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Förord till arbetsrapporter i projektet "Lära till lärare"  

 
Vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, pågår sedan 1998-01 ett 
brett upplagt forskningsprojekt, ”Lära till lärare”. Projektet består av två paral-
lella huvudstudier med det gemensamma syftet att identifiera vad som är verk-
samma villkor för konstruktion av en lärarroll i utbildningspraktik och yrkes-
praktik. Den ena studien tar sin utgångspunkt i den integrerade lärarutbildningen 
(förskollärare och grundskollärare 1-7) som bedrivs vid Högskolan i Borås se-
dan 1997. I den andra studien undersöks hur lärarlag i olika skolor utvecklar och 
etablerar lokala, integrerade skolpraktiker.  
 
I den studie som undersöker lärarsocialisation under utbildningen används olika 
studentproducerade texter (pedagogiska ställningstaganden, dagböcker, kursut-
värderingar), enkäter och intervjuer, som empiriskt underlag för olika analyser. 
Inom ramen för denna del av projektet har också en intervjustudie av lärarutbil-
dare genomförts. I den studie som följer integrerad skolpraktik samlas data in 
genom intervjuer, observationer av vardagspraktiken, deltagande i personal- och 
planeringsmöten, samt lärarnas skriftliga reflektioner.  
 
Projektet har hittills finansierats av Högskoleverket och Högskolan i Borås och 
ingår i en bredare satsning på att bygga upp och utveckla forskningsanknytning-
en vid institutionens lärarutbildningar. I anslutning till projektet bedrivs forskar-
utbildnings- och magisterstudier. Dessutom finns ett av institutionens vetenskap-
liga kollegier knutet till projektet. Till kollegiet hör ett tiotal av institutionens 
lärare, samtliga involverade i den integrerade lärarutbildningen, samt handledare 
från verksamheten. Inom ramen för kollegiet initieras diskussioner om projektets 
innehåll och närliggande frågor och här knyts projektets vetenskapliga perspek-
tiv samman med de praktikperspektiv som kollegiemedlemmarna har erfarenhet 
av.  
 
Vi som arbetar inom projektet har haft som ambition att fortlöpande informera 
om arbetet till dem som av olika skäl har intresse av att veta hur arbetet fortskri-
der. Istället för några få, omfattande avrapporteringar har vi valt att publicera 
skrifter som har karaktär av arbetsrapporter och som dokumenterar delar av det 
pågående bearbetnings- och analysarbetet. Av naturliga skäl får därför rappor-
terna varierande innehåll och varierande grad av ”vetenskaplig tyngd”.  
 
Det är vår önskan att studenter, lärarutbildare, förskollärare/grundskollärare, 
forskare, politiker och anslagsgivare alla skall hitta den information de söker om 
projektet i våra rapporter, och att de skall inspireras till fortsatt arbete och reflek-
tion omkring frågor som har att göra med ”hur lärare blir lärare”.  
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Föreliggande studie behandlar lärarutbildares idéer om motiv för innehållet 
inom en integrerad lärarutbildning vid Högskolan i Borås. Eftersom lärarutbilda-
ren är en medaktör i blivande lärares lärandeprocess och en central medskapare 
av en utbildningskultur är det av värde att inom projektet ”Lära till lärare” även 
lyfta fram lärarutbildares perspektiv som en del i helheten. Studien pekar på att 
integrationen är två samtidigt pågående processer. Det handlar dels om integra-
tionens betydelse för dem själva som lärarutbildare, dels om integrationens be-
tydelse för de blivande förskollärarna och grundskollärarna. 
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INLEDNING  
 
Föreliggande studie behandlar lärarutbildares idéer om motiv för innehållet i och 
formulerandet av integration av pedagogiska traditioner inom en integrerad lä-
rarutbildning vid Högskolan i Borås. Studien kan ses som en förlängning av hu-
vudspåret i forskningsprojektet ”Lära till lärare”. Eftersom lärarutbildaren är en 
medaktör i blivande lärares lärandeprocess och en central medskapare av en 
utbildningskultur är det av värde att lyfta fram lärarutbildarens perspektiv som 
en del i helheten. I tidigare forskning berörs i första hand lärarutbildares syn på 
pedagogiskt arbete ur olika perspektiv (Carlgren, 1992; Alexandersson, 1996) 
men få studier inom pedagogisk forskning har berört lärarutbildares syn på inte-
grerad lärarutbildning. 
 
Denna studie genomfördes under hösten 2000, vid en tidpunkt då den första kul-
len förskollärare utexaminerats och den första kullen grundskollärare snart hade 
genomfört sin utbildningstid. Det är alltså snart 4,5 år sedan den integrerade ut-
bildningen startade. Det är också värt att nämna att i det skede som intervjustu-
dien genomfördes bearbetades lärarutbildningskommitténs förslag (LUK), om 
en ny lärarutbildning. Detta innebär att samtidigt som man i Borås har genom-
fört en första omgång av den integrerade lärarutbildningen avsätts tid till att re-
flektera över och ta ställning till förslaget om en ny lärarutbildning. Föreliggan-
de studie är således en studie där några lärarutbildare ges möjlighet att reflektera 
över det som varit, det som är och det som är i antågande. Mina förhoppningar 
är att studien skall inspirera till givande diskussioner lokalt vad gäller utveck-
lingen av lärarutbildningen samt att den skall väcka frågor som känns angelägna 
även för andra som verkar inom fältet. 
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SYFTE 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och analysera en grupp 
lärarutbildares föreställningar om pedagogisk integration inom lärarutbildningen 
vid Högskolan i Borås. 
Följande frågeställningar har varit vägledande för studien 
 
Vilka föreställningar har lärarutbildarna  
 
-  om motiven bakom och syftet med en integrerad lärarutbildning?  
-  om planerings- och arbetsprocessen?  
-  om innehållet i och organisationen av integrationen? 
- om studenternas möte med utbildningen? 
-  om samarbetet inom den egna gruppen? 
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TEORETISK RAM 
 
Projektets teoretiska ram utgörs av en integrerad modell med socialisationsper-
spektivet i fokus. Den är uppbyggd av teorier om människors behov av interak-
tion och social gemenskap för att kunna orientera sig i tillvaron, förstå och be-
härska den, och därmed skapa mening. Den bygger på att människan både indi-
viduellt och som medlem i en grupp aktivt ordnar och konstruerar sin värld. Ge-
nom interaktion skapas, utvecklas och återskapas kultur och sociala praktiker. 
Ovanstående innebär att handlingar, föreställningar och samspelsmönster etable-
ras och existerar genom kommunikation mellan medlemmar i en grupp. I grup-
pen skapar och tilldelar människor tillsammans saker och ting mening vilket le-
der till kulturell och social identitet (Mead, 1976/1995; Berger & Luckman, 
1979; Moscovici, 1984). 
 
För att kunna ringa in problemområdet och för att kunna analysera empiriska 
data har denna studie förankrats i Moscovics (1984) teori om sociala representa-
tioner. Hans teori utgår från ett tämligen enkelt konstaterande: våra föreställ-
ningar om världen runt omkring oss betingas av de erfarenheter om vardagslivet 
som vi formar i social interaktion med andra människor. Teorin handlar om hur 
olika subjekt sinsemellan bildar en kollektiv föreställning om verkligheten runt 
omkring dem. Dessa föreställningar eller representationer, utvecklar de tillsam-
mans till en form av en vardagskunskap ”common sense”, som håller dem sam-
man och hjälper dem att få orientering i den sociala tillvaron.  
 
Enligt teorin skapas kunskap i relation till lokala, sociala och kulturella kontex-
ter och innehåller ingredienser från såväl vetenskap som vardagskunskap. De är 
förbundna med ideologiska tankesystem, med olika samhällsförhållanden men 
också med individers privata och känslomässiga erfarenheter. Sociala represen-
tationer tillhör och cirkulerar i en viss grupp där de konstrueras och rekonstrue-
ras genom gruppens interaktion. På detta sätt spelar de en aktiv roll i social 
kommunikation inom men också mellan grupper. De ses som fenomen som län-
kar samman individ och grupp (Moscovici, 1984, 2000; Jodelet, 1995). De soci-
ala representationerna är specifika för en viss kultur vid en viss tid, de är situa-
tions- och kontextbundna. De bygger på tidigare historia och skapar ny där re-
presentationerna bestämmer och bestäms av de förklaringar som gäller vid en 
viss tid i en viss kultur (Duveen & Lloyd, 1992). 
 
Sociala representationer kan iakttas på flera plan, i samtal, i handlingar, i hur 
man väljer innehåll och organiserar en utbildning. Det innebär att de föreställ-
ningar som den enskilda lärarutbildaren bär med sig kommer att bidra till att 
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forma utbildningen likväl som dessa föreställningar kommer att utmanas i mötet 
med andra lärarutbildare.  
 
Som jag nämnde inledningsvis är denna studie inte tänkt som en utvärdering av 
den integrerade utbildningen utan ett sätt att få syn på utifrån vilka föreställning-
ar som den integrerade utbildningen formades. Den skall ses som ett sätt att lyfta 
lärarutbildarnas individuella såväl som gemensamma föreställningar om hur pe-
dagogisk integration inom en lärarutbildning kan ordnas. 
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EN KORT BAKGRUND TILL DEN INTEGRERADE 
LÄRARUTBILDNINGEN  

 
För att få en bakgrund till och förståelse för den integrerade lärarutbildning som 
bedrivits på Högskolan i Borås beskrivs de övergripande processer som legat till 
grund för och påverkat utbildningens utformning. Nedan följer en kort beskriv-
ning av den plan som sammanställdes inför ansökan om examensrättigheter för 
grundskollärarutbildning 1-7, 140 poäng, samt det beslut som Lärarexamens-
gruppen fattade i denna fråga. 
 
I följande figur finns årtal och händelser angivna som visar skeendet över tid 
vad beträffar den integrerade utbildningen. Tidslinjen avser att ge en ökad för-
ståelse för de avsnitt som beskriver bakgrunden till den integrerade utbildning-
en, utgångspunkter för de dokument som ligger till grund för den ursprungliga 
ansökan och nuvarande utbildningsplan finns markerade.  
 
Figur 1. Tidslinje 
 

1990 1991 1994 1995 1996/97 ht 1997 

Barn och 
ungdomspe-
dagogiskt 
program 120p 
åsterstartar 
efter uppehåll 

Idéen om 
breddning av 
lärarutbild-
ning tar form 

Ansökan för 
ex.rätt för 
grundskollä-
rarutbl. for-
muleras 

Ansökan 
skickas in och 
beviljas 

Utbildnings-
planen arbetas 
fram och fast-
slås i decem-
ber 

Den integre-
rade utb. star-
tar 

 

vt 2000 ht 2000 vt 2001 ht 2001 

Första kullen förskol-
lärare examineras 

Första kullen grund-
skollärare examineras. 
Arbetsgrupper tillsätts 
för att granska LUK 
förslaget om en ny 
lärarutbildning 

LUP fastslås plane-
ring av ny lärarutbild-
ning startar 

Start för den nya lä-
rarutbildningen 

 
Förslag till utbildningsprofil 
 
Vid Högskolan i Borås har det bedrivits en Barn och ungdomspedagogisk ut-
bildning, Förskollärarprogram 120 poäng sedan 19901. I arbetet med att utforma 
en ansökan om examensrättigheter för grundskollärarutbildningen 1-7, för insti-
tutionen för Pedagogik vid Högskolan i Borås, utgick arbetsgruppen från följan-

                                                           
1 Tidigare bedrevs förskollärarutbildning på Förskoleseminariet i Borås mellan 1965 och 1986 
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de vägledande huvudprinciper (Utbildningsplan för grundskollärarprogrammet, 
1995, s 4):  
 
• Lokal profilering mot årskurserna 0 – 3 
• Yrkeskunskap och vetenskapligt förhållningssätt 
• En helhetssyn på lärarkunskap 
• Ämnesstudier med didaktisk inriktning 
• Praktik för utveckling av ett reflekterat handlande 
• Utvecklat samspel mellan högskola och skola 
• Ett systematiskt praktikanknutet examensarbete 
 
Motivet till den lokala profileringen (0-3) hängde samman med den ökade sam-
verkan mellan förskola och skola liksom den forskning som bedrevs inom detta 
område men även tankarna om förlängd skolgång som diskuterades på politisk 
nivå. För att kunna möta de kommande förändringarna inom utbildningssektorn, 
gav man från högskolans sida uttryck för ett behov av en ny lärarutbildning;  
 

När sexåringarna integreras med skolan medför detta förändrade arbets-
former och arbetssätt. En ny gemensam lärarutbildning kan bli nödvändig 
på längre sikt. Utvecklingen mot att sexåringarna tillhör skolsystemet ba-
nar väg för behovet av en specifik lärarkompetens. Grundskollärarutbild-
ningen för årskurserna 1 –7 kan i samverkan med förskollärarutbildningen 
svara för denna specifika lärar-kompetens. Med en inriktning mot årskur-
serna 0 – 3 kommer den studerande att utveckla en specifik kompetens för 
åldrarna kring skolstarten. ...... Genom samläsning med förskollärarutbild-
ningen kan de studerande utveckla gemensamma kunskaper om barns ut-
veckling, och inlärning men också om t.ex. lekens betydelse. Det nära sam-
spelat med förskollärarutbildningen kan medföra att utbildningarna be-
fruktar varandra så att en samsyn på både barns utveckling och lärande 
kommer till stånd.....Genom att i lärarutbildningen ta fasta på de gemen-
samma mål och riktlinjer som finns inom förskolans och skolans värld, kan 
dessa kunskaper på sikt bli vägledande för den kommande yrkesverksamhe-
ten (Utbildningsplan, 1995, s4). 

 
Av ovanstående framgår att avsikten var att integrera med delar av den förskol-
lärarutbildning som redan fanns vid Högskolan i Borås med den nya grundskol-
lärarutbildningen.  
 
Den trettonde december 1995 beviljade Högskoleverket, Högskolan i Borås ex-
amensrättigheter för grundskollärarexamen med inriktning 1-7. Detta beslut mo-
tiverades på flera olika grunder som till exempel att grundskollärarutbildningen 
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kunde ses som en naturlig komplettering av den Barn och ungdomspedagogiska 
utbildning med inriktning mot förskollärare som redan fanns vid institutionen 
för pedagogik. En annan motivering var att lärarutbildningens lokala profilen 
skulle resultera i att den kompetens som fanns på Högskolan på detta område 
skulle tas tillvara, att det fanns möjligheter till komplettering och kompetensut-
veckling samt ett omfattande kvalitetssäkringsprogram, som även innefattade de 
studerande. Högskoleverket menade också att det fanns goda förutsättningar för 
att kunna bygga upp en fungerande praktikorganisation och en praktikhandle-
darutbildning. Bidragande faktorer var också att det fanns erfarenhet av hand-
ledning av examensarbeten på B-nivå, samt vidareutbildning för lärare på detta 
område.  

 
Arbetsprocessen  
 
Efter att högskolan i Borås erhållit examensrättigheter för grundskollärarutbild-
ningen påbörjades arbetet med att utforma den nya lärarutbildningen. I inled-
ningsskedet anställdes en grundskollärare med anknytning till skola och lärarut-
bildning för att bygga upp en praktikorganisationen för grundskollärarutbild-
ningen. Processen att utforma den nya lärarutbildningen leddes av två lärare, en 
företrädare för förskollärar- och en för grundskollärarprogrammet. Detta arbete 
gav upphov till diskussioner om förskole- respektive skoltraditionen och det in-
nehåll dessa båda traditioner haft i sina respektive lärarutbildningar. De diskus-
sioner som följde handlade om hur den nya utbildningen skulle kunna läggas 
upp och vilket innehåll som skulle kunna vara gemensamt för de båda lärarut-
bildningsprogrammen.  
 
 Alla lärare på Institutionen för pedagogik ingick i den utvecklingsgrupp som 
arbetade med att ta fram och lägga upp denna nya utbildning. I denna grupp för-
des diskussioner för att nå fram till en gemensam pedagogisk grundsyn. Diskus-
sionerna handlade också om hur den dåvarande förskollärarutbildning skulle an-
passas till de krav som den nya utbildningen skulle komma att ställa. Förutom 
utvecklingsgruppen inrättades också kursplanegrupper med uppgift att ta fram 
kursplaner för den nya utbildningen. I detta skede inrättades också en referens-
grupp för grundskollärrutbildningen bestående av rektorer, lärare, förskollärare, 
områdeschefer samt fackliga företrädare. Det utbildningsråd som sedan tidigare 
fanns inom förskollärarutbildningen ingick också som en referensgrupp. Under 
året förekom också studiebesök, diskussioner och erfarenhetsutbyte med grund-
skolor som bedrev integrerad verksamhet.  
 
Processen resulterade i en gemensam utbildningsplan. Av de lärarutbildare som 
intervjuats i denna studie har flertalet deltagit i arbetsprocessen. Man kan anta 
att det under de här åren utvecklades inte bara en gemensam syn på integrering-
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ens för- och nackdelar utan också erfarenheter av ett gemensamt pedagogiskt 
projekt där flertalet varit och fortfarande är aktivt involverade. I sina resone-
mang blickar de bakåt och minns, de funderar över nuläget och över framtiden.  
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Att vara medveten om och klargöra sin förförståelse av ett problemområde är en 
del av forskningsarbetet. Den vetenskapliga arbetsprocessen innebär att jag som 
forskare och lärarutbildare inom den integrerade utbildningen träder in i pro-
blemområdet med egna föreställningar om och erfarenheter av utbildningens 
utveckling och varande. Dessa erfarenheter, gjorda under ca tre års tid ser jag i 
huvudsak som hjälpmedel i arbetet att försöka förstå lärarutbildares olika erfa-
renheter. Jag anser att det har varit en fördel att vara insatt i exempelvis utbild-
ningens struktur och innehåll. Jag anser också att kunskaper om studenternas 
perspektiv (Eriksson, 2000; Strömberg, 2000) har utgjort en erfarenhetsbas som 
bidragit till en extra förståelsedimension i denna studie.  
 
Undersökningsgruppen 
 
Fjorton lärarutbildare har blivit intervjuade, drygt hälften av dem har varit med 
från och med planeringsstadiet av den första utbildningsplanen. Antalet anställda 
på Institutionen för pedagogik var då 25 helårsarbetande. Av resterande lärarut-
bildare i intervjugruppen har tre varit med från det att den integrerade lärarut-
bildningen startade hösten 1997, de övriga tre har tillkommit under utbildning-
ens gång. Antalet anställda lärarutbildare vid institutionen vid intervjutillfället 
var 38. Urvalet av respondenter grundar sig på önskan om variation både vad 
gäller ålder, kön, yrkesbakgrund, anställningsår och inriktning på nuvarande an-
ställning. Av de intervjuade lärarutbildarna har sju förskollärarbakgrund och lika 
stort antal har grundskolärarbakgrund. 
 
Etiska överväganden 
 
Undersökningspersonernas anonymitet har skyddats genom att inga personupp-
gifter har registrerats i datafiler. Originalutsagor har enbart varit tillgängliga för 
mig som forskare. Då jag i studien har använt mig av citat har jag i de fall då 
identifiering varit möjlig på grund av ordvalet, valt att plocka bort ordet och 
markerat med x. I beskrivningen av undersökningsgruppen har jag utelämnat de 
personliga data som legat till grund för urvalet exempelvis ålder, kön och an-
ställningsår.  
 
Genomförande och bearbetning 
 
Intervjuerna baserades på sex öppna frågor (bilaga 1) som bildade en struktur för 
samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbets-
rum och varade ca 1 timma. Samtliga intervjuer spelades in på band. Bandin-
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spelningarna av intervjuerna transkriberades och resulterade i ett textmaterial 
med en omfattning på ca 150 sidor.  
 
Efter upprepade genomläsningar valde jag att lyfta fram fem övergripande inne-
hållsliga teman vad beträffar lärarutbildarnas resonemang om integration; före-
ställningar om 1) motiv till den integrerade utbildningen 2) hur arbetet formades 
3) organisation och idé 4) studenternas möte med den integrerade utbildningen 
5) samarbete med kollegor och framtidstankar. Dessa temata var av naturliga 
skäl framträdande då ett antal av intervjufrågornas innehåll riktades mot dessa. 
För att kunna hantera det omfattande materialet lyftes just de delar ut ur inter-
vjumaterialet som handlade om integration. Inom varje tema infogades citat för 
att levandegöra och bära upp beskrivningarna. Resultatet (sid.10) har en berät-
tande karaktär där olika lärarutbildares röster lyfts fram. Denna arbetsmodell har 
utvecklats inom projektet då vi tidigare bearbetat och analyserat kvalitativa data 
(Strömberg, 2000). Följande figur ger en beskrivning av denna arbetsgång. Efter 
varje huvudområde gjordes en sammanfattande kommentar. En innehållslig ana-
lys gjordes i den avlutande diskussionen  
 
Figur 2.  Arbetsmodell för bearbetning och analys av intervjudata 
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TANKAR OM OCH ERFARENHETER AV DEN  
INTEGRERADE LÄRARUTBILDNINGEN 
 
De tankar och idéer som förts fram i intervjuerna uppvisar ett antal för lärarut-
bildare gemensamma idéer om bakomliggande motiv, arbetsprocessen och om 
möten inom utbildningen. Dessa idéer presenteras under fem övergripande tema-
ta;  
 
1) Om motiv bakom den integrerade lärarutbildningen 2) Om arbetsprocessen 3) 
Om organisation och ideologi 4) Om studenters möte med utbildningen 5) Om 
samarbete som möjlighet eller dilemma samt framtidsutsikter. 
 
Presentationen har en berättande karaktär där innehållet belyses och levandegörs 
genom lärarutbildares egna ord i form av citat. Efter varje tema görs en samman-
fattande kommentar.  
 
Motiv bakom den integrerade lärarutbildningen 
 
Flera olika faktorer anses ligga bakom införandet av den integrerade utbildning-
en. Intervjumaterialet ger uttryck för tre olika slag av motiv, nationella motiv, 
lokala motiv samt ideologiska motiv. 
 
Vad gäller nationella motiv handlar resonemangen om effekter av införandet av 
ett gemensamt styrdokument för förskola och skola, en gemensam huvudman 
samt flexibel skolstart för sexåringar. Detta menar man ledde till ett förändrat 
krav från samhället, dels på lärare på fältet dels på lärarutbildning. Man såg be-
hovet av att följa samhällsutvecklingen och utbilda lärare anpassade till den nya 
praktik som höll på att växa fram.  
 

Den flexibla skolstarten satte igång väldigt mycket, det satte igång en väl-
digt stor experimentverksamhet ute i skolorna och när nybakta studenter 
kom ut fann de en verklighet som inte alls stämde överens men utbildning-
en. (6) 

 
På lokal nivå avspeglas de lokala motiven i ett tänkande om att bredda och för-
stärka förskollärarutbildningen och utgå ifrån den pedagogiska plattform man 
redan byggt upp, samtidigt som man såg fördelar med att inte vara fast i några 
traditioner, en möjlighet till något helt nytt. Det fanns idéer som grundade sig i 
ett genuint intresse för möjligheten att genom utbildning skapa en gemensam 
pedagogisk grundsyn på lärande och socialisation hos blivande förskollärare och 
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grundskollärare. Resonemangen visar på en medvetenhet om svårigheten att mö-
tas.  
 

För det hade vi sett både X och jag i våra undersökningar och i allt vi läst 
historiskt, så började man fundera över hur det kommer sig att vi inte har 
den här gemensamma grundsynen, förskollärare och grundskollärare. Vi 
återkom alltid till hur man skulle kunna överbrygga och kanske skapa den 
grundsynen i en utbildning då. Även om det har kommit fram att det är kul-
turellt svårt att mötas, det är ju olika kulturer som möts och vi bär ju med 
oss som människor föreställningar om de här olika kulturerna. Så utbild-
ningen överbryggar inte allt men ger en grund så kunde vi se det. (7)  

 
Det fanns även ett lokalt tryck på Högskolan från omgivande kommuner som 
menade att tillgången på lärare skulle förbättras och påverka skolutvecklingen i 
positiv riktning.  
 

Det fanns ett stort tryck utifrån kommunerna runt omkring när det gällde 
lärarförsörjning som hemskt gärna såg att det fanns en lärarutbildning i 
Borås. Utav flera skäl både för att få tag i lärarkandidater som kom ut till 
skolan och då påverkade skolutvecklingen. (3) 
 

Vad gäller ideologiska motiv framträder idéer om att förskolepedagogiken skul-
le integreras i utbildningen för grundskollärare och på så vis skapa förutsätt-
ningar för en helhetssyn på barn.  
 

Jag tror ju att det var för att underlätta för verkligheten, den drar mer och 
mer åt att de här två olika yrkesrollerna ska samarbeta runt samma barn 
och för att man redan under utbildningstiden kan se varandras likheter och 
olikheter, fördelar och nackdelar i de båda yrkesrollerna. (7) 

 
 Att kunna skapa en gemensam kunskapsbas för blivande förskollärare och 
grundskollärare lyfts fram som idéer som både fanns nationellt och lokalt. Sam-
tidigt som den gemensamma kunskapsbasen poängteras löper ett parallellt tän-
kande om ett tydliggörande av respektive yrkesroll. Ett tydliggörande som man 
menar förutsätter ett möte mellan de två yrkeskategorierna, ett möte som skulle 
skapa kännedom om och respekt för varandras yrke.  
 

Det var inte så att vi skulle utbilda en typ av förskollärarlågstadielärarty-
per utan det handlade snarare om att man kände till och hade respekt för 
varandras yrken, den egna yrkesrollen den blev tydligare i mötet med en 
annan yrkesroll, samtidigt som man kunde upptäcka att man hade en 
gemensam kunskapsbas. (6) 
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Ytterligare en grundidé framkommer. Man menar att det var en nödvändighet 
med en förbättrad integration av teori och praktik i lärarutbildning, grundat på 
färska forskningsresultat och erfarenhetsbaserad kunskap hos lärare på fältet.  
 

Så den upplevelsen av att utbildningen hade två delar som egentligen inte 
hade någon kontakt med varandra var nästan utgångspunkten för att skapa 
en ny lärarutbildning. Så integrations idéen är inte något som lagts på i yt-
terligare strävan utan det är snarare där det startar. Därför att det fanns 
en övertygelse då om att lärarutbildningen skall bygga dels på samma typ 
av forskningsbaserad kunskapsutveckling som andra akademiska utbild-
ningar men det ska också bygga på den erfarenhetsbaserade kunskapen 
som finns ute bland lärare. (3)  

 
Sammanfattande kommentar  
 
Föreställningarna om motiven till en integrerad utbildning förankras i tre motiv-
områden; ett nationell, ett lokalt samt ett ideologiskt. Nationellt handlar det om 
att det är ett utbildningspolitiskt beslut som ligger till grund för integrationen. På 
lokal nivå handlar det om att bredda och förstärka den pedagogiska plattform 
som vuxit fram på institutionen. De ideologiska motiven visar på idéer om att 
integrationen av förskollärar- och grundskollärarutbildning är en väg mot en 
gemensam kunskapsbas, till fördel för kommande yrkesverksamhet och det ge-
mensamma barnet. 
 
Arbetsprocessen 
 
Inom detta tema speglas den process som utformningen av den integrerade lä-
rarutbildningen innebar. Det handlar om tre områden, tillvägagångssätt samt 
idéer och upplevelser. 
 
Vad gäller organisatoriskt upplägg och tillvägagångssätt i ett inledande skede 
refereras till de utvecklingsgrupper som bildades strax efter det att högskolan i 
Borås erhållit examensrättigheter för grundskollärarexamen (dec. –95). Man 
menar att man satsade på ett brett deltagande och i utvecklingsgrupperna ingick 
samtliga lärare samt ledningen vid institutionen för pedagogik.  

 
Och allihop var med alltså och satte ihop grupper och det var blandade 
grupper som jobbade ett halvår ungefär. (1)  

 
Det framgår att vid processens start fanns två ansvariga lärare en företrädare för 
förskollär- och en för grundskollärarutbildning, dessa skulle leda övrig personal 
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i arbetet med att utforma en integrerad lärarutbildning. Dessa ger yttryck för att 
de vid arbetets start hade samma grundtanke och grundsyn.  

 
Och X och jag som skulle driva detta vi hade samma grundtanke från bör-
jan. (6)  

 
Det finns en utbredd åsikt om att relativt mycket arbetstid avsattes för att grup-
perna skulle kunna utveckla ett samarbete och under loppet av ett halvår fördes 
livliga diskussioner i dessa mindre utvecklingsgrupper men även i personal-
gruppen som helhet.  
 

Vad behöver en grundskollärare och en förskollärare ha för grundkunska-
per år 2000? Och då upptäckte vi att det fanns ett gemensamt område som 
var lika viktigt för båda yrkeskategorierna, bearbetning av kunskapsbe-
greppet, förståelse för läroprocesser, god kunskap om barns utveckling och 
lärande, bearbetning av demokratibegrepp och ledarskap samt integra-
tionsfrågor. Det var ju inte så att jag talade om...utan det var vi i kollegiet 
som diskuterade fram det här och då hittade vi ett område, det som man 
kan kalla kärnan i vår utbildning där vi enades om att vi ska samläsa. (7)  

 
Resonemangen förmedlar att det var med spänd förväntan som man gick in i ar-
betet. Det första uppdraget för utvecklingsgrupperna var att skissa på ett förslag 
till en gemensam utbildningsplan.  
 

Man kan väl säga att det tog ett halvår där vi då utifrån gruppernas förslag 
formulerade eller skissade upp en utbildningsplan och kurser som man fick 
ta del av och ge synpunkter på. (1)  

 
Den ansökan (bil.2) som låg till grund för examensrättigheterna tycks vara det 
dokument som fungerat som styrning för arbetet i grupperna. Den gamla för-
skollärarutbildningens kurser samt andra högskolors utbildningsprogram för 
grundskollärarutbildning uppges även de givit inspiration vid utformningen av 
en s.k. ”grundstomme”. När väl utbildningsplanen hade tagit form formades nya 
grupper som då fungerade som kurslag som skulle samarbeta kring utformning 
och innehåll av första årets kurser (se Eriksson, 2003). 
 

Rent konkret var det ju en översyn av tidigare kurser och sedan tittade vi 
på poängfördelningen, vi resonerade om i vilken ordning kurserna skulle 
ges för progression...så att det skulle bli en bra röd tråd. Och vi resonerade 
då vad vi hade gjort tidigare när det gällde just den kursen om det nu hade 
funnits en sådan kurs i förskollärarutbildningen. (8)  
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I resonemangen framträder också det ”rådbråkande” som präglat utformningen 
av de kurser som skulle vara gemensamma men även vad som skulle finnas för 
respektive inriktning. 
 
De idéer som lyfts fram som centrala inför arbetet handlar dels om att för lärar-
utbildare med olika yrkesbakgrund skapa och utgå från en gemensam grundsyn, 
dels att skapa utrymme för ett aktivt lärande för blivande förskollärare och 
grundskollärare, i huvudsak baserat på verksamhets förlagd utbildning. Bas-
gruppen som en arbetsform anges också som ett viktigt inslag för att ett givande 
möte mellan de olika inriktningarna skulle äga rum. Man såg en möjlighet att 
skapa något nytt.  
 

Eftersom vi inte hade någon tradition här med grundskollärarutbildning så 
tyckte vi att det var perfekt, det här kan vi forma precis som vi vill. (5)  

 
Det som avspeglas i resonemangen är även idéen om att kursernas utformning 
skulle omfatta minst 10 poäng och ha ett tematiskt upplägg.  
 

Vi ville komma bort ifrån det här med ämnen och det var inte alldeles lätt. 
Det var en väldigt långdragen process eftersom alla skulle vara med och 
det är klart att det är också viktigt. Men så här i efterhand tänker jag att vi 
kanske skulle ha stramat upp det lite men jag tror inte att det var läge för 
det egentligen för det var mycket nytt och många var oerhört frustrerade 
och var rädda för att de skulle få för lite timmar. (14) 

 
Det är klart att det är ju inte en alldeles enkel process att skapa en integre-
rad utbildning. Det tar tid menar jag, för två kulturer att mötas och utveck-
la samarbete. Och det kräver många diskussioner och det kräver reflektion. 
(8)  
 

Det råder en enighet hos de inblandade i arbetsprocessen att den var oerhört ar-
betsam men samtidigt levande och dynamisk, en process där många viljor skulle 
sammanfogas. Även om det upplevdes som en kreativ process ingick samtidigt 
känslor av oro, ängslan och frustration. En rädsla för att vissa ämnen skulle få 
mindre utrymme och att tjänster skulle påverkas. Det uppstod även inomgrupps-
liga konstellationer som hävdade sitt eget revir.  
 

Det var tuffa tag ibland. Det var väldigt mycket revirhävdande man var 
rädd och man var orolig, den här okunskapen om vad som skulle bli. För-
ändringsbenägenheten hos alla människor sattes på prov. (4)  
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Det som dock lyser igenom är att det fanns en önskan hos de inblandade att 
kunna mötas trots problematiken med två olika yrkeskulturer. Man ville att det 
gemensamma arbetet skulle leda fram till en bra utbildning.  
 

Så det var många processer och många hjärtan som bankade men det fanns 
ändå en vilja att söka sig fram till det som var bra då. (4)  

 
Upplevelsen av den arbetsprocess som utformandet av den integrerade utbild-
ningen innebar, menar man, präglades av heta diskussioner och ett ömsesidigt 
givande och tagande. Man talar om rådbråkning och jämkning och att det inte 
alltid gick att komma ända fram i en diskussion. För de inblandade och framför 
allt för de ansvariga handlade det om att kunna formulera något som alla kunde 
ställa upp på vilket innebar många turer fram och tillbaka.  
 

Så X och jag var de som presenterade utbildningsplanen konkret, den för-
ändrades ju hela tiden, man jobbade med den i personalgruppen, i kollegi-
et. Så fick vi synpunkter och då drog vi oss undan och satt där och pulade 
och diskuterade fram och tillbaka och vägde argument för och emot. Ibland 
fick man välja mellan pest och kolera. Och så presenterade vi det här för 
kollegorna och så fick vi backning eller så fick vi godkännande. Och vi sa 
under detta året att vi tar två steg fram och ett tillbaks och ibland var vi 
tillbaka på nollan igen. Så när jag ser det från år 2000 och blickar bakåt 
så var det en levande process där vi diskuterade, stötte och blötte, där alla 
fick komma till tals som ledde fram till den här utbildningen. (6)  

 
Flera ger utryck för att arbetsprocessen fortsatte och att det blev ett fortlöpande 
arbete med att formulera kommande kurser, även om det inte blev i samma om-
fattning.  
 

Sen har skrivandet rullat på, skrivandet har skett under tiden och det har ju 
hänt mycket saker under de här tre och ett halvt åren. Kursplaner ser ju 
inte ut som de har gjort eller utbildningsplanen. (2)  
 

Det finns kritiska reflektioner vad gäller uppföljning av det som arbetsprocessen 
resulterade i.  
 

Det känns som en process som startade och som inte tar slut och som inte 
stämts av på något sätt och det tycker jag känns otillfredsställande. Vad 
blev det av allt detta som vi så grundligt startade upp på något vis. Vi har 
ingen större utvärdering, jag känner att jag saknar någon gemensam re-
flektion över vart allt tog vägen. Så det bara rusar på åt vilka håll som 
helst känns det som och det är ju otillfredsställande. (9) 
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Sammanfattande kommentar  
 
Arbetet som ledde fram till en utbildningsplan samt första årets kurser visar på 
en synnerligen långdragen, arbetsam och dynamisk process i demokratins teck-
en. Alla anställda (ca 25 helårsarbetande) vid institutionen var involverade och 
deltog aktivt i planeringen av den integrerade utbildningen. Som utgångspunkt 
för arbetet låg den godkända ansökan. Det fanns två huvudansvariga som drev 
arbetet i personalgruppen från respektive yrkesinriktning. Det som är framträ-
dande är att det var ett givande och tagande mellan grupper som förespråkade 
olika riktningar och hade olika intressen och att det var problematiskt att hitta 
fram till ett gemensamt synsätt.  
 
Organisation och idé 
 
Detta tema handlar dels om organisatoriska ordningar, dels om ideologiska 
perspektiv. Det handlar om integration i både teori och praktik och om vad in-
tegrationen syftar till ur flera perspektiv.  
 
I resonemangen lyfts samläsningens utseende, innehåll samt mening fram, dvs. 
organisationen. Man menar att det är en fördel för studenterna att mötas i ge-
mensamma kurser och i gemensam praktik och bearbeta ett innehållsmässigt 
likartat stoff. Detta menar man ger förutsättningar för att kunna skapa en gemen-
sam kunskapsbas för de båda yrkesinriktningarna  
 

Det här med integrationen, den kan ju dels vara rumslig...är rumslig och 
det ger ju då tillfällen till dels spontana möten men också planerade möten 
genom att man finns så att säga under samma tak. Men integration är ju 
också teoretisk och praktisk integration och gemensamma möjligheter att 
studenterna läser samma kurser oavsett vilken inriktning det gäller. (8)  

 
Här kan man se att det finns något olika föreställningar om innehållet, det kan 
dels handla om att studenterna ska få möjlighet att läsa samma kurser trots olika 
inriktningar, dels att innehållet i de gemensamma kurserna skall inriktas mot 
olika åldrar.  
 

De gemensamma kurserna skall vara samma kunskapsmassa men applice-
rad mot olika åldrar annars föreligger en risk att tappa kopplingen till det 
framtida jobbet. (1)  

 
Syftet med det gemensamma kunskapandet uttrycks på flera sätt, dels handlar 
det om synen på barn dels om synen på varandras yrkesroller.  
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Och det är ju ändå barn vi pratar om och de är ju inte sju år när de kom-
mer ut i livet och de har ju börjat någonstans långt bakåt, det måste alla 
vara varse om. Och att man då på ett tidigt stadium får möta de olika yr-
kesrollerna och respektera varandra för sitt yrkesval är betydelsefullt. (12)  

 
Integrationen menar man syftar till att skapa möjligheter till en helhetssyn på 
barns utveckling och lärande, man talar om att 
 

 ...tillsammans kan man få en bredare och djupare bild av ett barn. (11)  
 

Grundskollärare, menar man, har nytta av ett bredare utvecklingspsykologiskt 
perspektiv på barn och förskollärarna har nytta av ett ökat pedagogiskt perspek-
tiv. Förutom syftet med integration då i form av olika typer av mötesplatser talas 
det om syftet med integration mellan teori och praktik och dess betydelse för 
blivande lärares individuella lärande.  
 

Att den systematiska reflektionen över erfarenheten kom in som metod vid 
bearbetning av praktisk erfarenhet det är mera lärarkandidatens eget 
lärande. Att genom den bli en egen självständig och professionell yrkesut-
övare som skall vara i fokus mer än en analys vad man behöver kunna...en 
slags processyn. (3) 

 
Resonemangen i förhållande till yrkesrollen handlar i huvudsak om att de bli-
vande förskollärarna och grundskollärarna genom teori och praktik möts  
 

...för att lära känna varandras yrkesroller, för att närma sig varandra. (7)  
 
Man talar om att en ökad kunskap om och förståelse för respektive yrkesroll 
skapar förutsättningar för ökad respekt för varandra. Här talas det om att en kon-
frontation mellan de olika yrkesinriktningarna är nödvändig för att bryta ned 
eventuella förgivettagna föreställningar och fördomar om varandra och att detta i 
sin tur syftar till att motverka ett statustänkande. Att integrationen i utbildningen 
mellan blivande förskollärare och grundskollärare skall få positiva effekter för 
respektive yrkesprofession och kommande yrkesverksamhet är tydligt uttalat.  
 

Jag kan se två mål, dels att man får förståelse för vad de andra gör i skolan 
och förståelse för andra yrkeskategorier som man möter, dels att skapa en 
bättre kåranda, att man förstår hur andra tänker och att man kan ha sam-
ma röda tråd i undervisningen. (13)  

 
Resonemangen om integrationens syfte handlar till stor del om att skapa goda 
förutsättningar för ett kommande samarbete mellan de två yrkeskategorierna, att 
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genom utbildningen ge dem de redskap som behövs för att utveckla ett bra sam-
arbete.  
 

Ja... det är viktigt att de kan möta den förändrade praktiken för jag menar 
att både skolan och förskolan håller på att förändras och organiseras om 
och det sker ju på lite olika sätt...så att vi...det är ju en ständig förändring 
ute och att ge dem en beredskap för att vara flexibla och förändringsbe-
nägna och utnyttja varandras yrkeskompetens, att se att vi finns där i den 
processen när barn ska lära sig och vi kan hjälpas åt, det tycker jag är jät-
teviktigt. (11) 

 
Sammanfattande kommentar  
 
Det som uttrycks ovan handlar om att integration under utbildningstiden skapar 
möjligheter till meningsfulla möten mellan två yrkeskategorier. Det talas t.o.m. 
om att en konfrontation mellan olika yrkesinriktningar är nödvändig för att kun-
na bryta ned föreställningar och fördomar om varandra. Det anses att samläsning 
i gemensamma kurser skapar förutsättningar för en bredare och djupare yrkes-
kompetens till förmån för kommande samarbete mellan förskola och skola. Det 
talas om att grundskollärare får ett bredare utvecklingspsykologiskt perspektiv 
och att förskollärare får ett ökat pedagogiskt perspektiv. 
 
Om studenternas möte med utbildningen 
 
Inom detta tema formuleras de erfarenheter som lärarutbildare har av den integ-
rerade lärarutbildningen i förhållande till studenterna. Det handlar om studen-
ternas möte med utbildningen där man bl.a. beskriver och reflekterar över stu-
denters reaktioner och förhållningssätt till integrationen i utbildningen, under 
utbildningens gång.  
 
Vad gäller mötet med studenterna förs resonemangen dels utifrån tillbakablickar 
på händelser vid utbildningens början, dels utifrån aktuella erfarenheter av mö-
ten med studenterna. När de ser tillbaka minns de att det var med spänd förvän-
tan som de första studenterna togs emot och placerades i grupper med lika antal 
blivande förskollärare och blivande grundskollärare.  
 

Det var ju väldigt spännande när vi fick våra nya studenter och satte dem i 
basgrupper med hälften blivande förskollärare och hälften blivande grund-
skollärare och det var en sådan där viktig princip att ingen yrkesgrupp 
skulle få dominera och bestämma över de andra. (6)  
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Det som ges uttryck för är att det i den första kullen och särskilt under den första 
kursen förekom en del missnöje bland studenterna pågrund av integrationen. De 
återger en bild av studenternas reaktioner som visar att de negativa attityderna 
hos dem berodde delvis på att de inte var medvetna om och därmed inte förbe-
redda på att utbildningen var integrerad. Missnöjet tog sig uttryck i kritik mot 
innehållet i den gemensamma kursen, att det var riktat mot en åldersgrupp som 
inte kändes aktuell för dem. De blivande förskollärarna uttryckte att de kände 
sig nedvärderade av de blivande grundskollärarna och upplevde att de hade lägre 
status.  
 
I bilden ingår också studenternas frustration över problemet med att inte tidigt 
nog få möjlighet att finna sin egen yrkesidentitet och sin egen grupp.  
 

Det fick man ju höra sedan efter första kursen då vid utvärderingarna. Det 
gnälldes lite grann, man fick ingen identitet som blivande förskollärare re-
spektive grundskollärare. Det var först in på andra terminen en bit när de 
plötsligt bara var i sina inriktningar och det ser jag ur flera perspektiv 
både som något gott och något ont. Men jag tycker faktiskt att det är en 
markering från utbildningens sida att man inte poängterar det som är spe-
cifikt från första början utan man vill låta det här mötet komma till stånd 
där de får gnuggas mot varandra och lyfta fram de här kanske obehagliga 
sanningarna. (6)  
 

Här finns olika föreställningar om huruvida denna frustration hos studenterna 
egentligen var negativ. Det ges uttryck för att så länge det finns signaler om 
missnöje bland studenterna är integrationen inte lyckad medan det också råder 
meningar om att det är naturligt och nödvändigt med en viss frustration. De som 
ser fördelen med det tidiga mötet mellan studenterna pekar på att som lärarutbil-
dare har man ett annat perspektiv och ser utbildningens helhet och fördelarna 
med integration satt i ett större sammanhang, vilket gör att man kan ha ett över-
seende med eventuellt missnöje. De som uttrycker att de anser att integrationen 
är misslyckad med utgångspunkt i studenters missnöje söker förklara uppkoms-
ten till problem.  

 
Jag möter dem i de första kurserna och där blir en slags förvirring tror jag. 
För dom har liksom bestämt sig, de har kommit in på en utbildning och de 
ska bli det ena eller det andra. det blir liksom för mycket för dom med en 
annan inriktning, de letar hela tiden efter sina egna identifikationsbilder 
och dom är ju väldigt olika då. (9)  
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De reflektioner som lärarutbildarna gör beträffande studenternas reaktioner an-
gående integrationen i utbildningen genomsyras av att det skedde en förändring 
av första kullens attityder under utbildningens gång.  
 

Första kursstart så hade de studenter som sökt sig till utbildningen inte 
klart för sig att det var en integrerad utbildning. En del blev glatt positiva 
och en del klagade och såg inte nyttan utan tyckte att det var en jobbig 
process och en del hade gamla bilder av sin yrkesroll. Efter första året 
handlade kritiken om att förskollärarna undrade vart det yngre barnet tog 
vägen och grundskollärarna det äldre barnet och tyckte att kärnan var runt 
de äldre förskolebarnen och yngre skolbarnen. Men man kan säga att när 
de genomgått Sif-kursen som är helintegrerad lade sig oron för efter den 
kursen riktade de in sig på yngre respektive äldre barn. Så de som gick ut i 
våras var oerhört nöjda i sina utvärderingar. (6) 

 
 Det framgår också att senare kullar har en större medvetenhet om att utbild-
ningen är integrerad och har en positiv inställning till integrationen  
 

Ja det är mindre och mindre negativa attityder hos ettorna som jag har va-
rit inne och jobbat med...nä där finns det inte. Det är ju olika inriktningar 
vad gäller åldrar och så. De skulle naturligt kunna bära med sig saker från 
samhället och utifrån men det ser jag inte alls lika tydligt utan det var nog 
en barnsjukdom hoppas jag. Dom som kommer in nu är nog mycket mera 
medvetna om att det är en integrerad utbildning och söker gärna hit för 
det, annorlunda med –97:orna de sökte en lärarutbildning rätt och slätt. 
(4) 

 
Den förändrade attityden menar man kan dels bero på att Högskolan bättre har 
informerat om utbildningen, dels att studenterna har en ökad medvetenhet om 
och förförståelse för att integration av förskola och skola finns i praktiken vilket 
gör utbildningen mer attraktiv. (se Holm, 2002b). 
 
Förutom ovanstående föreställningar om studenternas förändrade attityder till 
integration uttalar sig lärarutbildare om vad de tycker sig ha sett för resultat hos 
studenterna som genomgått den integrerade utbildningen.  
 

Jag tycker att de blev bättre förskollärare än vad jag hade förväntat mig, 
det blev en markant skillnad på de förskollärare som gick den så kallade 
gamla utbildningen. De var också jätteduktiga men de här är starkare, tuf-
fare och har argument vill jag påstå. Står upp för sin sak, kan man säga så. 
Där tycker jag att man kan se en skillnad vill jag påstå. De har blivit mer 
medvetet professionella...jag tror inte att det är fakta kunskaperna de kan-
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ske rentav är mindre än förut, det är ett förändrat förhållningssätt till både 
sin yrkesroll, omgivning och överheten. De ser sig själva i ett större sam-
manhang mycket tydligare är min upplevelse. Hur biten var bättre förut, 
vad och varför har tveklöst utvecklats. (4)  

 
 Man lyfter det som man som lärarutbildare även rent konkret har kunnat se i 
studenternas dokumentation av sitt eget lärande.  
 

Jag kunde se i deras pedagogiska ställningstagande att dom kunskapsom-
råden som traditionellt sett har varit viktiga för respektive yrkesgrupp hade 
båda grupper tagit till sig. Exempelvis grundskollärarna, lekens betydelse 
för lärandet och förskollärarna, läsinlärning och lärarkompetens. (6)  
 

Man pekar även på hur undervisningen gynnats av att båda yrkeskategorierna 
tillsammans kunnat problematisera ett ämnesinnehåll samt kunnat applicera det 
mot respektive verksamhetsfält.  
 

…och nu har vi gjort övningar där några har varit i förskolan och några i 
grundskolan vad gäller x och så. Då kan man hitta en koppling där de kan 
driva en diskussion om; borde man inte jobba med de här frågorna tidiga-
re, vad kan man göra i förskolan. Man tänker över vad den andre kan göra 
så att säga. Här kan vi följa upp det här då, det kan ses som positivt att 
man tänker en längre tidsperiod än just sitt åldersspann. (13)  
 

Man menar också att klimatet i de mindre integrerade arbetsgrupperna mer och 
mer har präglats av ett ömsesidigt givande och tagande studenterna emellan. 
 

…jag känner nu att man glömmer fort bort vem som är förskollärare och 
vem som valt att bli grundskollärare, när man sitter där som basgrupps-
handledare. Därför att det finns ett öppet klimat som inte grundar sig på 
vilken inriktning man valt och att man är generös med att dela med sig bil-
der från praktiken och reflektera tillsammans. (11)  
 

De resultat man tycker sig se hos studenterna är i huvudsak positiva men paral-
lellt uttrycks även en fundersamhet och viss frustration över vad som har blivit. 
De fundersamma resonemangen berör främst det faktum att man tycker att  
 

…en hel del har fallit mellan stolarna. (8)  
 
Man ser tillbaka och menar att man från början varit medveten om att det inte 
var möjligt att alla områden från respektive utbildning skulle kunna inrymmas i 
en integrerad lärarutbildning.  



 
 
 
 

27 

 

 

Sedan är det på det sättet att ingen av oss tror ju nu eller trodde inte då 
heller att man kan få med alla viktiga delar i en lärarutbildning det finns 
alltid något som faller mellan stolarna. (6)  

 
Det är i huvudsak representanter för förskoletraditionen som uttrycker en oro för 
att det som de anser som viktiga områden för förskollärare inte längre finns med, 
det framgår att det har föranlett en uppstart av ett speciellt forum där den typen 
av innehållsliga frågor lyfts.  
 

Kanske känner jag ibland att förskollärarutbildningen inte har samma djup 
genomgående och det har ju att göra med att undervisningstimmarna har 
blivit färre. Men det är ju hela tiden en fråga om att prioritera, det är ju 
samläsning, det är ju en annan kunskap som kommer i stället och tänker 
jag positivt så tänker jag så här – dom får ju något annat i stället. Men nå-
gonstans stannar jag till och så står jag där med frågan, vad händer? Jag 
känner att jag inte hunnit med det jag skulle vilja arbeta med, med studen-
terna...i ärlighetens namn. Men vi har ju beslutat oss för att vi vill ha den 
här utbildningen och jag tänker att det vi inte hinner arbeta med här kan 
de lära sig i framtiden, därför att vi talar om det livslånga lärandet. (8)  
 

Flera uttrycker en frustration vad gäller nedskärningen av undervisningstimmar 
vilket lett till stora studentgrupper och alltfler storföreläsningar vilket menar 
man strider mot de ursprungliga tankarna.  
 

För det var ju inte det som var idén, idén var ju kommunikation mellan stu-
dent och lärare. (5)  
 

Det finns även rent didaktiska funderingar som främst lärarutbildare med grund-
skolebakgrund uttalar, här handlar det om problem med att forma undervisning-
en så att den berör båda yrkesinriktningarna.  
 

Generellt är jag positiv till den integrerade utbildningen, det är nog rätt 
steg att gå. Rent ämnesteoretiskt är det inga problem och så men just di-
daktiskt är svårigheten då…jag kan tycka att förskollärare hamnar lite på 
pottan. Och andra sidan har vi ju lärarkunskapare som går in och tar den 
biten då men jag tycker att man kan skjuta över huvudet på dom alltså. (13) 
 

Även om studenterna mot slutet av sin utbildning i huvudsak har en positiv in-
ställning till integrationen i utbildningen enligt lärarutbildarna ställer de sig 
tveksamma till de så starka signalerna om ”att integration på yrkesfältet är det 
enda rätta”. Lärarutbildarna funderar kring detta fenomen och anser att det är 
tankeväckande.  
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När jag var med i x-kursen i våras så var studenterna kritiska till att det fö-
respråkades bara integration. De menade att fast de tycker att integration 
är bra så vill de se den andra sidan, vad är det för positivt med att inte 
jobba integrerat, istället för att bara fokusera ensidigt. Jag menar att jag 
läste fjorton pedagogiska ställningstaganden och tretton var positiva och 
den fjortonde ber om ursäkt för att den inte är det. Då blir man också lite 
fundersam vad är det för signaler…för jag tror inte att det är dom signa-
lerna vi vill ge…nej, jag vet att det vill vi inte. (12) 
 

Sammanfattande kommentar 
 
De reflektioner som görs i förhållande till den första kullen studenter handlar om 
att man som lärarutbildare tyckte att det var spännande att möta dessa. Erfaren-
heterna visar att det var en del problem under första året, utbildningen fick kritik 
från studenterna. En kritik som bl.a. handlade om att förskollärarna kände sig i 
underläge och att innehållet i de gemensamma kurserna inte kändes relevant för 
alla. Det anses att studenterna inte riktigt var förberedda på att de skulle samläsa 
med en annan yrkesgrupp och att studenternas inställning till integrerad utbild-
ning har förändrats över tid, till att bli mer positiv. Man pekar på att studenterna 
har kunnat problematisera innehållet i kurserna ur olika perspektiv och det har 
gynnat deras lärande. Lärarutbildarna uttrycker att man sett att studenterna ut-
vecklat kunskaper som traditionellt hört till respektive yrkesgrupp. De uttrycker 
en viss oro för att det finns kunskaper som faller mellan stolarna och att det di-
daktiskt kan vara svårt att bedriva undervisning för två olika yrkesgrupper. 
 
Samarbete som möjlighet och dilemma 
 
I följande tema beskrivs mötet mellan lärarutbildare där lärarutbildarna reflek-
terar över samarbetet som möjlighet och dilemma. De framtidstankar som ut-
trycks i intervjumaterialet berör främst den nya lärarutbildningen som är i antå-
gande. 
 
Inom temat framkommer tankar om och upplevelser av mötet med kollegor. Här 
handlar det om hur man har upplevt möten med kollegor och hur detta har på-
verkat/utvecklat den egna yrkesrollen. Det handlar också om delvis kritiska re-
flektioner om vad som har hänt och håller på att hända delvis pågrund av den 
kraftiga expansionen av institutionen. Det som genomsyrar berättelserna om mö-
tet är att man fortlöpande försöker finna varandra och orientera sig mot var-
andra. En process som har varit och fortfarande är ganska laddad, det handlar 
dels om ett positivt och aktivt samarbete och lärande av varandra, dels också om 
kulturchock vid starten av utbildningen. Kollisioner mellan kulturer, statustän-
kande och om en maktförskjutning.  
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Det framkommer att de inblandade lärarutbildarna anser att de har lärt sig myck-
et om sig själva och om varandra i mötet mellan de olika yrkestraditionerna. Fle-
ra anser att samarbetet under åren har varit både givande och dynamiskt, det har 
under utbildningens gång varit ett tagande och givande exempelvis vid plane-
ringen av gemensamma kurser och dess innehåll.  
 

Det är utan tvekan två traditioner som möts och jag har lärt mig väldigt 
mycket av den andra traditionen dom här åren. (2)  

 
Man resonerar om en form av hänsynstagande till den andra traditionen som har 
påverkat förhållningssättet till undervisningen  
 

Vad som är positivt som jag också skulle vilja säga är samarbetet med kol-
legor som representerar andra lärarutbildningar än förskollärarutbild-
ningen, det är ju så att jag får ett vidgat perspektiv när det gäller att för-
hålla mig till frågor och problem som dyker upp...kanske mindre självsä-
kerhet...att man liksom tittar på vad vill den andra sidan och vad vill den 
sidan och vi kan skapa något gemensamt ifrån båda kulturerna som är bra. 
Precis som det resonemanget att – skolan möter förskolan - att skapa något 
nytt och det upplever jag att vi försökt med några i den här utbildningen. 
(8)  

 
De flesta pekar på att det handlar om en arbetsprocess som fortgår vad gäller att 
utveckla ett fungerande samarbete. Det lyser igenom att mötet mellan traditio-
nerna och olika yrkesföreträdare dock inte var och är oproblematiskt. Problemet 
med att kunna kommunicera och skapa förståelse för varandra har ibland varit 
uppenbar. Man talar om förutfattade meningar och bärandet av traditionella fö-
reställningar om varandra vilket ibland har lett till slitningar mellan lärarutbilda-
re och bevakande av revir. En del har upplevt frustrationen av att ha fått stå för 
en konventionell bild av den andra yrkeskategorin.  
 

Ibland har jag gått från personalmötet och varit fruktansvärt arg, särskilt 
första året. Men även sen när man har känt att man blivit inplacerad i ett 
fack. Bara för att man är grundskollärare så blir man inplacerad i ett fack 
som något slags ämnesfreak. Det som gjorde mig mest förtvivlad egentligen 
var att jag inte på något sätt kunde förklara med min mun och inte tydligen 
med vad jag gjorde…att jag inte ser världen uppdelad i sv, ma, no och så. 
(6)  
 

Det som uttrycks vad beträffar synen på hierarki och status mellan yrkesgrup-
perna d.v.s. fenomenet högre status om man arbetar med äldre barn, lägre status 
om man arbetar med yngre barn handlar om att det finns inom den integrerade 
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lärarutbildningen. Man menar att man inte ser det som ett hot utan som ett fak-
tum, ett samhällsfenomen som även speglas i mötet mellan två yrkestraditioner 
inom utbildningen. (se Bogren & Pfiel, 2000). 

 
Så idag känns det inte så negativt det bara är där (hierarkin) men då var 
jag lite orolig, då kändes det som att någon obestämd kom och klampade in 
på vårat område. Förskollärarutbildningen hade ju funnits här så länge då 
och det var ju bara en fara. Men jag vill inte påstå att någon har klampat 
in det är väl snarare så att det har utvecklats någonting bra när man tittar i 
backspegeln. (4) 
 

Ibland framträder en viss besvikelse över att det inte blev som man hade tänkt 
vad gäller integration inom utbildningen samt samarbetet mellan lärare. 
 

Och jag tror att jag sålde bort ett ämne för lätt för att integrera mig...att 
tro på integrationen så mycket som jag gjorde. Det känner jag en väldig 
besvikelse över, att jag trodde att jag hade liksom mer…jag trodde att vi 
stod för lite mer lika saker, att vi kunde jobba mer tillsammans än vad vi 
hittills har gjort under de här åren av olika anledningar. Jag kan känna att 
det inte är bra och lägger stor vikt på mig själv, hur jag har jobbat och så. 
(9) 

 
Institutionens expansion, ny personal och ökad arbetsbelastning är faktorer som 
tas upp som ett dilemma . Man menar att det är förändringar som ger effekter på 
utbildningen. Det råder en tröghet menar man och brist på gemensamma över-
gripande diskussioner om exempelvis kunskapssyn. Man efterlyser ett synliggö-
rande av den gemensamma syn som man enats om och som man menar fanns 
från början.  
 

Så allt som vi satt och planerade och kände på något vis att det hade vi be-
stämt att det skulle vara kurser som skulle vara tematiska och det skulle 
ingå där och det skulle komma senare och vi skulle ha en progression i det 
hela och det var noga uttänkt hur länge vi skulle ha basgrupper och så vi-
dare. Och när det var genompratat så ställde folk upp på det även om man 
inte tyckte det och det finns inte nu känner jag. (9)  

 
Det som lyser igenom i dessa resonemang är en önskan om utvärdering av den 
integrerade utbildningen för att på så vis få en återkoppling på det myckna arbe-
tet som lagts ned för att forma den samt en osäkerhet inför vad som händer när 
nya kommer in utbildningen som inte känner till historien bakom den integrera-
de utbildningen.  
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Jag kanske tar i men vi ställer inte upp på samma utbildning längre. Och 
det märks när det kommer in nya som får ta jättesvåra uppdrag så fallerar 
vissa sådana här stommar på något vis väldigt snabbt. Nu vet människor 
inte om dem och det är bara hipp som happ, det är upp till varje 
kursansvarig att ändra om man vill eller inte. (14)  
 

Att den ursprungliga utbildningen förändras och inte uppfylls så som det var 
tänkt menar man skapar frustration och oenighet samt förvirring som slår mot 
tredje part nämligen studenterna. Det ses också som något positivt att kurser för-
ändras därför att det anses ge en bild av verkligheten, något som ger studenterna 
möjlighet att möta olika åsikter som då skulle ge en beredskap att hantera den 
verklighet som de så småningom möter. Flera ger dock uttryck för att utveck-
lingen har skapat ett ökat behov av gemensamma diskussioner vad gäller peda-
gogiska frågor, man menar att det är nödvändigt att tillsammans hålla diskussio-
nen levande för att på så vis kunna skapa en gemensam grundsyn och helhetssyn 
i en integrerad lärarutbildning. 
 
Sammanfattande kommentar 
 
De erfarenheter som lärarna har av den integrerade utbildningen vad gäller sam-
arbete mellan yrkesgrupperna anses i huvudsak vara positiva. De anser att man 
under åren har utvecklat ett relativt gott samarbete och att integrationen har in-
neburit en utveckling av respektive yrkesroll. Arbetsprocessen har dock innebu-
rit en del frustration och slitningar. Det har varit och är fortfarande en arbete 
som pågår och man efterlyser en gemensam utvärdering av arbetet och en öppen 
pedagogisk diskussion. Integrationsprocessen har varit och är fortfarande myck-
et lärorik menar man. Den har inneburit ett positivt lärande och växande för dem 
själva som lärarutbildare 
 
Tankar om framtiden  
 
Tankar om framtiden gäller den nya lärarutbildningen som skall träda i kraft 
hösten 2001. De förankrar sina reflektioner i hur nuvarande lärarutbildning är 
utformad och menar att likheten är stor mellan det ”gamla” och det ”nya” vilket 
menar man är en bekräftelse på att de är på rätt väg.  
 

Jag tror att integrerad utbildning är en bra modell och det har vi ju fått be-
kräftelse på, alla delarna som nu föreslås i riksdagsbeslutet om ny lärarut-
bildning som skall vara gemensamma dom har vi redan så det tror jag att 
vi skall vara nöjda med. (4) 
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 Det förekommer också reflektioner som pekar på en fara att integrationstanken 
försvinner i samband med införandet av den nya lärarutbildningen och hur pla-
neringen av den har organiserats.  
 

Idag finns integrationen helt, halvt och inte och den typen av kopplingar 
försvinner lite grann och det är synd. Det kanske är så att i efterhand 
kommer man att fundera på var samverkans möjligheterna låg men det var 
inte så vi började. (2)  
 

Det framkommer också idéer om vad man tycker behöver förändras och förbätt-
ras.  
 

Jag skulle gärna vilja att vi vidgar integrationsbegreppet till exempel kont-
ra barnskötare och fritidspedagoger, det är inte bara förskollärare och 1-7 
lärare som skall samverka på fältet. (2)  

 
Man spekulerar också om vilka sorts lärare den nya utbildningen kommer att 
forma.  
 

Vi kanske får nya lärare som har kompetensen både för förskolan och 
grundskolan, de nya kombinationerna av kurser gör att de kan vara verk-
samma på båda fälten. Bara vi kan vara så vida i vårt tillåtande, jag tror 
att det är vi gamla uvar som sätter lås och bom för det. (4)  
 

Det uttrycks också förhoppningar om ett öppnare arbetsklimat och möjligheten 
till ett mer individuellt lärande för studenterna.  
 

Jag hoppas att det går mer mot ett aktivare kurslag. Det är för mycket 
stängda dörrar och att köra sina egna race och ta sin pärm och köra sam-
ma som man alltid har gjort. Man behöver växla och problematisera inne-
hållet i kurserna, att man jobbar mer problembaserat, jag kan tycka att det 
är stereotypt. Jag hoppas att man som student kan få önska och testa. Alla 
behöver inte göra samma. Att mer kunna se individuella spår. (13)  

 
Med det tänkta gemensamma blocket som utgångspunkt talas det om en önskan 
om ökad förståelse och respekt för varandras yrkesroller.  
 

Min vision och min önskan är ju att här ligger nu grunden för en ökad för-
ståelse för varandra var vi än befinner oss i den här världen av lärande 
och kunskap…alltså ökad respekt för den som har gymnasieelever och den 
som är på förskolan. Att man får den här gemensamma delen och hittar ett 



 
 
 
 

33 

 

 

yrkesspråk som man kan tala som inte innehåller så mycket personliga 
laddningar. (12) 

 
Sammanfattande kommentar  
 
Tankar om framtiden handlar om den kommande utbildningens utformning, om 
spekulationer om vilka lärare som den nya utbildningen kommer att forma och 
förhoppningar om ett öppnare arbetsklimat och bättre samarbete. Man talar om 
att det är positivt att den förändrade utbildningen är lik den integrerade utbild-
ningen men att man inte hunnit fundera över samverkansmöjligheter. Man anser 
att integrationsbegreppet behöver vidgas att innefatta även andra närliggande 
yrkeskategorier 
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FÖRESTÄLLNINGAR OM INTEGRERAD LÄRARUT-
BILDNING – SAMMANFATTNING OCH REFLEK-
TION 
 
I denna studie presenteras fjorton lärarutbildares tankar, idéer, kunskap men 
också erfarenheter av en integrerad lärarutbildnings tillblivelse och första år. 
Presentationen bygger på intervjuer med lärarutbildarna; deras olika tankar, erfa-
renheter och idéer.  
 
Det som blev tydligt i den här studien var att det fanns ett stort behov av att få 
berätta och reflektera över de erfarenheter som man som lärarutbildare har gjort 
under den tid då man arbetat inom den integrerade lärarutbildningen. Det fanns 
ett behov av att summera och göra återkopplingar till det som var tänkt och till 
det som blivit och till det som komma skall. Reflektioner som även sökte sig 
utanför integrationens problematik och som i flera fall gav upphov till ”aha” 
upplevelser hos lärarutbildarna. Genom den egna berättelsen och reflektionen 
blev man varse om samband och mönster samt konsekvenser som ledde till nya 
insikter men också nya frågeställningar. 
 
De föreställningar lärarutbildarna ger uttryck för kan förstås som sociala repre-
sentationer (Chaib & Orfali, 1995; Duveen & Lloyd, 1992; Jodelet, 1995; Mos-
covici, 1995;) om integration av förskola och skola tolkade för att passa in i ett 
lärarutbildningssammanhang. Det lärarutbildarna beskriver som problem och 
möjligheter som kan kännas igen i annan forskning (Davidsson, 2002; Hansen, 
1999; Johansson, 1996; Munkhammar, 2001). Det visas t.ex. genom att det som 
i forskning beskrivits som problem i mötet mellan förskollärare och grundskollä-
rare ges plats både i utbildningens innehåll och i hur utbildningen organiseras. 
Vi kan se att denna problematik också relateras till ”den egna arbetsplatsen”, 
Institutionen för pedagogik. I det redovisade materialet finns idéer om integra-
tion som ett utbildningspolitiskt krav; som en kamp mellan traditioner och ut-
rymme på arenan; som organisation och ideologi och som en arena för studen-
ters och eget växande.  
 
Integration som ett samhälleligt och politiskt krav 
 
Vad gäller motiven till den integrerade utbildningen finns en gemensam före-
ställning om de villkor och krav som låg till grund för integreringen, nationellt, 
lokalt samt ideologiskt. Det som genomsyrar föreställningarna är att bakgrunden 
till den integrerade utbildningen är förankrad i dessa tre motivområden. Natio-
nellt handlar det om att det är ett utbildningspolitiskt beslut som får konsekven-
ser för yrkesverksamheten för förskollärare och grundskollärare, då särskilt i 
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övergångszonen förskola/skola och om samhällets krav på en förändrad lärarroll. 
På lokal nivå handlar resonemangen om att bredda och förstärka den pedagogis-
ka plattform som vuxit fram på institutionen. Vad gäller de ideologiska motiven 
framträder idéer om att genom integration av förskollärarutbildning och grund-
skollärarutbildning kunna skapa en gemensam kunskapsbas för blivande lärare 
till fördel för kommande yrkesverksamhet och det gemensamma barnet.  
 
Materialet visar behovet av gemensam kunskap och möjligheter till att genom 
integrering av två utbildningskulturer skapa en gemensam pedagogisk grundsyn 
och en gemensam kunskapsbas för lärare. Detta kan tydas som att integrationen 
skall ske på två plan dels integration mellan två yrkeskategorier/traditioner men 
även integration mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap. För att åstad-
komma detta krävs ett möte mellan yrkeskategorierna i en utbildningskontext. 
Intentionen var att förskolepedagogiken skulle befrukta en lärarutbildning för att 
på så vis utveckla grundskollärarutbildning och stärka förskollärarutbildningen 
och därmed också förskollärares yrkesroll. Idéer om att en integrerad lärarut-
bildning kan skapa rum för integration mellan yrkeskulturer som får konsekven-
ser för kommande yrkesverksamhet är framträdande. Betydelsen av samman-
koppling av praktiskt grundad erfarenhet och teori uttrycks dels genom lärarut-
bildares egen yrkeserfarenhet och teoretiska kunskap, dels genom hänvisning till 
forskningsresultat. Samtliga talar om vikten av att skapa en gemensam pedago-
gisk grundsyn och en gemensam kunskapsbas för lärare.  
 
Kamp om och mellan yrkestraditioner  
 
Lärarutbildarna beskriver en process som var långdragen, dynamisk och inte 
smärtfri. Det var ett givande och tagande mellan grupper som förespråkade olika 
riktningar och traditioner och som hade olika intressen. En kamp om makt och 
kontroll (Calander, 1999; Davidsson, 2002; Hansen, 1999). De frågeställningar 
som behandlades i ett initialt skede handlade bland annat om hur de skulle kun-
na formulera en gemensam kärna i en integrerad lärarutbildning. Det som for-
mades under denna inledande process och som då var angeläget men som nu 
verkar ifrågasatt, handlade om att som lärarutbildare utveckla en samsyn. Att ett 
givande och tagande är en förutsättning för att kunna forma något gemensamt 
innehållsligt, samt att det som formuleras gemensamt ställer man upp på. En 
gemensam överenskommelse är viktig för att kunna hantera situationen och mö-
tet med ”det nya”. På det innehållsliga planet diskuterades och förhandlades om 
det som man ansåg vara viktigt om man skulle bli lärare oavsett inriktning. Idéer 
om områden och röda trådar hade sin förankring i den ursprungliga ansökan; 
bearbetning av kunskapsbegreppet, förståelse för läroprocesser, god kunskap om 
barns utveckling och lärande, bearbetning av demokratibegrepp och ledarskap 
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samt integrationsfrågor. Utbildningspraktiken skulle utgöra utgångspunkt för 
lärande samt att förskoletraditionen skulle genomsyra den nya utbildningen 
(Holm, 2001b).  
 
 Hela processen beskrivs som att det var ett ständigt förhandlande. Det rådde 
utan tvivel delade meningar om mycket men det till trots fanns en vilja att skapa 
något nytt och gemensamt som alla kunde ställa upp på. Den förhandlingsstrate-
gi som träder fram ger en bild av att den integrerade utbildningen är ett resultat 
av en ”gyllene medelväg”. I arbetsprocessen handlade det om att söka en 
gemensam kärna, utgå från traditioner, skapa något nytt, ge det tid. Att det var 
en kamp om makt och kontroll, om det som man ansåg vara viktigt om man 
skulle bli lärare oavsett inriktning och vad som tillhörde endera yrkesgruppen.  
 
Integrationen skulle leda till ett rumsligt, didaktiskt samt pedagogiskt fruktbart 
möte mellan två yrkeskategorier och traditioner. Det handlade också om att för-
stärka och utveckla reflektionen som metod för det individuella lärandet till lära-
re. I utbildningen skulle möten ske i gemensamma kurser, vid gemensam yrkes-
praktik samt i s.k. basgrupper. För lärarutbildarna tycks syftet med att skapa mö-
tesplatser handla om att ge förutsättningar för de blivande lärarna att införliva 
kunskap som är viktig för alla lärare oavsett inriktning men också en för respek-
tive yrkesroll specifik yrkeskompetens. Det senare genom att de två yrkena jäm-
förs och kontrasteras. Det handlar således om att genom integration erhålla en 
både bred och djup yrkeskompetens. En yrkeskompetens som skall ge den be-
redskap som behövs för att på bästa sätt möta kommande yrkesverksamhet un-
der nya förhållanden.  
 
Mötet mellan de två yrkeskategorierna redan i en utbildningskontext anses skapa 
förutsättningar för ökad kunskap och förståelse för varandras yrkesroller och det 
syftar till att motverka fördomar och statustänkande. Det talas om att integration 
redan under utbildningstiden innebär att man kan skapa en helhetssyn på barns 
utveckling och lärande samt utveckla en form för samarbete mellan förskollärare 
och grundskollärare tänkbar att föra med sig i kommande yrkespraktik. Det finns 
ett gemensamt övergripande syfte som handlar om att man genom integrerad 
utbildning kan forma lärare som har bättre beredskap för kommande integrerad 
yrkesverksamhet.  
 
Integration som arena för kunskap i växande 
 
Det visar sig att lärarutbildarna ser integrationen som en arena där både de själva 
och studenterna kan utveckla kunskap i respektive yrke men också om varandras 
yrke. Lärarutbildarna menar att utbildningen påverkar att studenterna förändrar 
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inställning till integration, från en skeptisk attityd till samläsning till ett mer po-
sitivt tänkande om och förståelse för integrationen i utbildningen. Det råder en 
gemensam föreställning om att de senare kullarna av studenterna från start har 
en mer öppen och medveten inställning till den integrerade utbildningen. Vad 
gäller de blivande lärarnas lärande visas på tre riktningar; dels att de studerande 
i hög grad har fått en mer distinkt professionell medvetenhet, att de studerande 
ger uttryck för att kunskapsområden som av tradition hör till respektive yrkes-
område befruktat varandra, att de studerande problematiserar ett gemensamt in-
nehåll men lyckas applicera det mot respektive yrkesfält. Vad gäller innehållet i 
utbildningen anses det inte möjligt att i den integrerade utbildningen inrymma 
allt från respektive lärarutbildning, de som företräder förskollärartraditionen ger 
uttryck för en större fundersamhet vad gäller konsekvenserna av detta faktum.  
 
Vad gäller integrationens betydelse för dem själva som lärarutbildare ges bilder 
både av ett dynamiskt lärande av varandra och om varandras yrkeskulturer och 
av konflikter och frustration. Man menar att det är en ständigt pågående process, 
som har intensifierats och komplicerats i samband med institutionens snabba 
expansion, vilket inneburit att nya traditioner och discipliner har trätt in på are-
nan. Utbildare som inte delar den ”integrerade utbildningens historia”. Samtidigt 
som det uttrycks mycket positivt om integrationen både vad gäller effekter hos 
blivande lärare och samarbetet lärarutbildare emellan och att utbildningen ligger 
bra till i förhållande till det nya förslaget, ges signaler som pekar på en viss fru-
stration. I samband med att tid har avsatts för att planera en ny lärarutbildning 
som till synes har mycket gemensamt med ”den gamla” anser många att det 
finns ett behov av en gemensam utvärdering av det som startat 1997. Vad har vi 
lärt oss och hur kan vi använda den kunskapen i planeringen av den nya lärarut-
bildningen? Detta har lämnats därhän menar man. 
 
Slutkommentar 
 
Genom materialet återfinns föreställningar om integration på två parallella plan. 
Det handlar dels om integrationens betydelse för de blivande förskollärarna och 
grundskollärarna, dels om integrationens betydelse för dem själva som lärarut-
bildare. Det visar att integrationsprocessen är två samtidigt pågående processer. 
På ett ideologiskt plan är lärarutbildarna ense om att integrationen skapat en in-
tressant pedagogisk arena i lärarutbildningen. På arenan har det försiggått och 
försiggår dynamiska och komplexa spel med mer eller mindre klara spelregler. 
Tydliga spelregler för dem som varit med och utformat dem och inte helt över-
raskande inte lika tydliga för dem som trätt in i ett senare skede av spelet. På 
arenan utspelas en lagsport som innehåller individuella ”rusher” som främjar 
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eller stör lagspelet. Det handlar om det individuella lärandet till lärare och väx-
ande in i lärarrollen för både blivande lärare och lärarutbildare.  
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På integrationens pedagogiska arena är lagen mixade. Där ingår blivande lärare 
inom förskola och skola och lärarutbildare med rötterna i dessa olika utbildning-
ar och traditioner. Tillsammans kämpar man med att nå målet, den både breda 
och djupa yrkeskompetensen. Ett mål som man menar att integrationens peda-
gogiska arena skapar förutsättningar för. Lärarutbildarna är dock nöjda med de 
blivande lärarnas spel. Man ser att de har utvecklat viktiga både gemensamma 
och specifika kunskaper. De är reflekterande spelare som respekterar sina 
medspelare och som håller stolt i utbildningens flagga. Vid ”halvtid” analyseras 
lagspelet och spelarna efterlyser en ny genomgång av spelets riktlinjer. Man 
undrar om samarbetet så som det var tänkt från början blivit det man hoppats på. 
Många frågor finns att söka svar på. Vilka vinster har vi gjort och kan vi göra? 
Vilka förluster riskerar vi? Vilka konsekvenser får det för de blivande lärarna? 
Vilka svårigheter har vi stött på? På vems villkor sker samarbetet? Hur kan man 
utveckla det? Vill egentligen alla i laget spela på integrationens pedagogiska 
arena? Har arenan förändrats och i så fall på vilket sätt? Vad betyder i så fall 
förändringen för lärarutbildare och de blivande lärarna? Hur kan vi påverka och 
utveckla samspelet på en föränderlig arena?  
 
Ett varmt tack vill jag rikta till de medverkande i denna studie som så generöst 
har delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter och på så vis bidragit till 
ett, vad jag hoppas, berikande diskussionsunderlag. 
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Bilaga (1) 
 

 
 
Intervjufrågor  
 
 
Bakgrundsfrågor:  
Hur ser din yrkesbakgrund ut?  
Kan du beskriva din väg till lärarutbildningen? 
Vad var ditt uppdrag vid den integrerade lärarutbildningens tillblivelse? In-
blandningsstatus?  
Inom vilka områden har du undervisat?  
 
 
Process:  
Varför ville man ha en integrerad utbildning vid Högskolan i Borås 
och varför just då? Vad skulle integreras och varför just så? Din definition av 
integration? 
  
Vilka tankegångar och strategier fanns vad beträffar uppläggning och genomfö-
randet av den nya lärarutbildningen (Hur?) 
 
Du var med och planerade utbildningen, sjösatte den. Vill du berätta om dina 
erfarenheter av den integrerade utbildningen. Positiva som negativa. Arbetskam-
rater, studenter och ledning osv. 
 
Då och nu perspektiv, vad blev resultatet? 
 
Hur tror du att lärarutbildningen ser ut om fem år? 
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English summary 
 
 
Becoming a teacher:  
 
BACKGROUND 
 
Although several earlier national and international studies have descri-
bed aspects of professional socialisation among student teachers, few 
have explicitly focussed on such processes within an integrated context. 
Very few concern training programmes with joint courses for students 
aiming at pre-school teacher’s and compulsory school teacher’s degree. 
Furthermore, studies of socialisation within contexts organised according 
to principles of professional integration have largely been conducted in 
settings where the integrated educational practice is based on voluntari-
es from the involved parts. As Swedish educational policy since 1991 
prescribes integration of pre-school and compulsory school practice, ex-
plicit demands on universities and local communities to develop and or-
ganise efficient models for training and practice are at hand. The present 
project are an effort to reveal deeper knowledge about what premises 
and conditions are involved when two cultures of educational traditions 
meet. Particular attention is directed towards processes through which 
students and professionals, representing pre-school and compulsory 
school traditions, establish shared sets of knowledge, values and norms 
about learning and instruction. Such common frames for organising an 
integrated educational practice are assumed to form an important step 
towards a new, broader defined teacher role.  
 
The project 
 
The project ”Becoming a teacher” started in the end of 1997 and will 
continue until the June 2001. The overriding purpose is to identify and 
describe conditions for teacher socialisation during teacher training and 
in professional practice. Two empirical studies, each focussing on one 
main aspect of professional learning are conducted.  One study exami-
nes a recently launched, integrated (pre-school teachers and primary 
school teachers) teacher training as context for teacher socialisation. 
The other investigates development and establishment of an integrated 
school practice among four teacher teams.  
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An integrated theoretical frame for socialisation is being used (Berger & 
Luckman, 1979 2; Mead, 1976/1995 3; Moscovici, 1984 4). Briefly, this 
frame implies professional socialisation as being a dynamic, interactive, 
socially constructed process, which takes place in a socio-cultural con-
text. Social interaction is regarded as a means for changing ideas about 
the teacher role as well as for maintaining established views. Established 
ideas as well as new ones are expressed, negotiated and confirmed 
through communication and action. Conditions for such interactions are 
contextual and can be defined in terms of temporary situations as well as 
cultural premises. Inter-individual as well as inter-group interactions are 
assumed to be involved in processes of constructing and/or reconstruc-
ting contents in the teacher role. Teacher socialisation, i.e. ”becoming a 
teacher”, takes place in interaction with fellow students, teachers, in-
service supervisors and colleagues over a length of time, covering the 
years of university training and many years of professional work in edu-
cational settings. The present project illuminates issues that are likely to 
be at hand during some distances of  the journey towards a teacher role 
within an integrated educational practice.  
 
The project is inspired by an ethnographic research tradition, particularly 
as it has been developed within the educational sciences by Quarsell  
5(1994). Data is collected from two different contexts; integrated teacher 
training and integrated pre-school/compulsory school practice. Fifteen 
students accepted for pre-school teachers training and fifteen accepted 
for compulsory school teacher training is followed during their education. 
Interviews, student’s diaries, examination papers, evaluations, and re-
flections on the training and their future teacher role are collected and 
analysed over 2,5 years. Data from the integrated practice is collected 
through participant observations in daily work and conferences, and indi-
                                                           
2 Berger, P.L. & Luckman, T. (1979). Kunskapens sociologi. Hur individer uppfattar 
och formar sin sociala verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
3 Mead, G:H: (1976/1995). Medvetandet, jaget och samhället från socialbehavioris-
tisk ståndpunkt. Lund: Argos. 
 
4 Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. I R.M. Farr & S. 
Moscovici (Ed). Social representations. Cambridge University Prass. 
 
5 Qvarsell, B. (1996). Tillbaka till Pierce? Tankar och begrepp inom den pedagogiska 
etnografin. Utvecklingspsykologiska seminariets skriftserie Nr 43. Pedagogiska insti-
tutionen, Stockholms universitet. 
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vidual and group interviews. Four teacher teams in two schools participa-
te in the study.  
 
The project is expected to reveal deeper knowledge about socialisation 
processes in educational professions, particularly in contexts emphasi-
sing integrated models for organisation and content of educational activi-
ties. Furthermore, the project is organised in order to support links bet-
ween educational sciences and teacher training, for example through re-
gular seminars for students, university teachers and in-service supervi-
sors.     
 
Instead of aiming for one final report from the project, we have decided 
to document the research process in a number of smaller working rep-
orts. In this first one, the project as it was outlined in the proposal is pre-
sented. It gives a detailed description of purpose, design, theoretical per-
spective and methods. 
 
This report present the results from a interview study with teacher educators 
working at the teacher training program at Borås University College. The study 
focuses on how the educaters express their experiences being a part of planning 
and accomplish an integrated teacher training program. The result points out two 
parallel processes – integration between the educators themselves and integra-
tion between the coming preeschool- and primaryschool teachers. 
 
Borås, May 2003 
 
Project staff:  
 
Solveig Hägglund  
Birgitta Davidsson  
Marianne Dovemark  
Anita Eriksson 
Ann-Sofie Holm 
Marianne Strömberg  
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