undersöka förskollärares tankar om vilken betydelse den 

akademiska utbildningen har för yrkesutövningen har metoden self report använts. Beslutet att 

använda denna metod grunda sig i att få ett djup och en större bredd från respondenternas svar. 

Vid en enkät ett till fem ansågs det vara svårt att få fullständiga svar. Under studiens gång 

funderade vi på hur det skulle blivit om intervjuer var metoden vid insamlandet av empirin. Då 

hade det eventuellt funnits en större möjlighet till att ställa följdfrågor och få en ännu större 

bredd i svaren. Erfarenheten säger oss att det är lätt att glömma tyngre delar av utbildningen 

och minnas det av bättre karaktär. Vid en intervju kunde dessa frågor fördjupas och 

respondenterna hade fått mer tid för reflektion vid en specifik fråga. Respondenterna gav en bra 

bredd i svaren som har analyserats och reflekterats kring. Om möjlighet hade getts att utveckla 

insamlandet av data och vidga studien hade det funnits intresse i att intervjua och eventuellt 

observera. Då vi genomgått samma utbildning som respondenterna gav detta en bra insikt i 

studien. Risken fanns att värdera resultatet, dock har vi med noggrannhet valt att lägga egna 

tankar och erfarenhet under rubriken egna reflektioner. I förskolan kan detta vara ett sätt att 

kartlägga pedagoger, vad upptäcker hen om exempelvis sin egen eller arbetslagets insats på 

förskolan. Här finns möjligheter till reflektion, diskussion och förståelse för den egna personen 

och kollegialt. Diskussioner och pedagogens reflektioner kan senare leda till en pedagogisk 

kullerbytta för individen eller hela arbetslaget.  

 

Under tiden för pilotstudien gavs bra feedback som förändrade self reporten till det bättre. Vår 

upplevelse av studiens slutgiltiga self report har varit positiv. I det tillhörande missivbrevet fick 

respondenterna den information som de önskade. Respondenternas tillförlitlighet upplevs som 

trovärdig och metoden för denna studie tillsammans med forskning och teorival anses vara 

tillfredsställande. Vi anser att kombinationen av metod och litteratur gav oss en insikt i den 

verksamma pedagogens förändrade förhållningssätt vid en akademisk utbildning.  
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Didaktiska konsekvenser 

Att undersöka pedagogens förändrade förhållningssätt vid en akademisk utbildning är grunden 

i denna studie. Vid vidare analyser upplevs det att respondenterna förändrats genom att de blir 

stärkta i sin roll på flera olika sätt. Det kollegiala lärandet är återkommande i deras svar som 

gett dem mer ”kött på benen”. En fundering är om det kollegiala lärandet når alla i ett arbetslag? 

Hur fungerar det i storarbetslag? Finns det tid för att delge information från kurser och 

seminarier? Hur mycket av det kollegiala lärandet måste ha sin utgångspunkt hos 

förskolechefen för att bli en reflekterande kunskap? Frågorna blir många när det ska fungera i 

praktiken. Genom bra rutiner på arbetsplatsen och kontinuerliga reflektionstillfällen, 

planeringstillfällen och möten där alla möts är detta möjligt. Det är av största vikt att ett 

arbetslag får en kartläggning över nödvändig kompetensutveckling. Genom att pedagogen får 

utbildning i det hen personligen behöver gynnar i sin tur hela arbetslaget. Förskolechefen måste 

ha ansvaret, om hen inte anser att detta är av vikt är det svårt för individen att finna inspiration 

och tid för egen kompetensåtgärd. Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma kan 

locka fler pedagoger att söka till en akademisk utbildning. Att kunna komplettera sin ansökan 

med antal praktiska år är det som kan ge fler pedagoger chansen till utbildning. Barnskötare 

alternativt Montessori pedagoger som läser till förskollärare för pedagogiskt verksamma 

genomgår en resa där teori omvandlas till medierad kunskap. Efter många år i yrket såg vi 

möjligheten att genomföra en pedagogisk kullerbytta genom denna utbildning. En del av 

utbildningen är att viss validering sker, genom intervjuer kan studenten validera bort viss 

innehavd kunskap. Dock upplevs det att validering är svår att genomföra då studenten inte kan 

visa någon konkret praktisk kunskap. Pedagogikens komplexitet kan bli svår att förmedla 

genom två intervjutillfällen. Blir utbildningen då rättvis, detta hade underlättats av att ha fler 

AFU som några av respondenterna nämner. Fler tillfällen hade getts där studenten i sin praktik 

kan visa vad hen kan och är bra på och därmed få validera bort. Ofta kan intervjuer vara en 

nervös handling som kanske inte är naturligt lagd för en praktiker.  

 

Respondenterna upplever en oro kring att inte räcka till som förskollärare och inte hinna med 

det som krävs av deras yrkesprofession. Är detta en konsekvens av att delta i en akademisk 

utbildning? Ofta är det förskolläraren som ingår i olika utvecklingsgrupper och behöver därmed 

avvika från barngruppen. Detta är inte hållbart då läroplanen för förskolan betonar att det är 

förskolläraren som ansvarar för undervisningen. Detta kan underlättas av att inkludera samtliga 

pedagoger vilket kan leda till att fler vill söka till förskollärarutbildningen för pedagogiskt 

verksamma.  

 

Genom denna studie har resultatet kring reflektionens betydelse och relationen mellan teori och 

praktik uppstått. Det är lätt att säga att reflektionen är en av de största delarna för en 

förskollärare. Dock ska denna reflektion ske med rikligt innehåll och genomtänkta åtgärder. 

Genom förslaget till den reviderade läroplanen för förskolan stärks kraven på förskolläraren 

ytterligare. Nu ska förskolläraren inte bara planera utan även genomföra undervisningen för 

barn. Detta är komplext och svårt, förskollärare måste hitta rätt väg för att få tiden att räcka till. 

Med hjälp av övriga kollegor och genom att kräva sin rätt i yrket blir detta möjligt. Reflektion 

innebär förändringar hos barn, pedagoger och i miljön. Att inte tappa det som är av största vikt 

i yrket, reflektionen krävs en noggrann planering av det som åligger förskolläraren. Att se 

relationen mellan teori och praktik har varit en väsentlig del av respondenternas svar. Att kunna 

dra kopplingar mellan dessa två berikar och gynnar förskolan och förskolläraren. Hur genomför 

pedagogen detta utan en akademisk utbildning? Genom samtal, diskussioner i arbetslaget och 

implementering av litteratur vid möten är ett bra sätt. Här får samtliga pedagoger möjlighet till 

fortbildning och kunna se relationen mellan teori och praktik. På vilket sätt förändras 

undervisningen i förskolan när teori och praktik möts i verksamheten? Detta medför ett djupare 
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innehåll för både förskollärare och barn i förskolan. Den vetenskapliga grunden som 

förskolläraren erfar under sin utbildning kompletteras till hens beprövade erfarenhet. Att 

genomgå en förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma är komplicerat då samtliga 

studenter arbetar samtidigt. Några av respondenterna nämnde även att detta var en bra 

utbildning för de som har familj. För att orka genomgå en utbildning samtidigt som hen arbetar 

och eventuellt har familj kräver ett engagemang och hängivenhet hos studenten. Genom att alla 

studenter som utbildar sig har samma villkor bidrar detta till att de finner styrka och positivitet 

i utbytet av varandra. Vår egen erfarenhet av utbildningens upplägg säger oss att detta ofta har 

bidragit till att orka genomgå denna utbildning. Det är påfrestande att arbeta, ha familj och 

studera samtidigt och då gynnas alla av att ”sitta i samma båt.” När studenten slutfört denna 

utbildning och därmed berikats av teori, praktik, reflektion och givande undervisningsformer 

genomgår hen en pedagogisk kullerbytta.  

Vidare forskning 

Pedagogens förändrade förhållningssätt är ett ämne som har intresserat och inspirerat oss under 

tiden för vår egen utbildning till förskollärare. Under projektarbetet låg fokus på att se skillnader 

kontra likheter mellan en förskollärare och en outbildad pedagog. Nu har studien fortsatt och 

utvecklats till att se om förskollärarutbildningen skapar en förändring hos pedagoger som redan 

innehar en praktisk erfarenhet. Intresset för detta ämne är stort då det lockar till livliga 

diskussioner och vidareutveckling. Intressant skulle vara att gå vidare i denna studie genom att 

observera och intervjua förskollärare som upplevt en pedagogisk kullerbytta. Observationer 

hade gett möjlighet till att se förskolläraren i verksamheten där hen interagerar med barn och 

kollegor. Vad gör det förändrade förhållningssättet med de situationer som plötsligt uppstår i 

förskolan och kan medföra ett visst stresspåslag? Intervjuer hade gett en möjlighet till 

följdfrågor och därmed hade studien kunnat få ett ännu djupare innehåll. Hur ser det ut tio år 

efter utbildningen, vill förskolläraren fortfarande utvecklas eller är hen nöjd med den 

kompetensutveckling som gavs? Var en pedagogisk kullerbytta tillräcklig eller söker 

förskolläraren fler kullerbyttor under sitt yrkesverksamma liv? 
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BILAGA 1 
Missivbrev 

Hej!  

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Borås Högskola som nu går vår sista 

termin, denna termin skriver vi vårt examensarbete i pedagogik. Vi har valt att skriva om 

förskollärarens förändrade förhållningssätt vid en förskollärarutbildning för pedagogiskt 

verksamma. Denna förändring väljer vi att benämna som den ”pedagogiska kullerbyttan”. Med 

detta uttryck menar vi att det sker en förändring i pedagogens förhållningssätt kring utveckling 

och lärande hos barn. Denna förändring sker ofta genom utbildning där pedagogen gör en slags 

kullerbytta i sitt pedagogiska tänk och genomförande. 

Vårt syfte med detta arbete är att undersöka studenters åsikter om hur deras förhållningssätt har 

förändrats vid en förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. Samt hur denna sorts 

utbildning kan gynna förskolan då det ger fler pedagoger chansen att utbilda sig. 

Vi har under föregående höst fördjupat oss i forskning och litteratur kring förskollärarens 

förhållningssätt i förskolan. För att få en djupare förståelse och aktuella åsikter kring vårt tänkta 

ämne har vi valt att kontakta er för att be er fylla i vår self report. Ni har gått utbildningen för 

pedagogiskt verksamma och har nu praktisk erfarenhet kring vårt ämne som är värdefullt för 

vårt arbete. 

En self report är en mix av intervju och enkät, den görs på papper genom fullständig anonymitet 

likt en enkät. Innehållet är dock med öppna och därav färre frågor vilket innebär att ni har får 

mer tid för att svara på de frågor som ställs och kan därmed ge oss ett djupare innehåll. Vår self 

report kommer innehålla elva frågor kring förskollärarens förändrade förhållningssätte.  

Vetenskapsrådet betonar vikten av att förhålla sig till fyra allmänna huvudkrav kring etiska 

principer vid en studie som denna. Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi är tydlig i 

undersökningens syfte och att det framgår att ert deltagande inte är obligatoriskt utan att ni kan 

avböja att delta. Om ni inte längre vill vara med i vår undersökning är det valfritt att avbryta. I 

vår self report har vi av etiska skäl och på grund av konfidentialitetskravet valt att ni är helt 

anonyma i era svar. Detta gör att ni inte kan identifieras av utomstående och ni kan med 

förhoppning ge mer säkra svar. Enligt samtyckeskraven finns en medvetenhet kring att ni 

eventuellt avböjer att delta i undersökningen. Detta visar sig genom att vi inte får tillbaka våra 

self report och era svar. Nyttjandekravet innebär att arbetet endast används i forskningsändamål 

och att vi som forskare är tydliga med att förhålla oss till de forskningsetiska principerna kring 

era svar. 

Om ni funderar över något eller har frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

Richard Baldwin.  

Med Vänliga Hälsningar  

Caroline Svendsén  XXXXXXXXXX 

Marlene Erkenheed  XXXXXXXXXX 

Richard Baldwin XXXXXXXXXX 



 

 

 

Bilaga 2 
Self report 

Self Report 

 
”Den pedagogiska kullerbyttan” -Hur förändras pedagogers 

förhållningssätt vid en förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma? 

 

Ålder:  

Antal verksamma år inom förskolan innan utbildning:  

Utbildning/fortbildning inom pedagogik innan förskollärarutbildningen:  

 

1. Under tiden för en förskollärarutbildning kan en förändring i pedagogens 

förhållningssätt kring barns lärande och utveckling ske vilket kan inkludera en ny 

drivkraft, kunskap och uppmärksamhet på barns lärande. Kan du se att en förändring i 

ditt förhållningssätt har skett under tiden för din utbildning eller har den eventuella 

förändringen skett efter att du blivit legitimerad förskollärare? Om du kan se en 

förändring, beskriv gärna vilken och på vilket sätt. 

Svar: 

 

2. Anser du att du har förändrats i ditt bemötande mot barn, vårdnadshavare och 

kollegor, i så fall hur och på vilket sätt? 

Svar: 

 

3. När under tiden för din förskollärarutbildning kan du se att en förändring skedde i ditt 

förhållningssätt som pedagog, den eventuella ”pedagogiska kullerbyttan”?  

Svar: 

 

4. Kan du se att du har förändrats som pedagog i förskolan, i så fall hur?  

Svar: 

 

5. Hur och på vilket sätt anser du att förskolan gynnas av att du genomfört en 

förskollärarutbildning som riktar sig till pedagogiskt verksamma?  

Svar: 

 

6. Har ditt eventuella förändrade förhållningssätt lett till att du tar en mer ledande roll än 

innan din utbildning, hur yttrar sig i så fall denna förändring i din nya yrkesroll?   

Svar: 

 



 

 

 

7. Har du stött på något hinder i din nya yrkesroll under tiden eller efter din utbildning, 

om så är fallet vilka? 

Svar: 

 

8. Den kunskap som studenter kan ta till sig under sin utbildning kan föras vidare till 

barn i förskolan. Hur och på vilket sätt för du som förskollärare vidare denna kunskap? 

Svar: 

 

9. Vad positivt/negativt tar du med dig från din förskollärarutbildning för pedagogiskt 

verksamma?  

Svar: 

 

10. Under utbildningen erbjuds föreläsningar, AFU, workshops och grupparbeten vad 

tycker du om upplägget? 

Svar: 

 

11.  Övriga kommentarer, tankar och tillägg: 

 

 

 

Tack för din medverkan och dina värdefulla svar 

Caroline Svendsén & Marlene Erkenheed 
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