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Inledning

Syftet med denna bok är att uppmärksamma att förskollärarutbildning
har bedrivits i Borås under 50 år. Boken beskriver förskollärarutbildningen decennium för decennium, med ett inledande kapitel som behandlar
såväl utbildningen som samhällsutvecklingen över tid och den barnsyn
som rått under de 50 åren. I följande fem kapitel beskrivs de olika decenniernas respektive förskollärarutbildningar ur deltagares perspektiv, en
personlig minneskavalkad. Boken avslutas med en nutidsbild av förskollärarutbildningen och förskolläraryrket.
Boken vill synliggöra utbildningens betydelse för hur dagens förskoleverksamhet ser ut i Sjuhäradsbygden, men också vara en dokumentation
över förskollärarutbildningens historia, förhoppningsvis glatt igenkännande för de som var med, men också en dokumentation som kan vara av
intresse för framtidens studenter.
kapitel 1
Det inledande kapitlet ger en exposé över de 50 årens utveckling och är
skrivet av universitetslektor Birgitta Davidsson. Birgitta gick sin förskollärarutbildning vid Förskoleseminariet i Göteborg och sin metodiklärarutbildning i Västerås. Hon disputerade vid Göteborgs universitet med
avhandlingen Mellan soffan och katedern, en studie av hur förskollärare
och grundskollärare utvecklar pedagogisk integration.
Birgitta var redan från 1967 involverad i förskollärarutbildningen i
Borås, först som handledare och därefter som metodiklärare, adjunkt i
pedagogik och lektor i pedagogik. Hon var också prefekt för utbildningen
mellan 1978 och 1982. I sin forskning har Birgitta intresserat sig för två
områden: lärarutbildning och mötet mellan förskola och skola. Studierna
av lärarutbildning fokuserar samspelet mellan de olika villkor och processer under vilka studenten formas till lärare. I det andra forskningsområdet
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tar Birgitta utgångspunkt i mötet mellan förskola och grundskola och
studerar samarbetet mellan förskollärare och grundskollärare, liksom de
fysiska och sociala villkor som påverkar de yngre skolbarnens lärande i
integrerade verksamheter.
Övriga författare är personer som gått sin utbildning i Borås under
de fem decennierna. Valet av författare har fallit på förskollärare som
på något sätt är kvar i karriären och som kan sätta sin egen utbildning i
relation till utbildningar före och/eller efter denna, men som också kan
relatera till samhällsutvecklingen.
kapitel 2 – 60-tal
Andra kapitlets författare är universitetslektor Anngerd Lönn Svensson.
Anngerd gick sin förskollärarutbildning en av omgångarna på 1960-talet
och efter ett antal år som förskollärare och handledare i Borås kommun
började hon 1978 att undervisa först i metodik och sedermera i pedagogik
på förskollärarutbildningen.
Anngerd har således varit med om både seminarieperioden, nedläggningen och högskoleinträdet. 2003 övergick hon till att arbeta med högskolepedagogiska utbildningar för högskolans lärare och har även varit
rektors strateg för högskolepedagogisk utveckling. Anngerd har under
åren haft ett stort engagemang för handledningsfrågor, först som handledare av studenter och handledarutbildare för verksamma förskollärare
och senare som forskare och utbildningsansvarig för akademisk handledning av studenter och doktorander.
kapitel 3 – 70-tal
Universitetsadjunkt Iréne Arvidsson, initiativtagare till boken, är författare till det tredje kapitlet angående 1970-talets utbildning. Tillsammans
med Lena Tyrén är hon även medförfattare till kapitel sju.
Iréne började 1993 som metodiklärare vid förskollärarutbildningen,
samtidigt som utbildningen blev treårig. Innan dess hade hon ägnat större delen av sin yrkesverksamma tid åt att vara föreståndare och barnomsorgschef. Chefserfarenheterna har bidragit till att Iréne haft uppdrag
som både studierektor och biträdande prefekt. Hon har också varit högskolans kvalitetssamordnare, ett område som under lång tid också varit
fokus i hennes undervisning inom såväl lärarutbildningarna som i högskolepedagogiska kurser.

kapitel 4 – 80-tal
Universitetslektor Lena Tyrén är, tillsammans med Christina RaskSwensson, författare till kapitel fyra där de beskriver 1980-talets utbildning. Lena är även medförfattare till kapitlet sju, tillsammans med Iréne
Arvidsson. Lena arbetade som förskollärare i Borås kommun innan hon
studerade vidare till it-pedagog. Direkt efter den utbildningen 2002
började hon arbeta på Institutionen för pedagogik och arbetar nu som
sektionschef för Sektionen för förskollärarutbildning. Hennes forskningsintresse rör sig inom deltagarorienterad forskning som en arena för
professionsutveckling, kunskapsutveckling och kollegialt lärande.
Christina Rask-Swensson är den andra författaren till kapitel fyra.
Christina flyttade i början av 1980-talet från Halmstad till Borås för att
utbilda sig till förskollärare. Efter examen arbetade hon som förskollärare i Borås stad, bland annat på en Reggio Emilia-inspirerad förskola,
där hon också tog emot studenter i egenskap av vfu-lärare. Christina
arbetar sedan augusti 2013 som adjunkt på förskollärarutbildningen vid
Högskolan i Borås.
kapitel 5 – 90-tal
Camilla Carlsson är tillsammans med Marie Lundgren medförfattare
till kapitel fem avseende 1990-talet. Camilla studerade till förskollärare
under åren 1990–1992 och arbetade först som förskollärare i förskola, förskoleklass och fritidshem. Camilla vidareutbildade sig till specialpedagog
och arbetade därefter på barn- och ungdomshabiliteringen, senare även
på ett specialpedagogiskt kompetenscenter. Sedan 2013 är hon verksam
som universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, där hon undervisar i förskollärar-, grundlärar- och fritidslärarutbildningen. Ett viktigt ledord i
Camillas undervisning är inkludering, där delaktighet, likvärdighet, tillgänglighet och gemenskap är centrala begrepp.
Marie Lundgren, den andra författaren till kapitel fem, arbetar på Högskolan i Borås som adjunkt och vfu-ansvarig. Marie har tidigare arbetat
som förskollärare i Borås Stad och Svenljunga kommun och började sin
anställning på förskollärarutbildningen 2011, efter avlagd magisterexamen i pedagogiskt arbete. Marie studerade till förskollärare under åren
1996–1999.
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kapitel 6 – 00-tal
Förskollärare Nina Rapinoja Johansson är författare till kapitel sex och
beskriver 2000-talets utbildning. Nina fick efter avslutad utbildning
arbete inom förskolan i Borås. Parallellt med arbetet i förskolan, där hon
också tar emot studenter som vfu-lärare, läser Nina mastersprogrammet
i pedagogik på Högskolan i Borås.
kapitel 7 – idag och lite om framtiden
Nuvarande decenniums utbildning, 2010-talet, beskrivs i det sista kapitlet i en framåtblickande form av Iréne Arvidsson och Lena Tyrén. Den
senaste varianten av förskollärarutbildning startade hösten 2011 och de
första studenterna tog sin examen i januari 2015. En så färsk utbildning
har många barnsjukdomar och behöver troligen utvecklas och finjusteras
utifrån 50 års erfarenheter. Det är mycket som skall bevaras, men också
mycket som skall anpassas till dagens samhällssituation, för att utbildningen skall fortsätta att ha lika gott renommé som tidigare.
I skrivande stund sker därför säkert nya saker som kan påverka förskollärarutbildningen, men de får beskrivas i en annan jubileumsbok.
Med hopp om en trevlig läsning!
Författarna

Birgitta Davidsson

Förskollärarutbildningen i Borås
– en 50 år lång resa i tid och rum

D

en 15 september 1965 påbörjade 31 unga kvinnor sin utbildning till
förskollärare vid det nystartade seminariet på Varbergsvägen 17 i
Borås. Under flera år var det bara kvinnliga lärarkandidater som studerade i Borås. Först 1970 antogs den första manliga lärarkandidaten till
utbildningen, samma år som en kvotering, med lägre antagningspoäng för
män än kvinnor, infördes i syfte att rekrytera fler män till yrket.
I år är det således 50 år sedan som förskollärarutbildningen startade i
Borås. Att få en förskollärarutbildning förlagd till staden var efterlängtat
av både kommunens företrädare och verksamma förskollärare. Kommunens företrädare såg möjligheter att få en jämn tillgång av utbildad personal i sina förskolor, då de flesta anställda inom barnomsorgen vid den
här tiden var barnskötare och behovet av förskollärare därmed var stort.
De yrkesverksamma förskollärarna anade fortbildningserbjudanden och
tillfälle att kunna handleda lärarkandidater.

Seminarietiden
Förskollärarbildningen startade i en villa på Varbergsvägen. De första
heltidsanställda lärarna på utbildningen var John Hammar, rektor och
Brita-Lena Öman, metodiklärare. Dessutom anställdes från starten även
en kanslist, Gun Svensson. Ingrid Ahlstrand blev nästa metodiklärare,
hon anställdes 1 juli 1966 och ett stort antal timlärare knöts till utbildningen under det första året, bland annat lärare i olika skapande ämnen
såsom drama, slöjd och musik men också lärare i mentalhygien och medicinsk barnavård.
Redan innan utbildningen startade fanns en medvetenhet om att
lokalerna inte var tillfredsställande. Den 17 augusti 1965, det vill säga
bara en månad innan utbildningen skulle starta, beskrev rektor John
Hammar för Kungliga Skolöverstyrelsen problem som lärare och kon13

Rektor
John Hammar.

Huset på Varbergsvägen där allt tog
sin början 1965 …

torspersonal upplevde med lokalerna. Nya lokaler skulle behövas redan
1967. Skolöverstyrelsen talade dessutom redan om en utökning av antalet studerande.
Överläggningar mellan Skolöverstyrelsen, rektor Hammar och Borås
kommun om nya lokaler startade redan under första terminen. De lokaler som kunde erbjudas var belägna i Siriusskolan och rektor erbjöds att
lämna förslag på hur han och kollegorna ville ha lokalerna utformade.
Dessa lokaler togs i anspråk hösten 1967. På 1970-talet antogs ytterligare lärarkandidater och lokalerna behövde kompletteras. Ett antal föreläsningssalar plus rum för skapande verksamhet samt drama och rörelse
ställdes i ordning på Mariedalsgatan.
Ett annat initialt problem för ledningen var att det fanns alltför få
förskollärare som kunde handleda lärarkandidaterna under deras praktik. Detta hade framkommit genom överläggningar med företrädare
för Borås kommun, men också genom en kartläggning som gjordes av
Brita-Lena Öman. Hon besökte olika förskolor och samtalade med de få
förskollärare som fanns för att få vetskap om deras intresse av att handleda.
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Efter kartläggningen av hur många förskollärare som kunde vara
handledare beslutade rektor i samråd med Skolöverstyrelsen att anordna
en handledarkurs. Kursen genomfördes med stöd och hjälp av erfarna
lärare från förskollärarutbildningen i Göteborg under hösten 1965. Våren
1966 fanns det utbildade handledare för mellan en och fyra lärarkandidater per praktiktillfälle.
Skolöverstyrelsen beslutade om förskollärarutbildningarnas kursplaner, ämnen och antal timmar i varje ämne samt om vilken kurslitteratur
som skulle användas. Dit fick man vända sig om man ville göra förändringar vad gällde organisation och litteratur. Däremot fanns det möjligheter för lärarna att gemensamt enas om vilka förhållningssätt de skulle
ha till barn och deras lärande och fostran men också till den egna undervisningen. Att det förhöll sig så framgår i en artikel i Borås Tidning där
seminarielärare Brita-Lena Öman intervjuas och ger uttryck för följande:
”Vi ger inte lärarkandidaterna några recept på hur en barnstuga skall skötas. I stället försöker vi ge dem så goda kunskaper som möjligt om barn och deras psyke, att
de själva kan skapa riktiga miljöer för barnen att utvecklas i.”
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Brita-Lena Öman
inför en klass.

Organisationen innebar också att Skolöverstyrelsen skulle tillfrågas
vad gällde inköp, elevernas praktik eller om man ville förändra något i
utbildningen. Problemet med den initiala bristen på handledare medförde att rektor anhöll om att få frångå utbildningens uppläggning så som
Skolöverstyrelsen beslutat, vilket godkändes. Förändringen innebar att
höstterminen 1965 bestod av teoretiska studier och vårterminen 1966
av praktik på olika förskolor. Av arkivdokument framgår att rektor var
tvungen att improvisera organisationen även vid ett flertal andra tillfällen. Som exempel kan nämnas ett behov av att ersätta handledd praktik
med något annat, eftersom det var brist på praktikplatser med utbildade
handledare. Rektor Hammar utformade tillsammans med en kollega från
ett annat förskoleseminarium ett sätt att ersätta en praktikperiod med
så kallade auskultationer. Det innebar att fyra studerande kunde vara på
en praktikplats samtidigt. En praktikperiod kunde därmed ersättas av 17
veckors auskultation på olika institutionsformer: sex veckor på daghem,
fem veckor på lekskola, fyra veckor på lågstadium och två veckor på specialinstitutioner. Den sistnämnda perioden kunde även ersättas med studiebesök på olika samhällsinstitutioner. Utbildningen i Borås avvek alltså
en del från den modell som var beslutad av Skolöverstyrelsen.
Studentinflytande främjades från början, en utbildningsnämnd med
rektor som ordförande och representanter för lärare, lärarkandidater och
handledare inrättades under den första terminen. Utbildningsnämnden
sammanträdde några gånger per termin för att diskutera utbildningens
uppläggning. Dessutom inrättades ett terminsråd för varje årskurs där lärare och lärarkandidater ingick. Av ett protokoll framgår att de studerande
upplevde osäkerhet vid rättningen av de individuella proven och därför
önskade att alla prov skulle kodas. De studerande ville vara anonyma vid
rättandet – något som kan ses som en djärv framställan. Ett annat exempel gällde att undervisningen i vissa ämnen gick i för snabb takt, det var
svårt att hinna anteckna, studenterna bad att lärarna skulle sakta in på sin
talhastighet.
Schemat 1965 var fullt av aktiviteter mellan klockan 8.15 och 16.40.
De flesta lärarkandidater bodde i Borås eller dess närhet och det innebar att lärarkandidaterna umgicks med varandra på kvällarna, både för
att studera tillsammans, men också för att roa sig. Det ledde till en stark
gemenskap och studerandegrupperna byggde upp ett flertal regelbundet
återkommande aktiviteter.
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Politiskt fanns ett stort intresse för att utveckla barnsomsorgen. Detta
visade sig genom tillsättningen av 1968 års Barnstugeutredning. 1971 gav
utredningen ut en diskussionspromemoria som genast användes som
kurslitteratur i utbildningen. Barnstugeutredningen och dess resultat
fick stort inflytande på de svenska förskollärarutbildningarna och de två
betänkandena Förskolan 1 och 2 (sou 1972:26 och 27) kom att utgöra
kurslitteratur inom förskollärarutbildningen under flera år.
Utredningens resultat och slutsatser ledde till ny lagstiftning på området
och Socialstyrelsen fick i uppdrag att implementera slutsatserna. På regeringens uppdrag startades vid detta tillfälle flera försöksverksamheter varav
två var knutna till Borås. Lydia Rättö-Nilsson deltog genom att utarbeta
metoder och material att användas i flerspråkiga barngrupper. Brita-Lena
Öman deltog i olika utvärderingsuppdrag vad gällde nya verksamheter.
Ett annat resultat av Barnstugeutredningen var ett antal Arbetsplaner
som fick betydelse för innehåll och utveckling både i utbildningen och i
förskolorna. Till följd av detta hade en stor del av utbildningens kurslitteratur under många år anknytning till Barnstugeutredningen.
Av Barnstugeutredningens förslag framgick att förskolans program och
utbildning skulle förankras i ett vetenskapligt tänkande, vilket i sin tur skulle omvandlas till ett pedagogiskt handlande. En dialogpedagogisk modell
framhölls som något att arbeta efter. Enligt modellen sågs individen som
aktiv och någon som själv vill söka erfarenheter och kunskap. Detta var ett
synsätt som talade emot tidigare pedagogiska idéer, vilka byggde på Arnold
Gesells forskning där barnets mognad skulle inväntas och stimuleras.
I statens offentliga utredning Utbildning i samspel (sou 1975:67) presenterades idéer om hur utbildningen till förskollärare skulle organiseras
och bedrivas. Där framkom att den nya utbildningen skulle organiseras i
projekt med starka inslag av fältstudier som sedan skulle bearbetas utifrån
olika praktiska och teoretiska synvinklar. Barnstugeutredningen gav förskolans arbetssätt både teoretiska och praktiska referenser. De studerande
skulle, i enlighet med utredningens intentioner, ha stort inflytande på
och ansvar för sin egen utbildning.
En ny inriktning och en ny tid – inträde i högskolan
Förskollärarutbildningen blev genom 1977 års högskolereform en del
av högskoleväsendet och bildade en egen institution inom Högskolan
i Borås, Institutionen för förskollärarutbildning. Utbildningen fick en
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Lydia Rättö-Nilsson.

ny huvudman, Universitets- och Högskoleämbetet, uhä, som hade en
särskild avdelning med ansvar för förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. Enligt högskolereformen skulle utbildningen vila på vetenskaplig grund, vara forskningsanknuten och studenterna skulle skolas i kritiskt tänkande. Utbildningen fick därmed akademisk status, vilket också
ställde nya krav på lärarna som behövde fortbilda sig för att få en vetenskaplig skolning. Flera lärare påbörjade studier i de ämnen som ansågs
relevanta; psykologi, pedagogik och sociologi. Målet var att allt eftersom
uppnå olika akademiska nivåer, dels för att få mer kunnande, men också
för att få ökad status.
Utbildningen förlängdes med en termin, kravet på förpraktik togs
bort och ersattes av introduktionspraktik under den första terminen. De
tidigare detaljerade kursplanerna ersattes med en central utbildningsplan,
fastställd av uhä. Av utbildningsplanen framgick vilka olika ämnesblock som skulle ingå i utbildningen; kommunikation, omvärldsorientering, pedagogik och praktik. För att behålla helhetssynen på förskolans
verksamhet skulle alla ämnesblocken ingå i alla kurser. Planen föreskrev
också att man skulle arbeta med ett aktivt kunskapssökande och ha ett
problemorienterat arbetssätt. Med den centrala planen som underlag
skulle varje högskola själv utarbeta en lokal plan som mer detaljerat styrde utbildningen. Kurslitteraturens omfång ökade medan den lärarledda
undervisningen minskade. Den praktiska utbildningen ändrade karaktär,
vilket de studerande var kritiska mot. Ersättningen för praktikplatser gick
inte längre direkt som arvode till handledaren, utan överfördes till kommunen som också hade ansvaret för att ställa ett antal institutioner till
förfogande för praktik.
Varje termin omfattade 20 poäng och bestod av en eller flera delkurser
där kursansvarig lärare hade ansvar för att följa upp varje students totala
resultat. Indelningen i delkurser innebar också ett utökat antal examinationstillfällen, vilket påverkade både lärares och studenters arbetssituation.
Den nya organisationen innebar att varje högskola skulle ledas av en
egen Högskolestyrelse. De olika utbildningarna fick gemensamma ramverk att rätta sig efter. Högskolestyrelsen i Borås bestod vid denna tidpunkt av lokalt förankrade politiker, lärare, studerande och administrativ
personal. Varje utbildning hade därtill en egen Linjenämnd och en egen
Institutionsstyrelse. I dessa olika beslutsorgan ingick både lärarkandidater
och lärare och i Linjenämnden även fackligt aktiva personer. Syftet med
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de olika sammansättningarna var att det omgivande samhället skulle ha
inflytande över utbildningarnas innehåll och uppläggning. I samband
med övergången till högskola byttes beteckningen lärarkandidat till studerande. Ledare för varje institution var en prefekt, rektor var ledare för
hela högskolan.
1980 kompletterades förskollärarutbildningen i Borås med en fritidspedagogutbildning och institutionen bytte namn till Institutionen för
förskollärar- och fritidspedagogutbildning. Samtidigt förlängdes båda
utbildningarna till 100 poäng, det vill säga två och ett halvt år. Vidare
erbjöds en förkortad förskollärarutbildning om 50 alternativt 80 poäng
samt en tvåspråkig utbildning för förskollärare i svenska/finska (en följd
av Barnstugeutredningen) i vilken ingick möjligheter att göra sin praktik
i Finland. Antalet studerande vid institutionen växte.
Under samma period startades ett antal utvecklingsarbeten, bland
annat ett samarbete med Bibliotekshögskolan om barn och böcker.
Under början av 1980-talet genomfördes också ett antal kurser för forskningsanknytning av grundutbildningen. Ett mindre forskningsprojekt i
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Förskollärarutbildningens lokaler
fanns i Siriushuset
på Österlånggatan 69.

samarbete mellan lärare på förskollärarutbildningen och Bibliotekarieutbildningen handlade om lässtimulering i förskolan.
Sommaren 1982 flyttade förskollärarutbildningen från Österlånggatan 69 till Allégatan 1 och kvarteret Balder vilket både studenter och
lärare länge hade sett fram emot, eftersom det skulle ge ytterligare möjligheter till samarbete och utveckling av undervisningen. Dessutom fick
man tillgång till nya och ändamålsenliga lokaler.

Nästa sida:
Studentkårens
skrivelse till Lena
Hjelm Wallén.

Katastrofen närmar sig
Bara ett år efter inflyttning i kvarteret Balder inträffade det ofattbara. I
oktober 1983 fick personalen kännedom om regeringens besparingsproposition, vilken innebar att förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna vid Högskolan i Borås skulle avvecklas från och med läsåret 1984/85.
Både studenter och lärare på institutionen bad högskolans ledning om
information. Det visade sig då att ledningen för högskolan avlagt ett löfte
om att ”hålla informationen om nedläggningen hemlig”. Regeringen
menade att det utbildades för många förskollärare. Alla tidigare neddragningar enligt osthyvelprincipen hade inte haft avsedd effekt och därför
skulle nu hela utbildningar bort. Propositionen förordade nedläggning
av utbildningar på de orter där det inte fanns ett samarbete mellan förskollärar- och grundskollärarutbildningar. Intressant i sammanhanget
var att uhä inte höll med regeringen utan föredrog osthyvelprincipen
och dessutom föreslog nedläggning av andra utbildningar än dem som
propositionen hade på förslag. Beskedet gjorde alla berörda både rasande
och förtvivlade och en intensiv aktivitet mot nedläggningshotet startade,
både bland anställda och studenter vid högskolan. Även ledamöter i Högskolestyrelsen och lokala politiker i Borås och övriga Sjuhäradsbygden
engagerade sig.
Studenterna kallade till kårmöte där de bildade olika arbetsgrupper
i syfte att på ett effektivt och metodiskt sätt protestera mot nedläggningsförslaget. Studenterna uppvaktade också utbildningsminister Lena
Hjelm Wallén med en rad argument för att behålla utbildningen i Borås.
Vid institutionen bildades också en arbetsgrupp med uppdrag att motarbeta förslaget som innebar att 350 utbildningsplatser och 30 tjänster
skulle försvinna, en fjärdedel av högskolans verksamhet. Kommunpolitiker vädjade till stasminsiter Olof Palme, riksdagsmän skrev motioner i
ärendet och landshövdingen tillskrev regeringen och vädjade om bevaran20
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de av utbildningsplatserna. Högskolan bjöd in utbildningsministern och
statsministern men ingen kom och lyssnade på argumenten. Då utbildningsministern skulle inviga den nya högskolan i Skövde reste studenter
och lärare i ett extrainsatt tåg dit för att med plakat och sång och appeller
försöka övertyga ministern att ändra sitt förslag om nedläggning. Efter
det gjorde politiker, lärare och studenter gemensam sak och uppvaktade riksdagens utbildningsutskott med alla de argument som talade för
ett bevarande av utbildningsplatserna, dessutom utvecklades samarbete
med övriga utsatta lärosäten. En demonstration genomfördes mellan Sergels Torg och Riksdagshuset där listor med flera hundra undertecknare
överlämnades till utbildningsutskottets ordförande med en vädjan om att
inte genomföra förslaget. Den hårda kampen visade sig dock vara förgäves,
den 12 april 1984 kom beslutet om nedläggning.
De studerande som hade påbörjat sin utbildning i Borås fick slutföra
densamma, men det blev alltmer ödsligt i korridorerna och de fina lokalerna tömdes snabbt på det sjudande studentlivet och den stora kreativitet som präglat utbildningen. Samtliga lärare varslades om uppsägning,
förutom två som var anställda med sk konstitutorial, det vill säga de var
inte uppsägningsbara. Trygghetsrådet blev inkopplat och en omställningsgrupp inrättades med uppgift att hjälpa till med att finna nya och likvärdiga
arbeten för de uppsagda lärarna. Många for mycket illa under avvecklingsperioden. Några fick andra arbetsuppgifter på högskolan, andra fick erbjudande om arbete vid förskollärarutbildningen vid Göteborgs Universitet,
gu, och ytterligare andra valde att gå ut på den öppna arbetsmarknaden.
Återkomsten
Endast några år efter nedläggningen förändrades arbetsmarknaden för
förskollärare. Barnomsorgen hade fortsatt att byggas ut och efterfrågan
på förskollärare ökade, inte minst i Sjuhäradsbygden. Högskolan föreslog
att gu skulle utlokalisera delar av sin förskollärarutbildning till Borås
som stod med tomma, specialanpassade lokaler och som dessutom hade
tillgång till handledare på fältet. Därtill fanns ett antal lärare vid utbildningen i Göteborg som bodde i Borås med omnejd, vilket bedömdes vara
ett gott argument för utlokaliseringen. Argumenten vann gehör och hösten 1988 startade en utlokaliserad förskollärarutbildning för 30 nybörjare.
Söktrycket var sju studenter per plats, vilket medförde att ytterligare 30
studenter antogs våren 1989.
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Det stora intresset från studenter som ville bli förskollärare plus utlokaliseringen väckte förhoppningar bland tidigare anställda att kunna anordna
utbildning i egen regi i Borås. Socialcheferna i Sjuhäradsbygdens kommuner skrev återigen till regeringen om behovet av förskollärare och därmed
vikten av en förskollärarutbildning i Borås. Regeringen var till en början
kallsinnig. Ett intensivt lobbyarbete, lett av landshövding Göte Fridh,
ledde dock till ett positivt resultat. Hemställan var att starta en 100-poängsutbildning för 60 nybörjare tillsammans med en 50-poängsutbildning för
barnskötare till förskollärare. Utbildningsutskottet föreslog riksdagen att
ge Högskolan i Borås uppdrag att från hösten 1990 ge förskollärarutbildning i egen regi. Tiden mellan beslut och kursstart var mycket kort och
processen med att rekrytera såväl studenter som personal blev intensiv. Det
skulle också hinnas med att skriva utbildningsplan, inrätta linjenämnd och
skapa en ledningsfunktion med tillhörande administration.
Beslutet om att utbildningen åter skulle starta möttes av jubel. Att
rekrytera personal visade sig inte vara svårt. Tidigare anställda lärare
ringde och erbjöd sina tjänster och de som varit omplacerade på andra
uppgifter inom högskolan alternativt på andra lärosäten kunde snabbt
komma tillbaka. Det senare gällde även administrativ personal. Den stora
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I maj 1982 stod
Högskolan i Borås
nya komplex i kvarteret Balder i Borås
klart. Dit flyttade
förskollärarutbildningen samma
sommar.

svårigheten var att hinna utrusta specialsalarna igen, då all utrustning till
stor del hade försvunnit under de år som utbildningen legat nere. Den 23
mars 1990 fattade Högskolestyrelsen beslut om att inrätta Institutionen
för pedagogik och Monica Hammarnäs utsågs till prefekt.
De 60 studenter som började utbildningen hösten 1990 blev av naturliga skäl någon form av ”försökskaniner” i en utbildning som snabbt
arbetades fram utifrån de direktiv som fanns. I det utvecklingsarbete
som följde var studenterna själva mycket aktiva och den avdelning inom
studentkåren som bildades var mycket delaktig i utbildningen. En viktig
fråga under de första åren var utvärderingsrutiner, både hur utvärderingar skulle genomföras och hur resultatet skulle användas. De lärare som
ingick i kurslagen skulle utforma, genomföra och följa upp kursvärderingarna, föreslå förändringar till nästa gång kursen skulle gå och göra
resultaten tillgängliga för kommande arbetslags kursplaneringar.
Snart kom krav på utbyggnad av utbildningen, både för antalet platser
i den ordinarie utbildningen och för en förkortad utbildning för yrkesverksamma barnskötare. Hösten 1992 startade en 50-poängsutbildning
med 30 platser och hösten 1993 utökades den ordinarie utbildningen med
ytterligare 30 platser. Samtidigt var efterfrågan på uppdragsutbildningar
mycket stor, både stadsdelen Tynnered i Göteborg och Vara kommun
köpte 50-poängsutbildningar för att utbilda barnskötare till förskollärare.
Ny examensordning
Innehållsmässigt var skillnaderna mellan 80-talets och 90-talets utbildningar inte så stora men 1993 kom en ny examensordning för Barn- och
ungdomspedagogisk examen och från läsåret 1993-1994 utökades utbildningen med en sjätte termin och utbildningen kom att omfatta 120 poäng.
Samtidigt ökade antalet platser till 90 nybörjare per år.
Arbetssättet genomgick förändringar, riktlinjerna gick mot ett alltmer
vetenskapligt förhållningssätt. Förlängningen av utbildningen innebar
bland annat ett krav på att studenterna skulle skriva ett examensarbete.
Det innebar också krav på att lärarna skulle ha akademiska poäng i de
ämnen de undervisade i.
Forskning som under denna tid var relevant för förskollärarutbildningen rörde barns lek, hur barn lär, små barns kompetens och tidigare
skolstart. Forsknings- och utvecklingsarbete, där studenterna medverkade, bedrevs i högre utsträckning än tidigare. De förändrade kraven
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medförde ett behov av att knyta en vetenskaplig ledare till institutionen.
Gunni Kärrby blev den som anställdes och institutionen fick genom
henne tillgång till ett stort nationellt och internationellt forskningsnätverk. Hon blev ett stort stöd för lärarna och inspirerade flera att starta olika utvecklingsprojekt och att skriva läroböcker. I maj 2001 utsågs
Gunni Kärrby till institutionens första professor.
Det vetenskapliga förhållningssättet syntes också mer i utbildningens
innehåll där vetenskapligt tänkesätt och vetenskaplig metod fick större utrymme. Det påverkade också ämnesinnehållet på så sätt att redovisningar och rapporter skulle utformas efter vedertagna vetenskapliga
mönster. I lärarnas arbete ingick implicit att stötta studenternas förmåga
att koppla sina teoretiska kunskaper till praktisk handling. Didaktikens
vad, hur och varför fick en tydligare plats inom utbildningen.
Från och med den nya examensordningen 1993 blev utbildningens
omfattning poängmässigt större, men den lärarledda tiden sjönk successivt
under nästan hela 90-talet. Detta innebar för studenterna mer självstudier,
utökade litteraturkurser och fler redovisningar. Även om föreläsningar
och lektioner inte på något sätt upphörde, ändrade de karaktär, den lärarledda tiden användes mer till introduktion, handledning, seminarier och
examinationer. Ändringen i examensordningen innebar också att det som
tidigare kallades specialarbete nu blev ett examensarbete. Specialarbetet
hade också haft krav på vetenskaplighet och redovisats vid ett seminarium,
men kraven på examensarbetets vetenskapliga nivå blev högre och den
skriftliga rapporten skulle följa vetenskaplig praxis samt försvaras vid ett
seminarium med opponenter och examinator närvarande.
Samarbete mellan förskola och skola var mycket aktuellt under denna
tid och hösten 1992 startade en fristående kurs med fokus på så kallad
flexibel skolstart och sexåringars skolstart. Kursen, som var populär och
genomfördes i flera omgångar, samlade både förskollärare och grundskollärare. Samtidigt genomfördes ett antal utvecklingsarbeten på skolor med
så kallad integrerad verksamhet. Projekten leddes av lärare från institutionen och resulterade i både magisteruppsatser och läroböcker, ett arbete
som upplevdes både stimulerande och utvecklande. Projekten kom att ha
stor inverkan på den här nedan beskrivna integrerade utbildningen, som
omfattade både blivande förskollärare och grundskollärare. Ytterligare
projekt som var knutet till förskollärarutbildningen var Räkna med textil
som leddes av Susanne Björkdahl Ordell.
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”Skolan möter
förskolan och
fritidshemmet”
är en av Gunni
Kärrbys läroböcker.

Under början av 1990-talet ökade institutionens internationella kontakter och samarbete utvecklades inom såväl nordiska, Nordplus, som
europeiska nätverk, Erasmus. Institutionen var under en lång period
ansvarig för arbetet inom Nordplusnätverket.
Integrerad lärarutbildning i Borås
1995 erhöll Högskolan i Borås examensrätt för grundskollärarutbildning, ett beslut som kom att påverka förskollärarutbildningen i grunden.
Under tidigt nittiotal hade institutionen anlitat filosofie doktor Mikael
Alexandersson vid gu för att, i samarbete med institutionens lärare, utarbeta ett förslag till integrerad lärarutbildning. Förslaget vann gehör hos
statsmakterna 1995.
Efter ett intensivt planeringsarbete startade den första integrerade
utbildningen hösten 1997 med studenter från Barn- och ungdomspedagogiskt program och Grundskollärarutbildning 1–7, sv/so och ma/no.
Integreringen av utbildningen innebar att undervisning i klasser byttes
mot föreläsningar i storgrupp med upp till 120 studenter och betydligt
mer studentaktivt arbete i grupp med och utan handledning. Innehållet i
förskollärarutbildningen var detsamma, men i och med integreringen fick
olika inslag olika stort utrymme och status. Samtidigt minskade intaget av
antalet studenter till Barn- och ungdomspedagogiskt program till 60 till
förmån för Grundskollärarutbildningen.
Den integrerade utbildningen skulle ha gemensamma ideologiska
utgångspunkter och många lärare menade att en integrerad lärarutbildning där blivande förskollärare och grundskollärare läser tillsammans var
en modell som syftade framåt. Modellen låg också i linje med dåvarande
politiska strömningar med förslag om flexibel skolstart, det vill säga att
sexåringarna skulle kunna börja skolan vid olika tidpunkter.
Alla kurser behövde inte nyproduceras, flera av kurserna i förskollärarutbildningen kunde användas som de var. Ett stort antal kurser skulle
”samläsas”, det vill säga både förskollärarstudenter och grundskollärarstudenter läste samma kurser eftersom de hade ett innehåll som passade båda
utbildningarna.
Utbildningen präglades under de här åren av nybyggaranda. Såväl lärare som studenter deltog aktivt för att göra den integrerade utbildningen
till en utbildning med hög kvalitet där barnet/eleven alltid skulle vara i
centrum i den kommande yrkesutövningen. Lärare från verksamheten,
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förskollärare och grundskollärare, involverades också i planeringsarbetet.
Det var en arbetsam men rolig tid!
Möjlighet att följa utvecklingen i den nya integrerade utbildningen
över tid gavs genom forskningsmedel som erhölls från både Vetenskapsrådet och Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad. Forskningsprojektet
fick namnet Lära till lärare och leddes av professor Solveig Hägglund, GU.
Detta projekt knöts sedermera till ett projekt som leddes av Skolverket
där fokus var riktat mot flexibel skolstart. I det projektet medverkade
också forskare från Uppsala och Karlstad universitet.
Ett inslag i den nya integrerade utbildningen var användandet av
yrkesdagbok där studenterna dokumenterade sin yrkesutveckling och
reflekterade över läraryrkets olika dilemman. Dagboksanteckningarna
användes som underlag i seminarier och i en nystartad mentorsverksamhet, där studenterna i seminarieform mötte en förskollärare/lärare från
fältet och diskuterade yrkesrollen, utan krav på bedömning. Dessa inslag
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i utbildningen utgjorde ett utvecklingsprojekt med medel från Rådet för
högre utbildning.
Ny integrerad lärarutbildning i Borås
Den lokalt inrättade integrerade utbildningen hann bara bedrivas i tre år
innan riksdagen hösten 2000 beslöt att en ny lärarutbildning skulle utformas vid lärosätena. Den skulle starta hösten 2001. Med utgångspunkt i
propositionen En förnyad lärarutbildning 1999/2000:135 skulle den nya
utbildningen skrivas fram. Återigen blev det bråttom. På mindre än ett
halvår skulle en ny utbildningsplan och nya kursplaner tas fram, samtidigt
som den pågående utbildningen genomfördes. Institutionen för pedagogik hade stora fördelar av att ganska nyligen ha startat en integrerad
lärarutbildning då Lärarutbildningskommitténs betänkande i stora delar
överensstämde med grundtankarna bakom den lokalt etablerade utbildningen.
All lärarutbildning, från förskola till gymnasium, innehöll i den så
kallade Nya lärarutbildningen en gemensam kärna, omfattande 60 poäng
och benämnt Allmänt utbildningsområde. Denna del omfattade områden som lärande och utveckling, jämställdhet och mångfaldsperspektiv,
demokrati, ansvar, etik, specialpedagogik, yrkesrollen och dess förhållningssätt. Utöver Allmänt utbildningsområde skulle studenterna välja
inriktning/-ar och specialisering. De studenter som ville arbeta med
yngre barn (skillnad mellan förskola och grundskola fanns formellt inte)
valde en inriktning och två specialiseringar, de som valde inriktning mot
äldre barn eller gymnasium läste två inriktningar och två specialiseringar.
Inriktningarna skulle, enligt riksdagsbeslutet, ha fokus på tema/område
och inte på specifikt ämne. I praktiken blev det ändå många inriktningar
mot ämnen såsom matematik, svenska och så vidare. I Borås skapades,
trots att betänkandet avrådde från det, en inriktning direkt mot förskolan, vilket inte sågs med blida ögon av övriga lärarutbildningssverige.
Meningen med den nya lärarutbildningen var ju att de nya lärarna skulle
kunna vara verksamma både i förskola och grundskolans tidigare år. Efter
bara ett år ändrades synen och Borås inriktning specifikt mot förskolan
framställdes som en förebild i landet.
Riksdagsbeslutet avseende den Nya lärarutbildningen innebar också
en förändrad syn på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.
Benämningen praktik fick lämna plats för verksamhetsförlagda studier,
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vfu, och handledarna skulle ha samma status som lärarna på högskolan,
en förändringsprocess som ännu inte nått målet. Genom övergången till
vfu ändrades också synsättet på dessa studier. Från att ha haft en modellärande ansats, där handledaren är modell för ”det rätta”, ändrades synsättet till att vfu:n skulle vara en arena där studenterna hämtade problem/
situationer som bearbetades teoretiskt och där handledaren skulle utgöra
en diskussionspartner och mentor mer än en modell.
Åren efter det dramatiska och hastiga införandet av en ny lärarutbildning innebar mycket arbete och möda för lärarna vid institutionen.
Gamla vedertagna föreställningar raserades och förskollärarutbildningens grundsyn på lärande och förhållningssättet till barnet utgjorde ofta
den goda förebilden för övriga inriktningar. Innan de första studenterna
hunnit ta sig igenom den Nya lärarutbildningen knackade nya reformer
på dörren. All högre utbildning i hela Europa stod inför en implementeringsprocess som i viss mån pågår än i dag. 2005 fattade Europas utbildningsministrar beslut om Bolognaprocessen som skulle ge studenter möjlighet att verka på den europeiska arbetsmarknaden men också att kunna
förflytta sig mellan utbildningsorter över nationsgränserna med hjälp
av transparens och likriktning i uppbyggnad och bedömning av högre
utbildning. 2007 var Bolognaprocessen ett faktum och implementeringsarbetet med omformulering av mål, arbetsformer och examinationsformer låg på topp. Bolognaprocessen skulle varit färdigimplementerad 2010,
men fortfarande pågår processen runtom i Europa och nya beslut fattas
vid ministermöten vartannat år. Det i viss mån nya sättet att fokusera på
studenternas måluppfyllelse påverkade också Regeringens arbete med att
utforma nästa lärarutbildningsreform. Den genomfördes 2011, 10 år efter
införandet av den integrerade där studenterna erhöll Lärarexamen med
inriktning mot… I den nya utbildningen, som är den pågående, erhåller
studenterna Förskollärarexamen igen. Den utbildningen beskrivs i sista
kapitlet i denna minnesdokumentation över förskollärarutbildningens
50 år i Borås.

60-talet
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Anngerd Lönn Svensson

Student
1968–1970

”Vad alla barn behöver är en pall,
en boll och en nalle, det räcker till de flesta lekar,
resten finns att hämta ute.”

A

tt få skriva om min förskollärarutbildning som pågick för fyrtiofem år sedan har varit en fantastisk minnesresa. Med på den resan
har varit dels några klasskamrater (tack Inger, Eva och Eva!), dels min
gamla lärare, mentor och vän Ingrid Ahlstrand. Att samtala om två av
mitt livs bästa studieår har väckt det ena minnet efter det andra, jag har
nog inte förrän nu insett hur mycket dessa har präglat mina senare studieoch yrkesval. Det var en fantastisk tid!

Antagning
Ett långt yrkesliv inom olika former av utbildning startade när jag som
18-åring började på förskoleseminariet i Borås. Den 26 augusti 1968 steg
jag med fjärilar i magen in i gamla Siriusskolans aula, belägen på Österlånggatan 69 i Borås. Min årskull var den fjärde i ordningen i Borås. Alla
blev uppropade, vi var två klasser med 30 lärarkandidater i varje, jag placerades i klass 1b och jag var yngst i klassen. Vår klass fick Brita-Lena Öman
som klassföreståndare och hon kom att påverka min framtida karriär
mycket mer än hon den dagen kunde ana.
Vår allra första uppgift på utbildningen var att skriva en liten berättelse på temat ”Varför jag vill bli förskollärare”. Vi fick varsitt kuvert med
våra namn på och dessa samlades in. En lätt uppgift, i alla fall för mig.
Redan i realskolan var jag övertygad om att jag ville bli förskollärare. Som
barn hade jag ofta lånat småbarn att passa och jag blev överlycklig när jag
som tioåring fick en lillasyster. Efter realskolan var jag inte särskilt pigg
på att börja gymnasiet, men mina föräldrar stod på sig. Jag skulle ta studenten, om inte annat för att mina föräldrar inte hade fått möjligheten
att studera. Nu blev det ingen studentexamen för min del, jag fick barn
innan jag blev klar. Många olyckskorpar trodde att detta var slutet på
mina studier, men det blev faktiskt inte till min nackdel, snarare tvärtom;
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jag ville fortsätta att läsa till förskollärare och jag sparade i realiteten ett
år genom att sluta till jul i andra ring. Om jag hade gått klart gymnasiet
hade jag fyllt 19 år på hösten, det vill säga vid samma tidpunkt som jag nu
började seminariet. Förskollärarutbildningen omfattade två år, men för
att kunna söka måste man vara minst nitton år samma år man började.
För att kunna söka krävdes dessutom nästan ett helt års förberedande
praktik; två månaders spädbarnspraktik, fyra månader familjepraktik och
fyra månaders praktik i en lekskola eller ett daghem. Gymnasiekompetens var alltså inte obligatoriskt. Jag lyckades pussla ihop min situation
och kom in första gången jag sökte, det vill säga på hösten samma år jag
skulle fylla 19 år. Min förskolepraktik genomförde jag under min graviditet på Montessorilekskolan, Hemgården i Borås. Att jag valde en privat
lekskola med specialpedagogisk inriktning var inget pedagogiskt medvetet val, det berodde enbart på att där fick man som praktikant 200 kronor
i månaden, kommunala lekskolor betalade bara 100 kronor. Som nygift
med ett litet barn behövdes varje krona. När min dotter var född kunde
min barnledighet räknas som spädbarns- och familjepraktik och jag hann
alltså få tillräckligt lång praktik lagom till att ansökningstiden gick ut.
En äldre kamrat som senare blev min fadder på seminariet (de äldre
lärarkandidaterna var faddrar åt nästa årskull) hade skrämt mig om att
man måste genomföra inträdesprov i instrumentalmusik för att komma
in på utbildningen, men det var tack och lov borttaget när jag blev antagen. Vi var däremot tvungna att spela antingen blockflöjt, gitarr eller
piano under utbildningstiden. Jag minns mina pianolektioner med den
tålmodige Hugo.
60-talets utbildning
1960-talet var ett händelserikt decennium, John F. Kennedy och Martin Luther King mördades, första människan gick på månen, högertrafik
infördes i Sverige, Beatles slog igenom och 68-vänstern etablerades. Mitt
antagningsår, 1968, var ett år då studenter revolutionerade, hippiekulturen frodades och politiska frågor stod högt i kurs. Inne på förskoleseminariet märktes emellertid inte särskilt mycket av detta. Vi nyblivna
lärarkandidater hörde talas om andra utbildningar som startade med ett
par veckor i kaos; ”Vad vill ni läsa?” ”Hur ska vi planera?” men på vår
utbildning var det ordning och reda. Vi hade ordentliga scheman, tydliga
listor över vad vi skulle läsa och Gulli som höll ordning på all administra34

tion. Vår högt värderade rektor John Hammar höll ett vakande öga över
det mesta i utbildningen, både den teoretiska och den praktiska.
Man kan tycka att vi blev omhuldade, vilket kanske är sant om man ser
till all den tid vi hade tillsammans med våra lärare och att vi hörde till en
klass med en egen klassföreståndare. Vi fick däremot ta stort eget ansvar
för vår utbildning, för skolans material och lokaler.
Under det första året hade vi möjlighet att kunna köpa lunch på skolan, men det upphörde under andra året. Det fanns ett välutrustat kök
som vi senare fick tillträde till och kunde utnyttja till olika traditionsbundna aktiviteter, till exempel runt jul eller andra högtider.
Vi uppmuntrades och respekterades i djupgående diskussioner som
öppnade en ny värld för många av oss. Särskilt vår klassföreståndare utmanade oss ofta, med i våra öron radikala påståenden. Hon placerade oss och
förskolan i samhället, inte bara i vårt tidigare gulliga familjeflicksamhälle.
Vi var med den tidens mått vuxna, i åldrarna mellan 18 och 28 år, i
min klass var vi dessutom två som hade egna barn och i parallellklassen
fanns ytterligare en mamma. Vi var emellertid inte betraktade som vuxna
av riktigt alla. Kungliga Skolöverstyrelsen var huvudman för utbildningen och jag minns när det skulle vara tillsynsbesök. Min klass skulle
få besök under en musiklektion och vi blev noga tillsagda att sköta oss.
Musikläraren ville att vi skulle träna och sjunga stämsång för att visa vår
förträfflighet, vi tyckte inte att repertoaren var särskilt intressant eller
anpassad till vår framtida yrkesverksamhet. När inspektören anlände
dristade sig någon i klassen att föreslå en annan sång. Om blickar kunnat döda … Musikläraren kunde inte annat än gå oss till mötes, men
lektionen efter fick vi en skrapa som hette duga. Att ifrågasätta henne
inför inspektören var oförlåtligt. Jag kan fortfarande inte höra Plocka
vill jag skogsviol utan att höra min andrastämma ”plooocka, plooocka,
plocka vill jag skogsviol” med en rysning av obehag! Detta lilla uppror
var dock en västanfläkt jämfört med studentrevolutioner på andra ställen, men det upplevdes nog som en liten revolution, av musikläraren.
Mina tidigare erfarenheter av barnomsorg var minimala, jag hade själv
gått i kindergarten, det vill säga lekskola, och hade aldrig ens varit inne på
ett daghem när jag började min utbildning. Min mamma hade alltid varit
hemmafru. Barnkrubborna, eller daghemmen som jag fick lära mig att de
hette, trodde jag var mest för ensamma mammor eller familjer där mamman tyvärr måste arbeta. Detta var nog den gängse uppfattningen bland
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oss lärarkandidater, de allra flesta tillhörde en medelklass. Vi var representanter för borgarskapets döttrar, för att använda 68-vänsterns uttryck.
Under 1960-talets början fanns det fler lekskolor än daghem i Borås,
även om utbyggnaden av daghemsverksamheten skedde med stor hastighet. Min egen dotter gick aldrig på daghem, det var många som behövde
praktik i barnfamiljer så vi hade en barnflicka första året jag studerade,
sedan var hon hos en dagmamma och gick på lekskola. Inte heller min
son, som föddes 1971, fick gå på daghem, han hade också barnflicka och
dagmamma. Jag ville inte ha mina egna barn på daghem före tre års ålder
och jag utbildade mig till förskollärare!
Erfarenheter från praktiken (dåtidens VFU)
Utbildningen bestod ungefär till hälften av praktik. Varje termin var
indelad i två perioder och under första terminens första hälft läste vi teori
och därefter var vi ute i praktik fyra dagar i veckan. Varje måndag var vi
inne på seminariet och hade uppföljning av praktikuppgifter mm. Andra
terminen var likadan, förutom att praktikperioden bestod av auskultation och barnobservationer. Andra läsåret var schemat omvänt, det vill
säga vi startade med praktik och avslutade med teori varje termin. Under
min studietid infördes att vi fick auskultera på olika praktikställen i stället
för att ha handledd praktik. Detta var från början en nödlösning för att
det inte fanns tillräckligt antal platser med kvalificerade handledare, men
varianten blev riktigt lyckad; vi fick se fler ställen och fler personer i arbete.
Den enda nackdelen var att vi var lite passiva. Att auskultera betydde att
vi fick sitta och iaktta barn och vuxna, samt noga notera allt vad vi såg,
samtidigt som vi försökte ingå i tapeterna för att inte störa verksamheten
eller påverka barnen som vi observerade. Då var det lätt att skriva lite för
kritiska kommentarer om personalen. Vi visste ju efter en termins studier
hur vi skulle ha hanterat svåra situationer bättre …
Vi fick lära oss barnobservationer på mycket systematiska sätt; vi
använde tekniker som till exempel löpande protokoll, timesampling och
aktivitetssampling. Vår uppgift var bland annat att iaktta ett barn i alla
situationer och utifrån olika perspektiv, såväl motoriskt, språkligt, emotionellt som kognitivt. Ett barns beteende skulle noteras i minsta detalj,
ofta isolerat från sammanhanget. Utifrån våra psykologiböcker av bland
andra Gesell och Sandström skulle vi sedan skriva rapporter och värdera
om barnet var normalt enligt alla kurvor eller avvek på något område. Vår
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utbildning byggde mycket på psykologiska studier, pedagogik och didaktik var inte fullt utvecklade som forskningsämnen. På vårt schema var
metodik vårt huvudämne.
Alla skulle helst ha varit på olika förskoleverksamheter under sin
utbildning, men det var ofta svårt att få tag i bra praktikplatser där det
fanns utbildade handledare. Under min utbildning fick jag lite längre
praktikperioder på två lekskolor och ett daghem. Tyvärr var det särskilt
brist på daghemsplatser, eftersom det oftare fanns utbildade förskollärare på lekskolorna. Almgårdens daghem, där jag genomförde den enda
längre daghemspraktiken, påverkade mig därför mycket. Almgården var
som många andra daghem inrymt i en gammal villa med en mängd rum
och krypin, alltså inte anpassat efter barnverksamhet. Där grundlades
min vana att snabbt räkna över alla barn, flera gånger om dagen skulle jag
kunna svara på var alla barnen var, både när vi var inne och ute!
Sociala aktiviteter
Under mina minnessamtal med mina klasskamrater drog vi oss till minnes allt roligt vi haft. Bland annat ekade en sång om Österlånggatan i
våra öron. Den var vår årgångs revymelodi på avslutningsfesten och den
återanvändes sedan av flera efterkommande kullar!
On East Long Street 69
There is a house that I call mine
A house full of girls
Talking (a)bout toys
But thinking of nothing but boys
On East Long Street 69
The girls keep on walking the line
Hoping and praying
Day after day
For a man to carry them away
On East Long Street 69
When the sun begins to shine
And the spring is here
And the weather is fine
You can bet there’ll be no girls on 69
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Gemenskapen på seminariet var enastående, det fanns traditioner som
varje årskull följde. Som exempel: före jul genomfördes varje år ett julspel.
Min klass deltog i detta och vi fick löfte om att låna kläder från Läroverket
(idag Bäckängs gymnasieskola) och jag fick uppgiften att gå dit. Vilken
känsla, jag fick gå in i lärarrummet! Där hade jag minsann inte fått sätta
min fot när jag var elev där!
På seminariet hade vi lärarkandidater tillgång till hela byggnaden, förutom lärarnas tjänsterum. Det som tidigare var Siriusskolans kollegierum
var till exempel lärarkandidaternas uppehållsrum och det lilla förrummet
utnyttjades även lite slarvigt som rökrum. Mer än en gång kom brandkåren för att rökdetektorerna utlöst brandlarmet!
Aulan på seminariet användes flitigt. Eftersom det bara var två klasser
så fick alla plats. Jag minns särskilt en gång när vi skulle samla in pengar,
till vad minns jag inte, men det var säkert till något behjärtansvärt ändamål. Då arrangerade vi en mannekänguppvisning i aulan, lånade kläder
från några företag och tog inträde av nära och kära som ville komma. Vi
tre som hade egna barn lät naturligtvis dem vara med som barnmannekänger.
En annan tradition var in-och utspark, insparken var alltid i form av
pyjamasparty. Detta var helt anständigt, vi var ju bara kvinnliga lärarkandidater. Så roligt vi hade! Min egen utspark minns jag som en fest där allt
gick i rosa.
Samverkan mellan de båda årskullarna var organiserad som jag nämnt
så att de äldre var faddrar åt de yngre, dessutom var det tradition att de
yngre alltid betalade klockor för avgångsklasserna. Alla som tog examen
fick en mässingklocka som bevis på sin yrkeskompetens, en förskollärare
måste ju kunna ringa in barnen efter utelek eller ringa för att det var dags
för samling.
När det gällde den egna klassen stärktes gemenskapen också genom att
alla klasser hade en skol-/studieresa med sin klassföreståndare eller någon
av de andra lärarna. Min klass åkte tillsammans med vår klassföreståndare,
Brita-Lena Öman, på studieresa till Malmö och Köpenhamn, ett underbart
minne som inte bleknat. Dels fick vi se fantastiska pedagogiska exempel,
dels hade vi en mycket rolig resa med klasskamrater som förblivit vänner för
livet. Vem minns inte till exempel de cigarrökande danska förskollärarna på
kreativa bygglekplatser som såg ut som skräpupplag i jämförelse med våra
sterila svenska sandlådelekplatser! Men, där var en fantastisk kreativitet
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En utsparksfest där
allt gick i rosa.

med mycket aktiva barn. I Malmö bodde vi på hotell Örnen, ett billigt men
rent hotell i lite skumma kvarter. Portiern tyckte att vi var mycket välartade
flickor, han var kanske van vid att flickor hade herrbesök, vad vet jag. Vi
hann iallafall iväg innan han hittade våra tomma vinflaskor i garderoben.
Vi fick även se Rosengård, det nya bostadsområdet som var på tapeten i
media, men det var inte riktigt likadant då som idag. Jag minns även svagt
ett biblioteksbesök och ett intressant butiksbesök i Malmö. Vi besökte
nämligen Charlotte Weibulls butik på Lilla torg som sålde handdockor och
handgjorda dockor med fantastiska folkdräkter. På förskolor i Sverige var
dessa dockor mycket välkända och eftertraktade. Butiken finns inte kvar,
men en nätsökning ger napp på wikipedia; docksamlingen har donerats till
museal verksamhet och Charlotte Weibull fick slutligen kunglig medalj för
sin folklivsverksamhet.
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Att åka på olika studiebesök ingick i vår utbildning, vi skulle se alla sorters barn och så många olika institutioner och vårdinrättningar som möjligt. En studieresa gick till Stretered vilket blev en skakande upplevelse.
Syftet var att vi skulle se gravt handikappade barn som bodde på institution. ”Nu kommer de och ska titta på oss igen” var det första jag hörde när
jag steg ur bussen. Jag ville vända direkt! Jag har fortfarande kvar bilden av
en liten pojke på näthinnan. Han satt i rullstol, med huvudet fastbundet
mot nackstödet för att klara sin enorma vattenskalle, shuntoperationer
på barn med hydrocephali på grund av ryggmärgsbråck eller annat var
inte så vanliga på den tiden. Men, vi upplevde också mycket kärlek och
kunskap hos personalen som arbetade där!
Ämnen, undervisningsformer och praktisk kompetens
Våra dagar var schemalagda, från morgon till sena eftermiddagen med
fyra 40-minuterspass före lunch och fem efter. All undervisningstid var
obligatorisk. Under flera pass var klassen delad i två delar, lärartätheten
var alltså mycket stor.
De främsta experterna, som vid den tiden gick att uppbringa i Borås,
undervisade på seminariet. Som exempel kan nämnas att teaterchefen
Hans Råstam undervisade oss i dramatiskt skapande, radiodoktorn Bertil Söderling föreläste i barnpsykiatri och barnläkare Lars Hammarén i
medicinsk barnavård och hygien. Det var ett brett fält vi fick lära känna
genom en talrik och engagerad lärarkår.
På schemat låg alla timmar utlagda, ämne för ämne. De ämnen vi läste
var metodik, psykologi, barnobservationer, pedagogik, svenska, hygien
(och medicinsk barnavård), barnpsykiatri, mentalhygien och etik, samhällsorientering, naturstudier, AV-hjälpmedel, musik, målning, slöjd,
dramatiskt skapande, rytmik, tal och röstvård och instrumentalmusik. Vi
lärde oss mycket mer än den teoretiska rena ämneskunskapen, mycket av
vår praktiska kompetens fick vi lära oss även under schemalagd tid.
Inför våra redovisningar drog vi blåstenciler i klassuppsättningar (sista
exemplaren kunde bli ganska otydliga), vi lärde oss ladda både diaprojektor, filmkamera och rullbandspelare.
Våra skapande ämnen innehöll en mängd praktiska övningar som gav
oss kompetenser som aldrig examinerades, men som vi senare utövade
utan att egentligen vara medvetna om. Rytmiktimmarna innehöll både
övningar för vår eget rörelsebehov och övningar som var anpassade till
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barnrytmik. Som jag minns spelades nästan alltid Pata Pata med Miriam
Makeba när vi skulle ha vuxenövningar, en perfekt stämningsskapande
musik!
Vi uppmuntrades alltid att söka kreativa lösningar i verkstäderna och
att använda redskap och verktyg till sådant som de inte alltid var avsedda
för. Jag tror att jag fortfarande kan känna när modocoll-limmet har rätt
konsistens för att blanda i pigment till färdig färg eller att jag kan göra en
trolldeg av salt, mjöl och vatten utan recept. Fast idag finns säkert bättre
lekleror som inte torkar ut händerna lika mycket som saltdegen.
Både på seminariet och på praktikplatserna fick vi öva, öva och åter
öva olika rutinuppdrag, men vi fick också tillverka och samla exempel på
övningar och modeller för att ha en egen idébank den dagen vi var färdiga. Men trots alla idéer och modeller finns det två påståenden som två
av mina lärare ganska ofta upprepade och som har stannat kvar i minnet.
Vår kompetens skulle inte ligga i om vi kom till världens bäst utrustade
förskola, utan vi själva skulle vara främsta redskapet. Mängden av material
eller leksaker skulle inte vara avgörande om det blev en god pedagogisk
verksamhet eller ej.
Min klassföreståndare Brita-Lena Öman sa: ”Ni ska kunna ha en bra
verksamhet i en tom lada!” och Ingrid Ahlstrand, parallellklassens lärare
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sa: ”Vad alla barn behöver är en pall, en boll och en nalle, det räcker till
de flesta lekar, resten finns att hämta ute”.
Examinationer och examen
Vi läste alltså en mängd olika ämnen och examinerades oftast i varje ämne
för sig. Vad sägs till exempel om kravet att kunna identifiera 100 växter?
Eller att beskriva barns motoriska, emotionella, språkliga och kognitiva
utveckling från 0–7 år, inklusive foster- och spädbarnstiden? Eller att
namnge och kunna hantera alla verktyg som kunde finnas på en förskola?
Eller att ange dietkost för spädbarn eller inkubationstider för alla barnsjukdomar?
Specialarbetet, det avslutande större arbetet, innebar förutom en motiverande text även en praktisk uppgift. Om jag minns rätt var mitt ett grupparbete med uppgiften ”Att inreda en gammal speceriaffär till en förskola”.
Vi bodde nästan i slöjdsalen för att få klart vår detaljrika modell!
Jag genomförde minst två andra större arbeten, också dessa i grupp.
Min grupp höll dels ett nystartat daghem öppet en söndag för allmän42

Det avslutande
praktiska specialarbetet, att bygga
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heten, dels skyltade vi ett stort skyltfönster på Tempo med pedagogiskt
utvalda varor för barn inför skolstarten. Allt arbete ingick, från kontakt
med ansvariga till marknadsföring, genomförande och efterarbete. Som
jag minns hade vi bara korta avstämningskontakter med våra lärare.
Så kom då avslutningsdagen. Fest och examensstämning! Jag själv
upplevde dubbel glädje, jag körde upp för mitt körkort innan avslutningen började, och klarade mig! Det var många tårar på trappan när vi tog
avsked av varandra. I handen hade vi beviset på att vi var förskollärare, fast
ingen kände sig färdig, det var så mycket kvar att lära!
Vi hade även ett annat kuvert i handen, vi fick tillbaka vår första text
om varför vi ville bli förskollärare. Det blev en intressant läsning. Jag
var säkert inte lika naiv och bara ”älskade alla barn” längre. Känslan för
barn fanns kvar, men vi hade nog alla fått ett helt annat sätt att se på
vår uppgift och vi hade fått en beredskap för att kunna arbeta med olika
barn i grupp.

70-talet
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”Jaha flickor, ta nu och glöm allt det ni lärt er,
så blir ni riktigt bra förskollärare.”

D

en 19 januari 1972 strax före klockan nio går jag upp för huvudentréns trappsteg och går in i Centralhallen på Förskoleseminariet
i Borås med stor förväntan och glädje. Mitt mål är nått. Jag har kommit
in på förskollärarutbildningen. Vägen dit var lite krokig, men det gick.
Redan 1957, när jag gick på Gullvivans lekskola på Trandared, bestämde
jag mig för att jag skulle arbeta med barn och gärna på samma sätt som
fröken i lekskolan. Beslutet levde kvar och ledde till att jag hoppade av
gymnasiet då jag blev medveten om att konkurrensen om bra betyg i
den relativa betygsskalans tidevarv, med dess missuppfattningar om fördelningsprinciper ner på lokalnivå, var för stor. I stället tog jag vägen
via Fristad Folkhögskola efter realexamen och avhoppet från gymnasiet.
De obligatoriska förpraktikskraven på förskola och i familj var också
avklarade och jobb i modebutik hade varit senaste sysselsättningen när
det positiva beskedet om antagning till seminariet kom. Och nu stod
jag då äntligen i Centralhallen och såg mig vilset omkring efter lika vilsna kurskamrater och vägen till aulan där jag skulle bli mottagen och få
den första informationen om mina kommande två år på vägen mot mitt
drömyrke.
Jag hade fått besked om att jag var preliminärt antagen till utbildningen i november men meddelande om definitiv antagning fick jag inte förrän man hade granskat mina originalhandlingar och läkarintyg. Nu var
det varken problem med dokumenten eller med min hälsa så det var bara
att infinna sig till uppropet. Av välkomstbrevet från rektor framgick, förutom tid och plats för upprop, även några praktiska tips inför studierna, t
ex att kurslitteraturen bestående av cirka 28 titlar skulle köpas under den
första studieveckan. Med 10 procents rabatt på Wolds bokhandel kostade kurslitteraturen 300 kronor enligt Elevkåren. Jag skulle också skaffa
A4-pärmar för förvaring av stenciler och se till att jag hade gymnastik47

skor och dräkt för rytmiklektionerna. Elevkåren hade också, via ett brev,
hälsat mig välkommen och lyckönskat mig till att ha lyckats bli antagen i
den, som de skrev, hårda konkurrensen. Genom medlemskapet i elevkåren, en icke obligatorisk förening, blev jag också medlem i sfs, Sveriges
förenade studentkårer, och uppmanades också att redan från start gå med
i Blivande lärares riksförbund. Att snabbt bli medlem i Elevkåren var i
realiteten en självklarhet då man inte fick vara med på alla fester om man
inte var medlem. Elevkåren hade låtit mig förstå att jag blivit antagen till
en utbildning där det rådde en gemytlig stämning och ett kamratligt förhållande mellan lärare och kandidater som vi kallades. Jag hade också fått
en personlig fadder som gick utbildningen terminen före mig.
Min årskull var den första som antogs till en vårtermin vid Förskollärarutbildningen i Borås. Behovet av förskollärare var stort i landet och
Skolöverstyrelsen, sö, hade gett landets utbildningar ökat uppdrag. 60
platser indelade i två klasser med beteckningarna t1a och t1b, bemannades vid uppstarten med 59 nyantagna lärarkandidater. Tillträdeskravet
på 19 år hade föranlett dispens för klassens yngsta som fyllde 19 i mars och
klassens äldsta var redan fyllda 38. Vi hade våra hemorter på skilda delar
i landet från Gällivare i norr till Harplinge i söder, Smögen i väster och
Stockholm i öster. Vi hade även en studiekamrat som kom från Bergen i
Norge och i parallellklassen fanns en från Danmark. Endast åtta i vår klass
hade sitt ursprung i Borås och dess omnejd. Kvinnodominansen var stor,
endast en i vår årskull var man, men han hade några manliga studiekollegor i de andra årskurserna, även om de var lätt räknade.
Efter uppropet kändes det lite tryggare. Vi hade fått en bild av utbildningen och dess upplägg, fått träffa klassföreståndare och andra lärare och
hunnit snegla på grannen i bänkraden. Där upptäckte jag att jag hade en
studiekamrat som gått på Fristad Folkhögskola samtidigt som mig. Nu
hade det börjat!
Förpraktik – ett tillträdeskrav
Tillträdeskraven till förskollärarutbildningen i landet var 1972 genomgången grundskola eller motsvarande. Detta ändrades inom kort till att
utgöra gymnasium. Därutöver krävdes det dels att man fyllt 19 år och dels
att man fullgjort förpraktik. Förpraktiken bestod, vid denna tid, av tre
delar; två månaders spädbarnspraktik i familj där barnet skulle vara under
ett år, praktik i familj med barn i förskoleåldern i minst fyra månader och
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fyra månaders praktik i barngrupp under ledning av utbildad personal.
Kravet på förpraktik i barngrupp var en utgångspunkt för förskollärarutbildningen och innebar att praktikanten skulle ha upplevt barn i grupp
och vuxna i arbete bland barn i grupp och själva ha deltagit i arbetet samt
ha fått viss kännedom om förskolans verksamhet. Att ta emot förpraktikanter var ett inslag i den avslutande delen av utbildningen då man förväntades göra det relativt omgående som nyanställd förskollärare. Min
egen förpraktik skaffade jag mig genom arbete i samma familj under två
perioder, dels en termin med en flicka på två år, dels två år senare med
henne och hennes lillebror som då var under ett år. Förpraktiken på förskola gjorde jag i en 2–3-årsgrupp på ett 5-avdelningsdaghem under ledning av en handledare som nyligen tagit sin förskollärarexamen.
”Ropen skalla daghem åt alla”
Samhällssituationen under tidigt 1970-tal präglades av tillväxt. Behovet
av arbetskraft inom industrin satte spår i hur man såg på barnomsorg.
Mammans betydelsefulla roll som hemmafru, som varit rådande de
senaste decennierna, tonades ner i takt med det ökade behovet av arbetskraft vilket i sin tur påverkade behovet av barnomsorg. Samtidigt visade
forskning på den positiva betydelsen av att barnen vistades i grupp, gärna
från tidig ålder. Daghemsbyggandet runt om i landet var explosionsartad
och behovet av förskollärare var enormt.
Utbildningens innehåll och organisation
Enligt utbildningsplanens bilaga 1: timplan, ingick ämnesstudier i svenska,
samhällsorientering, social barnavård, hygien och medicinsk barnavård,
etik, naturstudier, skapande verksamhet innehållande dramatiskt skapande, rytmik, musik och instrumentalmusik samt bild- och formarbete innehållande slöjd, målning och modellering. Nästa huvudämne var pedagogik
vartill räknades psykologi, barnobservationer, allmän pedagogik, barnpsykiatri och mentalhygien. I ämnet metodik inrymdes förutom förskolestadiets metodik också tekniska läromedel. Därtill ingick ett specialarbete
omfattande 34 timmar. Tillsammans skulle de teoretiska studierna omfatta 1412 timmar. Den praktiska delen bestod av auskultation och praktik
inklusive praktikmetodik och omfattade 900 timmar. De mest omfattande ämnesstudierna var förskolemetodik (304 timmar), psykologi (204),
barnobservation (120), musik (116) och svenska (100) vilket kan förkla50

ra att det är de ämnena, förutom svenskan, som jag minns allra bäst. Att
svenskan hade nästan lika stort utrymme som musik och barnobservation
förvånar mig i dag då jag, i ärlighetens namn, inte kan erinra mig varken
lärare eller innehåll i undervisningen.
Som jag minns mina studier så var vi på skolan hela dagarna, varje dag.
Det får jag bekräftat när jag hittade schemat för 1972–73 vilket var fulltecknat mellan 8.15 och 15.30 varje dag. Terminerna, som var lite längre än
dagens högskolestudier, omfattade tillsammans cirka 52 veckors studietid.
Självstudierna var således inte inräknade i undervisningstiden utan förväntades ske utanför skoltid. Det blev således många kvällar och helger
som gick åt till att plugga. Men jag kan inte erinra mig att jag tyckte det
var betungande eller på något sätt ovanligt.
Undervisningsformerna varierade mellan föreläsningar, lektioner i
helklass, lektioner i halvklass och grupparbeten. Storföreläsningar för fler
än en klass förekom, men mer sällan, det var mestadels psykologi, pedagogik och ibland metodik som genomfördes i den stora aulan. Aulan
utgjorde husets mittpunkt, hade lösa stolar för att kunna möbleras om
efter behov. I den lokalen hade vi också rytmik och där var vi samlade
när det var aktiviteter för hela skolan. Vanligaste undervisningsformen
var ”vanliga lektioner” där läraren föreläste blandat med dialog med oss
lärarkandidater. Lektionerna genomfördes i hel- eller halvklass beroende
på hur mycket aktivitet som förväntades av oss.
Mest framträdande minnen av undervisningen har jag nog från psykologin och barnobservationerna. Inom psykologin lärde vi oss allt om
barns utveckling som kopplades ihop med mognad. Utvecklingsstadierna
behandlades ingående redan från fosterstadiet och upp till tonåren. Själv
lade jag nog mest krut på att lära mig om förskoleåldrarna även om ett och
annat, såsom att den toniska nackreflexen försvann efter cirka 20 veckor
och att spädbarnet gillade titt-ut-lekar från tidig ålder, fastnade från spädbarns-stadiet. Ulla-Britta Bruuns utvecklingspsykologi kunde jag rabbla i
detalj i sömnen under den här tiden, och även om forskningen lett till nya
rön så har hennes mera statiska indelning av barns utveckling följt mig
som en trygg bas att stå på genom åren. Arnold Gesell, i viss mån Eriksson,
och naturligtvis Jean Piaget var namn som etsade sig in i mitt minne som
de forskare som i hög grad påverkat vår syn på barn och barns utveckling.
Psykologiämnet behandlade också inlärningsteorier där Scinners box och
Pavlos hundar med den betingade reflexen utgör starka minnen. Hur våra
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sinnen fungerar och hur vi påverkas av de stimuli som vi utsätts för är
också innehåll från psykologin som sitter kvar.
Henry Egidius var ett namn som dök upp när jag funderar över psykologiämnet i min förskollärarutbildning. Det var inte så konstigt, för i
min bokhylla står åtminstone fyra titlar, från den tiden, med honom som
författare. Senare i livet fick jag förmånen att träffa Henry och ha honom
som handledare i en ledarskapskurs och då berättade han att han var en
man som aldrig lämnat skolan. Han hade ägnat hela sitt liv åt, först de
egna studierna, och sedan åt att undervisa blivande lärare vid Lärarhögskolan i Malmö. När jag mötte honom var han pensionär, men fortsatte
undervisa så fort han erbjöds möjlighet. Av titlarna jag har i min bokhylla
framgick att Egidius hade producerat läromedel både inom psykologi och
pedagogik. De båda ämnena behandlade ofta likartat innehåll men psykologin fokuserade på individen och pedagogiken på att möta individen.
Utvecklingspsykologin var styrande för undervisningen inom både pedagogiken och metodiken och naturligtvis inom barnobservation.
Undervisningen och övningarna i barnobservation var omfattande och detaljerade. Vi fick lära oss alla tänkbara benämningar för hur
barn rörde sig och hur de greppade föremål. Supinerat helhandsgrepp,
pincettgrepp, toppgrepp var begrepp som skulle användas. I stället för
”Lisa tar pennan” skulle man skriva ”Lisa lyfter med pincettgrepp pennan
med vänster hand, för över den till höger där den placeras i ett lågt tumvecksgrepp” så att vem som helst skulle kunna föreställa sig vad det var
som beskrevs på ett korrekt sätt. Det stora utrymme som gavs barnobservationen berodde på att metoden ansågs vara vägen till att tillägna sig
kunskap om barnen/individerna, vilken utvecklingsnivå de befann sig i
och vilket stöd de behövde för fortsatt utveckling. Barnobservationen
skulle ligga till grund för planering av aktiviteter som stöttade barnens
utveckling. Den starka tonvikten på och stora utrymmet för övning
inom utbildningen syftade till att utveckla färdighet i att använda olika
observationstekniker. För att göra det behövdes kunskap om normala
variationer i barnens beteenden. Det var således inte bara övningar utan
mycket teoretiska studier som var förknippade med barnobservationerna.
Övning fick vi mestadels under praktikperioderna då det ingick uppgifter
att observera, tolka och analysera observationerna i relation till teorierna.
Men det erbjöds också övningstillfällen i grupp genom en så kallad oneway-screen som fanns på en av stadens daghems småbarnsavdelning. Då
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satt fyra–fem lärarkandidater i ett litet rum med ett fönster in mot barnens lekrum och observerade de barn som lekte. Från barnens perspektiv
var fönstret en spegel.
Metodikämnet var naturligtvis det mest centrala i utbildningen. Här
behandlades yrkesrollen och yrkesutövning ingående. Planering av verksamheten var central, års-, vecko-, dag- och momentplanering genomgicks teoretiskt och tränades både fiktivt under grupparbeten och reellt
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under praktikperioderna. Förskolans tradition att ha en årscykel med
olika teman som bearbetades under alla aktiviteter var fortfarande rådande. Alla teman, eller intressecentra, som vi kallade det då, bearbetades
ingående utifrån vilka aktiviteter som lämpade sig för de olika åldrarna. Detaljerade planeringsunderlag formulerades i grupp. Alla grupparbeten presenterades i hel- eller halvklass och distribuerade till samtliga.
De moderna metoderna att förmedla materialet via dokument i datorn
eller duplicering i en modern snabb kopieringsmaskin var utopier under
70-talet. Då var det spritstenciler som gällde. Jag minns alla de gånger vi
stod på entréplan i trapphuset och vevade på dupliceringsmaskinen, räknade kopior och fyllde på kopieringssprit. Det mesta som skrevs, skrevs
för hand, men jag ser i mitt sparade material att jag skrivit de sista uppgifterna på maskin, vilket talar för en utveckling även när det gäller de
tekniska hjälpmedlen.
Metodiken behandlade också miljön såväl inne som ute. Efter teoretisk behandling och auskultationer fick vi i grupp utforma och utrusta
olika rum i en förskola. Själv ingick jag i den grupp som i Lilla specialarbetet hade till uppgift att utforma tamburen. I målsättningen ser jag att
vi argumenterade både för barnens självständighetsfostran, undvikandet
av konflikter och nedbringande av smittorisken.
Dagsrytmen var ett annat inslag i metodiken som behandlades ingående och planeringar visar på att dagen skall inrymma fri lek, samling,
rytmik, saga, utelek och gruppsysselsättning. Självklart hade leken stort
utrymme inom metodiken och olika lekformer behandlades och observerades. Föräldrasamverkan, inskolning och samverkan med skolan
behandlades också inom metodikens ramar.
Under hela utbildningen hängde en skugga över oss av något som vi,
enligt lärarna, måste få med oss ut i yrkeslivet men som ännu inte fanns tillgängligt. Denna skugga, som vi först i utbildningens sista skälvande minut,
faktiskt fick ta del av var Barnstugeutredningen. Metodiklärarna hade
följt utredningen, dess innehåll och pedagogiska inriktning sedan 1968 då
utredningen tillsattes men ville naturligtvis också kunna tillföra den till
vår obligatoriska litteratur. Wolds bokhandel fick många påstötningar av
metodiklärarna innan de väl lyckades rekvirera boken så att vi fick den i
våra händer. Utredningens betänkande kom först i en komprimerad form
i slutet av 1972 men följdes snart av de två kompletta tegelstenar som länge
utgjorde de styrande dokumenten för förskolans arbete.
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Det vi idag kallar specialpedagogik fanns med i utbildningen ur flera
perspektiv. Inom medicinsk barnavård lärde vi oss om olika fysiska funktionsnedsättningar, inom barnpsykiatrin behandlades psykiska funktionsnedsättningar och inom metodiken konkretiserade vi förhållningssätt och aktiviteter som stöttade dessa barn.
Skapande verksamhet var betydelsefulla delar av utbildningen. På
de lektionerna samlade vi tips och idéer för vår framtida yrkesutövning.
Undervisningen inom slöjd, musik, dramatiskt skapande och rytmik
bestod till största delen av praktiska moment och egenarbete under handledning följt av reflektioner och grupparbeten med fokus på yrkesutövningen. I källaren på seminariet huserade slöjd- och målningslärarna. Här
fanns också gruvan med värdelöst material, en lång gång fylld med hyllor
och lådor fullproppade med tyger, toarullar, skinnbitar, träbitar, papper i
olika format och färger, äggkartonger, burkar, mjölkkartonger med mera.
Hit gick man gärna ner, även när det inte var lektion, för att stilla sitt eget
kreativa behov, förbereda material till praktiken eller bara umgås med studiekompisarna. Under sista läsåret gjorde lärare och studenter gemensam
sak och rustade upp ett slitet uppehållsrum. Vi byggde soffor och bord
av spånplattor, sydde dynor till sofforna, målade väggar och sydde nya
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gardiner. Kurt, vår lärare i målning, hade en specialkunskap, han gjorde
lampskärmar av gamla konservburkar och den förmågan satte pricken
över i:et som avslutning på en gemensam insats för allas trevnad.
Musiken var uppdelad i musik och instrumentalmusik. Alla skulle
välja ett instrument att spela oavsett om man kunde det tidigare eller ej,
och oavsett om man hade något eget instrument eller ej. Jag valde piano
utan att ha spelat det hemma eller ha ett eget. Vi som inte hade instrument fick låna på skolan. Lite varstans i huset stod pianon som vi kunde
träna på under raster och efter skolans slut. På första lektionen i musik
fick vi, en och en, gå fram till musikdirektören, som satt vid pianot och
sjunga, i syfte att hon skulle höra om det var någon som inte hade sångröst.
Hon började lektionen med att fråga alla i grupp om någon ansåg sig inte
kunna sjunga. Vi var väl 4–5 stycken som ansåg det, men det var bara
en som fick den bedömningen efter att vi hade sjungit. Nu, så här långt
efter, kan jag inte förstå att den pedagogiken fick förekomma på en förskollärarutbildning, där varje individs förmåga hängdes ut i offentlighetens ljus, men då var det ingen som protesterade vad jag minns. Under
musiklektionerna sjöng vi mycket men vi gjorde också musiksagor, spelade rytminstrument och kopplade sånger till olika teman. Metodiken var
en återkommande del i musikutövningen då alla musikinslag kopplades
till ålder, tema och behandlades utifrån introduktion, genomförande och
avslutning.
Dramatiskt skapande och rytmik behandlades på liknande sätt som
musiken om jag inte minns fel. Övningar som tränade oss som vuxna men
som i samtalet analyserades och anpassades till förskolebarn och metodiken i förskolan. Siv, vår pedagog i dramatiskt skapande beskrev ämnet så
här:
Målet är att på så tidigt stadium som möjligt skapa fritt för att sedan från förskolan och uppåt i de allra flesta ämnen i läroplanen använda sig av dramatiskt
skapande för att på så sätt fördjupa kunskaperna och levandegöra undervisningen.

Övriga ämnen i utbildningen hade ju inte så stort utrymme och har
därför inte heller stannat kvar i mitt minne som enskilda ämnen. Däremot
minns jag både lärare och innehåll som lösryckta inslag. Läraren i barnpsykiatri, Bertil Söderling, minns jag nog mest för att han var en mycket känd
barnläkare och barnpsykiatriker som också fungerade som radiodoktor.
Men egentligen var det nog inte därför jag minns honom så väl utan för
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att han, när han föreläste, alltid höll handen i byxfickan och skramlade
med den nyckelknippa som han förvarade där. Det var så irriterande så jag
missade det mesta av vad han sa under de lektionerna. Tack och lov fick jag
göra en av mina praktikperioder på sjukhusets barnpsykiatriska avdelnings
förskola, så kunskapen förvärvade jag där i stället.
I medicinsk barnavård behandlades alla tänkbara barnsjukdomar på
ett lärande och intressant sätt. När jag själv blev mamma några år senare
kändes det som om jag hade den kunskapen i färskt minne och behövde
aldrig bli orolig för hur jag skulle förhålla mig till tredagarsfeber, vattkoppor eller getingstick.
Tekniska hjälpmedel eller av-hjälpmedel, som det kallades, bestod
av att lära oss hantera rullbandspelare och filmprojektor. Fotografering i
pedagogiskt syfte fanns inte i vår sinnevärld och datorn var ju inte känd
för gemene man, även om den var uppfunnen.
Mentalhygien och etik minns jag bara fragment av och då främst i
form av att vi satt och diskuterade. Jag kan tänka mig att innehållet fokuserade på yrkesrollen och att vårda oss själva i syfte att orka med ett, redan
då, krävande yrke ett helt yrkesliv. Etiken fokuserade säkert på vårt förhållningssätt och kontakter med vuxenvärlden men också på hur vi skulle
bemöta barnen.
Samhällskunskapen behandlade dåtidens styrdokument där Barnavårdslagen var den mest framträdande. Tystnadsplikten har jag sett
anteckningar om i mitt material och det tror jag var ett inslag i samhällskunskapen också. Utbildningen innebar också att ett specialarbete skulle
göras. Specialarbetet introducerades under termin 2, planerades under
termin 3 och redovisades i slutet av termin 4. I mina gömmor hittar jag
dels det så kallade ”Lilla specialarbetet” som gjordes i grupp och där det
framgår att jag var en av gruppmedlemmarna, dels hittar jag flera ”Specialarbeten”, men inget av dem har mitt namn och inget säger mig vad den
grupp jag ingick i fördjupade sig inom.
Praktik
Förskollärarutbildningen under tidigt 70-tal innehöll till näst intill hälften praktik och auskultation. Auskultationer gjordes i grupp om fyra–
–fem personer och hade fokus på olika innehåll. Jag har tidigare nämnt
utformning av lokaler, men vi genomförde auskultationer kontinuerligt
under hela termin två, ibland under hela dagar, ibland som halvdagar.
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Vi auskulterade också i grundskolans tidigare år och om jag minns rätt
så var vi där under flera sammanhängande dagar. Alla auskultationer
följdes upp antingen genom seminarier ledda av metodiklärarna eller
genom grupparbetesredovisningar, också under ledning av metodiklärarna.
Termin tre innebar två sammanhängande praktikperioder. Vi hade
vissa möjligheter att välja specialpraktik och jag hade turen att få göra
en period hos förskolläraren på sjukhusets barnpsykiatriska avdelningsförskola. De tog bara emot en lärarkandidat åt gången vilket innebar
att jag var ensam student och hade min handledare helt för mig själv.
Förskolan arbetade med barn såväl utifrån som bland dem som var
intagna på avdelningen och tränades en till två gånger i veckan utifrån
deras individuella behov. Jag lärde mig oerhört mycket under den här
tiden. Kontakterna jag knöt där gav mig också möjlighet att arbeta som
förskollärare under sommaren, men då på sjukhusets barnavdelning för
somatiskt sjuka barn.
Min andra praktikperiod gjorde jag på en deltidsförskola tillsammans
med två av mina studiekamrater. Vi var alltså tre lärarkandidater som
skulle ha självständiga moment och självständigt planerade och genomförda veckor samt individuell handledning under en period av cirka tio
veckor. På förskolan ansvarade en förskollärare för förmiddagsgruppen
och en annan hade ansvar för eftermiddagsgruppen. Praktikmetodik
hade vi under lunchen alla tillsammans och besök av vår metodiklärare Birgitta Davidsson fick vi tre gånger under perioden då vi ju var tre
stycken som skulle besökas och genomföra ett självständigt moment
under besöket. Det kan tyckas jobbigt och trångt med utrymme för var
och en men jag har bara positiva minnen av den perioden. Barnen, som
alla var sex år, utnyttjade oss flitigt både i lek och styrda aktiviteter. Vi
hade mycket utbyte av varandra och de pedagogiska diskussionerna blev
givande och utvecklande, men visst var det många vuxna som rörde sig i
lokalerna samtidigt.
Studieresa
Under den sista terminen ingick en studieresa. Målet för studieresan hade
beslutats i klassen. Vår resa gick till Stockholm. Vi åkte abonnerad buss,
bodde på ett litet hotell bakom Dramaten och en av kvällarna tillbringade
vi på en pub i Gamla Stan där en av mina studiekamrater spelade och sjöng
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tillsammans med den trubadur som uppträdde. Jag minns inte hur länge
vi var borta, men av schemat framgår att det var en vecka avsatt för resan,
den 17 september – den 21 september står det studieresa i kolumnen för
klass t4b. Min slutsats blir då att jag inte minns alla inslag i Stockholm,
vi borde ha hunnit med betydligt mer än vad jag minns. Tydligast är dock
minnet av studiebesöket på Manillaskolan och besöket på Waldorfskolan i Järna. Waldorfskolans fascinerande och pedagogiskt genomtänkta
byggnader, lugna atmosfär och idealistiska livsstil imponerade på en ung
59

Lek under
överinseende på
praktiken.

Klass T4B redo för
avfärd till Stockholm. Utsvängda
byxor var på
modet …

kvinna med världsliga intressen i 70-talets frigörelsetid. Manillaskolan
fängslade också, men på ett annat sätt. Där fick vi se alla de insatser som
gjordes för de hörselskadade barnen, hur väl de mådde i den välanpassade
miljön. Vi fick också ta del av metoder som användes för att göra barnen
tvåspråkiga, teckenspråk och svenska.
Det sociala livet under utbildningstiden
Det var inte bara studier under de två åren jag gick på förskollärarutbildningen. Schemalagd undervisning hela dagar, fem dagar i veckan, gjorde
att vi kom varandra nära i klassen. Grupparbetsgrupperingarna påverkade naturligtvis hur intensivt umgänget var, men det var ingen i klassen
som jag tyckte att jag inte kände. Några av studiekamraterna förblev vänner långt fram i livet och fortfarande har vi som bor kvar i Borås kontakt
då och då.
Den första sociala aktiviteten var insparken arrangerad av Studentkåren. Alla skulle vara klädda i pyjamas och vi som var nya blev utsatta
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för diverse ”otrevliga” överraskningar under en kväll som också bestod
av lite förtäring och mycket underhållning och lekar. Många av lärarna
deltog också på insparken, även de klädda i nattdräkt. Stämningen på
dessa gemensamma sociala sammankomster var alltid familjär, vi var ju
inte så många. I och med att man startat med vårintag så var vi cirka 180
studenter allt som allt och alla hade ju inte möjlighet att delta.
Precis som alla studenter alltid har gjort, besöktes stadens caféer mer
eller mindre dagligen. Grupparbetena gjordes ofta kvällstid och då träffades vi hemma hos varandra, gärna kombinerat med en bit mat. Självklart
blev det en del tjejsnack också. Ibland var det någon som fick lust att
samla alla i klassen till ett våffelkalas eller annan aktivitet. Då packade vi
de bilar, som fanns att tillgå, fulla och invaderade värdinnans hus. Trångt
blev det och golvet fick utgöra både stolar och bord, men roligt hade vi
och alltid var det någon som tog fram gitarren och ledde allsången.
Unga flickor har en benägenhet att vilja gifta sig och mina studiekamrater var inga undantag så möhippor stod också på listan för social samva61

ro. Strax innan examen hade vi en gemensam möhippa för tre av tjejerna
som skulle gifta sig så fort de tagit sin examen.
Traditioner var till för att följas och den starkaste var Luciafirandet. I
den vintriga och kalla decembernatten åkte vi runt till lärarna och lussade.
Fyra-fem lärare fick besök av oss och helst skulle de inte veta om att vi
kom. Beroende på hur de bodde så kunde vi hålla det hemligt, ibland var
maken invigd i uppvaktningen och någon gång var det sonen i familjen
som låste upp ytterdörren och vi kunde smygande ta oss in och stämma upp med luciasång vid frökens sängkant. Efter lussandet hos lärarna
återvände vi till seminariet där några av oss deltog i skolans Luciatåg och
resten åt lussekatt och pepparkaka medan vi lyssnade på skönsången.
Lika viktigt som insparken var när vi började, lika viktig var utsparken, dagen innan vi tog vår examen. Även denna gång var det Studentkåren som stod för arrangemanget men den kvällen hade vi också
förberett oss för firande på lokal. Självklart skulle vi vara utklädda även
denna kväll, men den kvällen hade vi valt utstyrsel själva. En av studiekamraterna hade bra kontakter med if Elfsborg, så hela gänget var klädda
i gul-svarta fotbollsdräkter när vi stormade in på stadens inneställe.
Den 13 december 1973 var ett intensivt dygn som började med lussande klockan fyra på morgonen och slutade med fest på lokal fram på
småtimmarna den 14 december då examenshögtiden hölls i aulan. Alla
avgångsstudenter fick sina betyg som innehöll två bedömningar, en för
prestation och en för lämplighet för yrket. Rektor höll högtidstal och Studentkåren delade ut de traditionella klockorna. En del av oss hade köpt
skolring med inskriptionen fsb (Förskoleseminariet i Borås) som vi bar
med stolthet. Numera finns både min klocka och min ring i Barnomsorgsmuseets samlingar på Borås museum och förhoppningsvis kommer
de att berätta sin historia för en och annan intresserad besökare. Nu var
jag förskollärare. En dröm hade gått i uppfyllelse och världen väntade på
mig.

Nästa sida:
Utspark i Elfsborgs
färger.

Vad hände under resten av 1970-talet?
Trots lätthet att få jobb, eller kanske tack vare det, började jag inte min
yrkeskarriär direkt efter utbildningen. Jag hade fått ett jobb på en 2–3-årsavdelning på ett 4-avdelningsdaghem i staden men tackade nej till jobbet.
I stället stack jag till Schweiz och arbetade som au-pair. Det blev bara
ett halvår, för längtan hem blev för stor. Ett brev till personalansvarig på
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kommunen räckte för att jag skulle ha en anställning som förskollärare
när jag kom hem. Jag fick till och med samma tjänst som jag tackat nej till
ett halvår tidigare för den studiekamrat som fått jobbet skulle ha barn och
flyttade samtidigt från sta’n. På daghemmet fanns bara tre förskollärare
före mig, två på 6-årsavdelningen och en på 4–5-årsavdelningen, resten
var barnskötare.
Så såg det ut på alla daghem i staden, man hade varken hunnit utbilda eller anställa tillräckligt många förskollärare i takt med den kraftiga
utbyggnaden. Bristen på förskollärare hade som följd att jag snabbt i
karriären fick förfrågan om att bli handledare åt lärarkandidater. Som
handledare blev man arvoderad direkt av förskoleseminariet och handledarutbildningen fick vi gå på vår fritid på lördagarna. Den handledarorganisationen fanns kvar till 1977, samma år som förskollärarutbildningen
inkorporerades i högskolan.
Ett starkt minne från mina sista dagar på seminariet har satt sina spår
i mitt förhållningssätt till kunskapsinhämtning. Det var en av de sista
dagarna på utbildningen och vi var några kandidater som hade varit på ett
av staden caféer och var på väg tillbaka till seminariet då vi möter Ingrid
Ahlstrand, vår metodiklärare. Hon stannar upp, frågar hur det känns nu
när vi snart skall lämna boet. Vi småpratar om förväntningar och oro och
så avslutar hon samtalet med att konstatera.
”Jaha flickor, ta nu och glöm allt det ni lärt er, så blir ni riktigt bra förskollärare.”

Orden ringde i öronen på mig ganska lång tid efteråt och jag tyckte
nog de lät ovanligt korkat, tills jag insåg innebörden. Från den dagen har
de utgjort ett mantra under hela mitt yrkesverksamma liv. Ingrid blev
sedermera min handledare när jag själv gick metodiklärarutbildning och
gjorde min praktik på Högskolan i Borås.

80-talet
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Christina Rask-Swensson & Lena Tyrén

Studenter
1980–1985

”All utbildning skall främja de studerandes
personliga utveckling.”

A

tt försöka minnas sin utbildning från 1980-talet är att göra en resa
tillbaka mer än 30 år. Vissa minnen är tydliga men stora delar behöver åter minnas tillsammans med studiekamrater. Vi gick utbildningen
första halvan av 1980-talet, vår beskrivning sträcker sig därför mellan
1980–1985. Vår upplevelse är att det finns många likheter mellan våra
utbildningar och att utbildningarna inte skilde sig åt något speciellt.
Att välja förskollärarutbildningen var ingen självklarhet för oss.
Under 1980-talets början var det svårt på arbetsmarknaden speciellt
för ungdomar som kom direkt från gymnasiet. Det var då vanligt att
man fick beredskapsarbete via arbetsförmedlingen. Valet av Förskollärarutbildningen gav sig efter att vi haft beredskapsarbete på ett daghem
(förskola) respektive deltidsgrupp under ett halvår. Det fantastiska
bemötande och glädjen som vi fick från personal, barn och föräldrar gav
insikt till vilket fantastiskt yrke förskollärare är och därav valet att söka
utbildningen.

Antagning och utbildningsstart
I början på 1980-talet var det många sökande och därmed höga antagningspoäng för att komma in på Förskollärarutbildningen. 1982 var
det mer än dubbelt så många som ville bli lärare jämfört med idag men
utbildningsplatserna var betydligt färre, knappt 20 procent blev antagna.
Studentgrupperna var små och vi var indelade i klasser med 15–25 studenter i varje klass. Det var en ansvarig lärare som oftast var förskollärare
och utbildad metodiklärare kopplad till varje klass. De små klasserna och
med tydligt ansvariga lärare medförde en nära kontakt mellan studenter
och lärare. Vi var vid flera tillfällen hemma hos olika lärare och vi gjorde
kvällsaktiviteter tillsammans. Exempelvis när det var luciatid gick vi upp
tidigt och åkte runt och lussade hos en del lärare. Kanske inte uppskattat
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att bli väckt före klockan sex på morgonen av en grupp mer eller mindre
välsjungande tjejer.
Utbildningens struktur
Valet att söka till just Högskolan i Borås kom sig av att utbildningen
inte fanns på så många orter i västra Sverige som det finns idag. Ett stort
antal studenter kom från Borås med kranskommuner men även från
exempelvis Strömstad, Uddevalla och Halmstad. De som kom lite längre ifrån delade ofta bostad eller hyrde in sig i små lägenheter. När vi gick
omfattade utbildningen 80 eller 100 poäng. Förskollärarutbildning på
80 poäng kunde sökas av de med förpraktik eller motsvarande. För de
som inte hade förpraktik fanns en 100-poängs utbildning. Förskollärarutbildningen omfattande 50 poäng kunde de söka som hade en barnskötarutbildning och fyra års yrkeserfarenhet inom förskoleverksamhet.
Tillträdeskrav var slutförd kurs i svenska, två årskurser i gymnasieskolan,
med lägst betyg 3.
På 1980-talet var all undervisning obligatorisk och ”förlorade
moment skall återläsas. Kollegiet avgör efter samråd med den studerande på vilket sätt förlorade moment skall inhämtas och redovisas (enskild
redovisning)” (Lokal plan och kursplaner för förskollärarlinjen, 1980).
Vidare står ”all undervisning, såväl teoretisk som praktisk, är obligatorisk. Utbildningen utgör en helhet och eftersom utbildningsmålen till
stor del nås genom lagarbete är aktivt deltagande ett grundvillkor”. Att
missade moment skulle tas igen var aldrig något som ifrågasattes av oss,
det var en självklarhet. Vi var på skolan varje dag och vi var schemalagda
mellan 8.00 och 15.50 i block om en timma och 30 minuter. Eftersom
dagarna var fyllda med lektioner fick vi använda sena eftermiddagar,
kvällar och helger till självstudier. Det fanns inga inläsningsdagar så som
det finns idag.
Utbildningens syfte var:
Förskollärarutbildningens mål är att de studerande skall förvärva kunskaper, färdigheter och kritisk skolning för att i sin kommande yrkesutövning aktivt kunna
medverka till att förverkliga förskolans mål så att förskolan får ett utvecklande
och meningsfullt innehåll för barn, familj och samhälle. All utbildning skall främja de studerandes personliga utveckling. (Lokal plan och kursplaner för förskollärarlinjen, 1980.)
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Här finns en skillnad mot hur det är idag. Den personliga utvecklingen för studenterna var då centralt och framskrivet. Det lyfts inte på
samma sätt i nuvarande utbildning då kunskapsmål är centrala.
Pedagogiska programmet
I barnstugeutredningens betänkande Förskolan del 1 (sou 1972:26)
föreslogs att benämningen förskola skulle vara det enhetliga namnet på
verksamheter som tidigare benämnts lekskola, barnstuga daghem och
deltidsförskola. Regeringen kom 1985 med en proposition om en ”förskola för alla barn”. Det innebar att alla barn från ett och ett halvt år
skulle ha rätt till förskola från och med 1991. Det var alltså inte bara föräldrarnas behov av barnomsorg för att kunna arbete och studera som var
i fokus utan förskolan blir en rättighet för barn oavsett familjesituation
(sou 1997:157).
Under vår utbildning var det Pedagogiska programmet centralt. 1981
startades ett påverkansarbete för att få igång debatten om en läroplan
för förskolan. 1983 antogs ett handlingsprogram i syfte att uppnå en
nationell läroplan för förskolan och det kom ett förslag på ett pedagogiskt program (Pedagogiskt program för förskolan 1987:3). I och med
införandet av det Pedagogiska programmet (1987) formulerades pedagogiska mål för förskolan. Målen var dock mer övergripande formulerade och handlade främst om att barnen skulle utvecklas till självständiga
och kritiskt tänkande individer. Målen hade alltså inte som syfte att
utveckla barns lärande inom olika ämnen. Fokus i det pedagogiska programmet var trygghet, omsorg och omvårdnad och lärande. Det Pedagogiska programmet var skrivet som allmänna råd i motsats till dagens
läroplan som ingår i pedagogernas uppdrag att följa och planera verksamheten efter.
Utbildningens innehåll
Under 1980-talet gjordes praktik på daghem, deltidsförskola och på fritidshem. Vi studenter skulle ansvara för planering och genomförande
utifrån verksamhetens planering under praktikperioden. Det förekom
även auskultation i lågstadiet under en vecka med syftet att få en inblick
i verksamheten som barnen skulle möta efter deras tid i förskolan och
deltidsförskolan. Under en vecka fick vi sitta längst ner i ett klassrum och
observera.
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Fröbelvikningar.

Läroböcker om
barns utveckling av
Ulla-Britta Bruun.

Den utbildningsvariant som vi gick var på fem terminer och utbildningen inleddes med en praktiktermin omfattande 20 poäng (senare
blev det tio veckors praktik under den första terminen) och där gavs tillfälle att ta ställning till sitt yrkesval. Inför varje praktikperiod fick vi en
grundlig genomgång kring hur vi skulle planera varje enskilt moment i
verksamheten. Vi skulle skriva momentplaneringar inför varje aktivitet
vi skulle planera och genomföra under samtliga praktikperioder. Det blev
en hel del momentplaneringar under utbildningstiden. Allt från barnens
toalettbesök till samlingar och aktiviteter med barnen skulle vara planerade och dokumenterade enligt momentplaneringsmodellen. Fortfarande
skulle vi kunna skriva momentplaneringar i sömnen men vi har haft stor
nytta av det i vårt yrke.
Estetik var ett inslag som satte prägel på utbildningen. En stor del
av innehållet av undervisningen innehöll någon form av estetiska ämnen
som slöjd, form, drama och rörelse. Detta innebar då en del praktiskt
arbete där vi fick lära oss en del tekniker. Ursprunget kom från Fröbel och
hans speciella lekgåvor. Mycket av det praktiska arbetet innebar Fröbelvikningar i papper vilket även praktiserades med sexåringar vid praktik på
den tidens deltidsförskola. Vi var många som även tillverkade fröbelbollar
i olika färgställningar.
I utbildningen var det stort fokus på barns utveckling vilket härleds
till det Pedagogiska programmets upplägg genom att pedagogerna ska stimulera och stödja barnen och deras utveckling vilket kräver kunskap om
barns utveckling och hur man som förskollärare skall stödja och utveckla
denna. Ulla-Britta Bruuns litteraturserie Växa – utvecklas var centrala i
utbildningen.
Textil, slöjd och bild hade vi i den slöjd och formsal som tillhörde
utbildningen och där tillbringades mycket tid. Vi gjorde påtbrädor, screenramar, handdockor och andra alster. Vi tränade olika sytekniker och
mallar tillverkades för att prövas under praktiken.
I ämnet musik var det obligatoriskt att spela ett instrument. Valet föll
på gitarr för vår del, då det var enklare att hantera det instrumentet, eftersom det ingick att öva praktiskt mellan lektionerna. Under lektionstid
och vid de olika praktikperioderna samlade vi material och gjorde egna
sånger, rim och ramsor. Allt kopierat på blå stenciler för att sparas. Vi
gjorde egna flanosagor som vi sedan delade med oss av till varandra. Tänk
vad flanosagorna var populära bland barnen! Flanosagorna fångade bar70

Mall över systygn.
Privat bild.

nens intresse och det var ett bra inslag att ta till i en ny barngrupp. I det
stora hela handlade det om att samla in så mycket inspiration och tips
som möjligt inför det kommande yrkeslivet.
Naturstudier var ett annat inslag då vi bland annat fick lära oss fågelarter, insekter och olika växter. Dessa skulle vi kunna känna igen och
namnge. Vi tillverkade herbarium med växter som vi samlade ihop vid
våra uteaktiviteter. Stora delar av utbildningen skedde utomhus och vi
fick exempelvis pröva på längdskidor, paddla kanot och växtfärgning.
Ett inslag, om än inte så stort, satte prägel på oss och det var röst och
talvård. Vi fick gå in en och en till läraren för att berätta något samt läsa
en text. Hon lyssnade och gav återkoppling på vad vi skulle tänka på när
vi använde vår röst i barngrupp. Vi tränade också hållning och röstläge.
Allt med syftet att vår röst ”skulle hålla” hela vårt yrkesliv.
Exempel på andra ämnen som vi läste är metodik, pedagogik, psykologi, svenska och social omvärldsorientering. När vi nu tänker tillbaka
inser vi att vi inte hade matematik som ämne och ingen undervisning i
hur vi skulle använda matematik med barnen. Vid föreläsningstillfällena
använde lärarna overheadbilder och det var anteckningar med penna
och papper som gällde. Allt skolarbete och alla inlämningar skrevs för
hand.
Det förekom studieresa utomlands under en vecka där det genomfördes besök på förskolor. En av klasserna åkte båt till England. Väl där
efter en stormig och lång båtresa besöktes förskolor och skolor i London. Det var en fantastisk upplevelse och det gjorde att vi i klassen lärde
känna varandra väldigt bra. En annan klass reste till Rom där vi besökte
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Flanosaga Var bor
du lilla råtta.

Montessoriförskolor, skolor samt hem för utvecklingsstörda barn, som
det hette då. Det var en mycket intressant och intensiv resa med många
pedagogiska och kulturella inslag. När vi kom tillbaka till skolan skulle
resorna redovisas genom olika estetiska inslag. Vi fick bekosta resan och
alla utlägg själva men så gott som alla studenter var med. Några enstaka
var kvar hemma och fick då annan undervisning. Det förekom också studieresor till Danmark för att titta på lekplatser och gå på konstmuseum.
Det var en tradition att studenterna på utbildningen skulle stå för
luciafirandet på högskolan. När vi gick i termin fyra var det vår tur.
Musikläraren var engagerad och vi övade och tog det på största allvar.
Framträdandet var sedan i ”röda matsalen” för alla studenter och personal på högskolan.
Examensarbete
Det avslutande examensarbetet var praktiskt med estetiska inslag. Vi hade
i uppgift att sätta upp en pjäs. Vi gjorde allt själva, sydde kläder, gjorde
rekvisita, tillverkade kulisser, tog fram musik och övade oerhört mycket.
Den ena pjäsen hette Prinsessan som inte ville äta havregrynsgröt.
Den andra pjäsen var en saga med händelser från klassiker som Askungen och Kejsarens nya kläder till dåtidens moderna sagor som Pippi
Repetition av
”Prinsessan som
inte ville äta havregryn” våren 1985.
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Långstrump, Emil i Lönneberga och Djungelboken. De färdiga föreställningarna spelades sedan upp för publik bestående av förskolebarn från
de förskolor där vi gjort praktik. I publiken fanns även lärare från utbildningen och vid ett tillfälle var också rektorn för högskolan på visit och
placerade sig på golvet längst fram. Vi fick spela upp föreställningarna
flera gånger och det var ett uppskattat inslag från publiken. Vår dåvarande
formlärare gjorde videoinspelning av föreställningarna som sedan redigerades i den studio som var helt ny på Balder. Vi fick varsin videokassett
från föreställningen som minne. Ett minne som är sparat i en teknik som
idag är svår att få tag på – förekommer det videokassettspelare överhuvudtaget idag kan man undra.
Avslutningsdagen var en stor dag för oss alla, studenter och lärare. Studentgrupperna fick i uppgift att arrangera dagen och vi bjöd in anhöriga
och lärare. Lärare spexade och sjöng för oss, i en av klasserna utrustade
lärarna de nya förskollärarna med knäskydd och hjärtat på rätta stället,
studentgrupper höll också i olika framträdanden. Prefekten på institutionen delade ut våra examensbevis och allt var mycket högtidligt och ett
minne för livet. Vi fick även avslutningspresent i form av en städklocka
som hade ingraverat datum och år vid examen. En annan avslutningsklass
hade själva designat ett halsband med en huvudfoting ingraverad. Fortsättningen av avslutningsdagen kunde se olika ut, en grupp hade avslutnings bal på Annelundsvillan på kvällen och en annan grupp avslutade
med en gemensam lunch.
Flytt till Balder och nedläggning av utbildningen
Det finns två inslag som satt stora avtryck i våra respektive utbildningsperioder. Flytten till kvarteret Balder och nedläggningen av utbildningen.
1982 flyttade Förskollärarutbildningen från Siriusskolan på Österlånggatan till Kvarteret Balder och vi var de första som fick möjlighet att studera
i nuvarande lokaler. Innan flytten var utbildningen placerad i tre olika
byggnader vilket gjorde att det gick åt mycket tid till förflyttning. Att få
komma in i stora fina lokaler i en stor fin byggnad var spännande. Vår
klass fick i uppgift att ordna en utspark för gamla skolan vilket blev en
revy. Revyn spelades upp både i gamla Siriusskolan samt i matsalen på
Balder vid invigningen som var den 21 oktober 1982. Vid den stora officiella invigningen var Kung Carl xvi Gustaf inbjuden och kom, men det
var tyvärr inget som vi studenter fick ta del av.
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Avslutningsgåvor,
städklocka och
hängsmycke.

Redan ett år efter flytten till kvarteret Balder, i oktober 1983 närmare bestämt, fick personalen på institutionen kännedom om regeringens
besparingsproposition som bland annat innebar att förskollärar- och
fritidspedagogsutbildningen skulle avvecklas vid Högskolan i Borås.
Grunden var att man ansåg att det utbildades fler förskollärare i landet
än vad det fanns behov av. Såväl personal som studenter var förtvivlade
och så gott som samtliga engagerade sig i olika arbetsgrupper för att försöka påverka beslutet. Det påverkade oss alla inom utbildningen och på
institutionen.
Vi hörde ryktesvägen att dåvarande utbildningsminister Lena Hjelm
Wallén skulle komma till Skövde station. Det planerades och arrangerades
en demonstration mot nedläggningen och vi mötte upp utbildningsministern på tågperrongen. Vi fick bara se en skymt av utbildningsministern
när hon bytte tåg men vi hördes och utmärkte oss med sång, protestramsor och plakat. Flera andra aktioner och uppvaktningar genomfördes men
beslutet gick inte att ändra. Den 12 april kom beskedet att nedläggningen
var ett faktum. De studenter som påbörjat sin utbildning fick fullfölja
den och de sista studenterna lämnade utbildningen 1986. Lärarna fick
se sig om efter andra arbeten och några av dem började arbeta vid andra
lärosäten som fortfarande gav förskollärarutbildning.
I oktober 1987 gjordes en överenskommelse med Göteborgs universitet om att förskollärarutbildningen skulle utlokaliseras med 30 platser till
Högskolan i Borås med start våren 1988.
Det kom då även ett förslag från uhä att utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger skulle förändras. Förslaget innebar att det skulle
inrättas en ny linje om 120 poäng. Alltså en förlängning med 20 poäng.
Det var en barn- och ungdomspedagogisk linje som startade hösten 1989.
Linjen hade två inriktningar, en för barnomsorgen och en för skolbarnomsorg.
Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden i mitten av 80-talet var svår för förskollärare i Borås.
Efter examen fick vi anmäla oss till en vikarielista. Ett tag var situationen
till och med så svår att vi fick sätta upp oss på väntelistan för att komma
med på vikarielistan, vilket kan vara svårt att förstå idag när det är stor
brist på förskollärare. När man till slut kommit upp på en vikarielista
ringde personal från förskolor tidigt på morgonen med förfrågan om vi
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hade möjlighet att arbeta. Grannkommunerna hade svårare att få tag i
vikarier och eftersom vi hade tillgång till bil så vikarierade vi även i kranskommunerna. Fasta anställningar var inte möjliga att få under de första
åren som vi arbetade men trots det fick vi gott om jobb under det första
året. Det var naturligtvis oroligt att inte veta från dag till dag om man
hade jobb och det var svårt att planera sin dag. Det innebar att man varje
dag fick vakta telefonen tidigt på morgonen för att sen, om man fick jobb,
direkt ta sig till den förskolan. Eftersom många av oss var ganska unga och
inte hade familj så var vi inte så beroende av att arbeta varje dag utan vi
klarade oss ganska bra ändå. När vi tänker tillbaka på tiden som ”spring
vikarie” så var det en tid då vi lärde oss väldigt mycket. Allt det material vi
tillverkat under utbildningstiden kom väl till pass. Det fanns alltid något
material som passade och det gällde att vara flexibel. Vi visste inte vilken
barngrupp vi skulle möta, vilket tema de arbetade med och vilken ålder
det var på barnen. Att ständigt kunna anpassa planering efter situation
har vi nytta av än i dag.
Personliga reflektioner kring utbildningen
Att utbilda sig till förskollärare har egentligen inte varit någon barndomsdröm eller självklarhet för oss. När valet väl var gjort och vi blev antagna
på förskollärarutbildningen kändes det dock naturligt. Vi har aldrig ångrat vårt yrkesval och utbildningstiden var en mycket positiv del av våra liv.
Vi genomgick verkligen en personlig utveckling precis som det stod i vår
lokal utbildningsplan. Vi fick vänner för livet och flera av oss träffas än
idag. Sammanhållningen inom klassen var stor. Vi var som sagt i skolan
hela dagarna och eftersom flera var inflyttade till Borås så blev det att vi
träffades en del utanför skoltid också. Vi hittade på mycket och det var
ett ganska rikt uteliv.
Utbildningen gav oss redskap som vi har haft nytta av och vi kände
oss väl rustade för att möta barnen när vi kom ut i yrkeslivet. Merparten
av våra studiekamrater arbetar kvar inom yrket. Alla har vi gjort en resa
för livet.

90-talet
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Camilla Carlsson & Marie Lundgren

Studenter
1990–1992,
1996–1998

”Alla som klarade examen
och hade sökt jobb fick börja arbeta i stort
sett direkt efter utbildningen.”

D

etta kapitel beskriver vår upplevelse av förskollärarutbildningen
vid Högskolan i Borås under 1990-talet.
Camilla började sin utbildning 1990 och studerade under fem terminer, 100 poäng. Marie började sin utbildning 1996 och studerade under
sex terminer, 120 poäng.
När vi har diskuterat och jämfört våra utbildningar har vi upptäckt att
det finns många likheter, men också en del olikheter.
En skillnad mellan våra utbildningar var examensbenämningen. I
början av 90-talet fick vi en ”förskollärarexamen” efter avslutad utbildning, men i slutet av 90-talet benämndes examen istället som ”barn och
ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete som förskollärare”.
Utbildningen förlängdes från hösten 1993, från 2,5 till tre år, vilket
innebar att Camilla ingick i en av de grupper som var sist att studera i
2,5 år. Sedan ingick Marie i den studentgrupp som var sist att studera
i en utbildning där alla studerande skulle bli förskollärare. Från och
med hösten 1997 kom nämligen ”den nya” utbildningen, då blivande
förskollärare och grundskollärare studerade tillsammans hela första
terminen.
En annan stor förändring mellan våra olika utbildningar på 90-talet
var att Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) introducerades i slutet av
90-talet. Innan dess var det Socialstyrelsens pedagogiska program för förskolan som var vägledande för verksamheten. Utbildningen förändrades
med den nya läroplanen genom att det blev tydligare fokus på uppdraget
och barns lärande samt vad man som förskollärare hade för mål och riktlinjer att förhålla sig till. Det tidigare gällande pedagogiska programmet
(Socialstyrelsen) var mer vägledande än styrande och hade mer fokus på
omsorg än på lärande.
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Förskollärarutbildningen återupptas i Borås
De studenter som började sin utbildning i augusti 1990 var först i den
nyuppstartade förskollärarutbildningen vid institutionen för pedagogik
på Högskolan i Borås. Utbildningen hade nämligen varit nedlagd sedan
1986. Det fanns möjlighet att välja mellan två olika varianter av utbildningen; En 100-poängsutbildning med totalt fem terminer (en termin
=20 poäng) som inte krävde några förkunskaper, samt en 50-poängsutbildning för de som hade barnskötarutbildning och minst fyra års
arbetslivserfarenhet inom förskolans verksamhet. I utbildningsbeskrivningen för 1990/1991 betonas att båda varianterna gav samma kompetens
för förskolläraryrket.
Vid utbildningens start skulle alla studenter skriva ett pedagogiskt
ställningstagande som beskrev åsikter och tankar kring barn och pedagogik. I slutet av utbildningen skrevs ytterligare ett pedagogiskt ställningstagande i syfte att upptäcka förändringar i sättet att se och förstå barns
utveckling.
Student på förskollärarutbildningen på 90-talet
Behörighet för att antas till 100-poängsutbildningen var ”allmän behörighet” vilket motsvarade minst tvåårigt gymnasium med lägsta betyg 3 i
svenska, matematik och engelska. Det var höga antagningspoäng för att
komma in på utbildningen i början på 90-talet, vilket gjorde att vi som
antogs hade höga ambitioner och var mycket studiemotiverade med höga
krav på studieprestationer. Alla studenter antecknade flitigt med hjälp av
papper och penna vid varje föreläsning.
Under 90-talet antogs varje år cirka 60 studenter. De delades in i två
klasser, med 30 studenter i varje klass. Det fanns inte många manliga
studenter. Studenterna kom från hela Sverige, från Vilhelmina i norr till
Halmstad i söder, men de flesta hade sin hemort i Västergötland (Borås,
Alingsås, Mark, Ulricehamn).
Det var spännande att träffa nya vänner och lite speciellt att träffas
hemma hos dem som hade eget rum/lägenhet. Camilla bodde i Borås
kommun och blev kvar i föräldrahemmet under studietiden istället för
att flytta till eget bo. Det var förmodligen inte lika roligt som att ha eget
boende, men ekonomiskt sett var det bra.
Vi studenter träffades också på kåren ibland, som då låg i källaren tvärs
över gatan.
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Marie började studera vid 28 års ålder och var redan utflugen hemifrån
och bodde strax utanför Borås med sambo och barn.
Studentkåren
Studentkårens sektion vid institutionen för pedagogik fick sitt namn
moped under tidigt 90-tal genom röstning. moped står för Modern
Pedagogik. Namnet används fortfarande. Studentkåren bildade i augusti
1993 ab Rabalder med styrelsemedlemmar från bland annat Högskolan,
Borås kommun och Näringslivet i Borås.
En uppmärksammad och betydelsefull händelse för kåren/Rabalder
var när det nya kårhuset invigdes den 4 november 1994. Efter ett omfattande och resurskrävande renoveringsarbete flyttade studentkåren in
i kvarteret Valkyrian vid korsningen Kungsleden och Åsbogatan. Det
nyrenoverade huset innehöll fyra våningar för studentkårens arrangemang, arbete och aktiviteter. Där fanns bland annat ett stort dansgolv,
expeditioner för kårtidning och kårsektioner, pub, läsrum och restaurang.
Där arrangerades många roliga fester under några år, men dessvärre inträffade den 28 februari 1998 en mycket tragisk olycka i form av en explosion
med en efterföljande våldsam brand. Två unga män dog, flera andra skadades och byggnaden förstördes.
Händelsen sågs naturligtvis som en tragedi och katastrof på många
sätt, men i maj samma år startade projektet omstart i syfte att hitta
finansiering och ny lämplig lokal för kårens verksamhet. Under tiden
användes de gamla lokstallarna vid Borås Centralstation som festlokal.
Där dansade vi långt in på natten i slutet av 90-talet, när vi inte varierade
oss och gick till Grand Hotell istället.
Våren 2001 invigdes ett nytt kårhus i före detta Folkets Hus lokaler
mitt emot Högskolan. Det var många sittningar och fester under studietiden, vilket bidrog till att sammanhållningen växte sig stark i den kompisgrupp man umgicks mest i. Några av studiekamraterna blev nära vänner och med dem finns många glada och roliga men också en del sorgliga
minnen bevarade.
Styrdokument för förskolan
Under 90-talet var Socialstyrelsen den myndighet som ansvarade för
förskolans verksamhet i Sverige. I sina strävanden att kunna erbjuda en
likvärdig förskoleverksamhet i hela landet fanns den vägledande skrif81

ten Pedagogiskt program för förskolan som var framtagen av Socialstyrelsen. Från och med januari 1998, alltså mitt under Maries utbildning,
infördes istället med dunder och brak det nya dokumentet Läroplan
för förskolan (Lpfö-98) då Skolverket övertog ansvaret för förskolans
verksamhet i Sverige. Den stora skillnaden var att Pedagogiskt program
från Socialstyrelsen endast var vägledande medan Lpfö-98 var styrande.
Detta ledde till stora insatser i landets kommuner för att arbeta med
implementering av den nya läroplanen i förskolan. Många pedagoger
var oroliga över vad detta skulle innebära i praktiken. En del pedagoger
verkade tro att de nu skulle genomföra ”skola” även i förskolan och en
del förfasades över den massiva arbetsinsats de såg framför sig för att
lyckas leva upp till alla nya krav. Även vi studenter märkte naturligtvis
av dessa oroligheter. Det blev nu mer fokus på att tolka och förstå förskolans nya värdegrund, uppdrag och mål än att planera och genomföra
verksamheten.
Utbildningens utformning
Utbildningen hämtade sitt innehåll från olika ämnes- och arbetsområden
som delades in i block. Utbildningen hade ett tydligt fokus på estetiska
lärprocesser. Fram till 1993 genererade utbildningen 100 poäng, som fördelades enligt följande:
• Kommunikation 22 poäng: språk och litteratur, röst och talvård,
bild och form samt slöjd, musik med instrumentalmusik, pedagogiskt drama, rörelse
• Omvärldsorientering 12 poäng: social omvärldsorientering, naturvetenskaplig omvärldsorientering med medicinsk barnavård.
• Pedagogik och Metodik 30 poäng: psykologi, barnpsykiatri, pedagogik, metodik
• Praktik 36 poäng: samhällsinriktad praktik, introduktionspraktik
under handledning, praktik under handledning.
Alla kurser avslutades med en skriftlig utvärdering, i pappersform
förstås. Där skulle vi skriva vad vi tyckte om kursens innehåll, arbetssätt
och arbetsformer. Motivering till våra åsikter skulle också skrivas. Där
fanns också möjlighet att föreslå innehållsmässiga förändringar i kursen.
Ingen fick gå ifrån salen innan utvärderingen var skriven och inlämnad
till läraren. Lärarledda lektioner hade vi så gott som varje dag, vanligen
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började vi dagen klockan åtta och slutade klockan 15. Någon gång fanns
schemalagda tillfällen för självstudier, ofta handlade det då om att förbereda grupparbeten och redovisningar.
Under senare delen av 90-talet ”döptes” klasserna enligt systemet;
termin ett 1.6a och 1.6b. I termin två hette vi 2.6a och 2.6b. Under sex
terminer skulle vi studera i 14 olika kurser med varierande omfattning,
innehåll och upplägg. Kursinnehållet var i stort sett överensstämmande
med det som angetts ovan, med vissa förändringar gällande omfång.
I termin fem fanns ett utbud av valbara kurser där varje student skulle
välja två kurser à fem poäng. Marie valde Textil med skapande inriktning
i den första och Barn, livsfrågor och kulturmöten i den andra. Textilkursen visade sig vara ett mycket bra val eftersom vi fick förmånen att åka
på lägerskola med övernattning på Öhns gård norr om Skövde. Det var
väldigt kul! På dagarna fick vi lära oss hur man gör lintråd (hela processen
från att plocka lin på åkern till färdig tråd), hur man kardar och tovar
ull, växtfärgar tyg/ull/garn, hur man gör en kolmila, egen tvål med mera.
På kvällarna åt vi god mat och drack vin tillsammans med lärarna som
ansvarade för kursen.
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Glada studenter
har skördat lin för
att göra egen tråd
på Öhns gård.

Växtfärgning under
öppen eld i skogen
vid Öhns gård.

Utbildningens undervisningsformer var varierade i en väl avvägd
balans. Ibland fick vi lyssna på föreläsare och ibland hade vi seminarier där
vi fick diskutera med varandra. Laborationer var alltid lika roligt eftersom
vi då fick vara mer aktiva och själva upptäcka, utforska och undersöka
olika fenomen.
De examinationsformer som användes var tentamen, seminarium,
rapport, skriftlig inlämningsuppgift, laboration, praktik, utställning och
redovisning individuellt och/eller i grupp.
Vid tentamen fick vi besked om våra poäng via papper uppsatta på väggen i korridoren mitt emot administratör Ros-Marie Johanssons kontor
i dåvarande a5-korridoren.
Utbildningens 14 olika kurser planerades och organiserades av kursansvariga lärare. Till varje kurs fanns en kursplan och en kurshandbok i
vilken vi kunde läsa om kursens innehåll och upplägg. Till varje ny kursstart, hade lärarna kopierat allt material till studenterna.
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Utbildningens innehåll
musik: Vi fick lära oss att spela gitarr med enkla ackord och i slutet av
utbildningen skulle vi ”spela upp” och försöka få godkänt genom att relativt felfritt spela några barnsånger individuellt. Klarade vi det fick vi både
”gitarrkörkort” och godkänt på musiken.
En av sångerna var Var bor du lilla råtta? och den har flera gånger
sedan ”spelats upp” på både midsommarfest och födelsedagar till åhörarnas stora (miss)nöje! Gitarrer fanns att låna på institutionen. Det var
några av oss studenter som spelat gitarr tidigare men långt ifrån alla. Vi
minns många glada skratt i samband med en del orena toner som kom
från oss nyblivna gitarrister. Elefantboken var musikens kursbok med
barnsånger, lekar och tillhörande ackord. Boken har varit väl använd
under de år som vi sedan arbetat som förskollärare och i slutet på 90-talet
utgavs även en tillhörande cd-skiva som vi använde flitigt för att lyssna
och försöka spela rätt.
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Inför lucia var det
bara luciasånger
och julmusik vi
tränade på. I
början av 90-talet
var det förskollärarstudenter i termin
tre som ansvarade
för luciatåget på
Högskolan. Alla
anställda och
studenter på
högskolan var välkomna till matsalen
att lyssna.

En scen ur vår
teater ”Pippi, Emil,
Madicken och
Karlsson”.

Handdockor.

Vi fick eller gjorde
olika häften för att
samla på oss idéer
och material.
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drama/rörelse: En studiegruppsuppgift var att genomföra en
teaterföreställning för barn. Vi fick skriva manus, sy och ordna med
rekvisita och kläder, scenografi och skriva inbjudningar till förskolor
(våra praktikplatser) med mera. Glada förskolebarn och pedagoger kom
till föreställningarna som vi spelade upp i dramasalen på Högskolan. I
Camillas föreställning fick de flesta av Astrid Lindgrens ”figurer” träffas och det blev en riktigt härlig historia. Pippi fick besök av Madicken,
Lisabeth, Emil och Karlsson på taket. Pannkakor stektes som Pippi kastades iväg, till barnens förtjusning. Mycket sång och musik var det och
barnen deltog aktivt, när de blev inbjudna. Föreställningarna spelades
in på vhs-band.
textil: Vi fick väva bildvävar och sy pappersetuier utav gamla vykort
som syddes ihop med langettstygn. Vi testade textiltryck och fritt skapande med textila material. Handdockor skapades med hjälp av skumgummi, tyg, garn etc. Kreativiteten flödade och många idéer föddes och
omskapades, men till slut hade många fantastiska handdockor tillverkats.
Variationen var stor med allt från kasperdockor till tittutdocka på pinne.
En stor del av undervisningen fokuserade på att skapa alster och samla
på sig praktiskt material för den kommande yrkesrollen. Vi fick ta del av
många idéer och praktiskt användbara tips. Vi skulle få verktygen för att
skapa ett bra innehåll i förskolan, speciellt utifrån det praktiska estetiska
perspektivet.
Ett uppskattat material i textilundervisningen var ull. Vi fick själva
arbeta med ull för att pröva vad som kan fungera tillsammans med barn i
förskolan. Det blev många härliga kreationer, allt från äpplen och tavlor
till häxhattar av ull.
Omvärldsorientering
naturkunskap: Under hela 90-talet användes en kursbok som hette
Runt i naturen del 1 och 2. Vi skulle bland annat lära oss 20 fåglar och deras
läten, vilket lärdes in genom att lyssna till fågelläten via kassettband. I början på 90-talet gjordes en naturexkursion till Getterön i Varberg, där sov
vi i vindskydd och lyssnade på fåglar och samlade växter och insekter. Syftet med naturkunskapen var att vi studenter skulle få gedigna kunskaper
inom ämnet. Det fanns däremot inget tydligt fokus på hur kunskaperna
skulle kunna användas tillsammans med en barngrupp. Som förskollärare
var det viktigt att man hade sin egen växtsamling, med växter indelande
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Litteratur från
textilkursen.

En kul dag vid
Kypesjön.

i olika kategorier och klasser. Alla växter torkades och plastades in i speciella kort och på baksidan skrevs fakta om växten. Dessa samlades i ett
kartotek med register. Sedan var det bara att plugga på och vi förhörde
varandra inför art-tentan. Det var på förskollärarlinjen vi lärde oss att det
vi i vardagligt tal kallar för ”vitmossa” inte är en mossa utan en lav.
I slutet på 90-talet var det tvärtom barnens lärande som uppmärksammades. Då åkte vi på ”hajk” vid en kursgård nära Vänga utanför Borås.
Där fick vi leta efter insektsarter både på land och i sjö samt jämföra olika
mossor, lavar, träd och andra växter och lära oss namnen på dem i syfte
att kunna överföra våra kunskaper till barn i förskolan. Vi fick också lära
oss hur man kan använda naturen för fysisk aktivitet/rörelse med barn.
Vid ett tillfälle under utbildningen (i slutet på 90-talet) fick studenterna i uppgift att planera och genomföra en utomhusaktivitet för förskolebarn. En väldigt stor grupp studenter, nästan alla 60, genomförde ett stort
arrangemang vid Kypesjön i Borås.
Förskolegrupper bjöds in och vi studenter hade olika uppgifter som
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på något sätt skulle vara kopplade till utbildningens innehåll. Vi spelade
bland annat troll som bodde i skogen, och när barngrupperna kom förbi
vårt hus skulle vi springa fram ur skogen och försöka varna barnen. Det
bodde nämligen häxor i skogen också – och de var riktigt hemska! Vi
troll hade som uppgift att försöka skydda alla skogsbesökare från häxorna och därför ville vi att barnen skulle ropa högt på oss om de såg några
häxor på sin fortsatta promenad. En del av barnen blev ganska rädda när
två troll dundrade fram mellan träden, men när de såg att det ”bara” var
två utklädda tjejer övergick rädslan i glädje och spänning. Både barn och
studenter hade väldigt kul den där dagen vid Kypesjön!
Flera gånger under utbildningen bjöds förskolor in att delta i olika
aktiviteter som vi studenter hade i uppgift att planera och genomföra.
Vid andra tillfällen åkte vi ut till förskolor för att träna på vissa
moment. Vi var till exempel några studenter som tillverkade rekvisita
till sagan om Bockarna Bruse. Vi använde då kottar, tyg, papp och sten.
Uppgiften var att ta med materialet ut till en barngrupp för att träna på
att berätta en saga fritt utan att hålla i boken och läsa innantill.
Pedagogik och metodik
piaget: Piagets teorier var i fokus under tidigt 90-tal. Rolf Appelqvist
var en uppskattad lärare som med stort engagemang och kunskap förmedlade Piagets teorier och de olika utvecklingsstadierna samt barns motoriska, emotionella och kognitiva utveckling. Det var Ulla-Britta Bruuns
böcker som låg till grund för våra nyvunna kunskaper kring barns förväntade utveckling.
Camilla minns att hon sammanställde all information om barns
utveckling på ett a3-ark, organiserat utifrån barns åldrar och utvecklingsområden. Det blev så att säga ”the best of” Piagets teorier och fakta om
barns utveckling från Ulla-Britta Bruuns böcker. Sammanställningen
fungerade sedan som en lathund under hela utbildningstiden. Det var
bara att titta på schemat och se vid vilken ålder barn vanligtvis vänder sig,
äter med sked, säger sina första ord och så vidare.
Sammanställningen finns fortfarande kvar som nostalgisk kuriosa
från utbildningstiden. Som ung student utan egna barn försökte man hela
tiden att applicera utvecklingsstadierna på vänner och bekantas barn för
att befästa dessa teorier. Då blev det lättare att minnas och tentan gick
som en dans.
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En av Fröbels
lekgåvor med
godkändstämpel.

fröbel: En viktig person i förskolans historiska utveckling är
Friedrich Fröbel, vars betydelse även var framträdande i förskollärarutbildningen. Brita-Lena Öman, var en kunnig lärare som lärde oss allt om
Fröbel och alla de lekgåvor han använde sig av.
Alla studenter skulle skapa Fröbels alla lekgåvor. Den första lekgåvan
var en boll och Fröbels boll var röd, vi studenter fick dock välja färg. Varför just en röd boll? Svaret på den frågan fick vi studenter snart klart för
oss. Den första lekgåvan var rund och röd eftersom barnet först uppfattar
den runda formen och första färgen barnet uppfattar är röd, enligt Fröbel.
Camillas fina Fröbelboll finns kvar än i dag. Det var ett riktigt fint
handarbete och att göra den tog lång tid. Det var garn och tråd som
användes med en speciell teknik. Efter första lekgåvan följde bland annat
olika pappersvikningar. När alla lekgåvor var färdiga lämnades de in för
bedömning och förhoppningsvis fick vi en stämpel på varje alster ”godkänd lekgåva Fröbel”.
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Vi skulle samla på oss så många idéer och så mycket material som
möjligt under utbildningen som vi sedan skulle kunna använda oss av i
vårt framtida yrke som förskollärare.
Praktik
I början av 90-talet ingick tio poäng praktik första terminen. Det var bra
eftersom de flesta av oss kom direkt från gymnasiet, utan erfarenheter
från förskolans verksamhet. Inför praktiken anordnade högskolan en
handledarkonferens. Där fick vi studenter träffa vår handledare och fika
tillsammans. Uppgifter och praktikjournal med en särskild närvarojournal delades ut. Vid frånvaro under praktiken fanns särskilda regler kring
hur det skulle kompletteras.
Momentplaneringar skrevs inför varje ”eget” moment vi studenter
ansvarade för. Kraven och ansvaret ökade successivt. I kursplanen för termin tre kan vi läsa att den studerande skulle ”ansvara för att självständigt
leda barngruppen i fem hela dagar”. Vid varje praktik skrev vi i en så kallad
reflektionsdagbok. I den skulle vi flitigt och frekvent, efter varje praktikdag, reflektera över vad vi hade gjort och varför, samt reflektera kring hur
resultatet blev och varför. Under praktiken fick vi besök av metodiklärare
från högskolan. Metodikläraren hade med sig ett praktikkort där anteckningar och markeringar kring uppnådda mål gjordes tillsammans med
studenten. Handledaren skrev ett omdöme till studenten.
Inför praktiken uppmanades vi av lärarna på utbildningen att samla
på oss så mycket material och tips vi kunde. Efter praktiken samlades våra
tips och idéer ihop och kopierades av läraren i kompendium och varje
student fick var sitt exemplar. Efter en praktikperiod som låg i anslutning
till jul producerades ett motsvarande kompendium med aktiviteter och
ramsor passande för advent, lucia och jul. Nu var vi rustade med ramsor
och lekar för flera år framåt!
I slutet av 90-talet hade vi långa praktikperioder. Vi minns att det var
väldigt uppskattat att vara på praktik under så långa perioder eftersom
man i lugn och ro hade tid att lära känna både barn, pedagoger och föräldrar samt att sätta sig in arbetet och genomföra sina praktikuppgifter.
Däremot ska det erkännas att många av oss studenter var tröttare under
praktikperioderna än under de perioder då vi var på högskolan. Som
student funderade man ibland på paradoxen att förskolan både tar och
ger energi, men det är svårt att minnas vilket som övervägde. Antagligen
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både var och är den frågan alldeles för komplex för att kunna ha ett
enkelt svar.
Vi upptäckte under studietiden att vissa förskolor tenderade att ta mer
energi än de gav, medan det på andra ställen var precis tvärtom. Vi studenter diskuterade och reflekterade en del kring vad detta kunde bero på
och spekulerade i att det förmodligen hade att göra med barngruppernas
storlek och sammansättning, lokalernas lämplighet och även pedagogernas förmåga att organisera och genomföra verksamheten. Pedagogernas
förhållningssätt tyckte vi var avgörande för atmosfären! Praktiken ansågs
oerhört betydelsefull för utbildningen och därför var kraven på närvaro
hög. Om man hade oturen att bli sjuk under praktikperioden fick man
planera in nya dagar med sin handledare för att ta igen den tid man missat.
Examen
Utbildningen avslutades med ett examensarbete som skulle skrivas tillsammans med en eller två studiekamrater. Vi tillbringade mycket tid på
högskolans bibliotek som då var betydligt mindre än idag.
Examensarbetet skulle vara datorskrivet och det var ovant för oss studenter i början av 90-talet att arbeta vid datorn. Under 90-talets senare
del fanns datasalar där vi fick undervisning i datakunskap, men en del
studenter var ovana vid att använda teknisk utrustning och bekymrade
sig för att datorn skulle krascha om man tryckte på fel tangenter. Som tur
var fanns det mycket tid avsatt till att skriva examensarbetet.
På den tiden sparade vi allt på diskett och skrev ut med en plotterskrivare med en mycket hög ljudnivå. Pappret var randigt vitt med svaga blå
ränder och hål i sidorna längs en perforering, som hjälpte till vid frammatningen i skrivaren. De hålade sidorna drog man av längs perforeringen
då allt skrivits ut i en enda lång ”pappersremsa”. Det var inte så lätt att
få hjälp vid datakrångel. Vi studenter upplevde många svettiga stunder
då allt vilade på att disketten inte hakade upp sig i datorn, vilket skedde några gånger. Allt vårt arbete låg ju på denna diskett. Examensarbetet
lämnades dock in i tid och blev godkänt.
Utbildningen avslutades med en fantastisk minnesvärd avslutningsmiddag tillsammans med alla våra lärare. Vi sjöng och åt god mat och
fick våra examensbevis tilldelade en och en. En fotograf kom och tog en
bild på oss studenter. Nästan alla på examensbilden från december 1992,
hade kavaj utan ärmar med vit kråsblus under. Modet var inspirerat av
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Carola Häggkvists klädsel då hon framförde Fångad av en stormvind på
Melodifestivalen 1991! Vi som tog examen 1999 firade med champagne i
stadsparken, där vi också tog ett gruppfoto. Det var en vacker sommardag,
solen lyste och vi kände både glädje och sorg över att utbildningstiden
var över.
Vi som tog examen i december 1992 var de sista som fick förskollärarexamen med 100 poäng. Vi blev också erbjudna att gå ytterligare en
termin för att få examen enligt den nya utbildningen, som då hade blivit
treårig. Flera av studenterna nappade på erbjudandet, medan vi var några
som redan hade fått jobb och då var det mer lockade att få komma ut i
verksamheten och möta barnen ”på riktigt” och dessutom få tjäna lite
egna pengar.
Arbetsmarknaden
Under 90-talet var det relativt lätt att få jobb efter utbildningen, särskilt i
slutet av 90-talet. Alla som klarade examen och hade sökt jobb fick börja
arbeta i stort sett direkt efter utbildningen.
Sammanfattning
I vår beskrivning har vi gjort nedslag både i början och i slutet av 90-talet.
Trots att våra utbildningar skiljer sig åt i många avseenden kan vi konstatera att vissa delar av innehållet också har varit lika. Sammanfattningsvis
utgjordes förskollärarutbildningen under 90-talet av många praktiska
inslag och det var viktigt att få med sig kunskaper som direkt kunde appliceras i barngrupp. Genom utbildningen fick vi även lära oss att reflektera
och motivera ställningstaganden på olika sätt. Detta bidrog till att utbildningstiden också ledde till en personlig utveckling som vi haft stor nytta
och glädje av, såväl i yrkesrollen som privat.

00-talet
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N

är jag hade läst antagningsbeskedet ringde jag till min sambo och
grät. Jag var långt ner på reservlistan så det kändes lönlöst att ens
hoppas på att komma in.
Jag hade i flera år jobbat timmar på olika förskolor i Borås. Ibland hade
jag haft kortare vikariat på en och samma förskola, vilket kändes som en
lyx i jämförelse med att inte alls kunna planera mitt liv eller veta vilken
inkomst jag skulle ha.
I slutet av min tid som timvikarie var jag ganska länge på samma förskola. Jag jobbade minst lika mycket som de fast anställda men hade inte
möjlighet att få vara med och påverka den pedagogiska verksamheten.
Inte heller kunde jag få fast anställning. Det fick mig att söka in till lärarutbildningen med inriktning mot förskola.
Vilka kunskaper jag skulle få under utbildningen tyckte jag inte var så
noga, jag hade fått höra flera gånger att jag gjorde ett bra jobb med barnen
trots bristen på utbildning. Det enda skälet att söka var för att kunna få
en tillsvidareanställning någon gång i framtiden.
Utbildningen till att bli lärare med inriktning mot förskola var
sju terminer lång. Tre av dessa terminer kallades för allmänt utbildningsområde (auo) och dessa terminer gick alla lärare tillsammans,
oavsett vilken ålder man skulle jobba med senare. Under dessa kurser
behandlades bredare ämnen såsom barns utveckling, demokrati och
yrkesrollen.
För att bli antagen krävdes grundläggande högskolebehörighet. Detta
innebar godkänt i Svenska a, Svenska b, Engelska a, Naturkunskap a,
Religionskunskap a och samhällskunskap a. Jag gick ur gymnasiet med
i princip godkänd i varje ämne, med undantag för något enstaka väl godkänd och motsvarande antal icke godkänd. Detta var anledningen till min
dåliga placering på reservplatslistan.
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På något sätt fick jag veta att alla med högskolebehörighet skulle tas
in. Jag vågade inte lita på det och ringde flera gånger till någon på Institutionen för pedagogik för att få det bekräftat och personen jag pratade
med lovade att det jag hade hört stämde. Först när jag fick det formella
beskedet kunde jag tro att det verkligen var sant! Totalt var vi 60 studenter som påbörjade utbildningen med inriktning mot förskola.
Att börja på högskolan
På Stora torget samlades vi. Oavsett vilken utbildning som väntade så var
det dit man skulle gå första dagen. För oss nya studenter blev det snabbt
klart att varje institution hade en egen färg. Pedagogernas färg var lila.
Färgen syntes bland annat på kårmedlemmarnas overaller. Studentkåren
var på plats för att lotsa oss denna första dag. Vi blev uppmanade att ställa
oss på led och någon talade från scenkanten. Antagligen var det information om hur dagen skulle läggas upp, jag minns inte riktigt. Jag hade fullt
upp med att kika på dem runt omkring mig och småprata med dem som
stod närmast. Vi fick hålla i ett rep och gå på led mot högskolan. Längst
fram gick ”repledaren”, vilket var en medlem från kåren. Till sin hjälp hade
repledaren faddrar. Repledaren som höll i repet där jag gick tyckte att vi
skulle hoppa över alla trottoarkanterna. Detta mottogs blandat. Vissa
tyckte att det var roligt, vissa (jag, bland annat) tyckte att det var okej men
inte mer än så. Vissa, slutligen, tyckte att det var förödmjukande. En kvinna darrade av ilska på rösten när hon för någon i telefon beskrev hur hon
tvingades göra sådant som hennes dotter fick göra på ”dagis”. Man skulle
kunna påstå att detta med att hålla i repet var första vattendelaren under
utbildningen. Från och med då kommer jag inte på ett enda moment som
alla studenter tyckte lika om.
Väl på högskoleområdet blev vi runtvisade i både den så kallade gamla
byggnaden och i bibliotekshuset. De två husen var varandras motsatser
på många sätt. Bibliotekshuset var ljust, stora fönster överallt. Det fanns
mängder av grupprum som studenterna kunde boka för att sitta och
arbeta i. Den gamla byggnaden kändes som ett virrvarr av fönsterlösa
korridorer i murriga färger, där dessutom alla våningarna såg snarlika ut.
Runt mig hörde jag hur folk gav uttryck för samma tanke som snurrade
i mitt huvud: hur skulle man någonsin lära sig hitta här?
Kursintroduktionen hölls i en lokal som jag minns som enorm. Lärarna som presenterade sig och hälsade oss välkomna till utbildningen stod
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långt, långt bort. Jag vet inte vart vi var, det var inte någonstans i högskolebyggnaderna. Kanske var det i Folkets Hus, kanske i ett församlingshem. Jag minns att väldigt många studenter hade den för dagen aktuella
litteraturen liggande på bänken framför sig, liksom redo.
Och jag minns reaktionen när det upptäcktes att kurshandbok och
schema berättade att man till i övermorgon skulle ha läst Sven Erik Liedmans bok, Ett oändligt äventyr, 411 sidor lång, samt Knud Illeris ganska
tunga Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Jag har hört efteråt
att många funderade på om de verkligen skulle klara av utbildningen eller
om det kanske var bäst att hoppa av direkt. Mina tankar klamrade sig fast
vid personer som jag kände och som hade tagit sig igenom utbildningen
på ett ganska oengagerat vis. Kunde de så borde jag väl kunna också.
Studiegrupper
Vid lärarutbildningen i Borås tillämpar vi en organisation där ni blir indelade i
olika grupper. Se studiegruppen som en resurs för ditt lärande och din utbildning
till lärare. Då du i ditt framtida yrke kommer att arbeta i arbetslag är det viktigt
att redan nu träna samarbete med så många som möjligt och därför är det viktigt
att inte byta grupp.

Så introducerades studiegrupperna i första kursens kurshandbok.
Och så var det. Inför varje termin delades studenterna in i studiegrupper.
Under auo var vi blandade, förskollärare och lärare mot skolan, vilket
genom diskussionerna gav kunskap och perspektiv på varandras verksamheter som vi antagligen inte hade fått annars.
Att få vara en del av minst sju studiegrupper gav mycket erfarenhet av
att jobba tillsammans. I grupperna där jag varit med var vi mellan fem och
åtta personer, vilket ju är en storlek som ger utrymme för att alla kan få
komma till tals i en diskussion.
Min erfarenhet av hur det fungerade i grupperna rymmer hela spektrat.
Allt ifrån grupper där konflikter hela tiden legat under ytan, tills det exploderade i fula ord och avslöjanden om att man bett om att få byta grupp men
inte fått. I andra änden finns de grupper där vi varit väldigt olika men lika
diskussionssugna. Och där vi kunnat släppa det engagerande ämnet och
den hetsiga diskussionen när vi gått ut ur grupprummet och därefter druckit kaffe, pratat och skrattat. Att ha ingått i en positiv grupp skapar band
som fortfarande finns kvar, även om kontakten är sporadisk sedan examen.
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Givetvis hände det att studenter gick till de kursansvariga och bönade
och bad om att få byta grupp. Principen var att man inte skulle få byta.
Att gå till sin dåligt fungerande, konfliktfyllda studiegrupp och berätta att
man velat byta till en annan, men inte fått, innebar sällan att något reddes
ut. I vissa, särskilt svåra fall, kunde man få hjälp från någon på högskolan
att reda ut problemen.
VFU
För att vi studenter skulle få möjlighet att omsätta all den teori vi fått till
oss i praktik fanns vfu, som står för verksamhetsförlagd utbildning och
innebar att man under en viss tid varje kurs skulle befinna sig på en förskola eller i en förskoleklass. Väl på plats skulle man få möjlighet att delta i
det vardagliga arbetet med barnen och planera verksamheten. Man skulle
få delta på arbetsplatsträffar och föräldramöten om det nu slumpade sig
så att det var något sådant under de veckor man var där. Under tiden
man var på sin vfu-plats hade man som student oftast uppgifter från
högskolan som skulle redovisas när man kom tillbaka. Det kunde vara
alltifrån praktiska uppgifter, som att göra ett experiment med barnen och
reflektera kring utgången, till att titta på vilken plats leken tog och på om
vuxna var med och lekte.
Under första terminen hade vi förskollärare en veckas vfu i förskolan
och en vecka i förskoleklass. Detta för att vi skulle få bekanta oss med de
verksamheter där vi senare skulle få behörighet.
En annan koppling till praktiken var mentorn och mentorsgruppen.
Studenterna var indelade efter utbildning i grupper om cirka 10. Varje
grupp hade en mentor som man träffade regelbundet under hela utbildningen. Mentorn var en yrkesaktiv förskollärare med intresse för att dela
med sig av erfarenheter och diskutera med sin grupp. Träffarna var obligatoriska och innehållet bestämdes till stor del av oss studenter. Vid något
tillfälle var vi i min grupp och hälsade på vår mentor på hennes förskola.
Mycket av tiden gick dock åt till att sitta och prata med varandra, att
otvunget få prata med en som faktiskt redan var aktiv i yrket och som inte,
liksom våra vfu-handledare, skulle betygsätta oss var värdefullt.
Livet runt högskolan
Redan från början fanns studentkåren där. Under de första dagarna,
introduktionen, anordnades tävlingar där de nya studenterna fick vara
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med och göra uppdrag, vilka poängsattes av en så kallad ”föz”. Pedagogstudenterna fick veta att deras egen sång var ”Nyss så träffa jag en krokodil”
och gavs tillfälle att sjunga den tillsammans. Många av de som var engagerade i kåren eller deltog i olika aktiviteter var de som flyttat till Borås för
att studera. För dem som lämnat familj och vänner blev studentkåren ett
sätt att hitta nya vänner och få hitta på roliga saker. Studentpuben kan
ju för många studenter vara en naturlig samlingsplats, men i Borås gick
puben från att vara regelbunden till att endast ha sporadiska pubkvällar
just 2006, samma år som vi började vår utbildning.
Sedan fanns det studenterna som pendlade. Många var bosatta i
Göteborg. Detta var under en period när bussförbindelsen var kritiserad.
Bussarna mellan Borås och Göteborg var överfulla och folk fick stå hela
resan, eller kom inte med alls, vilket givetvis var ett irritationsmoment
för dem som hade tider att passa. Vissa terminer delades studiegrupperna
upp efter vart man bodde, vilket de flesta göteborgare uppskattade, då de
kunde ha sina studiegruppsträffar på hemmaplan.
Kursmoment jag minns
Barn, natur och teknik var en kurs med flera minnesvärda moment. Vi
fick göra naturvetenskapliga experiment. Vi fick ta reda på vilket ekologiskt fotavtryck vi hade, resultatet förvånade och förfärade ungefär alla.
Vi hade ett prov i artkunskap. 150 arter hade vi fått i uppgift att lära oss.
Detta examinerades i par. Två och två fick man gå runt och titta på uppstoppade varianter eller utskrifter med bilder av de olika arterna.
Det största under denna kurs var dock att åka på läger och bo i vindskydd. Studiegruppsvis fick vi montera ihop ett stormkök och laga mat
(pasta och köttbullar, om jag inte missminner mig). Vi fick gå på promenader och leta efter olika arter. Vi fick leka lekar. När kvällen kom tändes
en lägereld. Någon hade smugglat med sig vin, trots alkoholförbud, vilket
dracks i smyg. När mörkret föll sjöngs det sånger runt elden. Både på
svenska, engelska och isländska. När det var dags att sova gick de flesta
och lade sig i sovsäckar i vindskyddet. De som var gravida fick sova inomhus. Några valde att sova i sina bilar. Dagen efter fick vi åka hem tidigare
än planerat då himlen fullkomligen öppnade sig och regnet hällde ner. Då
insåg till och med den mest entusiastiske att det var slutlekt.
I kursen Demokratins villkor fick vi frossa i diskussioner kring stora
saker. Det var globalisering, olika maktfaktorers påverkan på globalt,
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lokalt och individuellt plan. Vi pratade om jämlikhet och jämställdhet.
Och så fick vi spela teater om ett land. Varje studiegrupp blev tilldelade ett land att söka efter fakta och landstypiska fenomen kring och
som sedan skulle gestaltas. Detta redovisades under en dag. För att
bli godkänd krävdes att man dels var med och visade upp sin grupps
gestaltning, dels att man tittade på andra grupper. Det var en dag med
många skratt, vissa grupper låg farligt nära en fördomsfull framställning
av vissa länder och lockade till skratt med diverse knasigheter. Andra
var mer allvarliga.
Något som jag tror att de flesta minns är de seminarier där det i förväg
berättades att alla var tvungna att säga något, annars skulle man få frågor
riktade till sig mot slutet av seminariet. Speciellt om prat-tvånget illustrerades av en karta av bordet ur fågelperspektiv och där streck sattes vid
motsvarande plats där man satt. Lättnaden när man hasplat ur sig något
och såg att en markering gjordes, lättnaden som gjorde att axlarna sjönk
ner och kroppen slappnade av. Och äntligen kunde man verkligen lyssna
på vad de andra sa. Och medlidandet med dem som inte hade kastat sig in
i diskussionen och därmed fick de riktigt kluriga frågorna riktade till sig.
Specialiseringsterminen
Fram tills femte terminen läste alla förskollärarstudenter samma kurser.
Termin fem var det dags för specialisering. Vi fick information om vilka
kurser vi hade att välja mellan.
Jag, som hade siktet inställt på att jobba på en mångkulturell förskola,
valde Svenska som andraspråk i första hand. Som andra hand visste jag
inte vad jag skulle välja men valde Bild trots att det inte lockade alls. När
studenternas val hade sammanställts visade sig att vissa kurser inte skulle
gå av stapeln, då det var för få sökande. Svenska som andraspråk var en av
dem. Så för min del blev det Bild och jag kände prestationsångesten. Väl i
bildsalen insåg jag ganska fort att det skulle bli ett fantastiskt halvår. Det
var en sex månader lång frossa i material, metoder, pedagogiska diskussioner och funderingar kring barnsyn och processen, processen, processen.
Vi som valt bild, påminde varandra om att vi antagligen aldrig mer
skulle hade så bra som vi hade det när bildsalen var vårt andra hem.
Läkarrockarna som hängde vid dörren, redo att tas på för att kunna kladda och slabba och ändå kunna gå och äta lunch fläckfri. Den generösa
hyllan med material som inbjöd till utforskande. Uppgifterna som var
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tolkningsbara och där allt var rätt. Vi fick möjlighet att utan tidspress få
prova på så mycket. ”Man hinner det man hinner” var mantrat som fick
oss att våga grotta ner oss i enstaka estetiska och pedagogiska processer
och strunta i hur resultatet skulle se ut. Utan tvekan är bildspecialiseringen den termin som präglat mig som pedagog mest.
Vad hände runt omkring
Under vfu:n fick man som student möjlighet att snappa upp vad det
pratades om på förskolorna.
I Borås infördes stämplingssystemet Kom&Gå med tillhörande Heroma. I Heroma skulle de anställda på förskolorna lägga in önskad semester,
registrera övertid och kunna hålla koll på allt som rörde arbetstid, komp
och flex. På mina vfu-platser satt förtvivlade pedagoger vid datorerna
och kämpade med att försöka förstå logiken i systemet. Jag kände så stor
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Bildsalen kom att
bli som ett andra
hem.

tacksamhet över att det var lite inarbetat när jag väl skulle använda Heroma. De förvivlade pedagogerna hade lärt sig hur det fungerade och jag
kunde få den hjälp jag behövde. Utan att ha mer än en kvalificerad gissning som underlag, så påstår jag att ganska många timmar på förskolorna
ägnades åt att reda ut vad som var vad i Heroma.
1 juli 2011 började den nya skollagen gälla. I den ingick bland annat den
reviderade Läroplan för förskolan 98 (reviderad 2010) och förskollärarlegitimationen. Att lärarna skulle få en legitimation var något som båda lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, hade kämpat för. Diskussionerna kring vilken betydelse en legitimation verkligen skulle få gick
heta. När legitimationen var ett faktum hade vi verksamma förskollärare
möjlighet att begära ut vår legitimation gratis (sedan skulle man behöva
betala 1 500 kronor). Handläggningstiden blev lång och media upptäckte
att det var ett bemanningsföretag som fått i uppdrag att utfärda legitimationerna. Bemanningsföretaget i sin tur anklagades för att ha anordnat
tävlingar som medförde att legitimationer utfärdades baserat på felaktiga
uppgifter och att lärarnas rättssäkerhet inte kunde garanteras då de anställda på bemanningsföretaget arbetade under så dåliga förhållanden.
Examensarbetet
Näst sista terminen under kursen Läraren och yrkesrollen (lyr) var det
dags att utforma en undersökningsplan. Denna plan skulle sedan ligga
till grund för examensarbetet. Det vanligaste var att skriva två och två. En
del skrev själva. Vissa var tre, vilket krävde mer bredd, till exempel att fler
undersökningsredskap användes.
Varje examensarbete skulle göras med stöd av en handledare. 15 timmar handledning per arbete var tidsramen, så man fick hushålla med
handledningen. Att examensarbetet var en viktig del av utbildningen kändes i luften bara man pratade om det. Kraven kändes höga och
många timmar spenderades i högskolans datasalar. Ibland kunde vi
synka kaffepaus med andra skrivande par, ibland fick kaffet drickas vid
datorn. För oss kaffedrickare var kaffet en viktig del för att orka. Jag
och en klasskompis skrev vårt examensarbete i samarbete med Borås
Konstmuseum. Vi fick tillgång till deras skapande verkstad och sedan
bjöd vi in barn från hela Borås som fick komma och bygga sin drömförskola. Tillsammans byggde barnen ett magnifikt bygge som stod i den
anslutande utställningshallen.
104

Drömförskolan,
som barnen själva
vill ha den.

Till slut var vi färdiga. Eller snarare färdiga på högskolevis, vilket innebär att man är långt ifrån färdig. Arbetet skulle granskas av Urkund, vilket
var ett sätt att upptäcka om studenter plagierat. Hade man råkat glömma
citattecken? Hade man skrivit om en mening ur en bok och sedan skrivit
om den igen så att den blev som den var från början? Lättnaden var stor
när man fick veta att Urkund inte hittat något. Då var det dags för ventilering och opponering. Studenterna delades in i grupper och fick byta examensarbeten med varandra. Under en vecka fanns tid att granska arbetet
som man skulle opponera på. Hur mycket skulle man kommentera? Hur
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djupt skulle man granska? Och hur ställer man frågor som uppmuntrar
snarare än sablar ner? Att opponera var nästan lika nervöst som att bli
opponerad på.
När man fått godkänt-stämpel på arbetet, vissa direkt och andra efter
kompletteringar, konverterades arbetet till en pdf-fil och skickades in
till högskolan. Därefter, om man ville, lades arbetet ut på bada (Borås
Akademiska Digitala Arkiv).
Allt eftersom examensarbetet tog form, kom dagen för examen allt
närmare. Det pratades mer och mer om jobb. Vilka hade redan fått jobb?
Vissa hade en tjänst som de skulle gå tillbaka till. En period var det ganska
tunt med jobb att söka, vilket som tur var ordnade upp sig när examen
kom närmare.
Examen
Så var äntligen den stora dagen kommen. Vi tog examen i januari, så över
finkläderna fick vi ha vinterjackan på. På Rotundan samlades vi och våra
familjer, släktingar och vänner. Vi studenter satt på de främsta raderna.
Efter tal och musik var det dags att få examensbevis. Några i taget kal�lades upp på scenen och fick ta i hand och ta emot diplom. När man var
färdig fick man stå kvar på scenen. Detta innebar att ju fler som ropades
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upp, desto trängre blev det för oss som stod där uppe. Jag hamnade längst
bak där bland annat en gravid kvinna stod. Hon hade gått två veckor över
tiden vid examenstillfället och hade ett efternamn som började på A, vilket innebar att hon blivit uppropad bland de första. Runt henne skojade
folk om vad som skulle hända om vattnet gick under ceremonin, vilket
som tur var inte hände.
Vad blev vi för lärare?
Efter 3,5 år spottades vi ut som färdiga lärare med inriktning mot förskolan. Av oss 60 som började är det, så här nästan fem år senare, 57 som tagit
examen. Med en vetenskaplig grund, kunniga i referenshänvisning och
med viss oro kring blöjbytarteknik.
Vi har fått skriva många pedagogiska ställningstaganden, fått många
föreläsningar och många timmars diskussion som hjälpt oss att börja gå
den snåriga vägen mot vilken sorts pedagog vi ville vara. Istället för givna
svar och förutbestämda lösningar har vi blivit tränade i att tänka själva
och att tänka tillsammans med andra. Och det är inte omöjligt att den
övning vi fick i alla de där studiegrupperna faktiskt gjort oss till riktiga
lagspelare som ser samarbete över gränser som en grund för både pedagogiskt och personlig utveckling.

Examenshögtidligheterna i
Rotundan.

10-talet
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Återgång till separerade lärarexamina

M

ed betänkadet En hållbar lärarutbildning (sou 2008:109) var
det 2008 åter dags för en ny lärarutbildning. Det var signalen
till en ny implementeringsprocess som startade i maj 2009 med en heldagskonferens där betänkandet diskuterades och analyserades. På hösten
samma år presenterades propositionen Bäst i klassen (prop. 2009/10:89)
och den konkreta ansökningsprocessen för lärosätena påbörjades i början
av mars 2010 vid ett informationsmöte på Högskolverket.
På institutionen vidtog ett intensivt arbete med ansökan för att få ge
den nya lärarutbildningen med planerad start hösten 2011. Till skillnad
från 2001 måste nämligen nya examensrättigheter sökas. Den stora frågan
var vilka utbildningar Borås skulle fokusera på och prioritera. Att förskollärarutbildningen var en av dem var aldrig någon tvekan. Samtliga verksamma inom lärarutbildningen gjordes delaktiga i processen och många
mindre grupper med olika fokus arbetade fram förslag till nya utbildningar, skapade preliminära kursplaner och tog fram väsentlig bakgrundsstatistik. Inte förrän i maj 2010 blev examensbeskrivningarna offentliga och
underlag för beslut i Lärarutbildningsnämnden kunde skapas. Därefter
återstod kursplaneskrivande och beräkningar för rätt kompetens och
tillräckligt med resurser för att kunna ge en hållbar och god utbildning. I
detta arbete var så gott som all personal på institutionen mer eller mindre
involverade. För gruppen närmast ledningen var det de sista dagarna i
princip arbete dag och natt. Dagen efter midsommarhelgen kunde ansökan skickas, för säkerhets skull med bud, upp till Stockholm.
En lång och nervös väntan följde innan vi fick datum för att samla
ihop en stab från ledning och lärarkår för att åka upp och bli ”förhörda”
och försvara vår ansökan. Efterföljande väntan kändes ännu längre och
det var en oro innan vi slutligen fick det efterlängtade beskedet. Ansökan
höll, resurserna räckte till och vi fick examensrättighet för att bedriva för111
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skollärarutbildningen även fortsättningsvis, och nu i en ny tappning från
och med hösten 2011.
Att vi fått examenstillstånd innebar definitivt inte att man kunde luta
oss tillbaka. Nu började det riktiga arbetet, att omvandla en pappersprodukt till en utbildning med bra kvalitet. Utbildningen gavs och ges på
två order, Borås och Varberg. Det gällde då, och gäller fortfarande, att få
samma goda kvalitet oavsett studieort och med samma lärare. Stora studentgrupper, och antagning höst och vår på båda orterna (300 studenter
2014) har inneburit att lärarna inte hunnit analysera utvärderingsresultat
och utveckla kurserna så som de önskat. När det 2015 inte föreligger något
utökningskrav passar utbildningen på att endast ta in studenter på hösten
och därmed ge utrymme för kvalitetshöjande utvecklingsinsatser.
Som grund för beslut om en ny förskollärarutbildning låg brister som
enligt dåvarande utbildningsminister berodde på alltför otydlig lärarutbildning med brist på ämnesinnehåll och brister i studenternas ämneskunskaper. 2010 kom, i denna anda, en reviderad Läroplan för förskolan,
Lpfö98 (2010) med starkare betoning på ämnen även inom förskolan.
Uppdraget var detsamma men ambitionen från regeringens sida var att
det skulle ske en ambitionshöjning av verksamheten i syfte att erhålla
likvärdig kvalitet på samtliga förskolor i hela landet. Regeringen ville
därmed förtydliga och komplettera läroplanen och sätta riktlinjerna i ett
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sammanhang. Det innebär att läroplanen skulle ses i sin helhet, det går
inte att plocka ut enskilda mål för att arbeta med dem var för sig, allt
hänger ihop. Utifrån läroplanen är det sedan förskollärarnas och arbetslagets uppgift att omsätta det till den egna verksamheten. Den reviderade
läroplanen kom naturligtvis att påverka och styra innehållet i den nya
förskollärarutbildningen.
En stor skillnad i den reviderade läroplanen är att det hade tillkommit två helt nya kapitel, ett om uppföljning, utvärdering och utveckling
och ett om förskolechefens ansvar. I kapitlet om utveckling och lärande
har målen kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap
och teknik kompletterats och utvecklats. Detta nya innehåll och kraven
på fördjupad ämneskompetens ställer krav på anpassat innehåll och nya
prioriteringar i förskollärarutbildningen. Det är, trots att ämnen skrivs
fram tydligare, inte frågan om att bedriva ämnesundervisning i förskolan
utan det handlar om att förtydliga målen som är mer konkretiserade. Ett
sådant förhållningssätt kräver en djup integrering av ämne och didaktik i
utbildning vilket ägnats mycket planeringstid åt att förverkliga. Det är ju
förskolans uppgift att bättre ta till vara på barnens lust att lära och utbildningens uppgift är då att skapa förutsättningar för att utveckla den kompetensen hos studenterna. Även om didaktiken fortfarande har en central
plats innebär den nya examensordningen att förskollärarens ämneskunskaper skall stärkas. Mer tonvikt läggs på språk och kommunikation men
också på att skapa förmåga att uppmuntra barnen i det egna tänkandet
och reflekterandet, förmågan att lyssna på andra och argumentera. Den
reviderande läroplanens betoning på ämnen innebär också att studenterna behöver mer ämneskunskap inom matematik och de naturorienterade
ämnena såsom fysik och kemi.
Då all högre utbildning skall vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet har den vetenskapliga progressionen fått stort utrymme i den
nya förskollärarutbildningen. Kravet på vetenskapligt förhållningssätt
kopplas också till studentens förmåga att kommunicera skriftligt. Redan
under den första terminen påbörjas processen genom ett betydande inslag
kring att skriva, läsa och tala i högre utbildning. Undervisningen ska, än
mer uttalat, vara forskningsbaserad och det ska finnas stöd i forskningen
för de metoder som används och de kunskaper som lärs ut.
Enligt regeringens beskrivning ska utbildningen omfattas av två områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 högskolepoäng, där 15 hög113

skolepoäng utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, vfu. Studier inom
det förskolepedagogiska området omfattar 120 högskolepoäng, även här
inklusive 15 högskolepoäng vfu. Utbildningen innefattar också ett självständigt arbete/examensarbete om 15 högskolepoäng. Examen utfärdas
på grundnivå.
Förskollärarutbildningen i Borås har valt att betona integrationen
mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier. Utbildningen har valt
att anta lokala mål avseende betoning på de estetiska uttrycksformernas
och lekens betydelse i pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass.
Utbildningen har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. Som en röd tråd genom utbildningen finns
därtill utveckling av en digital kompetens, så väl avseende studenternas
egen förmåga att använda digitala hjälpmedel som hur de ska arbeta med
digitala lärprocesser i förskolans verksamhet.
Unikt för utbildningen är att studenterna ingår i en mentorsgrupp
som leds av en verksam förskollärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och är ett forum
för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till den
kommande yrkesrollen. Styrkan i detta upplägg är just att studenterna
kontinuerligt under sin utbildning möter en verksam förskollärare som
de kan diskutera frågor och funderingar kring sin kommande yrkesroll
med.
Utbildningen har en struktur som gör att studenterna inte kan göra
egna val av kurser, till skillnad från 2001 års utbildningsform, då det
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fanns en termin med möjlighet att välja specialisering utifrån intresse
att bredda eller fördjupa något område. Den styrda strukturen innebär
även att det är svårare för studenterna att välja att studera utomlands
under utbildningen och att byta utbildningsort under pågående utbildning. Det senare beroende på att landets olika förskollärarutbildningar
är olika strukturerade även om examensordningens föreskrifter följs
innehållsmässigt.
Förskollärarutbildning för verksamma pedagoger
Alternativa förskollärarutbildningarna har under lång tid erbjudits till
barnskötare verksamma i förskolan. Under 80-talet omfattade utbildningen 50 poäng och på 90-talet utökades samma utbildning till 80 och
senare också 90 poäng. Ibland har dessa utbildningar erbjudits som reguljära utbildningar, ibland som uppdrag åt enskilda kommuner. Tillträdeskraven har varit desamma som till ordinarie utbildning och därtill ett
antal års erfarenhet av arbete i förskoleverksamhet. Under tidigt 2000-tal
bedrevs en förkortad förskollärarutbildning som ett projekt vid Högskolan i Borås i samverkan med Borås Stad och två stadsdelar i Göteborg.
Projektet fick efterföljare i form av uppdragsutbildningar men när den
förkortade utbildning skulle ha permanentats kom regeringsbeslutet om
en ny examensordning vilket avbröt planerna.
2012 anpassades utbildningen till den nya examensordningen och en
tilläggsansökan om alternativa tillträdeskrav gjordes till Högskoleverket.
Hösten 2012 startade utbildningen som vänder sig till yrkesverksamma
barnskötare med minst fem års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola.
Det är en utbildning som delvis ges på distans och kombineras med
att studenten samtidigt arbetar deltid. En dag i veckan bedrivs gemensam
undervisning. Resterande tid består av nätbaserade undervisningen i form
av digitala föreläsningar eller arbete i grupp. Under de första två terminerna av utbildningen genomgår studenten en valideringsprocess där studentens reella kompetens bedöms utifrån examensmålen. Resultatet ligger till
grund för studentens fortsatta studieinnehåll. Utbildningen ges över sex
terminer och beroende på vilka kunskaper och förmågor studenten redan
har motsvarar studierna halv- eller trekvartsfart. Den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen görs som praktik på den egna arbetsplatsen med en
behörig kollega som mentor under hela utbildningen.
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Innehållsmässigt är utbildningen identisk med den ordinarie utbildningen men tonvikt läggs på den kunskap och de färdigheter som studenterna i den aktuella kullen har behov av att utveckla.
2012 antogs bara studenter i Borås till den förkortade utbildningen
men hösten 2013 utlokaliserades hälften av de befintliga platserna till
Värnamo kommun. 2014 har inneburit ett mellanår utan antagning men
hösten 2015 är det åter dags att anta barnskötare till den attraktiva förskollärarutbildningen för verksamma i såväl Borås som Värnamo.
Epilog
På den politiska arenan har mycket hänt sedan 2011. Utifrån diverse
utvärderingars negativa resultat (läs pisa-mätningen) och det skriande
behovet av såväl förskollärare som lärare alla kategorier i hela landet vidtar regeringen nya åtgärder avseende förskola och skola i ständig ström.
Många av åtgärderna påverkar lärarutbildningarna och innebär bland
annat krav på skärpning i innehållet. I samband med att man införde
krav på lärarlegitimation och behörighet för lärare fick lärarutbildningarna i landet uppdraget att parallellt med ordinarie utbildningar bedriva
kompletterande utbildningar såsom Lärarlyft och Förskolelyft. Landet
har därtill bytt regering vilket innebär att satsningarna på skola och lärarutbildning tar andra vägar redan innan de nya utbildningarna har hunnit
fullföljas i sin helhet och än mindre utvärderats ordentligt.
I skrivande stund har den nya förskollärarutbildningen dock genomförts i sin helhet en omgång, de som antogs vid starten hösten 2011 tog
examen januari 2015. En programutvärdering är gjord lokalt och utifrån
den och lärarnas erfarenheter fortsätter utvecklings- och förbättringsarbetet av förskollärarutbildningen i Borås förhoppningsvis 50 år till.
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