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Handledare Anders Arnqvist 

 

Uppsatsen har fokus på lärarutbildning, närmare bestämt VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i 

förskollärarutbildning, som diskursiv praktik. Detta som ett exempel på styrning in i en yrkesroll genom sociala 

praktiker och diskurser inom utbildningen. Utrymme ges också till en tillbakablick på utbildningens roll i 

samhället och dess utveckling samt den parallella utvecklingen av lärarutbildning.  

Med diskurs avses här ett särskilt sätt att se på och förstå världen, eller en del av den. Det är en syn på att 

verkligheten är uppbyggd av personligt vinklade uppfattningar som på samma gång är kollektiva. Det som sägs 

och görs är med och formar det som uppfattas som rätt, riktigt, giltigt och verkligt. Diskursteorin och 

diskursanslys vill synliggöra dessa styrande normativa strukturer. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om förskollärarutbildningens VFU - som 

diskursiv praktik (praktik i betydelsen handlingar inom en diskurs) genom att närmare undersöka på vilka sätt 

diskurser framkommer i dokument om VFU, i samtal mellan student och handledare under VFU samt i 

förväntningar på kommande förskollärare hos VFU-handledare.  

Till syftet hör också att jämföra dessa områden när det gäller likheter och skillnader. Intresset är inte riktat mot 

enskilda personers uttalanden eller mot enskilda lärosätens sätt att uttrycka sig i text utan mot VFU som en 

diskursiv praktik. Uppsatsen vill belysa hur text och tal bildar förväntningar och därmed påverkar studenten i 

formandet av sin yrkesroll. Den empiri som ligger till grund för att besvara detta är policydokument, inspelade 

samtal mellan student och handledare samt en enkät besvarad av handledare.  

Materialet analyseras genom Foucaults teoretiska verktyg om diskursiva praktiker. Som stöd används även 

diskursteoretiska perspektiv som diskursanalys, kvalitativ textanalys och samtalsanalys. Resultat: Det 

framkommer att de dokument som är knutna till förskollärarutbildningens verksamhetsförlagda del skriver fram 

en blivande förskollärare med en tydlig repertoar av egenskaper. Hen har hela verksamheten i fokus, äger ett 

ämneskunnande, är reflekterande, analytisk och har en vetenskaplig grund i sin undervisning, har en 

kommunikativ förmåga och en hög social kompetens. En del av den enkät som handledare besvarat faller in i 

diskursen och bekräftar dessa egenskaper, inte bara som önskvärda, men som mycket viktiga. När samma grupp 

handledare uttrycker sig fritt är det andra egenskaper som framstår som eftersträvansvärda, dessa liknar mer den 

diskurs som framkommer i samtalen mellan student och handledare. Dessa samtal har ett stort mått av vardagligt 

tal där policydokumentens framträdande ord inte äger giltighet. De ingår inte i verksamhetens diskurs. Det 

framkommer också att handledare och student positionerar sig som ett gemensamt team med studenten som 

budbärare av lärosätets intentioner med utbildningen. Handledaren blir en autonom lärarutbildare snarare än en 

förlängning av lärosätet.  

Om målsättningen är en likvärdig lärarutbildning är VFU en viktig del. Att tydligare koppla handledaren till 

lärosätet som en lärarutbildare på fältet kan ses som önskavärt. Studien är liten men kan ge en ledtråd till vikten 

av gemensamma begrepp; att uppmärkamma det i diskurserna framförhandlade yrkesspråket för att utveckla 

yrket och hindra en reproducerad yrkesroll. Det framstår som hindrande när lärosätets ord sätts i konflikt med 

praktikens. Att relationen mellan praktik och teori är komplex framkommer också samt att detta fortsatt behöver 

uppmärksammas. 

Nyckelord: Verksamhetsförlagt utbildning, VFU, praktik, lärarutbildning förskollärarutbildning, skola, förskola, 

styrning, governmentality, diskurs.  
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1. Inledning 

– Att vara förskollärare är att ha ett väldigt kvalificerat uppdrag, med dåliga 

förutsättningar att uppfylla kraven.  

 

– Det är världens härligaste arbete. Jag skrattar varje dag! 

Dessa två beskrivningar av förskolläraryrket får inleda uppsatsen. Det är röster från erfarna 

förskollärare som utbildats i att handleda studenter in i yrket under verksamhetsförlagd 

utbildning.  Replikerna kan sägas ringa in yrkets väsen där arbetet beskrivs som kravfyllt med 

små resurser och samtidigt fantastiskt och glädjefyllt. Replikerna fångar också huvudtemat för 

den polarisering som framstår i denna uppsats; å ena sidan en målstyrd verksamhet med 

undervisning som uppdrag och å andra ett yrke där mötet med barnet har störst fokus på 

omsorg och omvårdnad.  

Uppsatsen behandlar förskolan i Sverige, avgränsat till utbildningen till förskollärare och en 

mindre del av utbildningens verksamhetsförlagda utbildning: VFU. Det är en jämförelse 

mellan olika praktiker, det vill säga sammanhang av handlingar, i utbildningen där blivande 

förskollärare styrs i sin yrkesroll. Dels möter förskollärarstudenterna policytexter
1
 i sin 

utbildning; texter och formuleringar som normerar och styr, och dels möter de yrket i 

förskolans praktik - den kontext som är den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Denna uppsats är en jämförelse mellan lärosätets ”röst” och det vardagliga talet hos de som är 

lärarutbildare på fältet samt deras åsikter om vad som är viktigt i yrket. Det empiriska 

materialet är policydokument kring VFU från ett lärosäte med förskollärarutbildning samt 

inspelade samtal mellan student och handledare under VFU. Ytterligare en del av empirin är 

en enkät besvarad av handledare, om deras förväntningar på blivande förskollärare och deras 

beskrivning av förskolläraryrket. Alla delar är knutna till ett och samma lärosäte.  

Förskolan har de senaste två decennierna förändrats mycket. Yrket har gått från ett fokus på 

moderlig omsorg till en komplex och akademisk profession som en del i utbildningssystemet, 

med undervisning som fokus. Förskolans expansion
2
 har också fört med sig stor efterfrågan 

på nyutbildade lärare och står därför inför nya utmaningar. En av dessa är mötet mellan 

utbildningen och ”verkligheten”. En nyutexaminerad förskollärare och dennes kollegor, 

upplever inte sällan en kollision mellan utbildningens version av vad yrket är och vad det 

visar sig vara. Det finns ett stort behov av förskollärare i landet. Detta i relation till en liten 

tillgång leder till att det finns en hög förväntan på att nyutexaminerade pedagoger snabbt ska 

komma igång i sin yrkesroll och dessutom leda arbetet i förskolan, från första dagen. 

Denna uppsats vill bidra med kunskap om vägen till förskollärare, om hur förskolläraren 

under sin utbildning, och då specifikt VFU, styrs in i sin yrkesroll.  

                                                 
1
 Policyer kan vara organisatoriska eller politiska och administrativa byggstenar skapade för att nå ett eller flera 

mål. Dokument och skrivelser för att visa på beslut, viljeriktning, ambitioner och/eller krav. I detta sammanhang 

är det dokument som officiellt ingår i lärarutbildningen (Sjöberg, 2011 a.). Policy uttrycker principer och 

riktlinjer och är som ord är nära kopplat till politik. Det är texter som syftar till att uttrycka en ideologisk, visa 

handlingskraft och vinna legitimitet (Hallsén, 2013).  
2
 (Skolverket 2003; Skolverket 2017) se fotnot 16 för siffror. 
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1.2. Disposition  
I uppsatsens Bakgrund beskrivs förskolans utveckling från barnkrubborna i början av 1900-

talet till dagens moderna förskola med syftet att visa hur en institutionaliserad barndom växt 

fram över lång tid. Detta görs under rubrikerna Förskolan och Förskolan som institution och 

diskursiv praktik. Här beskrivs starten på det som kallats för professionaliseringskampen; en 

dragkamp mellan förskolans roll som vårdande eller lärande, omsorgsgivande eller 

undervisande. Under rubrikerna Lärarutbildningen, VFU samt Handledning visas liknande 

historiska skeenden upp. Till exempel hur begreppen och innehållet i orden praktik och teori 

förändras över tid. 

Den efterföljande forskningsöversikten följer samma mönster i rubrikerna; Förskolan som 

institution och diskursiv praktik, Lärarutbildning och VFU samt Handledning.   

I kapitel 5 redogörs för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen vilar på. 

Socialkonstruktionism och en syn på världen som skapad av handlingar är grundantaganden i 

texten. Hur vi påverkas av sociala handlingar som text, tal och uttryck beskrivs genom 

Foucaults handlingsteori där diskurs och styrning är viktiga begrepp. Diskursteorin förtydligar 

i detta kapitel hur det omgivande styr förskolläraren in i en yrkesroll. Kapitlet mynnar ut i 

teorin som ett praktiskt analysverktyg för att i efterföljande metodkapitel förtydligas. Kapitel 

7 redogör för metod och genomförande och kapitel 8 innehåller bearbetning och analys av det 

empiriska materialet. Uppsatsen avslutas med en resultatdiskussion.  

1.3. Förekommande begrepp 
Några av de i uppsatsen förekommande begrepp förklaras här för att ge läsaren en bild av vad 

som avses med de olika orden. Vissa begrepp får djupare förklaringar, satta i ett sammanhang, 

senare i texten. 

Lärare/Förskollärare samt Lärarutbildning/Förskollärarutbildning används ibland synonymt i 

texten där det inte är av specifikt intresse eller nödvändigt att lyfta fram vilken av 

lärarutbildningarna som avses. Lärarutbildningen omfattas av fyra olika yrkesexamina och 

regleras i Högskoleförordningen: Förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen 

och yrkeslärarexamen. Grundlärarexamen kan riktas mot förskoleklass och årskurs 1-3 i 

grundskolan, årskurs 4-6 samt mot fritidshemmet. Ämneslärarexamen är riktad mot 

grundskolans årskurser 7-9 samt gymnasieskolan. Yrkeslärarexamen ger behörighet att 

undervisa på gymnasieskolans yrkesprogram (SFS, 1993:100; SFS 2010:541). 

Lärarutbildning. Idag bedriver 27 lärosäten lärarutbildning i Sverige och även om det inte 

finns någon standardiserad lärarutbildning så används ordet lärarutbildningen och 

lärarutbildning i denna uppsats, som vore det en likriktad utbildning. Vissa delar och kurser 

inom utbildningarna är mer snarlika än andra och inom vissa kurser är likriktningen eller 

likvärdigheten stor. Lärarutbildning används i uppsatsen för att inkludera alla i landet 

förekommande lärarutbildningar, även om det vore mer korrekt att stundom använda 

lärarutbildningar.  
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VFU – Är en akronym för verksamhetsförlagd utbildning som utförs på en förskola eller skola 

under handledning.  Den del av utbildningen då studenten befinner sig på universitet och/eller 

högskola, det vill säga inte VFU, benämns högskoleförlagd utbildning, utbildning på lärosätet, 

campusförlagd utbildning samt HFU (högskoleförlagd utbildning). 

Handledning. Handledning och handledaren är centrala inslag i VFU och handledning är en 

stark tradition i förskolan. Studenten tilldelas under sin VFU en specifik och i bästa fall 

handledarutbildad förskollärare som är lärarutbildare på fältet.  

Diskurs. Begreppet är ett bestämt sätt att uttrycka sig om och förstå världen, eller en del av 

den. Inom ramen för en diskurs skapas berättelser och påståenden som anger råmärken för hur 

det är möjligt att tala, skriva, handla och tänka inom detta avgränsade område. Duskursteori är 

tanken om att det i alla sammanhang finns normativa regler för vad som kan sägas eller göras. 

En diskurs kan vara både geografisk och avgränsad i tid. I diskursteorin erkänns att det inte 

finns någon äkta, sann och ren verklighet som finns där ute att betrakta och få kunskap om. 

Det är emellertid möjligt att blottlägga de diskurser, de strukturer som sätter ramarna för våra 

handlingar. Diskursbegreppet ger att verklighet är något som konstitueras genom subjektiva 

betydelser och är ”tillfälliga resultat av sociala arrangemang” (Hacking, 2000, p. 26) som 

genom sin systematik bildar de objekt som de talar om (Foucault, 1972). Diskursbegreppet i 

denna uppsats utgår i huvudsak från Foucault i betydelsen utförda handlingar, det vill säga 

praktiker, som genom sin systematik bildar de objekt som de talar om (Foucault, 1972). 

Diskursanalys är ett sätt att synliggöra diskursen för att genom detta möjliggöra samtal, 

reflektion och kritik om det förgivettagna som annars skulle förbli osynligt. 

Praktik används här i meningen en samling av handlingar är en del av Foucaults 

begreppsapparat där makt förstås som aktörskap genom positioneringar. Flera sociala, alltså 

interpersonella, praktiker finns parallellt och några bildar gemensamt en specifik diskurs. Då 

sociala praktiker är det som bildar diskurser är varje individ med och upprätthåller den makt 

som diskursen utövar. Makten, enligt Foucault, finns inte fixerat vid ett ämbete eller en 

person. Makt finns endast i relationer där den uttrycks genom handling. Fairclough är också 

en del av uppsatsens teoretiska perspektiv för att förklara diskurser och länka samman hur de 

samspelar med sociala praktiker.  

Diskursiv praktik. Handlingar, det vill säga praktiker, som kommer till uttryck på ett 

diskursivt sätt och som också är med och skapar eller vidmakthåller en diskurs.  

Institution. Det är en organisation som bildar egna diskursiva mönster, handlingsmönster, 

klassificeringar av regler och normer, anpassade till och en effekt av verksamhetens innehåll 

och dess ansvarsområde. Det är en avgränsning där de som deltar gör det med en given och 

gemensam uppsättning spelregler som man kommit överens om att dela, det kan till exempel 

vara ett visst språkbruk som underlättar kommunikation och skapar samhörighet (Säljö, 2000) 

eller med fokus på gemensamma etiska regler; ”etablerade intressebaserade värdebaser” 

(Abrahamsson, et al., 1999, p. 158).  

Styrning/Governmentality. Foucaults begrepp för styrning eller reglering är governmentality. 

Det kan handla om att styra andra, styras av andra och sig själv; ”The government of oneself” 
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(Foucault, 1991, p. 87). I detta styrningsbegrepp menas att styrning inte kan tillämpas mot 

eller över individen, utan individen måste verka som ett fritt subjekt. Det vill säga självmant 

vilja underkasta sig styrningen. Att använda sin fria vilja till att vilja välja att bli styrd.  

2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om förskollärarutbildningens 

VFU - som diskursiv praktik. På vilka sätt framkommer diskurser i 

– dokument om VFU som under utbildningen finns tillgängligt för förskollärarstudenten?  

– samtal mellan student och handledare under VFU?  

– förväntningar på kommande förskollärare hos VFU-handledare? 

Till syftet hör också att jämföra ovanstående punkter när det gäller likheter och skillnader.  

Intresset är inte riktat mot enskilda personers uttalanden eller mot enskilda lärosätens sätt att 

uttrycka sig i text utan mot VFU som en diskursiv praktik.  

 

3. Bakgrund 
Under denna rubrik tecknas en bakgrund i ett historiskt perspektiv. Det kommer börja med en 

beskrivning av barnsyn över tid och om framväxten av förskolan som institution samt om 

utbildningens roll i samhället och dess samspel med politik och konjunkturer. Det är också en 

text om lärarutbildningens utveckling med fokus på handledningstradition och utbildningens 

inslag av praktik – senare VFU (verksamhetsförlagd utbildning)  

3.1. Förskolan 

Förskolans framväxt - småbarnsvård i samhällsregi 
I ett historiskt perspektiv har omsorgen för de yngsta i samhället gått från ren fattigvård med 

filantropiskt eller religiöst finansierade och organiserade verksamheter, till en pedagogisk 

heldagsomsorg som också är en del av den sammanhållna utbildningen i Sverige. I dessa 

svängningar har även yrkesrollen för pedagoger i förskolan och lärare skiftat och påverkats, 

från ett fokus på att vara omsorgsgivande till att vara målstyrt undervisande.  

Förskolans historia är starkt sammanlänkad med samhällsutveckling, politik och ekonomisk 

konjunktur. De ideal som präglar och det sätt på vilket ett samhälle sörjer för sin allra yngsta 

medborgare säger något om just det samhället. Hur barndom organiseras är en fråga som 

färgas av många olika nivåer av samhället, av politiska-, ekonomiska- och juridiska system 

(Halldén, 2007). När människor under mitten av 1800-talet, då industrialisering drog in över 

landet, började flytta till städerna ändrades förutsättningarna för barnfamiljer. När 

arbetsuppgifter och arbetsplatser blev något annat är de på landet eller bondgården kunde 

barnen inte längre finnas med i arbetet eller i periferin av det. Barnen lämnades till stor del 

ensamma men måste också få tillsyn medan de vuxna arbetade. Olika samhällsinstitutioner för 
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detta började då ta form. I Stockholm öppnade den första barnkrubban redan år 1854 på 

Kungsholmen (Martin Korpi 2015).  

Barnträdgårdar och barnkrubbor under 1900-talets början delade tydligt upp omsorg och 

fattigvård å ena sidan och pedagogisk verksamhet å den andra. Att institutionalisera barndom 

på detta sätt kan ses som fattigvård och omsorg, men lika mycket som statlig kontroll över 

barn. Staten (staden) ville få bort arbetarklassens barn från gatan. (Markström, 2005). 

Samtidigt som barnkrubborna växte fram i början av 1900-talet, nådde den tyska 

barnverksamheten Kindergarten Sverige. Med Friedrich Fröbels pedagogiska tankar tänkte 

man sig att barn skulle kultiveras och växa som plantor (Halldén, 2009). Höga avgifter och att 

verksamheten bara sträckte sig över ett par timmar om dagen, gjorde att denna pedagogiska 

verksamhet bara var något för de bäst bemedlades barn. De fattigas barn togs om hand, inte 

mer. Även idag är Fröbels tankar om lek och konstruktion, utvecklande och lärande samt 

vikten av att barn själva ska få pröva sig fram och lära av sina erfarenheter gångbara och 

använda. Från dessa båda delar härstammar den svenska förskolemodellen (Hammarström-

Lewenhagen, 2013).  

År 1935 skrev A. Myrdal boken Stadsbarn. I den förde hen fram tanken på barn i grupp 

utanför hemmet – för barnens skull, inte bara som tillsyn. Därefter följde en lång period som 

kan beskrivas som en kamp för att definiera och samtala om förskolepedagogik. En del 

diskussioner handlade om huruvida de båda delarna omsorg och pedagogik skulle eller kunde 

förenas. En annan del av debatten handlade om vems ansvar detta var: staten eller samhällets? 

Även om samtalet om förskola och barnomsorg på intet sätt var nytt, var det först på 1960-

talet som det tog fart. Daghemsfrågan fick nytt bränsle då den, utöver att vara en social fråga, 

positionerade sig som en arbetsmarknadsfråga. 1960-talets könsrollsdebatt var början till att 

samtala om en förändrad genusordning och ett gemensamt ansvar för barnen. Förskolans 

grogrund fanns både i daghemsdebatten och i införandet av särbeskattning av makar 1971, 

eftersom det då blev nya förutsättningar för kvinnor att utföra lönearbete (Hammarström-

Lewenhagen, 2013).  

Den så kallade Förskoleutredningen, som påbörjades 1968, har haft stor inverkan på 

utformandet och framväxten av förskolan. Utredningen, SOU 1972:26, som påbörjades 1968 

och var färdig 1972, var en ideologisk, pedagogisk och organisatorisk grund för utbyggnaden 

av daghem. Det var här Paulo Freires dialogpedagogik, Jean Piagets utvecklingspsykologi och 

Erik H. Erikssons socialpsykologiska forskning blev en självklar del av svensk förskola 

(Martin Korpi 2015).  

Förskolan har i ett när-historiskt perspektiv haft en social roll och nära anknytning till 

socialtjänsten. De som arbetar i förskolan har anmälningsplikt, vilket har varit betydelsefull 

för barn med behov av extra stöd eller barn som far illa. Att förskolan befann sig inom den 

sociala sektorn, med Socialdepartementet som ansvarigt departement var länge naturligt. 

Under senare hälften av 1990-talet kom dock nästa stora förändring när ansvaret för förskolan 

togs över av Skolverket och Utbildningsdepartementet
3
 (Proposition, 1997/98:93 , p. 8). Den 

                                                 
3
 Samma typ av förflyttning av barnet från det privata till det offentliga går att följa i annan lagstiftning. 

Föräldrabalken, som trädde i kraft 1950 reglerade först både aga och barnets rätt till namn. Senare har 
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sociala och familjepolitiska traditionen lyftes trots allt som fortsatt viktig: ”När reformen 

aviserades i regeringsförklaringen 1996 med tal om ett livslångt lärande framhölls samtidigt 

att förskolans familjepolitiska funktion inte skulle ändras” (Hammarström-Lewenhagen, 

2013, p. 26).  

Förskolan fick sin första läroplan 1998 under en socialdemokratisk regering, den reviderades 

under en borgerlig dito 2010 och återigen 2016. Förskolan utgör numera det allra första steget 

i utbildningssystemet. Den institution som förskolan är idag startade alltså långt före 1800-

talets slut (Palla, 2011). 2000-talets förskola är i många avseenden en produkt av sitt 

ursprung, framförallt 1970-talet, och har utifrån detta ett mångbottnat uppdrag
4
. Förskolan 

som konstruktion ger förskollärarens yrkesroll en inbyggd spänning mellan pedagogiska och 

sociala uppgifter (Folke-Fichtelius, 2008).  

3.2. Förskolan som institution och diskursiv praktik 
Med institution menas här en organisation som bildar egna diskursiva mönster, 

handlingsmönster, klassificeringar av regler och normer, anpassade till och en effekt av 

verksamhetens innehåll och dess ansvarsområde (Säljö, 2000). En specifik förskola är en 

organisation men förskolan som form och del i samhället är en institution. Giddens uttrycker 

detta som följer: “Institutions by definition are the more enduring features of social life” 

(Giddens, 1984, p. 24). Abrahamsson et al. skriver om organisations- och läroplansperspektiv 

som en väg mot en teori om skolan som institution och även de kopplar ihop skolan som 

institution med samhällsstrukturer som avgränsar och sätter ramar för organisationens 

handlingsutrymme. Dessa idéer kan sägas utmynna i ett strukturalistiskt institutionsperspektiv 

(Abrahamsson, et al., 1999). 

Det innehållsmässiga i en institution kan beskrivas med begrepp som diskursiv praktik. Det är 

de villkor och samspel som finns mellan människor i samhällets olika verksamheter. 

Markström (2005) som också refererar till Säljö (2000), Giddens (1984) och Goffman (1983) 

menar att ”Med institutionella praktiker avses de sammanhang som kan förknippas med 

institutionens historia, traditioner, normer och aktörernas handlande i vardagen.” (Markström, 

2005, p. 2). 

Markström (2005) menar vidare att förskolan har blivit en institution bland annat genom att 

verkligen bli en förskola för alla. Ett stort kliv var den proposition
5
 (Proposition, 

1984/85:209) som 1985 lades fram och som på allvar separerade barnets behov och rätt till 

förskola från föräldrarnas behov av barnomsorg, för att möjliggöra förvärvsarbete (Martin 

Korpi, 2015). Ett annat steg mot förskolan som institution är dess tillgänglighet. Hösten 2015 

var 94 procent av alla 4-5-åringar inskrivna i förskolan (Skolverket, 2017). 

                                                                                                                                                         
bestämmelserna om namn flyttat över till namnlagen och aga är misshandel och regleras nu av brottsbalken. 

Varken namn eller aga är längre privata familjeangelägenheter (BRÅ, 2017; Sveriges Riksdag, 2017).  
4
 Förskolans flerdubbla uppgifter: I arbetsmarknadens tjänst: möjliggöra för föräldrar att förvärvsarbeta eller 

studera (som i sig också rymmer ett jämställdhetsperspektiv mellan könen då det möjliggör för båda föräldrarna 

att arbeta/studera), i utbildningssektorns tjänst för att stimulera det enskillda barnets lärande och utveckling samt 

i samhällets tjänst mot ökad social jämlikhet (Folke-Fichtelius, 2008). 

5 ”om förskola för alla barn” var också namnet på denna historiska proposition som lades fram av Sten 

Andersson 1985, då socialminister i Olof Palmes socialdemokratiska regering till riksdagen (Martin Korpi 2015). 
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Utbildningens roll i samhället 
Som föregående stycke visat är förskola och skola komplext införlivat i samhällskroppen. 

Förskolan, med sitt pedagogiska och undervisande uppdrag samt omsorgsuppdrag, är starkt 

sammanlänkat med hela samhället och samhällets intentioner för sina invånare. Utbildning är 

inte en isolerad händelse, varken nu eller i ett historiskt perspektiv (Utbildningsdepartementet, 

1997) och det finns en rik flora även när det gäller forskning om relationen mellan 

medborgarskap och utbildning (Dahlstedt & Olson, 2014). I förlängningen av utbildningen 

som fostran av samhällsmedborgare finns också en tanke om att det till detta behövs 

pedagoger som omfattas av den tänkta samhällsdiskursen. Dessa reglerar, i sin tur, förskolans 

deltagare åt det önskvärda hållet (Tullgren, 2004). Tullgren, som har beforskat barns lek i 

förskolan,  beskriver hur pedagoger i förskolan styr och reglerar barns så kallade fria lek
6
. Då 

barns lekar ses som ett rum för lärande regleras barnen bort från lekar som i den riktiga 

världen anses moraliskt förskastliga och styrs mot det som anses vara moraliskt önskvärt 

(Tullgren, 2004).
7
 På detta sätt blir förskolläraren en del av samhällets önskan att med politisk 

styrning genom utbildning fostra medborgare med etisk dygd. Utifrån Dahlstedt och Olson 

(2014) och i viss mån även Markström (2005), skrivs här en historisk fond för utbildningens 

roll i samhället:  

I efterkrigstidens Sverige föds den svenska modellen samt ett nytt skolsystem. I samhället i 

stort är det individens rätt till välfärd som betonas och det leder i sin tur till att samhället 

fostrar individen för att denne ska ingå i ett kollektiv. 1990-talets ekonomiska kris leder till en 

marknadsorientering och en modifiering av den svenska modellen och utbildningssystemet. 

Detta innebär att fokus hamnar på individens rätt till valmöjlighet. Individen får en skyldighet 

och ett ansvar att ordna sin egen välfärd - en individuell rättighet snarare än kollektiv sådan. 

Demokrati är redan något som genomsyrar samhället och välfärd blir en administration, inte 

politik. Välfärd blir summan av en individs fria val, till exempel det fria skolvalet. I detta 

behöver utbildningsväsendet i Sverige fostra för ett individansvar. Det kompetenta barnet 

skapas
8
.  

Under 00-talet är det åter igen kris – men också utveckling. Hotet från en, så som det 

omnämns hos Dahlstedt och Olson (2014), global terrorism leder till en vilja att bevara 

rådande ordning och utbildningen knyts till arbetslivet genom att utbilda medborgarna i vad 

som efterfrågas av marknaden, det vill säga entreprenörskap och företagsamhet samt en 

fostran till att göra rationella val. Barn och elever blir i detta sammanhang konsumenter av 

utbildning. Demokrati och marknad är tätt omslingrade och samhället fostrar medborgare som 

                                                 
6
 Tullgren använder, liksom denna uppsats, Foucaults begreppsapparat om makt som relationell företeelse och 

olika tekniker för övervakning och styrning (Foucault 2009; 2002; 1982; 1980).  
7
 Barn som leker att det brinner uppmuntras att också i en låtsasvärld göra det som anses moraliskt korrekt i den 

verkliga världen, t.ex. utveckla leken så att brandkåren tillkallas och släcker den imaginära elden. Förskollärarna 

går med på att barnen leker tjuvar om leken också innehåller en polis, o.s.v. (Tullgren, 2004).  
8
 Barnet (som subjekt) finns så klart redan. Men nya sätt att tala, skriva och handla formar en diskurs där synen 

på barnet som kompetent subjekt framstår som en självklar norm, framförallt utifrån Reggio Emiliafilosofin. 

Detta är ett skifte från en bild av ett generellt barn till att lyfta fram det speciella och unika barnet (Emilson & 

Pramling Samuelsson, 2012). Denna bild av barnet föregicks av en utvecklingspsykologisk diskurs. På samma 

sätt, menar Säljö, var denna piagetanska pedagogik också ett försök att skapa nya metaforer för hur barn 

fungerar och vad de behöver för att utvecklas (Säljö, 2000).  
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kan och vill skapa sin egen välfärd och sin egen utbildningsresa (Dahlstedt & Olson, 2014).  I 

en avhandling från 2016 beskrivs hur nya medborgarideal i skolan
9
 uttrycks som diskursiv 

praktik. Entreprenörskap och ekonomiska mål får ta plats i utbildningen på bekostnad av 

undervisning om solidaritet och gemensamt samhällsansvar (Lindster Norberg, 2016). 

Statens sätt att kunna forma sina invånare går alltså via utbildningssystemet. Att styra över de 

institutioner som barn ingår i är att styra samhälleliga frågor, och ett sätt att styra detta är 

genom att styra lärarutbildningen (Markström, 2005). 

3.3. Lärarutbildning 
I denna uppsats är begreppen förskollärare och lärare samt förskollärarutbildning och 

lärarutbildning sammanflätade. Det är tydligt att det i vissa nyare texter från myndigheter och 

i avhandlingar inte görs skillnad mellan olika lärarutbildningar eller skolformer om detta inte 

är huvudpoängen. Skola och lärare kan beteckna både förskola, grundskola, förskollärare, 

grundlärare och ämneslärare (Palla, 2011; Hejzlar, et al., 2015; Hegender, 2010; Wahlström & 

Alvunger, 2015). Det ska också lyftas fram att politiska beslut för skolan inte sällan har en 

omedelbar effekt på förskolan. Det är därför ibland relevant att beskriva skeenden inom de 

båda områdena som ett.  

På samma sätt som förskolan som institution har förändrats över tid, så har förväntningarna på 

de som arbetat i förskolan också varierat. Vilken typ av pedagog och verksamhet som behövts 

och efterfrågats i barnomsorg och förskola har skiftat. Det har följts och styrts av 

samhällsförändringar i stort och av konjunkturer, utöver de mer självklara pedagogiska 

strömningarna (Halldén, 2009). Att styra lärarutbildningen sågs redan initialt som ett sätt att 

styra framtiden och därför blev detta tidigt reglerat av staten. Under en period då antalet 

oexaminerade lärare ökade inom undervisningen blev det nödvändigt att fastslå minimikrav 

för anställning. Dessa minimikrav stadfästes år 1864 och innebar att en lärare skulle kunna: 

läsa tryckt text, skriva läsligt, behärska de fyra räknesätten samt känna till katekesen 

och biblisk historia  

(SOU, 2008:109, p. 67). 

Allt sedan dess är formuleringar om lärarutbildningarna ett starkt styrmedel för staten att 

forma sina medborgare. Vad är det för lärare behövs idag för att forma framtidens vuxna? I 

december 2008 lämnade utredningen HUT 07 sitt betänkande till regeringen och 

utbildningsdepartementet. Betänkandet hade titeln En hållbar lärarutbildning och utredningen 

var tillsatt för att bana väg för en ny lärarutbildning (SOU, 2008:109). 

Ordet hållbar redan i titeln syftar till en ambition om att göra lärarutbildningen så stabil att 

den inte ska behöva göras om vart tionde år (SOU, 2008:109) som tidigara varit falllet. Denna 

tanke ville man bygga in då lärarutbildningen förändrades. Genom kommunaliseringen av 

skolorna 1991 tog staten ett steg bort från en direkt styrning av skolorna. Istället har 

kontrollen förts över till lärarutbildningarna (Emsheimer & Göhl, 2014). Lärarutbildning 

präglas historiskt av en pendelrörelse mellan stabilitet och förändring till exempel genom en 

                                                 
9
 Avhandlingen har gymnasieskolan som forskningsobjekt.   
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ömsesidig påverkan mellan skolans krav på lärarutbildningen och lärarutbildningens effekt på 

skolan (Sjöberg, 2011 a.).  

En likvärdig lärarutbildning är en betydande faktor för att styra så barn och elever, som deltar 

i den undervisning dessa lärare sedan ger, får en likvärdig utbildning (Hallsén, 2013). En 

gemensam institutionell kompetens är även viktig för förmågan att analysera och förstå 

förändringar i ett yrke samt för att kunna få syn på yrkets normer och rutiner för att i sin tur 

möjliggöra utveckling (Selander, 2015). Men utbildningen saknar en sådan nationell 

likvärdighet, speciellt när det kommer till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen 

(Hegender, 2010). 

Förskolläraryrket är en akademisk yrkesutbildning (SOU, 2008:109) som förstatligades 1963 

(Hammarström-Lewenhagen, 2013) och som har professionaliserats i stor utsträckning på 

senare tid (Selander, 2015). Ännu en revidering av skollagen vid 2000-talets början gjorde att 

antalet olika lärarexamen reducerades. Här påtalades att ”Förskolan är numera också en 

utbildningspolitisk angelägenhet med fokus på både barns omsorg och lärande.” (Proposition, 

1999/2000:135, p. 22). Förskolans första läroplan
10

 trädde i kraft 1998
11

. I och med en 

revidering av läroplanen och en ny skollag 2010, där förskolan blev en egen utbildningsform, 

knöts förskolan och grundskolan ytterligare till varandra i en sammanhållen utbildningsgång. 

Nyheter inom lärarutbildning är inget som är förvånande. Tvärtom, menar Hallsén (2013), 

kännetecknas lärarutbildning av en växelverkan mellan stabilitet och förändring just på grund 

av det nära förhållandet till samhället, genom yrkesutövandet hos de examinerade lärarna och 

genom den höga styrfaktorn av samhället som lärarutbildningar ger via undervisningen i skola 

och förskola.   

Att lärarutbildning både har professionaliserats och akademiserats under de senaste årtiondena 

är snarast diskursivt och vedertaget (Sjöberg, 2011 a.) och andelen högskoleutbildad personal 

i förskolan har ökat under en period. Det ska dock understrykas att det finns en stor variation 

inom landet samt att likvärdigheten på kvalitet och kompetens är liten. Betäckningen 

profession kan i vardagstal synas stå i motsats till amatör eller lekman. Men här handlar det 

om en snävare syn. Det finns ett flertal definitioner, men kort kan sägas att det är en 

yrkesgrupp med specifik utbildning som så att säga har monopol på att utföra ett visst arbete 

och att det finns utarbetade och uttalade etiska riktlinjer och normer. Yrkesgruppen skyddas 

inte sällan av legitimation och lagstiftning och har i sin position företräde i att definiera frågor 

och begrepp som rör yrkesområdet (Lauvås & Handal, 2014). Men läraryrket betecknas 

ibland även som semiprofessionell, bland annat eftersom det på många sätt är i händerna på 

det offentliga. De flesta tycker sig ha rätten att uttala sig om skolan och läraryrket. Men, 

menar Sjöberg (2011 a.) som i sin avhandling studerat policytexter inom området, den ökade 

styrningen och centraliseringen av läraryrket gör att det snarare är en fråga om de-

professionalisering: ett yrke med ökat ansvar och kontroll men där utövarna har minimalt 

inflytande över sin profession (Sjöberg, 2011 a.). Här passar den i uppsatsen inledande 

repliken in där en förskollärare beskriver sitt yrke.  

                                                 
10

 Lpfö 98. Numera Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). 
11

 Förskolans läroplan har reviderats ytterligare en gång. I juni 2016 gjordes ändringar i kap. 2.6 som berör 

övergången och samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.  
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– Att vara förskollärare är att ha ett väldigt kvalificerat uppdrag, med dåliga 

förutsättningar att uppfylla kraven.  

Är praktik, det vill säga VFU, det sätt på vilket studenterna bäst förbereds för denna 

verklighet?  

3.4. VFU – från praktik till verksamhetsförlagd utbildning 
Precis som i alla lärarutbildningar är VFU en given del av vägen mot förskollärarexamen. 

Syftet med VFU är att få tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken och frågan om teori och 

praktik är nära knuten till lärarutbildningarna. I vardagligt tal handlar det ofta om en 

onyanserad bild där teori är det som sker på lärosätet och praktik det som sker i skolan och 

förskolan, det vill säga som självklara delar av ett dualistiskt motsättningspar. Om förskolan 

ses på som institution kan handlingar inom dess ramar benämnas institutionell kompetens. 

Detta kan omskrivas som praktik. Det saknas dock närmare undersökningar om vad som i 

pedagogiska sammanhang avses med teori respektive praktik och specifikt vilka kunskaper 

som bäst inhämtas i respektive sammanhang (Saugstad, 2015). Men, som det beskrivits i 

stycket om förskolan som institution, det finns en växelverkan, där skolkunskap är 

normerande för praktiken och praktiken är normerande för skolkunskap. Ett exempel på det 

första är att studenter på VFU oftast uppmuntras att reflektera och teoretisera sina praktiska 

erfarenheter i text eller annan dokumentation och att det oftast finns konkreta uppgifter som 

ska utföras i relation till skolkunskapen. Exempel på när praktiken är normerande för 

skolkunskapen är när man tänker tvärt om och låter praktiken förse teorin med uppgifter 

(Nordänger & Lindqvist 2012).  

År 2001 ändrades begreppet praktik i lärarutbildningarna och ersattes med 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU.  Syftet med detta var att knyta lärarutbildningen till 

skolverksamheten på ett tydligare sätt samt att betona lärarutbildningarna som akademisk 

yrkesutbildning. (Emsheimer & Göhl 2014). VFU är inom lärarutbildningen, sedan 

förändringen i högskoleförordningen 2011, egna kurser med egna kursplaner och mål. Denna 

förändring har kommit till för att visa att VFU inte bara är praktisk teori. (Hegender, 2010). 

Samtidigt anges VFU vara till för att omsätta teori till praktik och dessutom visa lämplighet i 

yrket (Utbildningsdepartementet, 2014). Som en del i förslaget till ny lärarutbildning skrevs 

att didaktisk skicklighet ska vara i fokus, samtidigt som lärarutbildningen också ska vara mer 

teoretiskt krävande (Proposition 2009/10:89). Vad som bäst lärs var, framgår inte.  

”Pedagogisk skicklighet och gedigna ämneskunskaper måste stå i centrum. 

Regeringen vill att lärar- och förskolläraryrket åter får status som några av 

samhällets allra viktigaste. För att det ska kunna ske måste utbildningen till lärare 

och förskollärare göras mer relevant, akademiskt krävande och attraktiv. ” 

(Proposition 2009/10:89 p. 9). 

På samma gång som utbildningens teoristudier ska ta sin utgångspunkt i den beprövade 

erfarenheten ska VFU förankras i teori och forskning (Proposition 1999/2000:135), som vore 

de lika. Tvärtom finns forskning som visar att handledning av lärarstudenter i VFU i liten 

utsträckning kännetecknas av vetenskaplig forskningsgrundad kunskap (Hegender, 2010). I 

studentens praktik och i utbildningen har man länge betraktat VFU som att studenten anpassar 
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sig i sin yrkesroll och socialiseras in i sitt sammanhang. Men det är inte en foglig och passiv 

anpassning, som det ibland framställts vara. Längs vägen sker en process av meningsskapande 

för att sammanföra teori och praktik. Studenten är en aktiv agent. I samspelet mellan 

lärarstuderande och handledare samt i samspelet och i övergången mellan praktisk utbildning 

och teoretisk utbildning finns en möjlighet att göra studenten mer aktiv (Hultman, Schoultz & 

Stolpe 2011).  

Förutom inhämtande av kunskap och praktiskt övande är VFU också tänkt som 

lämplighetsprövning:  

”Den verksamhetsförlagda utbildningen är en del av lärar- och 

förskollärarutbildningarna som ska ge studenterna möjlighet att tillämpa sina 

teoretiska kunskaper och utveckla sitt praktiska yrkeskunnande och där lämplighet 

för läraryrket ska kunna bedömas”  

 (Utbildningsdepartementet, 2014, p. 2) 

I detta citat förefaller det vara ganska klart, och enkelt, vad den verksamhetsförlagda 

utbildningen har för funktion. Men vad som ska ske, vad som ska läras och hur det ska läras 

är otydligt, eftersom kunskapsmålen i VFU-kurser på landets lärarutbildningar framstår som 

mångtydiga och vaga och saknar nationell samstämmighet (Hegender, 2007). För studenten 

blir VFU en blandning mellan att i handling visa vad som lärts i teori samt att prata om och 

reflektera kring handlande (eget och andras). Viss forskning om lärarutbildning visar att 

integreringen av praktiska och teoretiska kunskaper är problematisk (Hegender, 2010; 

Hejzlar, et al., 2015).  

Dokument om förändringar i lärarutbildning och VFU 
En viktig del för att förstå och följa förändringar i lärarutbildning och VFU och för att se hur 

diskurser byggs upp i denna kontext är de lagar som styr förskolan och förskollärarutbildning. 

Lagtexter, propositioner och myndighetsutredningar befinner sig i angränsning till forskning 

och är betydelsefull för att se styrningen och de förutsättningar som ges. I något undantagsfall 

kommer sådana källor att uppges under Forskningsöversikt, för att sätta tidigare forskning i en 

kontext.  

 

Den verksamhetsförlagda delen av förskollärarlärarutbildningen är ett samarbete mellan 

lärosäten och förskolans huvudman, företrädesvis kommunen. Tidigare granskningar av VFU 

har pekat på bristande samarbete mellan parterna (Högskoleverket, 2007) och detta åtföljdes 

av den omfattande förändring i examensordningen, som trädde i kraft hösten 2011. Ändringen 

innebar att VFU i flertalet fall sedan dess utgör egna kurser inom lärarutbildningarna med 

egna progressionsmatriser, VFU-guider och liknande, som stöd (Hejzlar, et al., 2015). Men 

ändå används teoretiska inslag för att ge VFU en legitimitet och tyngd, som om den 

verksamhetsförlagda utbildningen härigenom får sitt värde. Inte sällan har studenten med sig 

uppgifter från den teoretiska delen av utbildningen till den så kallade praktiska delen. 

 

Att en integrering av praktisk och teoretisk kunskap är eftersträvansvärt är också tydligt i den 

rapport från UKÄ (Universitetskanslersämbetet) följt upp VFU inom lärar- och 
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förskollärarutbildningarna, där universitet och högskolor som tydligt förenar teori och praktik 

lyfts fram som goda exempel (Hejzlar, et al., 2015). I regeringens beslut, om uppdraget till 

UKÄ att genomföra uppföljningen av VFU, är det också uttalat att VFU ska ge studenten 

möjlighet att tillämpa sitt praktiska yrkeskunnande samt att det är en arena för bedömning av 

lämplighet för läraryrket (ibid.). 

 

Enligt de ändringar i behörighetsförordningen som skollagen (2010:800) förde med sig 

delades bedömning om lämplighet i yrket och därmed legitimation upp mellan två aktörer: 

lärosätet och huvudman för skolan/förskolan. Lärosätet gav lärarexamen och detta 

kompletterades med en introduktionsperiod där den examinerade läraren i sin anställning 

prövades under ett år för erhållande av legitimation. En mentor med, i största möjliga 

utsträckning liknande lärarexamen och med erfarenhet i yrket, skulle utses och förskolechef
12

, 

som företrädare för huvudmannen, stod för beslut om godkännande (SFS, 2010:800). En 

kompetensprövning som alltså skedde utanför lärarutbildningen efter avslutat utbildning där 

förskolans huvudman prövar studenten och i förlängningen också lärarutbildningen av 

skolan/förskolans huvudman. 

Detta förfarande blev ett stort administrativt maskineri och redan kort efter gjordes 

förändringar i tidsplanen för att utfärda legitimation och ombesörja vad som krävdes för 

införandet av mentorsåret. Regleringen i skollagen kompletteras, med bestämmelser i 

behörighetsförordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 

förskollärare, vilket sköt startpunkten på framtiden. Detta system varade inte länge. Efter 

kritik från huvudmän om otydlighet i uppdraget kring utförande av introduktionsåret och 

tillhörande bedömning samt en stor brist på mentorer som handledde de nyexaminerade kom 

ytterligare en ändring. 

I propositionen 2013/14:220 föreslogs att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en 

lärar- eller förskollärarexamen. Det blev alltså inte längre ett krav att en lärare eller 

förskollärare skulle ha genomfört en introduktionsperiod för att legitimation ska kunna 

meddelas och prövningen av förskollärarens lämplighet och duglighet flyttades tillbaka till 

lärarutbildningen. Däremot ansågs introduktionsåret fortsatt viktigt.  

”För att nyutexaminerade lärare och förskollärare ska få stöd även i fortsättningen 

föreslås att huvudmännens nuvarande skyldighet att på begäran ge en anställd lärare 

eller förskollärare en introduktionsperiod så att han eller hon kan ansöka om 

legitimation, ersätts med en motsvarande skyldighet i fråga om en nyanställd lärare 

eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och som är ny i yrket” 

(Proposition, 2013/14:220, p. 1) 

Statliga Skolverket och Skolinspektionen avstyrkte förslaget om att endast lägga bedömning 

för legitimation hos lärosätet. De ansåg att det ”kan leda till att fler olämpliga lärare kommer 

att börja undervisa och att legitimationsreformens syfte urholkas” (Proposition, 2013/14:220, 

p. 15). Men propositionen gick trots detta igenom och en lagändring gjordes. Däremot gav 

                                                 
12

 I förskolan benämns ansvarig för verksamheten förskolechef, i skolan rektor.  
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man en öppning för fortsatt undersökande om lämplighetsprövningar för yrket. Legitimation 

och lämplighet i yrket är en brännpunkt, att värna handledning och att bli introducerad i yrket 

under handledning av en mentor framstår tydligt som en kärnfråga. 

 

3.5. Handledning 
Handledning är en pedagogisk aktivitet och ses här som en kunskapande dialog. Likt arbetet i 

förskolan ska även handledarrollen präglas av närhet, omsorg och personligt engagemang. 

Den ska självklart också präglas av professionalitet (Handal & Lauvås 2001). Handledningens 

betydelse är emellertid svårfångad. VFU utgör cirka en sjundedel av förskollärarutbildningens 

omfattning, men väger tungt enligt lärarstudenter (Hejzlar, et al., 2015; Vetenskapsrådet, 

2015). Handledarens egen utbildning har en viss, men förhållandevis begränsad, effekt. Den 

är inte alls en så stark påverkansfaktor som de personella faktorerna, enligt Hultman, et al. 

(2012). Istället är det andra faktorer som sticker ut så som personlighet och erfarenheter, både 

hos handledaren och hos studenten. Vad handledning är och ska vara skiftar mellan olika 

sammanhang.  

Ett begrepp som används i många skiftande sammanhang och med olika betydelser har en risk 

att bli urvattnat. Det kan däremot, i denna kontext, anses finnas några aspekter om vilka det 

råder konsensus; handledning är en pedagogisk metod, det är ett möte mellan professionella 

med yrkespraktiken i fokus samt en undervisningsform för lärande och utveckling. Vidare är 

ett vanligt grundantagande att handledning är reflektion över handling (Hammarström-

Lewenhagen, 2006; Emsheimer & Göhl, 2014).  

Handledning har en lång tradition inom socialt arbete och efterfrågas alltmer på det 

pedagogiska yrkesfältet. Tidigare gick en tydlig skiljelinje mellan handledning under 

yrkesutbildning och handledning för redan yrkesverksamma, den skillnaden har kommit att 

suddas ut genom att handledning för redan yrkesverksamma lärare också kommit att få ett 

tydligare fokus på kunskapsutveckling (Hammarström-Lewenhagen, 2006). Genom 

handledning och reflektion kan en ökad medvetenhet detekteras och den som handleds kan 

sätta ord på det vardagliga arbetet (Hammarström-Lewenhagen, 2006). Det finns dock 

forskning som visar att även om handledaren ska stå för praktisk expertis i relation till 

studenten så förblir samspelet mellan handledare och student ofta ytligt (Clarke, et al., 2012). 

Det finns också risker i handledning (Hammarström-Lewenhagen, 2006; Lauvås & Handal, 

2014). Lauvås och Handal lägger fram det som fällor att hamna i. Ansvarsfällan är då 

handledaren övertar ansvaret för kunskapsutveckling och glömmer av att det handlar om 

supervision och inte konsultation. Andra exempel är otålighetsfällan som innebär att 

handledaren vet vad som är rätt och riktigt och inte väntar in studenten. Popularitetsfällan 

sätter handledaren i en position där denne hindras att ställa adekvata krav.
13

 

Andra risker kan vara att handledningen inte blir sakinriktad nog. Visserligen, menar 

Hammarström-Lewenhagen, kan det bli en nog så trevlig samvaro, men inte så mycket mer. 

                                                 
13

 Totalt räknar Lauvås och Handal upp sex olika fällor: Ansvarsfällan, otålighetsfällan, 

intellektualiseringsfällan, sentimentaliseringsfällan, ytlighetsfällen och popularitetsfällan (Lauvås & Handal, 

2014, p. 245). 
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Då har man gått i den fälla som hen kallar ”trivselfällan eller handledning som tidsfördriv” 

(Hammarström-Lewenhagen, 2006, p. 88). 

 

3.6. Sammanfattning och reflektion av Bakgrund 
Ansvaret för och omsorgen om de yngsta i samhället, pedagogik och utbildning har en 

dokumenterat lång historia. Förändringar och utveckling i samhällets avspeglas i hur barn tas 

om hand. Hur utbildningen och omsorgen för de yngsta ska organiseras har en nära och 

tämligen omedelbar effekt på hur lärares utbildning utformas. Detta är faktorer som är med i 

en styrning av yrkeskategorin. Från statlig styrning av barn utan tillsyn och omsorg om 

kroppen, till ansvar för barns första steg i sin utbildning i Sverige. Från moderlig omsorg till 

ett komplext uppdrag att driva, följa upp och utveckla barns lärande såväl som den egna 

verksamheten.    

I detta avsnitt har förskolan som praktik och institution skrivits fram. Och pendelrörelser i 

lärarutbildningen likaså. Tidigt var det i förskolan centralt att utgå från gruppens betydelse för 

lärande och utveckling i förskolan, både barngruppen och arbetslaget. 

Förskollärarutbildningens VFU och starka handledningstradition passar väl in i denna kontext. 

En yrkesutbildning är att bli någon. Den ska, förutom de kunskaper som är en mer självklar 

del av en utbildning, också ge insikter i de normer och i den kultur som omgärdar en 

yrkesgrupp. Det blir också tydligt hur ett korstryck från olika nivåer eller platser i samhället 

ständigt pressar på, eller en cirkelrörelse mellan alla olika delar och aktörer i skapandet av en 

lärare. Den styrning som förhandlas fram i propositioner och som realiseras genom lagar 

skrivs också fram.  

I denna uppsats är kunskapsobjektet lärares utbildning och styrningen mot en lärarroll. 

Studieobjektet, för att ta reda på detta, är en del av förskollärarutbildningens VFU.  

4. Forskningsöversikt 
Det som presenterats i bakgrunden utvecklas här med en koppling till tidigare forskning inom 

vart och ett av områdena Förskolan som institution och diskursiv praktik, Lärarutbildning och 

VFU samt Handledning.  

Startpunkten för uppsatsen var inspiration från en artikel i Tidsskrift for nordisk 

barnehageforskning/Nordic early childhood educationresearch journal (Hjort & Pramling, 

2014). Artikeln undersökte hur erfarna förskollärare introducerar förskollärarstudenter i yrket 

genom att studera metaforik och argumentationstraditioner i olika samtal mellan handledare 

och studenter. En slutsats var att institutionaliserade diskurser påverkar hur det är möjligt att 

samtal och att handledare och studenter genom detta positionerar sig på ett sätt som ger fältet 

en ensidighet.  

Denna uppsats hade i sin linda ögonen på kunskapsutveckling under VFU men artikeln av 

Hjort och Pramling (2014)  skapade ett fokusbyte mot den blivande förskollärarens formering 

och hur denne introduceras i yrket. Sökandet av forskning är en snöbollseffekt från denna 

artikel. När uppsatsen sakta antog form framstod några rubriker som klara utgångspunkter för 
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ett fortsatt sökande av kunskap; utöver Förskolan som institution, förskolan som diskursiv 

praktik framstod Lärarutbildning som ett objekt, VFU som ett annat och Handledning som ett 

tredje. Utifrån dessa begrepp har slagningar i Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) varit en 

huvudsaklig källa. Utöver detta har även Google Scholar, Google samt digitala databaser 

tillgängliga via biblioteken på Uppsala respektive Stockholms universitet använts.  

4.1. Förskolan som institution och diskursiv praktik 
Uppsatsen inleds med ett kapitel där förekommande begrepp förklaras. Här försklaras på nytt 

begreppet institution relaterat till forskning. 

I sin struktureringsteori beskriver Giddens institutioner som diskursiva modus, politiska, 

ekonomiska och juridiska inrättningar
14

 (Giddens, 1984). Här finns ett strukturalistiskt 

perspektiv. Längs samma linjer menar Abrahamsson et al. (1999) att skolan
15

 är att se som en 

institution och vidare att skolan ses som formad av de i staten och i samhället dominerande 

intressena. Alternativet är en funktionalistisk syn på skolan, det vill säga institution som en av 

olika delar sammansatt socialt system (Abrahamsson, et al., 1999).  En institution är i detta 

sammanhang en avgränsning där de som deltar gör det med en given och gemensam 

uppsättning spelregler som man kommit överens om att dela, det kan till exempel vara ett 

visst språkbruk som underlättar kommunikation och skapar samhörighet (Säljö, 2000) eller 

med fokus på gemensamma etiska regler; ”etablerade intressebaserade värdebaser” 

(Abrahamsson, et al., 1999, p. 158).  

Giddens (1984; 2009) framhåller att subjektet här inte är passivt, tvärtom. Institutionen skapas 

inte utanför sociala handlingar. Hen lyfter fram kopplingen mellan ett aktivt reflekterande 

subjekt och upprätthållandet av strukturerna som utgör en institution. Fokus och makten kan 

sägas ligga i relationen mellan individen (aktören/agenten) och strukturen. Var makten finns 

är en viktig fråga för hur påverkan och förändring kan tänkas ske inom en diskursiv praktik. 

Den franske filosofen och idéhistorikern Foucault ser makt som skapad i handling och 

benämner detta governmentality, även benämnt styrning i denna uppsats. Foucault har också 

fokus på strukturer och konstruktioner och det relationella i detta, snarare än individen, och 

hur dessa maktrelationer möjliggörs (Foucault, 2002).  

Som exempel kan man i skolans fall prata om en institutionell kompetens, menar Selander 

(2015). En kompetens som delas av andra inom samma yrke och som tenderar att få fokus på 

ett praktiskt kunnande (ibid.). Kontextuell och komplex kunskap är besvärligt att verbalisera 

eller ges ett gemensamt fackspråk. Ett sådant praktiskt yrkeskunnande kan vara svårt att 

konkretisera eftersom det är internaliserat i handling, det blir osynligt. (Nordänger & 

Lindqvist, 2012). Att se förskolan som en institution är ett verktyg för att se och förstå dess 

idéramar (Palla, 2011). 

                                                 
14

 Se också 2.1 om samma arenor. Hur barndom organiseras är en fråga som färgas av många olika nivåer av 

samhället, av både politiska-, ekonomiska- och juridiska system (Halldén, 2007). 
15

 Abrahamsson et al. (1999) har visserligen fokus på skolan i sin artikel. Hade den gjorts idag, då förskolan 

införlivats i utbildning och förskolan liksom skolan är en självklar del av barndom i Sverige på ett annat sätt än 

1999, då kan det tänkas att artikeln mer uttryckligen även omfattat förskolan.  
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Förskolan kan ses förtydligad som institution i förarbetet till det som kom att bli förskolans 

läroplan. I propositionen Att erövra omvärlden (SOU 1997:157) fastställs förskolan som en 

given del av det livslånga lärandet. I samma anda och i samma kontext finns också begreppet 

en skola för alla som en markör för skolan och förskolan som en institution. Vilket är en 

utmaning eftersom det för med sig en tanke om att barnet som norm ska befinna sig inom 

institutionens ramar, en norm som bland annat definieras genom att peka på avvikare (Palla, 

2011; Persson, 1994). Om ovanstående beskriver idén om förskolan som institution så 

realiseras den genom sin utbredda tillgänglighet
16

 och kan i dagsläget mycket väl jämföras 

med skolan som en naturlig del av barndom i Sverige (Markström, 2005).  

Senare överblickar av forskning inom områden som rör förskolan i Sverige - till exempel på 

teman som förskolan i samhället, förskolans kvalitet samt pedagoger i förskolan - visar att det 

inte är mycket forskning som gjorts om förskolan som institution (Markström, 2005).  

Markström refererar bland annat till forskning av Klerfelt (2002) och Lind (2001). Klerfelt 

har sin granskning av avhandlingar publicerade 1980-1999 att forskningsintresset skiftat från 

yttre faktorer och socialisation till förskolans inre verksamhet med pedagogik, lärande lek och 

estetiska inslag i fokus. Detta belyser rörelsen i förskolans diskursiva praktik och vad som är 

giltigt att rikta blicken mot i förskolan (Klerfelt 2002 se Markström 2005). Markström (2005) 

har velat bidra till förståelsen för förskolan som institution. Hens överblickar beskriver att 

förskolan oftast beforskas utifrån de ideal som beskrivs i läroplanen medan det saknas en 

analys av förskolan i ett bredare perspektiv eller så bedrivs forskningen av, från förskolefältet 

erfarna, personer med normativt fokus på metoder och om pedagogerna utför sitt yrke som de 

bör (Lind 2001 se Markström, 2005). Det vill säga; förkoleerfarna personer fokuserar i 

forskning på idealen i förskolan och på huruvida pedagoger uppfyller läroplanens intentioner 

på ett moraliskt sätt. Detta kan beskriva hur diskursen om förskolan och barnet, det vill säga 

hur detta förstås och vilka perspektiv som vinner giltighet, förändrats över tid. Från 1980-

talets fokus på ramfaktorteori och socialisationsprocesser till att intressera sig för förskolans 

inre verksamhet rörande pedagogik, lärande, estetiska lärprocesser och identitetsskapande 

(Klerfelt 2002 se Markström, 2005). Man var då först och främst inriktad på metoder i själva 

arbetet med barn eller om det fanns kongruens mellan formuleringsarena och 

realiseringsarena: om det som skrivs fram som önskvärt i exempelvis läroplaner också är det 

som görs (Lind 2001 se Markström 2005). I fokus är idealet i jämförelse med ett verkligt läge: 

gör pedagogerna det de bör göra? Sedan sent 1980-tal har den ideologiska styrningen av 

förskolan ökat i takt med att den ekonomiska och juridiska centralstyrningen minskat 

(Hammarström-Lewenhagen, 2006) viket också speglas i forskningens fokus.  

Detta bär med sig en beskrivning av att förskolan också behöver pedagoger som styr fram den 

sortens barn som för tillfället förväntas vara samhällsmedborgare och hur de ska vara som 

människor. Markström visar på barnets olika funktion, det vill säga hur blicken på barnet 

förändrats över tid, för att visa att skiftande samhällsstrukturer också innebär en skiftning i 

hur samhället ser på barn (Markström, 2005). På 1970-talet är barnet en samhällsförändrare: 

                                                 
16

 Antal barn inskrivna i förskolan ökar alltjämt. 1999 var andelen barn till föräldralediga 

som gick i förskolan 26 % och 2002 hade andelen barn ökat till 47 % (Skolverket, 2003). Mellan 2007 och 2015 

ökade antalet i förskolan inskrivna 1-5åringar från 80 % till 83 % (Skolverket, 2017). 
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en person som ska bära den nya tidens ideal. På 80-talet är det samhällets befintliga 

värderingar samt att och hur barnet ska socialiseras in i dessa, som är i fokus. I ett 90-tal med 

avregleringar, där välfärden är summan av alla val individen gör snarare än att staten är social 

omsorgsgivare, blir det viktigt med ett entreprenöriellt lärande för att skapa den företagsamma 

individ som samtiden kräver (Markström, 2005). I förskolan uttrycks detta genom begreppet 

det kompetenta barnet med lärande i fokus på vägen mot att bli en ansvarsfull medborgare. I 

en sådan diskurs, där barn förväntas vara kompetenta, finns liten plats för den 

omsorgsgivande pedagogen och kanske även för det omsorgsbehövande barnet. Ett tal om 

barnet som behövande blir ett hot mot diskursen om barnet som lärande (Halldén, 2009) och 

kompetent. Den undervisande pedagogen i förskolan tar plats i och med den nya skollagen 

(SFS 2010:800), där skolan blir en egen skolform och undervisningsbegreppet nu även 

kommit att omfatta förskolan där förskolläraren har ansvaret för ledning av och innehållet i 

undervisningen i förskolan.  

Ett annat exempel på hur förskolan som institution ges av Tullgrens i avhandlingen Den 

välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet (Tullgren, 2004). Här blir 

institutionen tydlig genom pedagogernas metoder för styrning. Vi får följa hur pedagoger i 

förskolan styr barns lek för att passa föreställningen om den goda samhällsmedborgaren. I en 

övertygelse om att lek också är en arena för lärande, blir det väsentligt att barn leker, vad barn 

leker och hur de leker (Tullgren, 2004). Pedagoger styr lekar bort från barns uttryck av det 

som anses vara farligt, omoraliskt eller opassande (krig, bränder som inte släcks, tjuvar, våld 

och kaos). Istället styrs barnen mot lekar om hur samhället fungerar eller bör fungera; familj, 

samhällsnyttiga inslag (till exempel brandkår, polis, sjukvård och skola) och mat som köps, 

hämtas, hittas, lagas, serveras, packas och förvaras (Tullgren, 2004).  

Den styrning som Tullgren (2004) ser av barns lek på förskolan är i första hand inte auktoritär 

till sin karaktär. Styrningen sker på ett pastoralt sätt där det som anses gott uppmuntras och 

uppmärksammas medan det oönskade får liten eller ingen uppmärksamhet även om 

disciplinära åtgärder så som tillsägelser och förbud också existerar (Tullgren, 2004). Men det 

är den normerande styrningen som skapar välvilja och välbefinnande som är mest intressant 

som maktteknik eftersom den framstår som oproblematisk. Foucault skriver om detta som att 

reglera sig själv, ”the government of oneself” (Foucault, 1991, p. 87), där styrningsbegreppet i 

en liberal mening innebär att styrning inte kan tillämpas mot eller över individen, utan 

individen måste verka som ett fritt subjekt. Det vill säga självmant underkasta sig styrningen, 

i kraft av sin fria vilja att välja att styras.  

Tullgrens forskning är från 2004 och kan ses daterad, men även nyare forskning bekräftar 

bilden av starka styrande diskurser i förskolan. Liknande bilder an styrande normativa 

praktiker ges till exempel av Palla (2011) samt Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014). Palla 

(2011) har studerat hur normaliteter om barnet skapas i förskolan genom en 

specialpedagogisk blick. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) har visat på starka diskurser i 

osynliggörandet av omsorg i pedagogisk dokumentation till förmån för hur utveckling och 

kunskap dokumenteras och verbaliseras i förskolan. Dessa två områden fördjupas inte 

här, men är tydliga exempel på fenomenet om styrande diskurser i samma kontext.  
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4.2 Lärarutbildning och VFU 
Förskollärarprogrammen i Sverige ges i enlighet med Högskoleförordningen på grundnivå. 

De allmänna målen för examen regleras i 1 kap. 8 par. i Högskolelagen samt i de nationellt 

fastställda målen i examensordningen. Förskollärarutbildning som i denna uppsats är föremål 

för analys består av sju terminer med 26 delkurser. Fem av dessa kurser är 

verksamhetsförlagd utbildning; VFU
17

 och utgör ett möte mellan praktik och teori.  

Den verksamhetsförlagda delen av förskollärarlärarutbildningen är ett samarbete mellan 

lärosäten och förskolans huvudman, företrädesvis kommunen. Tidigare granskningar av VFU 

har pekat på bristande samarbete mellan parterna (Högskoleverket, 2007) och detta åtföljdes 

av den omfattande förändring i examensordningen, som trädde i kraft hösten 2011. Ändringen 

innebar att VFU i flertalet fall sedan dess utgör egna kurser inom lärarutbildningarna med 

egna progressionsmatriser, VFU-guider och liknande, som stöd (Hejzlar, et al., 2015).
18

 Men 

ändå används teoretiska inslag för att ge VFU en legitimitet och tyngd, som om den 

verksamhetsförlagda utbildningen härigenom får sitt värde. Inte sällan har studenten med sig 

uppgifter från den teoretiska delen av utbildningen till den så kallade praktiska delen.  

”Föreställningen om praktik som en arena för tillämpad teori har bland annat befästs 

genom att olika typer av uppgifter har burits med från de ’teoretiska’ delarna av 

utbildningen ut i yrkesverksamheten. Under senare år kan dock en viss förskjutning 

mellan de hierarkiska positionerna spåras. Den nya lärarutbildningen ska ges en 

tydligare yrkesinriktning och i enlighet med detta betonas också att den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen ska betraktas som en egen enhet.” 

(Nordänger & Lindqvist, 2012, p. 82) 

Även om lärarutbildningen har en distinktion mellan teori och praktik är detta grepp, med 

teoretiska uppgifter i den praktiska delen, trots allt vanligt förekommande (Nordänger & 

Lindqvist, 2012). Denna uppdelning, menar Sjöberg och Hansén, är mest en tradition som 

upprätthålls av organisatoriska och administrativa skäl (Sjöberg & Hansén, 2015 ) och 

uppdelningen är inte oproblematisk. De uppgifter med stark teoretisk prägel som studenten 

har under VFU kan skapa en ojämn balans mellan teori och praktik på grund av traditionen att 

teoretisera praktiken (Lauvås & Handal, 2014). En genomgång av styrdokument för 

lärarutbildningarna visar mycket riktigt att lärares kunskaper förväntas vara såväl teoretiska 

som praktiska och att utbildningen ska vara en växelverkan mellan dessa kunskapsformer 

(Hegender, 2007). Forskning om lärarutbildning visar också att denna växelverkan och 

integrering av kunskapsfält är problematisk. (Hegender, 2010). Bland annat för att den är så 

komplex och inte låter sig delas upp i teori och praktik som en dikotomi (Nordänger & 

Lindqvist (2012). 

All högskoleutbildning ska enligt nuvarande högskolelag vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet samt vara likvärdig. Men som det påtalades i tidigare avsnitt saknas en 

nationell likvärdighet, och då speciellt när det kommer till den verksamhetsförlagda delen av 
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 Av 210 hp står VFU för 30 hp, d.v.s. 1/7. VFU är egna kurser, men ingick tidigare som delmoment i andra 

kurser. Samtidigt är alla mål i examensordningen knutna till utbildningen som helhet, även VFU.  
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 Här nämns dessa källor (Högskoleverket, 2007; Hejzlar, et al., 2015) som inte är forskning utan utredningar 

kopplade till regeringsuppdrag, för att ge forskningen en kontext. 
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utbildningen (Hegender, 2010). I de senaste lärarutbildningsreformerna och förändringar i 

skollagen (se propositionerna 1984/85:122; 1999/2000:135; 2009/10:165) har det funnits en 

uttalad strävan mot att teoretisk och praktisk kunskap tydligare ska integreras (Hegender, 

2007).  

En analys av lärarutbildningarnas kunskapsmål
19

 visar att integrering av praktik och teori 

länge har varit svår.
20

 Handledning av lärarstudenter kännetecknas i liten utsträckning av ett 

vetenskapligt- och/eller forskningsgrundat förhållningssätt vilket säger en del om den 

kunskapssyn som råder inom VFU menar (Hegender, 2010).
21

 Även om VFU-periodens 

betydelse uppmärksammats en hel del i forskning (Ahlström & Kallós, 1996; Nordänger & 

Lindqvist, 2012) har det sällan undersökts närmare vad som lärs. Hegenders forskning 

fokuserar visserligen på vad som borde läras, vilka lärandemål studentens lärosäte formulerat 

och hen menar att ”Lärarstudenter befinner sig i en gränszon mellan akademi och profession” 

(Hegender, 2010, p. 13) men i det som har en styrande roll för lärarutbildning finns det 

fortsatt en tydlig strävan mot och ambition om att förena dem (Vetenskapsrådet, 2015; 

Hejzlar, et al., 2015)  

Kunskapssyn - lämplighet och praktikchock 
Den strävan som finns mot att vilja teoretisera praktiken för att den ska bli greppbar och 

undervisande, för på ett sätt med sig en tanke om att vetenskaplig kunskap, exempelvis 

pedagogik, har en inbyggd metodologisk handlingsanvisning (Saugstad, 2015), det vill säga 

en föreställning om att det med god vetenskaplig (läs pedagogisk) kunskap så vet man också 

hur man ska handla i praktiken. Denna strategi är något som utbildningsforskaren D. Schön är 

kritisk till. I så fall skulle det innebära att lärarutbildningarnas kunskap är vetenskaplig 

kunskap och kunskap man handlar utifrån skulle vara använd vetenskaplig kunskap (Schön, 

1983). Att praktisk handling skulle vara teori omsatt i praktik är, menar Nørholm och 

Brinkkjaer, till och med en grundläggande falsifikation. Med Bourdieus teorier i grunden 

menar de att VFU varken är teori eller praktik utan en social symbolisk funktion i den 

formella utbildningen (Brinkkjaer & Nørholm, 2005). 

I ett forskningsprojekt på Linneuniversitetet (2013-2015) har blicken riktats mot förhållandet 

mellan teori och praktik och om olika lämplighetsprövningar på väg in i yrket. Här ställs 

frågan om lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktion som grindvakter till 

läraryrket (Gerrevall, 2016). Den förändring som ägt rum i behörighetsförordningen som 

delade bedömning om lämplighet i yrket och legitimation mellan lärosäte och huvudman
22

 ger 

detta forskningsprojektet på Linnéuniversitetet rätt bakgrund. Projektet vill bland annat veta 

mer om de procedurer och indikatorer som förekommer vid prövning av lärares lämplighet i 

yrket eftersom det, menar man, råder en viss forskningsbrist om bedömning av lärares 
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 Inte enbart för VFU – en del lärosäten har specifika formuleringar för VFU, andra inte.  
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 Hegender refererar till Bengtsson 1995; Bloomfield, Taylor & Maxwell 2004; Bronäs & Selander 2006; 

Cochran-Smith & Lytle 1999; Kessels & Korthagen 2001; Korthagen, Loughran & Russell 2006; Shulman 1998; 

Tirri, Husu & Kansanen 1999  
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 Hegender refererat till följande: Brusling, 1987; Doyle, 1977; Edwards & Protheroe, 2004; Erbilgin & 

Fernandez, 2008; Franke & Dahlgren, 1996; Gitlin, Rose, Walthers & Maglety, 1985; Ottesen, 2997; Valencia, 

Martin, Place & Grossman, 2009; Zeichner & Tabachnick, 1985 
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 Se Bakgrund under rubriken Dokument 
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kompetens samt om relationen mellan lärarutbildningen och lärares yrkesintroduktion 

(Gerrevall, 2016). 

När projektet startade var ett godkänt introduktionsår en förutsättning för att erhålla en 

legitimation och enbart en godkänd akademisk utbildning var inte tillräckligt. Detta reste i sig 

en hel del frågor om vad kunskap och lärande är och kan vara.  Det säger något om synen på 

kunskap och balansen eller relationen mellan teori och praktik när utbildningen i sig inte 

anses tillräcklig för att utöva yrket; en tanke om att lärarutbildning inte nog förbereder 

studenterna på att vara verksamma lärare. Tanken om lämplighetsprövningar av olika slag 

finns som en röd tråd genom historien och det pågår ännu. Sedan minimikrav för anställning 

som lärare stadfästes år 1864 söks fortfarande ett förfarande som garanterar att det är den rätte 

som tillåts komma ut i läraryrket. Det sätter också ljus på det som kallas praktikschock, det 

vill säga tanken om att lärare i sin utbildning inte blir nog förberedda för den verklighet som 

väntar efter examen. Trots lagändringen finns introduktionsåret kvar och ska slussa läraren in 

i sitt nya yrke efter examen och mildra praktikschocken som får många lärare att sluta i yrket 

utan att de knappt börjat (Bronäs, 2015). Det är inte en omedelbar effekt utan en fördröjning 

där många avhoppen från läraryrket sker efter första året (ibid.) och i den statliga utredning 

(SOU, 1999:63) som föregick förslag på förändringar i skollagen (Proposition, 

1999/2000:135) fanns en tydlig ambition att minska glappet mellan praktik och teori för att 

komma åt just denna problematik, som enligt Bronäs (2015) kvarstår. 

Förskolläraryrket är idag mycket komplext (Elfström, 2013) med många olika delar. 

Dokumentation som syftar till uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten samt 

ett tydligt undervisningsuppdrag är några av de nyare delarna i yrket. I den andra vågskålen 

finns uppdraget om fostran och omsorg. Att studera för att erövra en mångfasetterad yrkesroll 

är likaledes komplext. Det är detta komplexa som lärarstudenter känner sig otillräckligt 

förberedda för när det går ut i yrkeslivet. Denna praktikchock och upplevs som ett glapp 

mellan den teoretiska utbildningen och den faktiska yrkesrollen. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen spelar en stor roll i förskollärarutbildningen genom att den förbereder 

studenterna och samtidigt är en stor del av så kallad yrkessocialisation
23

 (Lauvås & Handal, 

2014, p. 141).  

På högskolan i Kristianstad (HKR) finns en plattform för VFU-forskning. De visar i sin 

verksamhetsrapport, 2013 att det finns svårigheter med det som de benämner 

kunskapstransfer, det vill säga överföring av kunskap mellan olika arenor och då mellan 

teoretisk utbildning på lärosätet och till den yrkespraktiska utbildningen under VFU (Aili & 

Nilsson, 2013). Det finns alltså en mycket utspridd önskan att knyta teori och praktik nära 

varandra. En metod är att ha partnerområden och fasta VFU- platser. En annan har varit att 

stärka utbildningens vetenskaplig grund och öka de praktiska inslagen, men studenter 

uttrycker ändå att det finns ett glapp. På lärosätet talas det om ideala situationer medan 

verkligheten är en annan (Bronäs, 2015). 
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 Eftersom uppsatsen har ett poststrukturalistiskt perspektiv, snarare än sociologiskt konstruktivistiskt synsätt, 

kommer begreppet socialisation inte användas. Istället är det diskurs och styrning  som är gångbart som begrepp 

här.   
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Frågan om en balans mellan teori och praktik kan förstås på flera sätt. En teoretisk grund kan 

skapa en reflekterande praktiker. Studenterna har, åtminstone i början av sin utbildning, en 

stark tro på bärkraften i råd och tips och det kan vara en attraktiv genväg när teoretiska 

kunskaper har en mer oöverblickbar nytta. Schön (1983) lyfter fram den reflekterande 

praktikern vars handlande utmärks av kunskap i handling och reflektion i handling. I SOU 

1999:63 är ett sådant reflekterande ett uttalat mål. Och reflektionen kan vara den brygga 

mellan praktik och teori som behövs, menar Bronäs. Hen vill gärna se mer praktik i 

utbildningens start istället för tvärt om, för att få ett större underlag till reflektion (Bronäs, 

2015). 

En vetenskaplig grund och en forskningsanknytning framstår som tydlig i dagens 

förskollärarlärarutbildning enligt Vetenskapsrådet (2015). Deras enkätundersökning till 15 av 

landets 27 lärosäten med lärarutbildningar visar att både undervisande lärare och deltagande 

studenter i förskollärarprogrammet uppfattar att utbildningen har en större anknytning till 

forskning i utbildningen och att det förs öppna och kritiska samtal inom utbildningen i större 

utsträckning än studenter och undervisande lärare in om andra lärarinriktningar. Av 

studenterna på förskollärarprogrammet är det en större del än på andra inriktningar som anser 

sig väl förberedda för fortsatt kontakt med forskningsrön (ibid).  

En annan studie om hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar 

förskollärarstudenter i professionen  (Hjort & Pramling, 2014) visas att det är en utmaning för 

fältet att bidra med en bredare diskurs och kunnande samt att motverka en ensidighet mellan 

olika intressen och perspektiv. Mötet mellan teori och praktik leder till en reproduktion 

snarare än utveckling: ”Ambivalensen mellan forskningsgrundad och erfarenhetsbaserad 

kunskap utgör ett spänningsfält” (Hjort & Pramling, 2014, p. 3).  I dokument som är styrande 

för lärarutbildning, till exempel UKÄ:s uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen, 

problematiseras inte detta. Där är det hur väl VFU-kurserna vilar på vetenskaplig grund och är 

forskningsbaserade som är i fokus. Rapporten lyfter goda exempel på hur olika lärosäten har 

försökt möta och lösa olika problem relaterade till VFU. De flesta går ut på att förena teori 

och praktik eller att integrera teori i praktik. Sällan det omvända. Det framstår som påtagligt 

att teori, det vill säga forskningsbaserad kunskap och vetenskaplig grund är hierarkiskt 

överordnat praktiken.  

4.4. Handledning 
Det finns svensk forskning om handledning, om förskollärarutbildningen och lärarutbildning, 

om handledning i VFU, om samtal och kunskapsöverföring samt om hur handledaren ser 

studentens lärande och utveckling i VFU (Hegender 2010; Kallós 1996; Ahlström & Kallós, 

1996; Ahlström, 2008; Hammarström-Lewenhagen, 2006; Hultman & Wedin, 2014; Hjort & 

Pramling, 2014; Sjöberg, 2011a.; Wedin, et al., 2012; Wilhelmson & Döös, 2012). Men 

endast en försvinnande del av forskningen sätter VFU, handledning och utbildning i relation 

till strukturella eller sociologiska teorier generellt eller till styrning och makt inom diskursen. 

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen och handledningen under VFU är något som 

studenter själva lyfter som viktigt och centralt i sin utbildning till lärare (Clarke, et al., 2012; 

Franke 1997 och Brusling 2007 se Hultman, et al., 2012; Vetenskapsrådet 2015; Hejzlar, et 
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al., 2015). Uppdraget är väldigt nära knutet till handledaren som person och dennes 

värderingar (Hultman, et al., 2011; Hammarström-Lewenhagen, 2006) och det är samtidigt en 

roll som kläms mellan akademin (lärosätet) samt olika viljor och villkor på VFU. I UKÄ:s 

uppföljning lyfts vissa förbättringsområden. Bland annat rekommenderas regeringen att lyfta 

vikten av VFU genom ett förnyat ersättningssystem samt att satsa på att utbilda fler 

handledare genom att införa ett nytt handledarlyft. De rekommenderar också lärosätena att 

kräva att VFU-handledarna är handledarutbildade.  

Att handledaren är viktig stöds även i internationell forskning. Studenter uttrycker att deras 

lärdomar från praktiken har kraftfull påverkan på utvecklandet av den professionella 

yrkesrollen (Clarke, et al., 2012; Goodfellow, 2000). Men, säger Goodfellow, det finns liten 

eller ingen kunskap eller förståelse kring handledares kunskap och görandet av kunskap.  

I en omfattande internationell litteraturöversikt av Clarke et al. (2000) om handledarens
24

 roll 

i lärarutbildning
25

 slås återigen vikten av handledarens roll och av verksamhetsförlagda 

utbildning fast. Därtill lyfter lärarstudenter, även internationellt, den verksamhetsförlagda 

delen som den allra viktigaste delen av hela utbildningen (ibid.). Sverige är inget undantag 

(Hejzlar, et al., 2015; Vetenskapsrådet, 2015). Clarke et al. (2000) har i denna litteraturstudie 

kunnat se elva olika sätt på vilka handledare förhåller sig till i sin roll som lärarutbildare på 

fältet:  

”Providers of Feedback, Gatekeepers of the Profession, Modelers of 

Practice, Supporters of Reflection, Gleaners of Knowledge, Purveyors 

of Context, Conveners of Relation, Agents of Socialization, 

Advocates of the Practical, Abiders of Change, and Teachers of 

Children” 

(Clarke, et al., 2012, p. 2) 

Clarke et al. (2000) visar i sin litteraturöversikt, att litteraturen om handledare, ger en 

normativ bild av denne. Enligt lärarutbildningen, är eller förväntas de vara Providers of 

Feedback
26

, Gatekeepers of the Profession och Modelers of Practice utan att det är 

förhandlingsbara roller. Handledaren ska även vara reflekterande med studenten, detta fastän 

lärosätet har liten kontroll över om och hur detta sker. Lärarutbildningen ser också att 

handledare främst bör vara Purvayors of Context och Conveners of Relation medan 
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 Här används begreppet cooperating teachers i originaltexten.  
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 Clarke et al refererar bland annat till Weis och Weis, 2001; Kirk, Macdonald och O'Sullivan, 2006; Keogh, 

Dole, och Hudson, 2006; Gold, 1996; Grimmett och Ratzlaff, 1986; Holland 1989; Metcalf, 1991; Wang och 

Odell, 2002; Wideen och Holburn, 1986 samt Zeichner, 2002.  
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 Uttrycken på originalspråk med ungefärlig översättning: 

Providers of Feedback – bidra med återkoppling, Gatekeepers of the Profession – slå vakt om 

yrkesprofessionen och vara ansvarig för lämplighetsbedömning, Modelers of Practice – förebilder i praktiken 

Purvayors of Context - ge sammanhang då en överväldigande praktik kan blir en för stor tugga för studenten. 

Här behövs handledaren som guide, Supporters of Reflections – stödja reflekterande samtal (med utgångspunkt 

hos Schön), Conveners of Relation – ansvarig för relationen, vänskap, välkomnande och att göra studenten 

hemmastadd, Teachers of Children – barnens lärare att först och främst där för barnens skull kan anses 

självklart och inte värt att nämna – men just därför förbises det ofta fastän det är en viktig del, Agents of 

Socialization – förmedlare av socialisation, Advocates of the Practical – den praktiska verksamhetens 

försvarare, Gleaners of Knowledge – kunskapssamlare, Abiders of Change – villig att förändra sig på det sätt 

som det krävs för att ta emot en student. 



26 

 

handledare själva först och främst ser sig som Teachers of Children och mest känner igen sig i 

att vara Agents of Socialization och Advocates of the Practical. De roller som är mest 

förankrade hos handledare är att var Gleaners of Knowledge och Abiders of Change (ibid.). 

Självklart överlappar dessa elva roller varandra, men de är ändå så pass distinkta att de 

framstår som tydliga kategorier. I undersökningen framstår feedback som ett trubbigt eller i 

alla fall klumpigt verktyg med dålig träffsäkerhet. Feedback tenderar att, eftersom det har så 

genomträngande effekt, ge en stark känsla av positiv bekräftelse oavsett kvaliteten på 

återkopplingen. Och handledaren hemfaller snarare åt frågor som vad och hur än åt ett mer 

kreativt varför i feedbacksamtal (Clarke, et al., 2012). 

I den tidigare nämnda forskning som bedrivs på HKR
27

 beskrivs relationen mellan handledare 

och student, framför allt när det gäller bedömning, som jämförbart med begreppet 

Gatekeepers of the Profession ovan. Även om det finns artefakter i form av 

bedömningsmatriser, observationscheman och egna planeringar så råder det en osäkerhet om 

kravnivåer. Bedömningskriterier upplevs som svårtolkade.  

”Ibland tvingas studenter iklädda sig en mäklande roll i förhållande till handledare 

på fältet. Det visar sig också att studenterna har väsensskilda sätt att uppfatta sin roll 

i dessa samtal och varierande förmåga att ta ett eget ansvar.” 

 (Aili & Nilsson, 2013) 

Handledaren hamnar långt bort från lärosätet och rollen som lärarutbildare på fältet i 

lärosätets tjänst. Då återstår de elva roller som beskrivs av Clark et al. (2000) att falla tillbaka 

på. 

I kapitlet Bakgrund hänvisades till en studie om att handledarens egen utbildning har minimal 

effekt på utfallet i handledningen (Hultman, et al., 2011). Andra studier menar att 

handledarens utbildning har stor effekt. I Timperleys Nyazeeländska studie har samtal mellan 

handledare
28

 och lärarstudenter spelats in före och efter intervention med handledarutbildning. 

Efter att handledarna fått utbildning i mentorsamtal ställde de andra frågor till lärarstudenten 

än före. Bland annat blev det vanligare att handledaren klarare uttryckte sina funderingar om 

specifika inslag och stämde av om dessa delades med studenten, de fångade upp studentens 

egna teorier om detta samt gjorde tydliga planer om hur studenten skulle gå vidare 

(Timperley, 2001). 

Utan handledarutbildning
29

 så kommer samtalet mellan student och handledare att handla om 

här-och-nu frågor av omedelbar och/eller praktisk art. Det framträder också att 

verksamhetsförlagd utbildning ger handledaren en unik chans att rusta och socialisera 

studenten in i ett krävande yrke. Timperley manar till ödmjukhet inför att både de 

campusbaserade
30

 och praktikbaserade delarna av lärarutbildningen är viktiga och kan bidra 

till varandra. VFU är mer än att praktiskt öva på det som lärts i teorin. Hen menar också att 
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 Högskolan i Kristianstad 
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I Timperleys original mentors – här används handledare som översättning 
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 I referensen benämnt som utbildning i mentoring conversations 
30

 Begreppet från originaltexten – campus är här synonymt med lärosäte 
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lärosätets utmaning är att erkänna VFU som viktig och vara i ett undersökande och i en 

vidgning av praktikbegreppet för att se vad det kan bli.  

4.5. Sammanfattning och reflektion av Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten har behandlat förskolan som institution och diskursiv praktik 

företrädesvist genom ett strukturalistiskt perspektiv även om andra exempel har getts. Syftet 

har varit att måla upp en bild av förskolan som plats för en mängd olika skeenden och 

intentioner. Faktorer som förskolläraren har att förhålla sig till och så även studenten på sin 

VFU. Förskolan som institution styrs av många olika aktörer och från en mängd olika håll. I 

ett exempel om hur barn i förskolan styrs mot den ideala bilden av en samhällsnyttig 

medborgare gjordes ett försök att dra en parallell till att studenten också styrs i att bli den rätta 

förskolläraren som i sin tur förmår styra barn på detta önskvärda sätt med en kort referens till 

Foucaults begrepp governmentality. Detta begrepp utvecklas under rubriken Teoretiska 

utgångspunkter.  

Vidare har ett försök gjorts att beskriva lärarutbildningen, med alla dess svängningar, som 

guppandes fram på tidens ocean. Syftet har varit att skriva fram den politik och kunskapssyn 

som ligger till grund för hur lärarutbildningarna organiseras och då framförallt VFU. I delen 

om kunskapssyn och lämplighet har jag velat få en grund för ett resonemang om vad kunskap 

är och vilken kunskap som ges giltighet. Om varken Skolverket eller Skolinspektionen anser 

att en akademisk lärarutbildning är tillräcklig för att legitimeras och anställas för att bedriva 

undervisning, vad är då de akademiska studierna värda? Och är det verkligen så att kunskap 

från lärosätet enbart är av teoretisk art. För studenter är det utbildningen som just då är den 

egna praktiken. Samtidigt som en integrering mellan teori och praktik applåderas och kraven 

på vetenskaplig grund och forskningsanknytning i VFU höjs, står introduktionsperioden helt 

utan dessa krav.  

Som en bro mellan dessa delar, mellan förskolans diskursiva praktik och lärarutbildningarna 

finns handledningen. Delarna i kapitlet Forskningsöversikt är också skrivna i den ordningen. 

Här beskrivs handledning som tradition och metod. Vikten av handledning är tydlig och så 

även vikten av handledarens utbildning i att handleda och samtala på ett sätt som genererar 

kunskap. Risken, förutom de rent samtalsdidaktiska fallgroparna, är att både kunskap och 

yrkesroll reproduceras snarare än utvecklas och förnyas.  

Sammantaget visar kapitlen Bakgrund och Forskningsöversikt att diskursen i förskolan som 

institution har långa rötter i och starka band till det praktiknära, omsorgsfulla och 

uppfostrande. Medan lärosätets teoretiska utbildning står för vetenskaplig grund och 

forskningsanknytning. Det är i detta spänningsfält studenten landar under VFU. I den 

empiriska delen söker uppsatsen svar på vilka diskurser som framkommer i olika material. 

Lärosätets policydokument om VFU kan tänkas bära en röst om teori. Får studenten en 

mäklande roll i de samtal som förs mellan student och handledare? Hemfaller handledaren, 

som är lärarutbildare på fältet men rent fysiskt i sin egna praktiska diskurs, åt det praktiknära 

och vardagliga eller åt det teoretiska? Kanske rent av som Gatekeeper of the Profession.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 
5.1. Inledning  
Vår förståelse av världen är en väv av historiska, kulturella och erfarenhetsbaserade 

upplevelser (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Berger och Luckmann beskrev 1966 i 

Kunskapssociologi hur den sociala verkligheten inte finns där ute utan konstitueras genom 

subjektiva betydelser (Berger & Luckmann, 2008), och är ”tillfälliga resultat av sociala 

arrangemang” (Hacking, 2000, p. 26).  

Sociala arrangemang, eller praktiker, är det som människor gör inom ett avgränsat område, 

oftast i ett upprepande, och är det som skapar en institution. ”All mänsklig aktivitet är utsatt 

för att bli vanemässig” menar Berger och Luckmann (2008, p. 69). En utgångspunkt är att 

detta sker genom språket, det vill säga lingvistisk konstruktivism, som gör gällande att 

människans uppfattning av världen bestäms genom hennes språkbruk samtidigt som det 

omvända också är troligt – att betydelsen av och innehållet i exempelvis en aktivitet är 

avgörande för hur den beskrivs (Potter, 2012). 

Även om Berger och Luckmanns Kunskapsociologi (1966, på svenska 1979) numer får ses 

som ett standardverk hänvisar även de i sin tur bakåt i tiden och till andra mer samtida. Sina 

antropologiska tankar tar de från Marx. Tankar om den sociala verklighetens natur hänvisas 

till Durkheim. Tankar om hur detta påverkar oss som subjekt kommer från Weber medan 

tankar om analys av dess socialpsykologiska effekter, det vill säga hur något förankras i oss, 

härstammar från Mead. De tar ett tydligt avstamp tankar om kritisk teori som kännetecknas av 

en tolkande ansats som vill ifrågasätta sociala praktiker, där Meads symbolisk interaktionism 

med tolkning av händelseförlopp i social interaktion är central. (Även om Durkheim är 

sociologins fader snarare än tillhörande kritisk teori). Kritisk teori står här starkt i ett 

frigörande syfte, att genom social forskning verka emancipatoriskt. (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Medan kritisk teori mer har makroperspektiv, det vill säga stora samhällsstrukturer och 

politiska dimensioner, har denna uppsats behov av ett smalare verktyg för dess mer 

empirinära material (ibid.). Därför vänds blicken mot socialkonstruktionism. Här kommer 

Foucaults genealogi och en mer empirinära metod såsom diskursanalys in i bilden. Kvalitativ 

textanalys och konversationsanalys är de mer konkreta verktygen.   

5.2. Foucault 
Till en början framstod Bourdieus teoretiska palett som ett rimligt verktyg för att bearbeta och 

analysera det material studien samlat in.
31

 I hens handlingsteori, där habitus
32

 och makt är 

centralt, förstås subjektet socialt genom lärande i en praxisgemenskap bäst som en anpassning 

snarare än ett deltagande. Efterhand - med inspiration enligt ovan, men även från exempelvis 

Palla (2011) och Tullgren (2004) och Marklund (2005) kom Foucaults teorier att framstå som 

mer lämpliga. Dessutom var Bourdieus teorier om hur olika grupper dominerar varandra och 

                                                 
31

 Det framkommer bl.a. i bilagorna. I de brev som gick ut i sökandet efter respondenter gavs en preliminär bild 

av syfte, frågeställning och teoretiskt perspektiv, som alltså har skiftat sedan dess och behöver ges en förklaring 

här.  
32

 Se fotnot 33 
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hur habitus och doxa
33

 ofrånkomligt påverkar oss inte helt rätt instrument för detta material 

eftersom det empiriska materialet är bättre betjänt av att ha en blick på makt och styrning som 

inneboende i strukturen och i handlingar och inte som makt utifrån att en grupp skulle 

dominera en annan. Och i detta fall hade synen på VFU med hens begrepp snarare kommit att 

ses som en social symbolisk funktion (Brinkkjaer & Nørholm, 2005). Snarare än teorier om 

positioner på ett socialt fält behövs här istället begrepp för styrning i en diskursiv praktik.  

Styrning beskrivs av exempelvis Markström, (2005) Tullgren (2004) och Palla (2011), som att 

den sker genom förväntningar, normer och strukturer som individen frivilligt väljer att foga 

sig i. De beskriver också ideal och norm i både tal och text. Dessa studier, med förskolan som 

arena, tar alla utgångspunkt i Foucaults begreppsapparat om styrning och det framstår som 

rimligt att använda samma analysverktyg för det empiriska materialet även i denna uppsats 

med en socialkonstruktionistisk syn på institution, sociala handlingar, gemensamma sociala 

strukturer och agentskap. De teoretiska begrepp som framhålls och är betydelsefulla för denna 

uppsats är diskurs, praktik, diskursiv praktik, institution samt styrning/governmentality. För 

att använda ett Foucaultbegrepp, fungerar dessa som innehållet i en verktygslåda (Foucault, 

1972). 

Denna uppsats undersöker inte hela förskolan som en institution och diskursiv praktik, men en 

av dess delar; det är lärarutbildningen, och då än mer specifikt VFU, som egna diskursiva 

praktiker som står i fokus. Förskolan och förskollärarutbildningen är delar av samma mynt, 

institutioner på olika platser i utbildningsvägen för lärare och båda är bitar i ett livslångt 

lärande. I lärarstudentens VFU möts dessa delar och platser. Jag har i denna uppsats valt att ge 

en historisk bakgrund av förskolan och för att skriva fram begreppen institution och diskursiv 

praktik. Då en institution sammanhålls och består av diskursiva praktiker, sociala handlingar 

mellan människor, så handlar det i detta arbete om att studera sociala praktiker, och de 

föreställningar som kommer till uttryck i olika sammanhang och blir till diskurser. Uppsatsen 

vill studera en institution och dess aktörer genom att titta närmare på en av smal bit av dessa 

delar. För att göra ett sådant tvärsnitt begripligt ur ett styrningsperspektiv används de verktyg 

som Foucaults tankar för med sig.  

 

Diskursbegreppet i denna uppsats utgår också från Foucaults begreppsapparat, vilket 

involverar en syn på att verklighet konstitueras genom subjektiva betydelser (Berger & 

Luckmann, 2008), och är ”tillfälliga resultat av sociala arrangemang” (Hacking, 2000, p. 26). 

Som en del av den språkliga vändningen (Bolander & Fejes, 2015) är en diskurs utförda 

handlingar, det vill säga praktiker, som genom sin systematik bildar de objekt de talar om 

                                                 
33 Med habitus menar Bourdieu ungefär den samling personliga men även historiskt ackumulerade praktiker 

som en person bär med sig likt lager i den egna kroppen som påverkar ens handlingar och möjligheter. En vanlig 

liknelse är en fotbollsplan. Det är om inte predestinerat så i alla fall troligt hur en forward ska och kan röra under 

en fotbollsmatch. En arbetare, en tjänsteman eller en kulturarbetare har på samma sätt sina givna rörelsemönster. 

”Habitus utgör denna generativa och enhetsskapande princip som omvandlar de inneboende och relationella 

egenskaperna i en position till en enhetlig livsstil, det vill säga en enhetlig uppsättning av personer, tillgångar 

och praktiker” (Bourdieu, 2004, p. 19). Med samma liknelse är doxa en fotbollsplan. Ett ”möjlighetsrum, som är 

överordnat de enskilda agenterna, fungerar som ett slags gemensamt koordinatsystem” (Bourdieu, 2004, p. 49). 

Den är större än en norm. Den är de regler och system som är så allmänt accepterade att de förblir osynliga och 

omöjliga att tala om.  
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(Foucault, 1972). Detta betyder att, när många ofta talar om något på ett specifikt sätt, skapas 

ett sammanhang där detta i sig är med och formar de omtalade objekten och hur vi uppfattar 

omvärlden. En diskurs både visar vad det går att tala om och det som inte möjligt att prata om. 

”The limits and forms of the sayable” [sic.] (Foucault, 1991, p. 59). Det ska dock tilläggas att 

Foucaults texter och tankar har ett brett spektra. De har en stor variation över tid, ”[d]et finns 

med andra ord många Foucault” (Alvesson & Sköldberg, 2008, p. 369). För transparensens 

skull skall det sägas att den kursiverade definitionen av diskurs (ovan) är från en tidig 

Foucault och ska ses i ett sammanhang då hen hade en tydligare arkeologisk syn och ville 

blottlägga kunskapsfält som var gemensamma för en hel epoks diskurser.  

 

Foucault kan kopplas ihop med kritisk teori och ett generellt socialkonstruktionistiskt 

tänkande (Winther Jørgensen & Philips, 2000, p. 19) som tangerar poststrukturalismen och 

hermeneutiken (Alvesson och Sköldberg 2008, s. 367). Detta bär med sig tanken om att det i 

alla sammanhang finns normativa regler för vad som kan sägas eller göras - och inte sägas 

eller göras. Genom att blottlägga de strukturer som sätter ramar för våra handlingar kan vi se 

sanningseffekter som skapas genom gemensamma handlingar, individuella och institutionella 

Det finns då inget äkta, sant eller falskt och (Winther Jørgensen & Philips, 2000, pp. 19-20) 

 

En diskurs kan vara både geografisk och avgränsad i tid, den är inte heller fast (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000). Tvärtom genomgår den en ständig förändring genom att uttryck 

och åsikter läggs till  (Foucault, 1991) men likväl är den en del i styrningen över våra liv. 

Foucault använder begreppet governmentality, som här översätts till styrning. Det handlar om 

styrning och dess rationalitet. Fokus ligger på styrning som aktivitet eller praktik och att 

makten finns i de handlingar där de uttrycks. Inte hos en person, en institution eller 

organisation. Makt är egentligen makthandlingar som inte finns utanför en social kontext. 

Foucaults teorier handlar bland annat om vem som styr, vad styrning är och vad och vem som 

styrs. Who can govern, what governing is, what or who is governed (Foucault, 1991). 

Makt, och därigenom styrning är enligt Foucault inte centrerat till institutioner, regler eller 

system där något element skulle dominera ett annat element eller grupp. Foucault beskriver 

makt bland annat på detta sätt:  

”[…] det är den rörliga basen hos styrkeförhållandena som oupphörligen, genom de 

senares ojämnheter, skapar makttillstånd som hela tiden är lokala och ostadiga. Det 

är fråga om en allestädes närvarande makt: inte därför att den skulle ha privilegiet att 

samla allt under sin okuvliga enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick, på 

varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en punkt och en annan. Makten är 

överallt; inte för att den omsluter allt, utan för att den kommer överallt ifrån. […] det 

är namnet man sätter på en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle.”  

(Foucault, 2002, pp. 103-104) 

Citatet kan tolkas som att det inledningsvis föreslår att makten är enkel att styra, 

att den är tillfällig och regional och därför sårbar. Men, visar det sig, det är just 

detta som är dess orubblighet. Foucault styrningsbegrepp kan tolkas som att det är 

dess svårfångade väsen och avsaknad av kropp som utgör själva styrkan. Den 
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omsluter inte allt, den kommer överallt ifrån. Alla är bärare av den och det gör att 

den kan finnas överallt.  

Foucaults maktperspektiv kan ändå ses som emancipatoriskt, inte deterministiskt. Genom att 

blottlägga strukturer blir styrning inte något som förtrycker och enbart begränsar utan också 

något produktivt då en förståelse för den skapar en viss handlingskraft. Genom makten som 

diskurser skapar, det vill säga allas våra handlingar, skapas vår sociala omvärld och hur vi 

förstår och talar om denna. Genom språkets användning blir det möjligt eller omöjligt att prata 

om olika saker på vissa sätt (Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

5.3. Diskursteori  
Foucaults arbete erbjuds varken som teori eller som metod (Foucault, 1982), men hjälper till 

att se strukturer och diskursiva praktiker i sociala handlingar. Till detta kan det, för analys av 

texterna, behövas ett kompletterande instrument som bättre passar data av mer empirinära art, 

som också för med sig mindre abstrakt nivå än den som Foucault bidrar med (Alvesson & 

Sköldberg, 2008); ett mer användbart verktyg för att fortsätta liknelsen av en verktygslåda. 

Här kommer dessa delar att presenteras: diskursanalys, kritisk textanalys och 

konversationsanalys.  

Inom diskursteorin är språk inte begränsat till språk som kan talas. I begreppet ryms en rad 

uttryckssätt så som texter, gester, åtbörder och symboliska framställningar, exempelvis musik 

och måleri. Detta bildar tillsammans det nät som blir en diskurs. Inom en diskurs känner vi en 

rörelsefrihet, frihet att röra oss och uttrycka oss, för vi vet förutsättningarna. Att vara inom 

diskursen, att vara en del av det förväntade, är enkelt. Där är det okomplicerat att röra sig och 

att göra det som förväntas blir friktionslöst. Ändå är allt reglerat inom den. Om man kliver 

utanför är det svårt att röra sig över huvud taget. Det blir ekonomi i det, eftersom det krävs en 

balans i vad som kan sägas och inte (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Foucault uttrycker 

detta med att det är i handlingarna och effekten av detta som styrningen ligger. Det finns en 

samverkan mellan makt och vetande och alla dess processer och stridigheter som skapar 

kunskap och som också avgör dess former och möjliga områden. (Foucault, 2009). Diskurs 

som begrepp, eller som tanke behöver ha något att mätas mot och kan sägas definieras utifrån 

vad det inte är i lika stor utsträckning som av vad det är (Mills, 2004). Denna uppsats vill 

rikta sin uppmärksamhet mot på vilket sätt diskursen för den blivande förskolläraren kommer 

till uttryck och hur den ser ut. Vad sägs, vad sägs inte, vad är möjligt att säga och vad framstår 

som mindre möjligt att säga? Vad är det idag möjligt att säga om förskolan och hur är det idag 

möjligt att prata om yrkesrollen? I en diskurs där förskolan tydligare och tydligare ska stå för 

utbildning och undervisning och där talet om det kompetenta barnet är idealt (Sjöberg, 2011 

b.) påverkas möjligheten att tala om barnet som (omsorgs)behövande (Halldén, 2009) och 

detta speglas i hur det är möjligt att tala om yrket.  

Tal och text kan här förstås som en institutionaliserad form av kommunikation och som en del 

av en styrning och i förlängningen en maktfaktor. Samtidigt kan diskurser i förskolan förstås 

som institutionaliserade praktiker. Makt som är tydligt repressiv är på ett sätt enklare att 

förhålla sig till – eller kanske protestera mot medan sublim och outtalad makt, som förmedlas 

genom den diskursiva praktiken, innebär nästan en ännu starkare styrning och är dessutom 
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svår att bemöta och göra motstånd mot av den anledningen att den är så subtil. Och därför är 

den viktig att lyfta fram i ljuset. Från exemplet ovan: det skulle vara lättare att göra motstånd 

mot begreppet det kompetenta barnet till fördel för det omsorgsbehövande barnet om det 

tidigare skrivits in som ett tydligt uppdrag i förskolans läroplan. Idag är istället det tidigare 

begreppet frekvent förekommande från många olika håll samtidigt som det senare är mindre 

förekommande. Vilket skapar en styrande diskurs där det kompetenta barnet subtilt förs fram 

som en självklar norm (Sjöberg, 2011 b.; Hjort & Pramling, 2014). Diskursteorin är en given 

del av det socialkonstruktionistiska fältet. Den försöker förstå sådana sociala fenomen genom 

att förtydliga dess mönster, fält och ramar och genom att synliggöra hur vi skapar förståelse 

för världen och hur verklighetens byggstenar samverkar. (Winther Jørgensen & Philips, 

2000). 

Diskursanalys, kritisk textanalys och konversationsanalys 
Diskursteorin söker skapa reda i hur vi kan tala om och förstå världen, men det är i sig en 

teori med oskarpa kanter som samlar många olika verktyg. Detta leder vidare till den mer 

konkreta diskursanalysen (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Och även om detta kapitel 

fortfarande heter Teoretiska utgångspunkter glider det här över i metodologi. Det är avsiktligt. 

Diskursteorin, med variationer inom detta samlingsnamn, bär i egenskap av generella 

socialkonstruktionistiska villkor med sig begreppet Den språkliga vändningen vilket avser ett 

erkännande av och ett intresse för språkets skapande och konstruerande kraft (Bolander & 

Fejes, 2015; Potter, 2012; Winther Jörgensen & Philips, 2000). Den språkliga vändningen 

växte fram under 1900-talet och förde med sig tanken om att språket inte enbart är en speglig 

av den existerande världen, språket är i sig en konstruerande och konstituerande kraft 

(Bolander & Fejes, 2015). Världen blir så som vi talar om den. Språket är på så sätt en 

styrande faktor.  

Diskursanalys betonar den socialkonstruktionistiska aspekten i språket. Alvesson och 

Sköldberg (2008) lägger fram i vilka delar denna konstruktion av den sociala världen sker, 

vilket ger ett bra verktyg till den empiriska delen i denna uppsats.  

”För det första [sker det] genom att man utifrån förut existerande lingvistiska 

resurser aktivt skapar utsagor. För det andra i meningen att man hela tiden aktivt 

arbetar med selektionen av dessa resurser. […] För det tredje genom att den valda 

konstruktionen har konsekvenser.” 

 (Alvesson & Sköldberg, 2008, p. 465) 

Detta betyder att det finns tillgängligt språk som används för att berätta något, i detta 

berättande görs ett val bland de i princip oändliga resurser som språket har för att bygga en 

utsaga. Och det som blir valt, eller bortvalt, får en effekt av någon sort. Skapar en viss 

respons, en viss föreställning eller en bild av avsändaren. 

Även om diskursanalys är ett vitt begrepp är den mer metodologisk inriktat än diskursteori 

och Foucaults verktyg så som de beskrivs ovan. Båda är sätt att få grepp om och begripliggöra 

diskurser (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bolander & Fejes, 2015) men de flesta 

diskursanalytisk ariktningar har sitt ursprung hos Foucault (Winther Jørgensen & Philips, 
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2000). Effekten av hur diskursanalys ansvänds är beroende av vilken diskurstradition som är 

utgångspunkten (Bolander & Fejes, 2015). I detta fall är utgångspunkten så som den beskrivs 

i hela detta kapitel. Den definition av diskurs som är giltig i denna uppsats är framför allt 

Foucaults. Se föregående avsnitt … utförda handlingar som genom sin systematik bildar de 

objekt som de talar om (Foucault, 1972). Inom diskursanalys är olika inriktningar mer eller 

mindre passande för olika ändamål. För stora samhälleliga och historiska diskurser är 

tankarna hos Laclau och Mouffe lämpliga, och Foucault. Men för mer textnära och 

lingvistiska analyser kan det vara mer lämpligt att vända sig mot Faircloughs kritiska 

diskursanalys (Bolander & Fejes, 2015) Även Fairclough formulerar sig om begreppet 

institutioner. 

Fairclough (1995) beskriver institution som vardagliga praktiker där en aktiv människa både 

konstrueras och är konstruerande av sin diskurs. Betoningen ligger på reproduktion av sociala 

och kulturella mönster. Faircloughs sätt att se på diskursiva praktiker betonar att olika 

diskurser länkar i varandra. Att förskolan som institution sitter samman med skola, arbetsliv, 

politik och lärarutbildning. Hen menar att även det som finns utanför den omedelbara 

kontexten påverkar (Fairclough, 1995). Uppsatsen riktar blicken mot vad som utmärker 

aktörernas handlande till kontexten. Handledarna som besvarat enkäten är en aktörsgrupp och 

studenten tillhör en annan. I samtalet kan handledaren tillsammans med studenten ses som 

ytterligare en aktör, två som bildar ett par. Olika diskurser som är sammanlänkade på det sätt 

som Fairclough beskriver.  

 

Faircloughs diskursanalys skiljer på diskursiv praktik och annan social praktik. Därmed 

reserveras begreppet diskurs till tal, text och gester. Den är däremot mer inriktad på 

interaktion, jämfört med annan diskursanalys, och är dessutom inriktad på språkbruk i 

vardagen. Hens utgångspunkt är att textanalys ensamt inte är en tillräcklig källa för 

information om och förståelse för ett sammanhang, eftersom de sociala och kulturella 

aspekterna går förlorade (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Sammantaget lämpar sig 

Faircloughs diskursanalys väl i detta sammanhang. Men även hos Fairclough finns ett spektra 

av olika sätt att använda textanalys och mer precist används kvalitativ textanalys och 

konversationsanalys för bearbetning av empirin i denna uppsats.  

Kvalitativ textanalys är ett verktyg för att angripa texter och passar bra för att undersöka 

skriftliga dokument (Bolander & Fejes, 2015; Widén, 2015). Widén (2015) beskriver hur 

kvalitativ textanalys kan göras genom tre olika analytiska dimensioner
34

. I detta fall kommer 

den andra dimensionen att användas; det vill säga att det är själva språket som står i fokus. 

Här blir det intressant vilka begrepp och metaforer som används, samt vilka begrepp som inte 

förekommer. Utifrån detta går det att se mönster och åsiktslinjer i ett material. Genom denna 

analysmetod ska det gå att se hur sociala praktiker är styrda av den text som återfinns i 

                                                 
34

 Den första dimensionen analyserar upphovsmannen till en text. Det kan vara en författare eller en 

sammanställande redaktör. En analys på denna nivå vill skapa kunskap om de aktörer som skapat en text. I den 

andra dimensionen, som används i denna uppsats, är själva språket i fokus. Den tredje dimensionen går ut på att 

tolka vilka betydelser texten får i sammanhang utanför texten; att analysera text för att förstå olika 

samhällsfrågor (Widén, 2015). 
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dokument och riktlinjer. Som ytterligare en del av det empiriska materialet har uppfattningen 

hos en grupp samlats in via en enkät, vilket resulterat i text och siffror
35

. Även det tal som 

spelats in som en av de empiriska delarna har transkriberats och blivit till skriven text. Båda 

dessa delar, tillsammans med de policydokument som finns med i materialet analyseras på 

detta sätt, med stöd av konversationsanalys.  

 

Diskursbegreppet är centralt i konversationsanalys fast på ett lite annat sätt än på det breda 

Foucault-sättet. I konversationsanalys blir diskurs smalare och mer inriktat på särdrag i 

kommunikationen (Potter, 2012). Konversationsanalys bidrar med en blick på naturligt 

förekommande tal och interaktion. I naturligt förekommande tal, till skillnad från i en 

intervju, blir påverkan från forskaren eller intervjuaren minimal och de som deltar slipper 

rollen ”som naturliga experter på sig själva, en roll som inte bara riskerar att locka fram egna 

normativa beskrivningar av hur de idealt borde agera” (Tholander & Cekaite, 2015, p. 196).  

Tholander och Cekaite ger en nogsam genomgång av metodologin i konversationsanalys. 

Konversationsanalys har fokus på språkliga detaljer och en grundlig transkribering är 

avgörande. Transkriptioner är alltid selektiva på det ena eller andra sättet därför ska det från 

början vara så noggrann som det bara går, eftersom det kan vara svårt att veta vad det är man 

som forskare letar efter. Hur samtalet förs är lika viktigt som vad det talas om. Att själv 

transkribera är ovärderligt för denna förståelse. Det är även viktigt att sträva mot att försöka 

förstå vad den som talar själv skulle lägga för innebörder i sitt handlande, det vill säga tal. 

Alla delar, datainsamling, transkribering och analys ska ske med stor medvetenhet. En metod 

är att sitta med och anteckna vid inspelningen för att säkra materialet, att välja en specifik 

nivå av noggrannhet i all transkribering för att ha ett likvärdigt material hela vägen. Analysen 

ska också hålla hög kvalitet, gärna med ett deltagarperspektiv, det vill säga att den som 

lyssnar på inspelningen och läser det i skriven form försöker förstå det som sagts på samma 

sätt som deltagarna i samtalet (Tholander & Cekaite, 2015). 

5.4. Sammanfattning och reflektion av Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen knyter an till en syn på människan och dennes syn på sin omgivning som 

konstruktionistisk. I detta ses förskolan, förskollärarutbildningen och VFU som sociala 

strukturella handlingar, en diskursiv praktik. I detta är deltagare och de forum som förmedlar 

diskursen både produkter och producenter av rådande institutionella mönster.  

Den syn som Foucault bär med sig här blir ett verktyg för att tydliggöra den makt och den 

styrning som ligger i institutioner och handlingar i förskollärarutbildningens VFU. Både i tal 

och i text. Det kan tyckas att vardagligt tal är oproblematiskt, befriat från 

dominansförhållanden, maktkamper och speglar mest sunt förnuft.  Foucault visar att så inte 

är fallet. Tillsammans med diskursanalys kan styrning tydliggöras och blottläggas. Det går 

med dessa verktyg att se att det i ett samtal eller i en text sker en anpassning, att val görs och 

att dessa val får effekter (Alvesson & Sköldberg, 2008). Foucaults beskrivningar, bland annat 

av självstyrande och att använda sin fria vilja till att vilja välja anpassning, ger en bild av hur.  
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 Handledarnas skattning på en Likertskala har omvandlats till siffror som sedan även beskrivs i ord.  
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Fairclough står för en starkt lingvistisk tradition. Här ses språket som en produkt av dess 

funktion i en social struktur. Hur språket behöver användas och hur det används blir en grund 

för hur språket också blir.  

Fairclough ger genom sin diskursanalys en bredare social teori än till exempel kritisk 

lingvistisk teori. Här är det större brottstycken av språk som tal eller text som är 

utgångspunkten. Medan kritisk lingvistisk teori fokuserar på mindre enheter av språk, ser 

Fairclough diskursen som en term för språkbruk inom olika sociala avgränsningar. På detta 

sätt, genom att se dessa större språkliga diskurser kompletterar Fairclough Foucaults teorier 

om diskurser som något mer allestädes närvarande och styrande. Fairclough kan komplettera 

Foucault där man menar att Foucault fokuserar på vilka försutsättningar och utrymmen vissa 

diskurser ges och inte ges. Fairclough för på ett tydligare sätt fram att det inte finns diskurser 

där människan har en passiv position. Subjektet ses som kapabel att handla och förhålla sig 

till dessa diskurser.  

Att komplettera Foucault med diskursanalytiska verktyg som kvalitativ textanalys och 

konversationsanalys är här ett sätt att väga upp för en del av den kritik som finns mot 

Foucault. Mills (2003) framför en utbredd uppfattning om att Foucault inte erbjuder en 

fullödig metodologi och att fokus ligger på styrningens hämmande drag och inte på dess 

kreativa aspekt. En annan aspekt i detta sammanhang är den kritik som riktar sig mot 

Foucaults starka fokus på män och mäns upplevelser. Att använda denna teoretiska 

utgångspunkt i en miljö med stark kvinnlig prägel kan uppfattas som problematiskt. Men, 

menar Mills (2003), även Foucault måste ses som påverkad av de strukturer och normer inom 

vilka hen själv levde och verkade (Mills, 2003).  

De teoretiska utgångspunkterna svarar väl upp till det empiriska materialet samt till syftet och 

forskningsfrågorna om styrning och vilka diskurser som det kan finnas spår av. Tanken som 

finns är att makten finns överallt och inte hos en enskild person och styrningen finns i en 

mängd små sammanhang som tillsammans bildar en storhet. Att makten skulle ligga i den 

diskursiva praktiken (Foucault, 2002) stämmer överens med vardagligheten i det empiriska 

materialet i denna uppsats. Makten ligger inte i det påtagligt uttryckta och tydligt repressiva 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, p. 371) utan i det subtilt uttryckta. Styrningen finns i alla de 

sammanhang där makten utövas genom gemensamma handlingar som vi väljer att underkasta 

oss (Tullgren, 2004). När ett begrepp väljs som en gemensam benämning för något, på 

bekostnad av ett annat uttryck. Foucault uttrycker detta som att det i institutioner bildas ett 

finmaskigt nät av disciplinerande uttryck vilket gör makt till något som utövas. Inte något som 

någon har (Alvesson & Sköldberg, 2008, p. 372). Alla handlingar sammantaget bildar denna 

diskursiva praktik, en norm som möjliggör eller hindrar hur det är möjligt att prata, tänka och 

göra. Detta utgör en god teoretisk utgångspunkt för att utveckla kunskap om 

förskollärarutbildningens VFU som diskursiv praktik.  

Från detta ses och analyseras det material som är det empiriska underlag i uppsatsen. 

Eftersom de teoretiska utgångspunkterna här kommer väldigt nära metodologi så har 

diskursteorins mer praktiska delar - diskursanalys, kvalitativ textanalys och 

konversationsanalys - presenterats redan här. Det är ett försök till att på ett Foucault-vis 
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blottlägga de strukturer som finns inbyggt i lärarutbildningen och mer specifikt 

förskollärarutbildningens VFU.  

Liknande användning av dessa teoretiska begrepp finns i Tullgrens forskning om hur 

pedagoger i förskolan korrigerar barns lek att handla om det goda (Tullgren, 2004) och talet 

om det kompetenta barnet till förmån för lärandet i förskolan och med omsorgsbegreppet som 

förlorare, varför detta kan antas vara en bra teoretisk utgångspunkt även här.  

Kunskap och makt kan inte ses som två separata företeelser eller element. De är delar av 

samma mynt. Även i denna uppsats gynnas och missgynnas olika kunskapsbilder och 

världsbilder utifrån de frågor som direkt väljs ut och ställs (Alvesson & Sköldberg, 2008, p. 

23). Därför blir detta också ett sätt att se på kunskapsbildning. Det som skrivs, sägs och 

upprepas är den kunskap som får legitimitet och erkänns.  

Det institutionella samtalet, som samtalet mellan student och handledare under VFU är ett 

möte mellan två personer, men är på samma gång ett möte som regleras av institutionens hela 

koncept. I VFU-samtalet ska studentens diskurs möta förskolans diskurs och de båda ska 

samtidigt förhålla sig till lärosätets diskurs (Fairclough, 1992). Diskursanalysen blir ett mer 

precist verktyg för att rent praktiskt analysera materialet.  

Den kritiska diskursanalysen är intressant i detta sammanhang för att den uppmärksammar 

relationen mellan vad som i text visar vad som ska göras mot bilden av vad som sedan görs, 

det vill säga förhållandet mellan diskursiv praktik och sociokulturell utveckling.  

7. Metod och genomförande 
I detta avsnitt presenteras studiens urvalsförfarande, genomförande och avgränsningar. Här 

följer också hur var och en av delarna kan definieras och argumenteras för. Avsnittet inleds 

med en genomgång av etiska krav samt uppsatsens tillförlitlighet och riktighet. Sedan följer 

en översikt av det empiriska materialet och följs av ett stycke med samma rubrik som hela 

kapitlet. Här presenteras metod och genomförande på ett fördjupat sätt och med en 

genomgång av hur urvalet gått till. Samt metod och genomförande i de tre olika empiriska 

delarna var och en för sig: texter, samtal, och enkät. Även om policydokument presenterats 

som begrepp är ordet texter använt i några av kapitlets delar, framförallt i rubrikerna.  

7.1. Etiska krav samt tillförlitlighet och riktighet  
Utifrån Vetenskapsrådets (2017) principer om etisk forskning har det i studien tagits hänsyn 

till det övergripande forskningskravet på ett acceptabelt sätt. Forskningsfrågorna som ställs 

och uppsatsens kvalitet är tillfredsställande.  De forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som har beaktats är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Till de personer som deltagit i studien har full 

hänsyn tagits till de individskyddande aspekterna i de forskningsetiska principerna. 

Deltagarna har utifrån informationskravet blivit informerade om att medverkan sker utan 

tvång och när som helst kan avbrytas, studiens syfte och hur materialet ska hanteras framöver. 

I händelse av att någon av deltagarna i enkätundersökningen hade velat avbryta sitt deltagande 

kodades enkäterna så att specifika exemplar skulle kunna plockas bort vid senare tillfälle. 
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Samtyckeskravet är i föreliggande fall nära informationskravet och byggdes in som en del av 

deltagandet i fallet med enkäterna och skedde muntligt med de som deltog i det inspelade 

samtalet. För informationskravet och samtyckeskravet delades blanketter ut till alla deltagare 

med tydliga kontaktuppgifter till ansvarig och med information enligt ovan etiska principer. I 

delen som rör samtalet stämdes dessa delar av både vid första samtalet samt vid det sista. 

Identiteten hos de som deltagit i studien hanteras enligt konfidentialitetskravet, vilket framgått 

i den information som deltagarna mottagit, så som det beskrivs här. Nyttjandekravet gör 

gällande att de uppgifter som samlats bara används i denna uppsats och ingen annan stans. 

Detta har deltagarna informerats om. Alla brev och blanketter, inklusive enkäten återfinns 

som bilagor sist i uppsatsen. Vetenskapsrådets övriga rekommendationer har också beaktats.  

För att göra en bedömning av kvalitet i en undersökning används olika modeller. Validitet och 

reliabilitet är begrepp som företrädelsevis används inom kvantitativ forskningstradition men 

nämns här eftersom de är välbekanta och erkända. Validitet svarar på frågan om det empiriska 

materialet motsvarar det som är relevant för vad som avses undersökas vilket inkluderar intern 

validitet; är de slutsatser som dragits av analysen trovärdiga eller inte? Samt extern validitet;  

går det att applicera slutsatserna på andra sammanhang? Reliabilitet svarar på frågor om 

pålitlighet (Sandberg & Faugert, 2011).  

För kvalitativ forskning, som i detta fall, finns andra begrepp som är bättre lämpade att 

bedöma kvalitet. Bryman 2012 refererar till Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln 

(1994) för detta. Tillförlitligheten delas in i fyra underliggande kriterier: 

 Trovärdighet (credibility), en motsvarighet till intern validitet 

 Överförbarhet (transferability), kan jämföras med reliabilitet 

 Pålitlighet (dependability), en motsvarighet till extern validitet 

 En möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability) som handlar om 

objektivitet 

(Bryman, 2012, s.354) 

Trovärdigheten i studien handlar om att den har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som 

framhålls som gällande. Här är det Vetenskapsrådets (2017) principer om etisk forskning som 

använts. Detta är beskrivet i detalj ovan. Det är också en fråga om hur det som framkommer 

kan uppfattas vara riktigt och kärnfullt. Som hänsyn till detta krav har triangulering i 

insamlandet av det empiriska materialet använts för att få en så trovärdig bild som möjligt.  

Överförbarhet är en fråga om huruvida resultaten är överförbara på andra kontexter, 

situationer eller för samma kontext fast i vid en annan tidpunkt. Denna studie är liten och 

saknar ambition för stor överförbarhet. Däremot kan det som framkommer här vara 

vägledande eller inspirerande för vidare forskning.  

Pålitligheten i studien utgörs av att det i detalj redogörs för alla faser av undersökningen 

(Bryman, 2011). En aspekt av hela denna uppsats är min egen erfarenhet, antaganden och 

reflektioner. I detta fall ska det vara transparens i att jag själv är en del av den undersökta 

diskursen. Jag har arbetat i svensk förskola i 20 år, som förskollärare i mer än 17. Jag är också 

verksam som lärare på ett lärosäte vid ett förskollärarprogram. Att vara påläst inom det ämne 

som ska beforskas är en god grund och ibland en förutsättning (Alvesson & Sköldberg, 2008; 
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Bryman, 2012) Samtidigt sällar jag mig till den skara förskoleforskare som beskrivs av Lind 

(2001), det vill säga från förskolefältet erfarna personer, med normativt fokus på metoder och 

om pedagogerna utför sitt yrke som de bör (Lind 2001 se Markström, 2005).  

En möjlighet att styrka eller konfirmera innebär att jag försöker framhålla att denna studie 

gjorts i god tro. Uppsatsen vill förmedla en ödmjukhet och förståelsen inför att det i denna typ 

av samhällsvetenskaplig forskning inte går att få någon fullständig objektivitet.  

7.2. Empiriskt material - översikt 
Här presenteras en översikt av det empiriska materialet. Materialet består av tre delar. 

Övergripande är det teorier om styrning och diskursanalys som är grunden. Till detta har mer 

specifika analysverktyg valts ut.  

Den ena delen är samtal som spelats in. Studien har följt en student under dennes VFU och de 

planerade samtalen som hen haft med sin handledare under VFU:n har spelats in. Samtalen 

har därefter transkriberats noga efter konversationsanalystiska konventioner. Den andra delen 

består av policydokument från ett lärosäte som rör VFU. Det är en allmän manual för all VFU 

på just denna lärarutbildning samt den kursplan och kursbeskrivning som är specifik för den 

VFU-kurs som svarar mot den VFU-period där samtalen mellan handledaren och studenten 

spelats in. För detta har en kvalitativ innehållsanalys, ECA, (Bryman, 2012) och kvalitativ 

textanalys (Widén, 2015) använts. Tredje och sista delen består av enkäter, vilket av tradition 

kan räknas som kvantitativ metod. En del av enkäten är kvantifierad, där svar har angetts på 

en skala, medan en andra del av enkäten består av öppna frågor där informanterna kunde 

uttrycka sig fritt.  Till den kvantifierade delen används Likertskala för att omvandla svaren i 

siffror. Till den del som ställt öppna frågor används samma analysmetoder som i fallet med 

texterna. Enkäten handlar om att fånga upp attityder hos informanterna i relation till givna 

begrepp. Likertskala är en av de vanligaste teknikerna för att kvantifiera detta. Den mäter 

intensiteten i en känsla eller i en upplevelse (Bryman, 2012).  

Det är dessa delar som utgör uppsatsens triangulering, det vill säga att sammanbinda flera 

källor för att få flera ”mätpunkter” (Bryman, 2012). Eftersom detta rör sig om i huvudsak 

kvalitativ metod är syftet att ge ett djup i bilden, inte bredd som i kvantitativ forskning, och 

för att bestyrka varandra ömsesidigt samt vara tydliggörande och kontrasterande. 

7.3. Metod och genomförande - fördjupning  
”Det är således inte metodologi utan ontologi och epistemologi som är avgörande” (Alvesson 

& Sköldberg, 2008, p. 27) och det är en medvetenhet om detta som bör genomsyra arbetet. 

Min ambition har varit att i de tidigare delarna av uppsatsen lägga vikt vid synen på kunskap 

och på hur det som kan kallas verklighet uppfattas och begrips.   

De tre olika delarna av material som samlats in till denna uppsats spelar var sin roll och det är 

en förhoppning att de tillsammans bildar en större helhet än vad summan av delarna gör. Det 

blir en jämförelse mellan den diskursiva praktiken i policydokument och den sociala 

praktiken (samtalen). Enkäterna står för en avstämning någonstans mittemellan. De ger 

uttryck för en social praktik men är samtidigt ett uttryck för ett önskat läge, precis som 
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policydokumenten. Det är ett grundantagande i analys och metod att den diskursiva praktiken 

både speglar och aktivt bidrar till den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 

p. 84).  

Den empiriska delen av studien är kvalitativ till sin art. Att kartlägga så många samtal som 

möjligt var aldrig en ambition, det som söktes var ett exempel på tal mellan handledare och 

student i förskolan, det vill säga den miljö där studenten genomför sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Inte heller var ambitionen den att analysera alla policytexter i 

förskollärarutbildningen. Detta kan ses som en fallstudie där samtalsparet utgör en del av 

caset, för att kunna säga något om det vardagliga talet. Tillsammans med de andra 

mätpunkterna (handledares uppfattning och policydokumenten) ger dessa tre olika punkter 

som tydliggör varandra och ringar in fallet. Ett fall är inte ett urval bestående av en enskild 

enhet, eftersom fallstudieforskning inte gör anspråk på att hitta ett fall som kan ses som 

representativt för ett fenomen eller en grupp. Det fall (eller case) som föreligger i denna studie 

är en av flera VFU-kursen i förskollärarutbildningen. Förhoppningen är att kunna säga något 

om diskursiv styrning i förskollärarutbildning, eller rentav i lärarutbildning generellt.  

En utgångspunkt för studien är att styrsystemet kring lärarutbildning finns på många platser 

simultant och att de är samtidiga göranden. Dessa diskursiva praktiker är långt fler än vad 

som här valts att undersöka. Här presenteras avgränsningen och hur urvalet gjorts. I 

föregående kapitel har förskolans historia presenterats för att skriva fram den spänning som 

finns i förskolläraruppdraget mellan pedagogiska och sociala uppgifter. I både Bakgrund och 

Tidigare forskning är det förskolan som institution, lärarutbildningen och dess VFU samt 

handledaren som presenteras. Det är också dessa delar som är det empiriska materialet.  

Förskolan som institution representeras av samtalen mellan handledare och student under 

VFU, lärarutbildningens VFU får sin röst genom textanalys av de dokument som är kopplade 

till VFU:n och handledare som avgränsning representeras av en enkäter utförda på en grupp 

nyutbildade handledare. 

Bryman (2012) presenterar två huvudsakliga metoder för att analysera samtal: samtalsanalys 

och diskursanalys. Diskursanalys är ett synsätt som lämpar sig för att analysera många 

skiftande källor, inte bara prat och samtal, det lämpar sig även för text. Eftersom 

diskursanalys då kan väljas som synsätt för att analysera både samtalen samt de textdokument 

som föreligger och framstår det som ett kokt och praktiskt val för att få en tydlig linje i 

materialet.  

7.3.1. Urval 
Här följer en beskrivning av de mått och steg som tagits i urvalsprocessen.  

För att ta reda på något om styrning i förskollärarens yrkesroll gjordes en första avgränsning 

till förskollärarutbildningens verksamhetsförlagda del, VFU. Självklart är det mycket som 

påverkar under en utbildning (Hegender, 2010; Hjort & Pramling, 2014; Sjöberg, 2011 a.) 

men denna första avgränsning gjordes likväl. Detta första urval gjordes på grundval av 

forskningsöversikten, där en vinkel på styrning i lärarutbildningens VFU genom 
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handledarsamtal, lärosätets text och förväntningar hos redan yrkesverksamma förskollärare 

tycktes saknas. Detta blev min ingång. 

Till en början var siktet inställt på, att med hjälp av ett större antal inspelade samtal mellan 

studenter och handledare under VFU, söka ledtrådar om styrning i VFU som diskursiv 

praktik. Att med diskursanalys och konversationsanalys som tänkta utgångspunkter spela in 

andras samtal framstod som lämplig metod då dessa utgångspunkter ser tal som en social 

handling. Därför blev det viktigt att fånga naturligt tal, utan ett eget deltagande eller i 

intervjuform, med så liten påverkan från utifrån från forskaren, som möjligt (Tholander & 

Cekaite, 2015). Av bekvämlighet gällande möjlighet att resa och tidsbegränsning i 

undersökningen var två olika lärosäten aktuella. Efter bedömning valdes den tredje (av fem) 

VFU-perioden ut som lämplig. Studenterna har på de båda aktuella lärosäten samma VFU-

plats och handledare genom alla perioder och det kunde antas att student och handledare 

under tredje perioden eventuellet kunde ha etablerat en god kontakt för att resultera i ett ledigt 

och naturligt samtal. 

Efter kontakt med ett av lärosätena och kontakt med VFU-samordnare i flertalet till lärosätena 

knutna sammarbetskommuner reducerades urvalet till det ena lärosätet med anledning av litet 

gensvar vid det andra. Första steget var ett brett mailutskick till så många handledare som 

möjligt som under terminen skulle ta emot studenter på sin tredje VFU-period. Några 

skickades via kommunsamordnaren andra av mig personligen. Studenterna kontaktades också 

via mail på samma sätt. Dessa brev finns som bilagor nr 1 och nr 2. Som det går att se i dessa 

brev var förhoppningen att få ett större antal handledar-studentpar, men det var en utmaning 

att få svar alls. Då en handledare och student svarade jakande på ett deltagande togs beslutet 

att koncentrera inspelningen på detta par. Sammanlagt spelades fyra samtal in, sammanlagt 3 

timmar och 41 minuter.  

Eftersom samtalsunderlaget föreföll bli begränsat gjordes bedömning att en triangulering 

kunde bidra till en mer nyanserad och djupare blid. Triangulering innebär att fler än en metod 

eller datakälla för studier av sociala företeelser (Bryman, 2012). Det ena tillägget blev, efter 

ett nogsamt övervägande om vilka mätpunkter som skulle kunna komplettera och tydliggöra 

samtalen, policydokument vid lärosätet; en kursplan och en kursbeskrivning för den tredje 

VFU-perioden (alltså samma kurs som studenten i samtalen) samt en mer allmän VFU-

manual som riktar sig till all VFU under studiegången.  

I och med detta fanns VFU i förskolans kontext i form av samtalen, samt lärosätets röst i 

form av dokument, representerade. Den tredje och sista delen som datakälla blev 

professionens röst, representerat av förskollärare som just avslutat sin handledarutbildning på 

samma lärosäte. Dessa besöktes på lärosätet där de på plats fick besvara en enkät.  

Underlagen har det gemensamt att de består av språk, även om det är uttryckt i text eller 

fångat i en inspelning. Den del av enkäten som har kvantifierats efter svar på en Likertskala 

utgår också från språk - påståenden att ta ställning till. Utifrån detta kan konstateras att 

underlagen, utöver den teoretiska utgångspunkten hos Foucault, gemensamt kan hanteras med 

hjälp av diskursteoretisk metod (Bryman, 2012). För en mer specifik analys av samtalen 

används konversationsanalys (Tholander & Cekaite, 2015).   
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7.3.2. Texter 
Här följer en presentation av de texter som analyserats.  

Policydokumenten är ett urval av lärosätets texter som omger VFU, den mer allmänna VFU-

manualen som riktar sig till alla studenter på förskollärarprogrammet samt text knuten 

specifikt till den VFU-kurs som representeras av samtalen i underlaget: 

 En VFU-manual för studenter antagna till förskollärarprogrammet 

 Kursbeskrivning VFU 3 

 Kursplan VFU 3 

Den teoretiska grunden för analys av texter har beskrivits i föregående kapitel. Utöver den 

mer övergripande teoridelen som analysverktyg, har kvalitativ textanalys som passar bra för 

att undersöka skriftliga dokument använts för att analysera texter (Bolander & Fejes, 2015; 

Widén, 2015). Utifrån Widén (2015) har textanalysen gjorts genom en av tre olika analytiska 

dimensioner. Widén (2015) hänvisar till Hellspong och Ledin (1997) som sätter själva språket 

i fokus. Först gjordes en enklare genomläsning av dokumenten för att se vilka begrepp som 

används och hur frekvent de används samt för att fånga en allmän ton. Bland annat användes 

detta som en utgångspunkt för att utforma texten i enkäten.  

Så som Widén (2015) beskriver kvalitativ textanalys har texten sedan mer noga analyserats 

för att se vilka begrepp som används samt vilka begrepp som inte förekommer. Utifrån detta 

har det gått att få fram mönster och åsiktslinjer i materialet och se hur sociala praktiker styrs 

av det som återfinns i text.  

De tre policytexterna blev i nästa steg mer nogsamt granskade. Alla bärande ord lyftes ut från 

texten för att ses klarare. De räknades och som ytterligare en metod skapades så kallade 

ordmoln, en bild av hur förekommande och frekventa vissa ord är i en text. Ju mer frekvent 

förekommande desto större storlek på ordet i ordmolnet. En visuell bild av ordens förekomst i 

texten. I vissa fall gjordes detta med en viss sortering. Ord som barn och verksamhet var 

ibland så kraftigt överrepresenterade i vissa texter att det dolde andra ord. Dessa plockades då 

bort och en ny räkning eller ordmoln skapades.  

Som nästa steg kategoriserades de ord som lyfts ut ur texten under olika rubriker för att få en 

start för vilka linjer som gick att se.  

7.3.3. Samtal 
Här presenteras vad det är för samtal som har spelats in och hur dessa valts att analyseras. 

De samtal som avses här och som analyserats är mellan en student och dennes handledare 

under en hel VFU-period. I denna del är det ljudinspelningar som är det empiriska materialet. 

Genom brev skickade till handledare och studenter via lokala VFU-samordnare etablerades 

slutligen kontakt med en student och hens handledare som var villiga att delta i 

undersökningen. I över en månads tid träffade jag personerna och spelar in de flesta av deras 

specifika handledarsamtal under perioden. Detta resulterade i totalt fyra samtalstillfällen om 
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vardera ca 60 minuter. Ca 30 minuter som var en slutlig bedömning av studenten spelades på 

begäran inte in.  

I övrigt har den konversationsanalysmetod så som den beskrivs av Tholander och Cekaite 

(2015) använts. Alla delar, datainsamling, transkribering och analys har skett med eftertanke 

och noggrannhet. Samtalen spelades in av mig och jag var också närvarande under samtalen. 

Vikten av detta för att säkra en god kvalitet i materialet betonas i konversationsanalys 

(Tholander & Cekaite, 2015). Jag har under inspelningen varit så gott som passiv i 

förhållande till deltagarna. Under samtalet skrevs också anteckningar med tidsangivelser för 

att för egen del kunna strukturera och hantera det inspelade materialet. Studenten och 

handledaren satt på ett avskilt kontor, oftast vid ett bord. Diktafonen som användes för 

inspelning låg på detta bord. Min position var vid sidan av och strax bakom deltagarna. Vid 

mer än ett tillfälle kommenterade studenten och handledaren vid samtalets slut att de helt 

glömt bort att jag satt där. Detta gör att jag är övertygad om att min påverkan varit minimal 

och det som fångats är ett naturligt tal så som det beskrivs av Tholander och Cekaite (2015), 

där deltagarna inte hänfallit åt att ge uttryck för normativa beskrivningar.  

Allt inspelat material har transkriberats ord för ord med alla ljud, pauser och tystnader 

inkluderat. Det vill säga, med fokus på språkliga detaljer, eftersom det är svårt att innan veta 

vad som är viktigt. Transkriberingen har utförts av mig själv för att säkra en fösrtåelse för hur 

deltagarna samtalar, inte bara om vad. I analysen har jag försökt ha ett deltagarperspektiv. Det 

vill säga, jag har inte försökt tolka eller begripa vad som sägs, utan har använd hur den andre 

samtalaren verkar tolka och föstå vad som sagts (Tholander & Cekaite, 2015). 

7.3.4. Enkät 
Här beskrivs enkäten och hur den valts att analyseras.  

Den tredje delen av det empiriska materialet var tänkt att fånga attityder och tankar hos 

handledare och förskollärare som redan befinner sig i professionen på förskolorna och vad de 

har för förväntningar på blivande kollegor. Lärosätet som även står för textmaterialet kring 

VFU utbildar också förskollärare i att bli handledare till VFU-studenter. Jag kontaktade en 

lärare på förskollärarutbildningen på lärosätet varifrån både VFU-studenten och 

policydokumenten har sitt ursprung för att fråga om jag kunde träffa denna lärare för samtal 

kring min uppsats, eftersom jag av erfarenhet visste att hen var kunnig på området. Det var 

denna lärare som tog initiativet att bjuda in mig till hens grupp med handledare. På så sätt 

kunde jag dela ut min enkät hos denna grupp förskollärare som just avslutat sin 

handledarutbildning. Enkäten som finns med som bilaga (5) undersökte hur de ställde sig till 

ett antal påståenden om olika vikt av kvaliteter och förmågor hos 

förskollärarstudenter/blivande kollegor. De fick värdera olika egenskaper på en skala med 

variablerna instämmer helt, instämmer delvis, instämmer lite, instämmer inte. Handledarna 

fick också skriva ner sina tankar i två öppna frågor; en om mötet mellan 

förskollärarutbildning och förskolläraryrket samt en om hur de skulle beskriva sitt yrke i egna 

ord. Utgångspunkten för hur enkäten formulerats var en initial litteraturgenomgång och en 

första analys av de policydokument som valts ut. Samtalen var i detta skede genomförda men 

inte transkriberade och analyserade.  
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Det material som enkäten resulterade i är text och har analyserats genom textanalys och 

konversationsanalys enligt ovan. De svar som lämnats på en Likertsakla där deltagarna hade 

att ta ställning till fasta påståenden har omvandlats till siffror för att få en bild av svaren. Detta 

har inte behandlats som ett kvantitativt underlag utan ses fortfarande på som ett kvalitativt 

inslag. Att jämföra med hur policydokumenten visualiserats i ordmoln. I enkätens andra del 

ställdes två öppna frågor och deltagarna uppmanades att skriva ner sina tankar. Även till detta 

har textanalys använts som en utgångspunkt. Dessa har kategoriserats och redovisas genom att 

både representativa uttalanden och det som divergerar.  

8. Bearbetning och analys 
I detta kapitel bearbetas och analyseras studiens empiriska material i ordningen texter, samtal, 

enkät. En diskuterande analys och kopplingar till tidigare kapitel sker löpande även om 

efterföljande kapitel är själva resultatdiskussionen.  

8.1. Bearbetning och analys av texterna 
Detta stycke svarar på en av frågeställningarna i syftet: På vilka sätt framkommer diskurser i 

dokument om VFU som under utbildningen finns tillgängligt för förskollärarstudenten?  

Vissa ord förekommer med en variation mellan bestämd och obestämd form samt singularis 

och plural. I denna analys har ordets grundform eller en snarlik form använts för att tydligare 

kunna se ett mönster.  Begreppet kommunikation förekommer till exempel även i formerna 

kommunikations-, kommunicera och kommunikativ.  

Det som framträder i dokumenten är en yrkesroll med stor komplexitet men framförallt en 

stor bredd och ett stort djup att behärska men också att snabbt kunna växla mellan. Vissa ord 

är så förekommande och har en så framträdande plats i dokumentet att det tydligt kan sägas 

skapa en bild av den ideala förskolläraren. De ord som framträder i texten skrivs nedan med 

versal begynnelsebokstav för att markeras.  

Kursbeskrivning och kursplan är snarlika dokument och analyseras som en enhet här. I dessa 

dokument är orden Planera, Aktivitet, Handledning och Utvärdera mest framträdande. 

Ämnesdidaktik, Leda och Erfarenheter är frekventa ord om än i mindre utsträckning än de 

först nämnda. Innehållet i förskolan, själva görandet beskrivs i termerna Verksamhet och 

Aktivitet. Ordet Undervisning finns med två gånger och då i betydelsen den undervisning som 

studenten tar del av i sin egen utbildning (det vill säga den högskoleförlagda utbildningen på 

lärosätet). Istället framstår ordet Aktivitet som det studenten/läraren ska bedriva. Ordet 

Lärande är även det knapphändigt förekommande. Fyra gånger står ordet Lärande i dessa två 

dokument, en av dessa är för att beskriva studentens eget lärande och de andra tre för att 

beskriva vad den aktivitet förskolläraren genomför ska syfta till; det vill säga barns lärande. 

VFU-manualen har olika delar. Dels är det allmän text som beskriver och förklarar. Denna del 

är lite olika formulerad till olika inriktningar i lärarprogrammen. Den andra delen i manualen 

är som en matris eller en tabell för att beskriva utvecklingen under hela utbildningens VFU. 
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Innehållet i dessa tabeller riktar sig alla lärarutbildningar. Detta kan till exempel märkas på 

benämningarna barn och elever.
36

  

Texten i detta dokument har kategoriserats efter de teman som går att se i texten på en 

ordnivå. Den förskollärare som framträder är en person som har Analysförmåga och 

Reflektionsförmåga, är Flexibel och Ansvarstagande, kan Formulera hypoteser, 

Kommunicera, Diskutera och Ifrågasätta samt har en vilja till Verksamhetsutveckling.  

Sammantaget i manualen betecknas yrket Förskollärarprofessionen och beskrivs som ett 

uppdrag som är komplext och sammansatt av en mängd förmågor och kompetenser som 

samverkar med varandra. I matrisen betonas den vetenskapliga grunden starkt. Samtidigt 

skrivs det fram att det måste finnas en förmåga att hantera oförutsägbara situationer. Ordet 

Konflikt är inte ovanligt. Det är i sammanhangen att studenten som en professionsutveckling 

ska lära sig att hantera och lösa konflikter. Sitt yrkesutövande ska förskolläraren framför allt 

bygga på Vetenskaplig grund och Beprövad erfarenhet. Lärares Kunskap beskrivs som att den 

måste vara både bred och djup samt i behov av kontinuerlig uppdatering på olika sätt.  

Förskolans innehåll refereras, som nämns ovan, som Verksamheten och ofta likställs 

verksamhet med undervisning. Det går att ana att det är en variation i texterna för att kunna 

möta behovet hos studenter inom olika program, ämneslärare, grundlärare och förskollärare, 

eftersom variationen barn/elever förekommer på ett mycket snarlikt sätt som begreppen 

verksamhet/undervisning i texterna. Ordet Undervisning förekommer 21 gånger i VFU-

manualen och den mest frekventa skrivningen är som ordpar: Undervisning/Verksamhet. 

VFU framstår i manualens text som tillfällen för studenten att Visa och Pröva sina Kunskaper 

och Förmågor. Teori är också ett vanligt förekommande ord och då i ett sammanhang av att 

VFU ska bygga broar mellan teori och praktik och att studenten ska kunna visa vilka teorier 

som stödjer handlandet.  

De absolut vanligaste orden är Studenten och Barn. När dessa plockats bort ser det ut som i 

tabell 1. Orden är skrivna i en fallande skala. Mest framträdande överst.  

Då all text sammanförs är de mest framträdande orden begrepp i relation till studenten som 

student. Den text som riktar sig mer specifikt till förskollärarstudenter är snarlik den som 

riktar sig mot alla lärarutbildningar som en gemensam tabell för yrkesprogression. Det som 

syns i andra dokument, där begrepp för olika lärarutbildningar och begreppen 

förskollärare/lärare smälter samman, syns även här. Med undantag för ordet Undervisning. 

  

                                                 
36

 Barn i skolan benämns elever barn i förskolan benämns barn. Detta regleras i skollagen (SFS, 2010:800). 
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8.1.1. Ord i policydokumenten  
Tabell 1  

De vanligast förekommande orden i.. 

 ..alla dokument  

sammantaget  

..text som enbart riktar  

sig mot förskollärare 

..gemensam del för alla 

lärarutbildningar 

1 Visa Aktivitet Verksamhet 

2 Förmåga Handledning Värderingar 

3 Kommunicera Planera Styrdokument 

5 Utveckling Mål Undervisning 

6 Kurs Verksamhet Ämneskunnande 

7 Lärande Ämnesdidaktiskt Reflektera  

8 Utbildning  Utvärdera Ledarskap 

9 Kunna Utveckling  Kommunicera 

10 Erfarenhet Studieresultat Utveckla 

 

Vilka ord som är mest framträdande skiljer sig något mellan de olika kategorierna av text. I 

den första kolumnen där underlaget är all text som finns med, är det de mer vardagliga orden 

som framträder. De rödmarkerade orden är främst använda i relation till studenten, alltså 

studentens egen utbildning, lärande och kurs. Inte i betydels av det som studenten i sin 

lärarroll gör på VFU. Orden i blått är bara framträdande i den text som riktar sig till och 

används av alla olika lärarutbildningsinriktningar. Med hänvisning till att denna uppsats vilar 

på en socialkonstruktionistisk syn är detta av vikt. Vilka ord som förekommer, hur ofta och 

vilka som inte förekommer betyder något. I en syn på verklighet och kunskap genom den 

språkliga vändningen, det vill säga språkets skapande och konstruerande kraft (Bolander & 

Fejes, 2015; Potter, 2012; Winther Jörgensen & Philips, 2000), blir världen så som vi talar om 

den. Språket är på så sätt en styrande faktor. (Bolander & Fejes, 2015). Att det är just 

begreppen Visa, Aktivitet, Verksamhet, Förmåga, Handledning, Värderingar, Kommunicera, 

Planera och Styrdokument styr in på detta. Och kanske också bort från Undervisning, Omsorg 

och Faktakunskaper, som är exempel på ord som inte finns med. Ingenstans finns heller de 

vardagsnära ord som i enkäten framkommer som en självklar del av yrket så som att beställa 

varor, lägga scheman, ringa vikarier. (se 8.3 som är bearbetning och analys av enkäten). 

De kursiverade orden i tabellen är de som dokumenten och samtalen har gemensamt. I både 

policydokumenten och i samtalen talas om att Visa, vikten av Kommunikation, att det som 

förskolläraren/studenten gör är Aktiviteter som en del i förskolans Verksamhet samt att 

Planera för detta. Här följer en bearbetning av samtalen som visar på det som inte kan 

utryckas i enstaka ord.  
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8.2. Bearbetning och analys av samtalen 
Detta stycke svarar på en av frågeställningarna i syftet: På vilka sätt framkommer diskurser i 

samtal mellan student och handledare under VFU?  

Transkription är ett sätt att i grafisk form presentera inspelat tal. Det kräver en viss 

omarbetning av skrift för att matcha talat språk eftersom skriftspråket inte täcker in alla ljud i 

tal. (Lindström, 2008). Det behöver också göras en anpassning av skriftspråket för att få med 

och kunna återge andra delar som pauser, hmm, oh eller eh. (Norrby, 1996) När tal återgivs 

här är det utifrån några av de konventioner som presenteras av Tholander och Cekaite (2015).   

8.2.1. Teckenförklaring för transkriberad text 
Tabell 2 

 

Ord Betonat ord eller stavelse [ Samtidigt 

överlappande tal 

ORD Högljutt tal (1.0) Längd på tystnad i 

sekunder  

o:rd Utdraget ljud; ju fler 

kolon desto längre 

(.) Mikropaus, 0,4 

sekunder eller mindre 

or- abrupt avbrott av tal ((ler)) Beskrivning av 

ytterligare relevant 

information 

”ord” Rapporterat/återgivet 

tal/text 

  

Några transkriptionskonventioner inom konversationsanalys som används i denna 

text (Tholander & Cekaite, 2015, p. 198) 

Alla inspelningar har transkriberats ord för ord av mig själv. Det föregicks av flera 

genomlyssningar. Detta för att använda ett deltagarperspektiv, som beskrivs i metoddelen. Jag 

har själv förökt att avhålla mig från att tolka utan har istället använd mig av hur den andre 

samtalaren verkar tolka och förstå vad som sagts (Tholander & Cekaite, 2015). I skriven form 

har sedan transkriberingarna bearbetats genom att texten markerats där olika teman gått att se. 

Huvudgruppen är praktiskt eller vardagligt tal som upptar cirka sju tiondelar. Sedan kommer 

en gruppering bestående av tal som har ett fokus på didaktik, pedagogik och 

förskolläraruppdraget på ett mer kärnfullt sätt. Detta är ungefär en eller som mest två tiondelar 

av samtalet. Andra passager i samtalen som sticker ut är delar då studenten och handledaren 

pratar om lärosätet, hur vissa saker skrattas bort eller hur ord som verkar uppfattas som icke 

vardagliga och besvärande viftas undan eller lämnas okommenterade. Exempel på dessa ges 

nedan.  

I en mer övergripande analys av samtalen blir det i text tydligt hur samtalet förs fram som en 

dans med växlingar mellan vem som för, vilken dans det ska vara och i vilken takt. Båda i 

samtalet stämmer av hur ord och åsikter kan föras fram, väntar in, anpassar sig och verkar 

vara överens om innehållet i samtalet även då det knappt används några ord alls.  Det är också 

en tydlig progression i hur studenten och handledaren samtalar vid första tillfället och vid det 



47 

 

sista. Försiktigheten i hur de känner av varandra minskar och dialogen blir mer kärnfull och 

mindre utrymme ges till hm:anden och att staka sig.  

I det första samtalet går mycket tid åt att bestämma praktiska saker kring VFU:n. Hur man ska 

logga in på olika ställen, vilken text som ska skrivas var och hur schemat ska se ut. Bortom 

det övervägande talet om här-och-nu går det att se vissa teman i samtalen: Redan tidigt 

hamnar studenten i ett läge som representant för lärosätet, istället för tvärt om; att handledaren 

i egenskap av lärarutbildare på fältet ger röst för lärosätets intentioner med utbildningen. Ett 

annat tema är att studenten och handledaren samtalar som om de är på en sida och lärosätet på 

en andra sida, där studenten och handledaren ska försöka begripa vad det är lärosätet vill. Här 

följer utdrag ur samtal för att exemplifiera detta. Överst står vilket samtal i ordningen detta är 

taget ur samt hur lång tid in i samtalet som brottstycker är från. H står för handledaren och S 

står för studenten (övrig teckenförklaring i tabell 2). 

Samtal 1 Tid in i samtalet: 4.30 

((skriver ut ett papper och tar det ur skrivaren)) 

H: Så där har vi det ((harklar sig) (1.0) därför det är också det att (1.0) det kan hänga i 

ihop me::d (1.0)  e:::h .. vad har du för förväntningar sen vi får titta på vad det finns 

för verksamhetsmöjligheter och sen vi kanske får göra en till verksamhetsplan sen- 

(1.0) 

H: vi tittar lite på förväntade studieresultat (4.0)  

H: det här har vi tittat på förut lite innan tvåan slutade ju (1.0) kommer du ihåg (.) 

S: a då tittade vi lite  

H: ((ohörbart eftersom skrivaren går)) [nyfike- 

S: ja:: vad som gällde ja 

H: vad som kommer att gälla-  

S: [mm 

H: eh:::: ”förväntas studenten kunna” ((handledaren läser upp ett kursmål från 

pappret)) (1.0) Så de e rätt så mycket 

S: ja för det ingår ju i det här projektet sen ju 

H: ja just det… men det är ju under handledning allt det här 

S: ja de –  

H: [eller hur 

S: är ju det (.) det blir så dubbelt eftersom det också är det här andra som ska in den 

andra kursen som är här nu och då står det ju ingenting om att du ska stödja e::: mig i 

det. (1.0) utan det är väl mer att man ska testa sig fram kan jag tänka mig  

H: [mm mm  

H: Men hur hur känner du där (1.0) vad har du för tankar där hur känner du dig för det 

här och sen för projektet 

S: (2.0) asså e::h (.) jag känner väl så att precis som hon sa igår också att man kan ju 

inte bestämma sig i förtid här nu om man nu ska tänka lite att man ska plocka upp ett 

intresse och även så ska man ju kolla lite vad ni redan gör (.) plus att du får ju välja 

inom vilket område så du behöver ju inte ha alla tre  

H: [nä just det  

S: utan det måste va nån av dom då 

H: nån av dom då ja 

S: nä (1.0) jag vill väl inte ha hållbar utveckling det har jag väl bestämt mig för att  

H: hmm mm okej  

 

Tillsammans försöker studenten och handledaren bena ut vad som gäller på studentens VFU. 

Studenten är bärare av informationen och lärosätets intention för representeras av ”som hon sa 

igår”, vilket syftar på att studenten och handledaren gemensamt varit på en inledande träff på 
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lärosätet. Här framträder den mäklande roll som studenten tar i förhållande till handledaren 

som beskrivs av Aili och Nilsson (2013) i kapitel 4.4. 

I dialogen ovan formulerar sig båda samtalarna på ett subtilt sätt, men efterhand när samtalet 

blir mer kärnfullt och direkt framstår detta tydligare. Framförallt från studenten, men 

handledaren håller med. Det är tydligt att uppgifterna från lärosätet som ska göras på VFU 

framstår som hinder och att det är ”knöligt” att förstå hur det ska komma in i förskolans 

verksamhet på ett bra sätt. I kapitel 4.2 ges flera exempel på att det är problematiskt att föra in 

teoretiska uppgifter i den praktiska delen (Nordänger & Lindqvist, 2012; Lauvås & Handal 

2014; Hegender 2010). Bland annat för att praktik och teori fungerar dåligt som dikotomier 

och för att växelverkan mellan dessa är komplex.  

Dessa något prekära situationer, då studenten intar en medlande roll, när uppgifter från 

lärosätet ska förstås och när lärosätets intentioner hålls på avstånd finns oftast med på ett 

knappt märkbart sätt, men ibland mycket tydligt. Här följer ett exempel när detta uttrycks 

tydligt. Handledaren håller först med studenten i denna åsikt, men landar till slut i att inta en 

något motsatt mening.  

Samtal 3 Tid in i samtalet: 24.00 minuter 

((Handledaren läser upp text ur VFU-manualen)) ((båda skrattar lite)) 

H: ja (.) det är ju den didaktiska eh:::::- 

S: [jamenprecis ((skrattar till)) 

H: -sidan som du skulle e:::: som vi skulle fördjupa oss i 

S: ((läser)) ”visar vilja och förmåga att ((ohörbar)) ämnesdidaktiskt kunnande 

((ohörbart)) arbeta med ((ohörbart)) eller givna modeller” 

H: mm (5.0)  

H: och det (.) det uppnår du >eller hur< om vi ska prata sådär därför att (1.0) du har 

ju både vilja och förmåga 

S: jemenprecis 

H: och sen e::: du är med mig du är med oss så du har redan sett en hel del[ 

S: [mm mm jamenprecis  

S: ((läser upp resten av texten)) ”så det blir begripligt för barnen” 

((Skratt från båda)) 

S: ja det får vi ju se 

H: ja (1.0) men de e::: de äum som (.) en evig fråga kan man säga  

S: vasadu? 

H: det är en evig fråga  

S: ja så är det ju 

- 

(hoppar fram 15 sekunder i inspelningen)  

- 

H: då kommer vi till det här (1.0) om vilka mål som styr verksamheten [ 

S:[ asså jag har inte liksom  

H: ”mål och ta del av olika kriterier (1.0) se tecken på (1.0) beskriva tecken på barns 

eller elevers lärande […] ta del av olika kriterier och reflektera över deras innebörd 

vid bedömning” 

((lång tystnad)) 

S: ((läser själv slutet på texten)) ta del av olika krite- 

((tystnad)) 

H: mm (.) jag tror att det kanske riktar sig mera till skolan (1.0) just den här 

S: ((andas ut hårt))  asså e:::: saken är ju den att den är ju även för lärare ((skratt)) att 

asså dom måste skriva om den här för den här ä:::::  

H: ja 

H: e:: liksom bedömn- (1.0) asså eh::: 
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H: mm mm   

S: de e inte bedöm- asså  

H: näe mm mm  

S: visa förmåga att tolka .. asså där kan man ju liksom absolut 

H: mm 

S: ”tillämpa dom utvärderings och bedömningskrite”-… asså NÄE  Det har (2.0) det 

är inte VI 

H: det är skolvärld 

S:  (1.0)  näe jag skulle inte säja att (.) ”som gäller för ämnet kursen eller” VA asså 

eh::: ”förbättra arbetssätt och resultat” näe va asså näe  

H: näe  

S: nämen asså va 

H: det är en del av- 

S: dom kommer ju att skriva om den här och det är väl tur det  

H: mm mm  

S: asså jag tycker inte att man ska använda sig av sånt här om det inte är (.) e::: 

H: relevant 

S: näe asså jag tycker inte det  

H: men samtidigt … det är det här som vi kommer titta på sen  

S: mm 

H: när jag ska bedöma dig- 

S: ((läser högt ur texten)) 

((Samtalet byter riktning)) 

Dialogen ovan är från den senare delen av VFU:n och kanske är det så att studenten vågar 

positionera sig starkt i den här frågan. Redan inledningsvist blir det lite gemensamt skratt när 

text med ord som ligger långt från hur samtalet annars förs, ska läsas. Sedan opponerar sig 

studenten mycket starkt mot ordet bedömning.  Det är också ett exempel på diskursen i 

förskolan. I blicken på barnet är bedömning inte tänkbart och upplevs som ett hotande ord. 

Det går att dra paralleller till hur Tullgren (2004) skriver fram att den lek som pedagogerna 

kallar fri egentligen är mycket reglerad. Men reglering är gissningsvist inte heller ett ord som 

skulle användas. Det blir i Foucaults governmentality-begrepp och syn på diskurs, ett ord som 

inte får någon giltighet, det blir inte en del av en överenskommen verklighet. Den emfas som 

läggs bakom motståndet till ordet ger nästan en bild av ett hot. Även om barn i förskolan 

kanske bedöms eller styrs, så finns inte ordet där.  

Det är ett genomgående fenomen att ord som skiljer sig från det vardagliga, det språk som har 

en pedagogisk och didaktisk högtidsdräkt, påverkar samtalet. Många av de ord som lärosätet 

för med sig in i VFU:n via dokumenten och via studenten bäddas in i hmm:anden och ord som 

gör orden mindre utmanande: 

”det är det här med ledarskap då” 

”ska vi prata lite om det där” 

”ska vi titta lite på det här med läroplanen” 

”jag har skrivit lite” 

I samtalet ovan om ordet bedömning väljer både handledaren och studenten att hantera detta 

genom att skratta till och byta samtalsämne. Samma sak sker med begreppet färdiga 

planeringar: 

Samtal 3 Tid in i samtalet 29.50 

 

H: men om vi tittar här då ((läser)) ”arbeta utifrån färdiga planeringar eller annat 

anvisat material” e:::: (2.0) men det är (1.0) e:::: det är lite så  e::::  
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S: [mmm 

H: att  e::: vi jobbar inte utifrån planeringar (1.0) färdiga planeringar 

S: det var ju det (.)  som man inte heller (.) som vi inte heller skulle göra (1.0) jag 

ska ju inte heller jobb-  eller (1.0) det är klart att jag ska ha min planering men  jag 

måste kunna bryta på min egen planering  

H: men skulle det bli så fel då att använda färdiga planeringar (1.0) är det inte det vi 

gör ändå när vi tillexempel letar på internet att vi använder andras planeringar att vi 

tar andras erfarenheter (2.0) men att man bryter ner det och tar det man vill ta 

S: mm mm amenprecis (3.0) 

H: (4.0) 

H: och det här då ((byter riktning på samtalet genom att läsa upp annan text))  

Återigen syns en förhandling om besvärliga begrepp. I exemplet ovan tar båda parter ställning 

för en viss sak, som handledaren sedan går in och justerar. Här är det orden färdiga 

planeringar och anvisat material som skaver. Handledaren presenterar ett alternativt sätt att 

fylla begreppen med ett mer vardagligt innehåll, kanske för att göra det till sitt eget eller för 

att göra det begripligt. Studenten håller genast med, men en långa tystnaden som följer och att 

samtalet byter fokus kan tolkas som att det är besvärligt ändå. Detta återkommer även väldigt 

tydligt i samband med ordet fakta. De ord som är vanligt förekommande i dokumenten dyker 

sällan upp i det naturliga talet i samtalet. Samtalet ger exempel på Foucault beskrivning av 

diskurs: ”The limits and forms of the sayable” [sic.] (Foucault, 1991, p. 59) (se kapitel 5.2.).  

Samtal 1 Tid in i samtalet: 19.30 minuter 

 

((samtalet rör hur ett projekt kring (dagg-)maskar ska planeras))  

S: det är väl mest att jag känner att nu får jag välja liksom e:: 

H: ja (.) 

S: så att jag kan börja fundera plus att jag (.) asså (.) läsa in mig på fak- (1.0) asså så 

att jag har kunskap om- 

H: maskkunskap ((högt skratt)) 

S: ((skratt)) ja maskkunskap a:: så (.) så att det är väl mest det att nu måste jag välja 

sen får man väl börja spåna i vad jag kan tänkas göra liksom och sen kan man ju 

göra nånting å så kan man ju se om de e nånting så där hoppar vidare så- 

 

Samtal 1 Tid in i samtalet 32.15 

 

S: e:: så att liten teknikbit kommer dom att få ((skratt)) också i sitt mask- .. e::  mask 

(.) projekt  

H: maskprojket- 

H: jag undrar om jag inte skulle (1.0) e:: (.) nu har jag inte det (.) jag tänker på appar 

>maskappar< om det finns nåt liknande men det skulle man kunna undersöka  

S: [mm mm  

H: det finns om dju:::r  (.) e:: (.)  det finns om trä::::d  

S: a-aa asså (.) vad är maskens uppgi- asså vad (.) vad jobbar masken med (1.0) det 

finns hur mycket som helst  

H: lite fakta eller hur 

S: ja och det behöver ju inte vara fakta så (1.0) att liksom (.) ja (1.0) man ju kan bara 

ge liksom nåt så och sen (1.0) jag känner ju också att man får väl se vad det är som 

sker ä::: (.)  annars blir det ju så att man gör det som man inte faktiskt ska göra att 

man har planerat start mål så  

Båda skrattar när ordet fakta kommer på tal. Kanske uppfattas ordet av båda som en 

orimlighet, utan giltighet i diskursen. I det återgivna samtalet ovan om begreppet bedömning 

uttrycks det tydligt. ”Det är inte VI, det är skolan”. Det är också en del av den diskurs där 

förskolan definieras utifrån vad den inte är. Tidigare i uppsatsen är det skrivet om hur Mills 
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(2004) skildrar diskurs på det sättet, att det behövs något att mäta sig mot. Ett dem för att 

skapa ett vi.  

Som en sammanfattande analys är de i lärosätets policydokument vanligt förekommande 

begreppen frånvarande i samtalen, inbäddade i omsvep eller förminskande ordalag. Vissa ord 

väcker starka känslor. Däremot är det vardagliga närvarande. Det ligger nära till hands att se 

på VFU så som den beskrivs av Handal och Lauvås (2014) (se 4.2.1.) som spelande en stor 

roll i en yrkessocialisation men att handledningen, som Hegender (2010) beskriver, i liten 

utsträckning kännetecknas av vetenskaplig forskningsgrundad kunskap (se 3.4), men kanske 

ändå en nog så trevlig samvaro (Hammarström-Lewenhagen, 2006) (se 3.5). 

8.3. Bearbetning och analys av enkäten 
Detta stycke svarar på den sista frågeställningen i syftet: På vilka sätt framkommer diskurser i 

förväntningar på kommande förskollärare hos VFU-handledare?   

I den första delen av enkäten hade informanterna att ta ställning till åtta påståenden. 

Påståendena var formulerade och valda utifrån de uttryck som förekommer i de matriser som 

utgör ett underlag för studenternas professionsutveckling vid samma lärosäte. Urvalet skedde 

också efter informella samtal med handledare som tar emot studenter från lärosätet för att 

finna reda i vilka begrepp som kunde vara aktuella.  

Informanterna, 19 till antalet (N=19), hade att ta ställning till om de ansåg att det är mycket 

viktigt att en blivande förskollärare är/har/gör x utifrån parametrarna: instämmer helt, 

instämmer delvis, instämmer lite, instämmer inte. Dessa parametrar var utplacerade på en 

Likertskala med instämmer helt längst till vänster, instämmer inte längst till höger och 

instämmer delvis strax vänster om mitten och instämmer lite strax höger om mitten. Inget 

alternativ fanns på exakta mitten (se bilaga 5). Informanterna uppmanades markera med ett x 

på linjen där kryssets närhet till instämmer helt till instämmer inte visade i vilken utsträckning 

informanterna höll med om påståendet. Informanterna var fria att kryssa i längs hela linjen 

och göra sin bedömning med en glidning mellan parametrarna. Detta gavs som muntlig 

information till hela gruppen samtidigt.    

Dessa påståenden hade informanterna att ta ställning till:  

Det är mycket viktigt att en blivande förskollärare…  

a)  är reflekterande och analytisk 

b)  är en god omsorgsgivare 

c)  är teoretiskt kunnig 

d)  leder undervisningen och är didaktiskt skicklig 

e)  har tydligt fokus på verksamhetsutveckling 

f)  är kommunikativ och relationellt kompetent 

g)  har goda kunskaper i läroplansteori och förskolans roll i samhället 

h)  äger goda ämneskunskaper  

Ingen av påståenden resulterade i instämmer inte. Endast en person, på en parameter, svarade 

instämmer lite. Resterande svar pendlade mellan instämmer helt och instämmer delvis. Skalan 
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har bearbetats till en sjugradig skala där 7 motsvarar instämmer helt och 1 motsvarar 

instämmer inte. Se tabell 3 nedan för fördelning av svaren.  

Fördelning av svar i enkäten 1-7 
Tabell 3 

                                                                      instämmer helt, instämmer delvis, instämmer lite, instämmer inte 

(N=19) 7 6 5 4 3 2 1 

a) är reflekterande och analytisk  17 1 1     

b) är en god omsorgsgivare 15 1 3     

c) är teoretiskt kunnig 8 1 9 1    

d) leder undervisningen och är 

didaktiskt skicklig 

16 1 2     

e) har tydligt fokus på 

verksamhetsutveckling 

12 2 5     

f) är kommunikativ och 

relationellt kompetent 

16 2 1     

g) har goda kunskaper i 

läroplansteori och förskolans roll 

i samhället 

11 1 7     

h) äger goda ämneskunskaper 6 1 10 1 1   

 

Resultat på individnivå: Om en person markerat instämmer helt på alla påståendena blir 

summan 56, det vill säga; högsta möjliga värde på individnivå är 56. Tre personer har 

markerat så. Den lägsta nivån hos de som svarat på enkäten var 46. Två personer har markerat 

så. Medelvärdet på individnivå är 50,94, typvärdet på individnivå är 50 och 54 och slutligen, 

meridianvärdet på individnivå är 50.  

 

Resultat på påståendenivå: Högsta möjliga värde per påstående det vill säga om alla 

informanter instämmer helt på påståendet är 133. Högsta faktiska medelvärdet är 6,84 och 

lägsta faktiska medelvärdet är 5,52 

 

Totalt värde per påstående i enkäten   
Tabell 4 

 totalt 

(max 133)  

medel 

(max 7,0) 

a) är reflekterande och analytisk  130 6,84 

b) är en god omsorgsgivare 126 6,63 

c) är teoretiskt kunnig 113 5,94 

d) leder undervisningen och är 

didaktiskt skicklig 

128 6,73 

e) har tydligt fokus på 121 6,63 
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verksamhetsutveckling 

f) är kommunikativ och 

relationellt kompetent 

129 6,78 

g) har goda kunskaper i 

läroplansteori och förskolans roll 

i samhället 

120 6,31 

h) äger goda ämneskunskaper 105 5,52 

 

Syftet var att göra en avstämning av de begrepp som är vanligt förekommande i de texter som 

studenterna möter. Med risk för att bara få svar som håller med om de påståenden som ställs 

upp gavs respondenterna också utrymme att skriva ett vidare och personligt format svar 

utifrån två mer öppna frågor. Jag är medveten om att de fasta påståendena är normativa i sin 

utformning och egentligen gav ett smalt utrymme att utrycka en motsatt (eller egen) åsikt. 

Syftet i denna del var som sagt att göra en avstämning av hur redan befintliga begrepp 

uppfattas, inte att få in nya.  

Viktigast (högst värde) som egenskap/förmåga hos blivande förskollärare, av dessa 

påståenden, är att vara reflekterande och analytisk samt att vara kommunikativ och relationellt 

kompetent (siffror i fet stil ovan). Det är en mycket lite skillnad mellan de olika påståendena; 

de flesta har svarat i närheten av instämmer helt samt instämmer delvis. Det är påståendet 

äger goda ämneskunskaper som skiljer sig något ur mängden genom att vara det påstående 

där lägst antal informanter angett instämmer helt, att det fått flest 5:or samt är det enda 

påståendet med svar på både parametrarna 4 och 3.   

Resultaten hakar i analysen av policydokumenten och samtalen, men på lite olika sätt. Att 

vara inläst på fakta i ett ämne är något som inte värderas så högt, varken i samtalen eller i 

enkäten. Medan det är stort fokus på kommunikation och relation i samtalet och även i 

enkäten. Att reflektion, analysförmåga, undervisning och didaktisk skicklighet värderas så 

högt känns inte igen i samtalen men kan däremot tydligare härledas till uttryck och språk i 

policydokumenten.  

Enkätens andra del bestod av två öppna frågor där deltagarna kunde skriva mer fritt. Den 

första av de två öppna frågorna var formulerad på detta sätt:  

Flera studier visar att lärarstudenter känner sig otillräckligt förberedda när det går ut 

i yrkeslivet, sämre förberedda än t.ex. sjuksköterskor som har ett liknande VFU-

system i utbildningen. Det kallas ibland för ”praxischock” och upplevs som ett glapp 

mellan den teoretiska utbildningen och den faktiska yrkesrollen. Skriv kort om dina 

tankar. Varför? Orsak? Åtgärd? Stämmer detta med dina egna erfarenheter?  

(i denna uppsats används ordet praktikchock) 

Ambitionen i denna fråga var att testa detta påstående mot uppfattningen hos handledare. Var 

detta något som informanterna kunde se i sitt eget uppdrag som handledare?  

Elva av nitton respondenter svarar uttryckligen att de känner igen detta och ej förvånad över 

att denna praktikchock finns. En enda svarar att denne inte känner igen detta. Här följer ett 

antal meningar som används för att beskrivningar påståendena och frågorna:  
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Yrket kräver stort ansvar. En förskollärare har många kringuppgifter utöver det som 

lärs ut och testas i utbildningen. För mycket teori och för kort VFU. Utbildningen 

borde utgå från praktiken, inte tvärt om. Kompetens fås genom erfarenhet, inte 

genom en utbildning. Goda teoretiska kunskaper men studenterna saknar kunskap 

om barn och omsorg. VFU är för tillrättalagt och för lätt. Studenterna har svaga 

ledaregenskaper vilket sätter barnet som ledare. Det är svårt att sätta ord på en 

förskollärares arbete och förmedla det.  

Störst enighet finns kring att kompetens kommer genom erfarenhet och inte kan fås genom 

studier, utbildningen innehåller för mycket teori och för lite praktik samt att 

förskollärarutbildningens VFU är för lätt och tillrättalagt. Dessa uttalanden kan kopplas ihop 

med de kategorier av handledarroller som Clarke et al. (2000) beskriver. Att vara gatekeepers 

of the Profession innebär att slå vakt om yrkesprofessionen och vara ansvarig för 

lämplighetsbedömning. De svarar i stor utsträckning att det är praktiken som borde vara 

överordnad teorin. Dessa utbildade förskollärare, som även gått handledarutbildning svarar - 

på den låsta delen av enkäten - i samklang med policydokumenten. Men i mer fria ordalag 

beskrivs utbildning som en formell sak; kompetens är något som fås genom erfarenhet.   

Den andra öppna frågan var ett sätt att komplettera de slutna påståendena i den händelse de 

skulle få respons i den nedre delen av skalan.  Här kunde deltagarna själva ge uttryck för vad 

de ansåg viktigt för en blivande förskollärare. Följande uppmaningar och frågor hade 

deltagarna att utgå från:  

Med egna ord; Hur skulle du beskriva/hur beskriver du förskolläraryrket för en 

nybliven förskollärarstudent? Du kan skriva under rubriker som: Vanliga 

arbetsuppgifter – och ovanliga, Det viktigaste med yrket, Yrkesrollens 

överraskningar, Baksidor  

Ungefär 13 respondenter har beskrivit yrket med ord som omkringliggande uppgifter eller 

alla på förskolan förekommande uppgifter. Det kan vara att diska, laga mat, städa och hålla 

ordning, beställa varor, lägga scheman, ringa vikarier och få vardagen att funka.  

Nästa gruppering, cirka 11 personer, beskriver att yrket handlar om uppgifter som rör att 

planera och organisera och utvärdera verksamheten samt det närliggande att leda (11) 

arbetet. Det är både kollegor, verksamheten i stort barn och barns lärande som inkluderas i det 

som ska ledas.  

Andra beskrivningar av yrket och vad som behövs som kunskaper och egenskaper är social 

kompetens (8), att visa och ha genuin glädje, intresse och nyfikenhet (6), att vara utforskande 

och närvarande i barns lärande samt att vara omsorgsgivare (5). Det administrativa arbetet 

som ett uppdrag i sig nämns inte mer än av ett fåtal.  

I enkäten eftersöktes även beskrivningar av eventuella baksidor, men endast ett mycket 

begränsat antal beskrivningar av detta slag fanns med. Det är framförallt yttre faktorer, 

utanför den vardagliga praktiken som beskrivs. Stress och orimliga krav (5) samt stora 

barngrupper, dålig lön och låg status (4). 

Under rubriken ovanliga arbetsuppgifter inkom få svar. Dessa stack ut i sin tydlighet:  
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– Att vikariera som kock och laga 100 luncher.  

– Tid för reflektion och uppföljning. 

Som ett exempel på överraskningar i yrkesrollen vill jag lyfta fram:  

– Det oerhört starka bandet till vissa barn och familjer.  

För att återigen använda uppsatsen inledande rader vill jag också lyfta fram dessa båda citat 

från enkäten:  

– Att vara förskollärare är att ha ett väldigt kvalificerat uppdrag med väldigt dåliga 

förutsättningar för att uppfylla det.  

– Det är ett fantastiskt jobb. Jag skrattar varje dag! 

Resultatet från de öppna frågorna i enkäten ger en kompletterande bild i relation till enkätens 

första del, policydokumenten och samtalen. Här förekommer inte alls de ord som återfinns i 

enkätens första del. Ord som det dessutom råder stor enighet om som viktiga egenskaper att 

äga. Inte heller är orden i policydokumenten särskilt framträdande här. Uttrycken i denna del 

är mer närbesläktade med de ord som finns i samtalet mellan studenten och handledaren. Det 

mellanläge som Hegender (2010) beskriver framträder här (se kapitel 4.2) ”Lärarstudenter 

befinner sig i en gränszon mellan akademi och profession” (Hegender, 2010, p. 13). Å ena 

sidan i de fasta påståendena anses de mer akademiska orden som beskriver förskolläraryrket 

viktiga och mycket viktiga, å andra sidan är det de vardagliga lärdomarna och erfarenheterna 

som lyfts fram som betydelsefulla. Det som beskrivs av Hjort och Pramling (2014) (se kapitel 

4.2.1.), att det är en utmaning för fältet att bidra med en bredare diskurs samt motverka en 

ensidighet mellan olika intressen och perspektiv, framstår tydligt. Samt att ”[a]mbivalensen 

mellan forskningsgrundad och erfarenhetsbaserad kunskap utgör ett spänningsfält” (Hjort & 

Pramling, 2014, p. 3). Handledarna framstår i enkäten som balanserande i detta spänningsfält. 

De anpassar sitt språk både till praktikens och till lärosätets diskurs.  

Enkäten kan ses som den svagare länken i det empiriska materialet på grund av svårigheten i 

att konstruera enkäter som verkligen fångar det som avses. Enkäter är en komplicerad metod 

där påverkan på informanterna är stor.  Enkätens så kallade frifält framstår som bidragande 

med den stora vinsten och den låsta delen med påståenden att ta ställning till framstår som 

normativ med stor påverkan på respondenterna som följd. Även om frifältet som underlag 

genererade en bredd och djup visar enkätens båda delar något spännande i sig. Dock får 

enkäten fatt i den ovan nämnda anpassningen till olika språkdräkter. Den låsta delen framstår 

som normativ men visar samtidigt, i en mycket komprimerad form, på den anpassning mellan 

praktikens och lärosätets språk som är en del av det som nedan kommer att diskuteras som ett 

av resultaten.  

9. Resultatdiskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras vad som framkommit i uppsatsen.  

Inledningsvist lyfts studiens tillförlitlighet. Detta har en mer kärnfull beskrivning i kapitel 7.1. 

men får en kortare genomgång här:  



56 

 

Studien kan anses trovärdig då den tar hänsyn till de etiska riktlinjer som framhålls som 

gällande. Och det är en förhoppning att det som presenteras framstår som riktigt och kärnfullt. 

Studiens pålitlighet är hög. Alla mått och steg på vägen har redogjorts för att i bilagorna finns 

kompletterande information och studien har utförts i god tro men med insikten om att denna 

typ av forskning aldrig är objektiv. Överförbarhet är en fråga om huruvida resultaten kan föras 

över på andra kontexter. Det som föreligger här är en tämligen smal och kvalitativ studie utan 

ambition för stor överförbarhet. Jag vågar däremot tro att det som framkommer här mycket 

väl kan vara vägledande eller inspirerande för vidare forskning.  

9.1. Syfte och frågeställningar   
Det övergripande syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om förskollärarutbildningens 

VFU - som diskursiv praktik. På vilka sätt framkommer diskurser i 

– dokument om VFU som under utbildningen finns tillgängligt för förskollärarstudenten?  

– samtal mellan student och handledare under VFU?  

– förväntningar på kommande förskollärare hos VFU-handledare?   

Till syftet hör också att jämföra ovanstående punkter när det gäller likheter och skillnader.  

Intresset är inte riktat mot enskilda personers uttalanden eller mot enskilda lärosätens sätt att 

uttrycka sig i text utan mot VFU som en diskursiv praktik.  

9.2. Resultatdiskussion 
Syftets frågeställningar, om på vilka sätt diskurser framkommer i de olika delarna av det 

empiriska materialet; lärosätets dokument om VFU, samtal mellan student och handledare 

under VFU samt i förväntningar på kommande förskollärare hos VFU-handledare har skrivits 

fram i uppsatsen. En del av resultat har redan skrivits fram under de olika rubrikerna i kapitlet 

Bearbetning och analys. Genom detta tillsammans med uppsatsens övriga delar ger en bild av  

något som vi inte förut visste.  

I Bakgrund skrivs förskolan fram som institution och dess koppling till samhället i övrigt 

tydliggörs. Den starka handledningstraditionen som finns i förskolan, ges här också ett 

underlag. Här synliggörs de normer, regler, lagar och den kultur som omgärdar en yrkesgrupp 

samt exempel på hur den hur den statliga styrningen förhandlas fram över tid.  

Kapitlet Forskningsöversikt bygger på detta och ger en djupare bild av förskolan som 

institution och diskursiv praktik, främst genom ett strukturalistiskt perspektiv. Den 

kunskapsbild som skrivs fram är hur deltagare i förskolan styrs mot den ideala bilden av både 

barn och pedagoger. Samtidigt som det går att se att dessa ideal i lärarutbildningen pendlar.  

Konstant över tid framstår en önskan om en integrering mellan teori och praktik samt kraven 

på vetenskaplig grund och forskningsanknytning lärarutbildning och VFU och handledningen 

framstår som bryggan. Vi vet att förskolan som institution har starka band till det praktiknära, 

omsorgsfulla och uppfostrande och att det blir en utmaning i mötet med lärosätets teoretiska 

utbildning som står i vetenskaplig grund och forskningsanknytning. En utmaning som bildar 

ett spänningsfält, som studenten hamnar i under VFU.  
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Denna uppsats hoppas ha kunnat uttala sig något om hur detta spänningsfält kan se ut och 

exemplifiera hur en liten del av den styrning som pågår under en professionsutbildning 

kommer till uttryck. Forskningsöversikten skriver fram att en anpassning sker, att det finns 

tydliga diskursiva uttryck på olika sätt och i olika sammanhang; till exempel i studenternas 

egna texter (Sjöberg, 2011), i samtalen mellan handledare och student (Hjort & Pramling, 

2014) och i hur handledare handleder (Timperley, 2001) och positionerar sig i sin roll som 

lärarutbildare på fältet (Clarke, et al., 2012). Det som saknas är en tydlig bild av själva 

skeendet och en bredare bild av hur flera faktorer samverkar i denna styrning. Det har denna 

uppsats förhoppningsvist pekat på.  

Resultat 
Det som framkommer är att de policydokument som är knutna till förskollärarutbildningens 

verksamhetsförlagda del skriver fram en förskollärare med en tydlig repertoar av egenskaper. 

Hen har hela verksamheten i fokus, äger ett ämneskunnande, är reflekterande, analytisk och 

har en vetenskaplig grund i sin undervisning, har en kommunikativ förmåga och en hög social 

kompetens. Enkätens strukturerade frågor som handledare besvarat faller in i den diskursen 

och bekräftar dessa egenskaper, inte bara som önskvärda, utan dessutom som mycket viktiga. 

Men när handledare uttrycker sig fritt i den mer öppna delen av enkäten är det andra 

egenskaper som framstår som eftersträvansvärda. Då liknar beskrivningarna mer den diskurs 

som framkommer i samtalen mellan student och handledare. De samtal som analyserats går 

ännu längre bort från texternas språk och har i stort sett enbart ett vardagligt tal där 

policydokumentens framträdande ord nästan inte går att säga eller inte äger någon giltighet. 

Samtalen rör praktiska vardagsbestyr och handledare och student positionerar sig som ett 

gemensamt team med studenten som budbärare av lärosätets intentioner med utbildningen. 

Handledaren framstår som en autonom lärarutbildare med liten personlig koppling till 

lärosätet.  

Resultaten visar på ett tydligt släktskap i relation till tidigare forskning. Den beskrivning som 

ges av förskolans professionaliseringskamp (Halldén, 2009;2007) ser ut att fortgå. Den 

spänning mellan pedagogiska och sociala uppgifter som beskrivs (Folke-Fichtelius, 2008), 

och som också kallas för en professionaliseringskamp, kan kännas igen. I denna uppsats kan 

detta förstås och beskrivas med diskursbegreppet samt styrning/governmentality.  

I en diskurs sker ständiga förhandlingar om innehåll och begrepp och begreppens giltighet. 

Professionaliseringskampen är diskursiv praktik och sådana är i rörelse. Trögheten i detta går 

att förstå genom att se på förskolan som institution. Bearbetningen och analysen av empirin 

ger en bild av de faktorer som spelar in och påverkar den diskursiva praktiken. Här blir även 

det spänningsfält, den professionaliseringskamp och den komplexitet kring yrket som skrivs 

fram i annan forskning, synlig. Styrningen som framträder är inte uttalat repressiv eller tydlig 

utan sker genom en subtil anpassning. Exempel på detta är när handledaren studenten faller in 

i varandras tal och delar åsikter som i relation till policydokumenten kan framstå som närapå 

motstridigt och eventuella motsättningar mo den gemensamma föreställningen framförs på ett 

försiktigt vis. Till exempel genom ett motstridigt ”men kanske är det ju det vi gör ändå” för 

att sedan byta riktning på samtalet. Ett annat exempel är hur handledarna då de besvarar 
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enkäten anpassar sig efter enkätens normativa uppbyggnad men uttrycker sig på andra sätt i 

sina frisvar.  

De resultat som kan ses i enkäten uppvisar en pendling mellan teori och praktik. Å ena sidan 

instämmer handledarna/lärarna i det som kan sägas vara uttryckt med lärarutbildningens 

språk, det vill säga de fasta påståendena som de hade att ta ställning till. Å andra sidan 

använder de det språk som mer kännetecknar förskolans diskurs i praktiken när de uttrycker 

sig fritt. Något som också kommer till uttryck, både i enkäten och i samtalen är uppfattningen 

om institutionell kompetens (Selander, 2015), det vill säga kompetens som delas av andra 

inom samma yrke, har ett fokus på praktiskt kunnande. Ett praktiskt yrkeskunnande kan vara 

svårt att konkretisera, och därmed riskerar det att osynliggöras. Det påstås att den kontextuella 

och komplexa kunskap som är signifikant för läraryrket, har svårt att verbaliseras eller få ett 

gemensamt fackspråk (Nordänger & Lindqvist, 2012) vilket skulle kunna vara vad som 

kommer till uttryck i samtalen och i enkätens öppna del.  

Vardagsprat 

Hjort och Pramling (2014) visar att det förefaller vara en utmaning för fältet att bidra med en 

bredare diskurs och kunnande och motverka en ensidighet mellan olika intressen och 

perspektiv. En ensidighet i lärarutbildningens sätt att utrycka yrkesrollen och en ensidighet 

hur praktiken uttrycker sig. Kanske kan dessa komplettera varandra om båda sätten kan 

synliggöras och vinna legitimitet. Men det behövs en medvetenhet om detta för att det ska bli 

synligt och utvecklingsbart.  

Denna studie bekräftar delar av det som skrivits fram i forskningsöversikten; att integreringen 

av praktiska och teoretiska kunskaper är problematisk (Hegender, 2010; Hejzlar, et al., 2015), 

att handledning av lärarstudenter i VFU i liten utsträckning kännetecknas av vetenskaplig 

forskningsgrundad kunskap (Hegender, 2010) samt att handledaren hemfaller åt frågor som 

vad och hur än åt ett mer kreativt varför i feedbacksamtal (Clarke, et al., 2012) 

Citatet från tidigare kapitel ger en beskrivning av vad det är som sker i samtalet: 

”För det första [sker det] genom att man utifrån förut existerande lingvistiska 

resurser aktivt skapar utsagor. För det andra i meningen att man hela tiden aktivt 

arbetar med selektionen av dessa resurser. […] För det tredje genom att den valda 

konstruktionen har konsekvenser.” 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, p. 465) 

Ovanstående kan förstås på följande sätt: det språk som används för att beskriva något 

använder tillgängliga begrepp, men eftersom språken är nära nog oändligt görs ett urval av 

begrepp för att göra en utsaga. Denna selektion varierar efter sammanhang eftersom valet av 

begrepp får följder. Att i ett praktiknära sammanhang, som i denna studies samtal, prata om 

till exempel bedömning av barn, får konsekvenser. Det framstår som att ord, vars innebörd 

och valör inte är färdigförhandlat inom diskursen, äger liten giltighet. Det som händer när ord 

från en diskurs kommer in en annan, är att samtalet tycks byta riktning eller att ordet skojas 

bort.  

Handledning 
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En aspekt är att handledning av lärarstudenter har ett begränsat inslag som kännetecknas av 

ett vetenskapligt förhållningssätt eller ett forskningsgrundat förhållningssätt, men att 

handledarens utbildning och kunskaper om detta är viktig. I beforskade mentoring 

conversations, (Timperley, 2001) går samtalet mellan student och handledare från att handla 

om här och nu frågor av omedelbar och eller praktisk art efter handledarutbildning till att 

ställa mer utvecklande och utmanande frågor. I denna aspekt har den här studien inget att 

tillägga, eftersom alla deltagande handledare hade handledarutbildning. Detta kan emellertid 

vara en intressant aspekt att fördjupa.  Jag tror att en medvetenhet om hur VFU, samtalen i 

VFU kan gynna denna variation istället för att reproducera yrkesrollen är ett sätt att höja 

kvaliteten i VFU och i förskollärarutbildningen.  

Det framträder också att verksamhetsförlagd utbildning ger handledaren en unik chans att 

rusta och socialisera studenten in i ett krävande yrke. Denna unika chans kan mycket väl 

omskrivas som styrning. Den styrning som i uppsatsen beskrivs av Tullgren (reglering av 

barns fria lek) ger även en bild av reglering av förskollärarrolle, en pastoral styrning. En 

styrning så som den beskrivs i governmentality-begreppet och då framförallt i det som 

benämns självstyrande. Anpassningen är påtaglig, men samtidigt frivillig.    

Studenten anpassar sig snabbt till verksamhetens språk. Det språk hos studenterna som av 

Sjöberg (2011 b.) nära nog beskrivs som en språklig kanon i linje med språket i denna studies 

policydokument försvinner i handledarsamtalet. Det blir ett vardagligt språk. På samma sätt 

anpassar sig handledaren till lärosätets språk i de slutna påståendena i enkäten. Det sker inte 

med tvång. Det gå ut på att använda den fria viljan till att välja att frivilligt anpassa sig och 

låta sig styras.  

Även om förskolan, inklusive utbildningen till förskollärare skulle kunna ses som delar av en 

och samma institution och diskurs är det i resultatet av empirin ändå tydligt divergerande 

diskurser i policydokumenten, samtalen och enkäten. Det ser ut att vara uppdelat i 

verksamhetens språk och i lärosätets språk. De handledare som just gått klart sin 

handledarutbildning på lärosätet och är deltagare i enkäten, anpassar sig till lärosätets språk 

när de svarar på enkätens fasta påståenden. Däremot utrycker sig på ett annat språk när de 

skriver och berättar mer fritt. Detta kan förstås genom Foucaults beskrivning om styrningen 

som allestädes närvarande, just för att den finns i våra egna sociala praktiker. Anpassningarna 

i hur deltagarna uttrycker sig är en effekt av en styrning som är inbyggd i diskurserna. Och det 

ser här ut som om deltagarna på olika sätt kan växla mellan olika diskurser tämligen 

omedelbart. 

Den undervisande pedagogen i förskolan tar plats i den nya skollagen (SFS 2010:800) där det 

tydligt formuleras att förskolan undervisar. I samtalen och i enkätens öppna del går det att ana 

att detta synsätt ännu inte nått ut som en diskursiv praktik. Den rådande diskursen, som 

tidigare haft sin tyngd i ett omsorgsgivande, och numera framförallt på det kompetenta barnet 

har inte fullt omfamnat undervisningsbegreppet där även ord som bedömning och 

faktakunskap kan sägas höra hemma.  På samma sätt som Halldén beskriver det 

omsorgskrävande barnet som ett hot mot diskursen om det kompetenta barnet så blir Den 

undervisande pedagogen ett hot mot diskursen om att förskolan är inte-skola, i 
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överensstämmelse med det sätt som Mills (2004) beskriver diskurs, att det behöver ha något 

att mätas mot och definieras utifrån vad det inte är i lika stor utsträckning som av vad det är 

(Mills, 2004). 

I förskolans diskurs, där begreppet det kompetenta barnet kan sägas vara en färdigförhandlad 

överenskommelse (Halldén, 2009) förväntas barn vara just kompetenta. Ett tal om barnet som 

behövande blir ett hot mot diskursen om barnet som lärande och det är i studiens samtal och 

enkät ett ytterst litet inslag av omsorg som begrepp. På precis samma sätt blir talet om en 

bedömande förskollärare ett hot mot redan etablerade begrepp. Omsorg har litet utrymme eller 

saknas helt i studiens empiri. Det framkommer på ett svagt sätt i enkätens öppna del och i 

samtalen kommer omsorgen mest till uttryck genom tal om rutiner som att sova, plocka fram 

madrasser, äta mat och då mest som hindrande rutiner.  

Det kan återigen påpekas att jag själv i viss mån är en del av fältet och därför kan tänkas vara 

blind för en del av de begrepp som genom diskursen blivit djupt förankrade och självklara för 

mig. Omsorg är bara ett exempel på begrepp som inte finns med och inte nämns, men det 

skulle kunna vara många fler. (Det är självklart att språkets alla ord inte finns representerade, 

det som avses är ord kopplade till området.) En avsaknad av begrepp tenderar att osynliggöra 

dess praktik. Hegender (2010) visar att examensmålen i VFU på ett nationellt plan är 

olikvärdiga och en otydlig blandning mellan teori och praktik. Därför blir det viktigt att ha en 

klarare syn på hur diskursen i VFU ser ut för att möjliggöra utveckling i större utsträckning.  

Avslutande ord 

Om det är eftersträvansvärt att lärarutbildningen och lärarutbildningens VFU ska kunna bli 

nationellt likvärdig är det av betydelse att få syn på den styrning som pågår inuti den. Jag 

tolkar resultaten i denna studie som att det kan behövas en tydligare koppling mellan lärosäte 

och handledare. Vidare framstår vikten av gemensamma begrepp. Visserligen kan olika 

miljöer vara i behov av olika uttryck, men det framstår som hindrande när lärosätets ord sätts i 

konflikt med praktikens. Att inte stå stadigt i gemensamma begrepp riskerar också att 

osynliggöra delar av yrkets uppdrag och innehåll. Tills slut finns frågan om polariseringen 

mellan praktik och teori. Studien ger inget svar på hur denna problematik kan angripas. Men 

belyser, tillsammans med annan forskning, att relationen är komplex och fortsatt behöver 

uppmärksammas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – förfrågan till studenter ang. handledarsamtal 

Brev till dig som är förskollärarstudent, VFU VT 2016 

Hej! Jag söker förskollärarstudenter som gör VFU i förskolan under VT 2016 för ett 

deltagande i min studie. 

Mitt namn är Gudrun Hellström. Jag studerar vid Masterprogrammet i Pedagogiskt ledarskap, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet. I min avslutande uppsats intresserar jag mig för 

förskolan och VFU och de samtal (som äger rum inom förskollärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning) 

mellan handledare och student, i syfte att förstå samtalen och VFU på ett nytt sätt. 

 

Undersökningen kommer att genomföras med de studenter på SU som gör sin andra VFU period mellan xx/x-

xx/x. Därför ber jag om respons så snart som möjligt.  

 

Jag kommer att spela in (endast ljud, inte bild) ett par av de samtal som du och din handledare för under VFU-

perioden. Minst tre samtal men gärna fyra eller fem, det beror på hur just din handledare och du brukar lägga upp 

handledningen under VFU. Totalt kommer undersökningen att omfatta ca femton samtal. (antalet deltagare i 

studien varierar utefter hur många samtal jag kan få med handledare/student). 

 

Jag deltar helst på samtalen för att säkerställa att tekniken fungerar och för att få en sekundär dokumentation av 

samtalen. Jag kommer då vara helt passiv och så mycket i bakgrunden som rummet tillåter. Det är de fortlöpande 

samtalen, som t.ex. hålls veckovis och pågår mellan 25-60 minuter som kommer att vara aktuella att spela in. 

(inte exempelvis avslutande bedömningssamtal) 

 

I den färdiga uppsatsen kommer mina källor att döljas och innehållet kommer inte att kunna härledas till dig som 

individ. Vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav kommer att vidhållas; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. I enlighet med kraven som föreligger en 

masteruppsats kommer det insamlade materialet förstöras när uppsatsen är godkänd. 

 

Vill du delta? 

 

I enlighet med de ovan nämnda etiska riktlinjerna kan du när helst du vill avstå att delta i undersökningen. 

Jag nås på Tel: xxxxxxxxxx (alla dagar) samt på mail: xxxx@yyyyyy.com 

 

Skicka ditt svar till mig så snart du kan. Du kan höra av dig om du bara vill ställa frågor, även om du inte är 

säker på att du vill eller kan delta. Vänliga Hälsningar Gudrun Hellström 
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Bilaga 2 – förfrågan till handledare ang. handledarsamtal 

Till handledare i förskolan med VFU-studenter VT 2016 

Hej! Jag söker handledare i förskolan (och deras studenter) för ett deltagande i min studie under kommande 

VFU, VT 2016 

 

Mitt namn är Gudrun Hellström. Jag studerar vid Masterprogrammet i Pedagogiskt ledarskap, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet. I min avslutande uppsats intresserar jag mig för 

förskolan och VFU och de samtal (som äger rum inom förskollärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning) 

mellan handledare och student, i syfte att förstå samtalen och VFU på ett nytt sätt. 

 

Undersökningen kommer att genomföras med de xxxxxxstudenter som gör sin andra VFU-period och som ni tar 

emot mellan xx/x-xx/x. Därför ber jag om respons så snart som möjligt.  

 

Jag kommer att spela in (endast ljud, inte bild) ett par av de samtal som du för med din student under VFU-

perioden. Minst tre samtal men gärna fyra eller fem, det beror på hur just du brukar lägga upp dessa samtal under 

VFU. Totalt kommer undersökningen att omfatta ca femton till tjugo samtal. (antalet deltagare varierar utefter 

hur många samtal jag kan få med handledare/student). Jag deltar helst på samtalen för att säkerställa att tekniken 

fungerar och för att få en sekundär dokumentation av samtalen. Jag kommer då att vara helt passiv och så 

mycket i bakgrunden som rummet tillåter.  

 

Det är de fortlöpande samtalen, som t.ex. hålls veckovis och pågår mellan 25-60 minuter som kommer att vara 

aktuella att spela in. (inte exempelvis avslutand bedömningssamtal) Jag kommer att behöva information om din 

utbildning (förskollärare eller annat) och om du har en handledarutbildning eller inte. 

 

I den färdiga uppsatsen kommer mina källor att döljas och innehållet kommer inte att kunna härledas till dig som 

individ. Vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav kommer att vidhållas; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. I enlighet med kraven som föreligger en 

masteruppsats kommer det insamlade materialet förstöras när uppsatsen är godkänd. 

 

Vill du delta? 

 

I enlighet med de ovan nämnda etiska riktlinjerna kan du när helst du vill avstå att delta i undersökningen. 

 

Jag nås på Tel: xxxxxxx (alla dagar) samt på mail: xxxx@yyyyyy.com 

Skicka ditt svar till mig så snart du kan. Du kan höra av dig om du bara vill ställa frågor, även om du inte är 

säker på att du vill eller kan delta.  

 

Vänliga Hälsningar Gudrun Hellström 
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Bilaga 3 – informationsbrev till studenter  

Information om undersökningen och uppsatsen  

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar (utkast)  

Syftet är att bidra med en ingång till fördjupad kunskap kring handledning, VFU och handledarsamtal och för att 

bättre förstå de samtal som förs mellan handledaren och studenten under VFU för att på så sätt få mer kunskap 

om handledning, handledarsamtal, VFU och förutsättningarna för förskollärarens formering under 

verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Undersökningen är tänkt att göras genom analysverktyg som bland annat består av Bourdieus handlingsteori, 

Schöns kollektiva kunskapssyn Lave och Wengers teorier om det situerade lärandet, Ellströms forskning om 

utvecklings- kontra anpassningsinriktat lärande och Hegenders forskning om hur uppfattningar om professionen 

formas under VFU. Det kan sägas vara gemensamt för dessa att språket, talet och samtalet är av stor vikt. Därför 

är det samtalen mellan handledare och student jag kommer använda som ingång i mitt sökande efter kunskap om 

VFU och handledning. 

 

Hur förs samtalen på ett generellt plan? 

 

Hur förs samtalen om professionen och yrkesrollen? 

 

Kan olika samtalsmönster utskiljas i samtalet mellan handledare och studenten under VFU och vilka positioner 

kan hittas i samtalen? 

 

Hur är det möjligt att påverka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ramen för 

förskollärutbildningen genom en ökad medvetenhet om samtalet mellan handledare och student? 

 

Det är min förhoppning att du som deltar i studien ska få något ut av det. Jag tror att samtal, handledning och 

handledningssamtal är en stor konst och att även den skickligaste handledaren kan lära mer och att min uppsats 

kan bidra till ökad förståelse och nya insikter i vad det innebär att handleda studenter i VFU samt att studenter 

har nytta av att vete mer om olika aspekter som villkorar VFU och påverkar förutsättningarna för vägen in i en 

yrkesroll. 

 

Mina förväntningar på dig som deltar är du deltar i samtalen med din handledare på det sätt du brukar och att vi 

kan boka in samtalen så god tid i förväg som är möjligt för dig och din handledare. 
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Bilaga 4 – informationsbrev till studenter  

Information om undersökningen och uppsatsen  

 

Uppsatsens syfte och frågställningar (utkast) 

 

Syftet är att bidra med en ingång till fördjupad kunskap kring handledning, VFU och handledarsamtal och för att 

bättre förstå de samtal som förs mellan handledaren och studenten under VFU för att på så sätt få mer kunskap 

om handledning, handledarsamtal, VFU och förutsättningarna för förskollärarens formering under 

verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Denna uppsats är tänkt att göras genom ett raster som bland annat består av Bourdieus handlingsteori, Schöns 

kollektiva kunskapssyn Lave och Wengers teorier om det situerade lärandet, Ellströms forskning om 

utvecklings- kontra anpassningsinriktat lärande och Hegenders forskning om hur uppfattningar om professionen 

formas under VFU. Det kan sägas vara gemensamt för dessa att språket, talet och samtalet är av stor vikt. Därför 

är det just samtalen mellan handledare och student jag kommer använda som ingång i mitt sökande efter kunskap 

om VFU och handledning. 

 

Hur förs samtalen på ett generellt plan? 

 

Hur förs samtalen om professionen och yrkesrollen? 

 

Kan olika samtalsmönster utskiljas i samtalet mellan handledare och studenten under VFU och vilka positioner 

kan hittas i samtalen? 

 

Är det möjligt att påverka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom ramen för 

förskollärutbildningen genom en ökad medvetenhet om samtalet mellan handledare och student? 

 

Det är min förhoppning att du som deltar i studien ska få något ut av det. Jag tror att samtal, handledning och 

handledningssamtal är en stor konst och att även den skickligaste handledaren kan lära mer och att min uppsats 

kan bidra till ökad förståelse och nya insikter i vad det innebär att handleda studenter i VFU. 

Mina förväntningar på dig som deltar är du genomför dina samtal på det sätt du brukar och att vi kan boka in 

samtalen så god tid i förväg som är möjligt för dig, din student och din arbetsplats. 
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Bilaga 5 Enkät - handledare 

Hur väl instämmer du i följande påståenden?  

Det är mycket viktigt att en blivande förskollärare… 

… är reflekterande och analytisk 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 

(markera med ett x på linjen under varje påstående) 

... är en god omsorgsgivare   

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 

… är teoretiskt kunnig 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 

… leder undervisningen och är didaktiskt skicklig 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 

… har tydligt fokus på verksamhetsutveckling 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 

… är kommunikativ och relationellt kompetent  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 

… har goda kunskaper i läroplansteori och förskolans roll i samhället 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 

… äger goda ämneskunskaper 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte 
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Öppna frågor: 

Flera studier visar att lärarstudenter känner sig otillräckligt förberedda när det går ut i 

yrkeslivet, sämre förberedda än t.ex. sjuksköterskor som har ett liknande VFU-system i 

utbildningen. Det kallas ibland för ”praxischock” och upplevs som ett glapp mellan den 

teoritiska utbildningen och den faktiska yrkesrollen  

Skriv kort om dina tankar. Varför? Orsak?  Åtgärd? Stämmer detta med dina egna 

erfarenheter?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Med egna ord; Hur skulle du beskriva/hur beskriver du förskolläraryrket för en nybliven 

förskollärarstudent? Du kan skriva under rubriker som: Vanliga arbetsuppgifter – och 

ovanliga, Det viktigaste med yrket, Yrkesrollens överraskningar, Baksidor  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Stort tack! 

Namn/telefonnummer/annat id. (eller liknande, för att säkra kravet på samtycke. Se infosidan)  
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Bilaga 6 – informationsbrev till handledare ang. enkäten 

Deltagande i undersökning hos handledarstudenter (mot 

förskolan) på xxxxxxxx VT 2016 - information 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Gudrun Hellström. Jag studerar vid Masterprogrammet i Pedagogiskt ledarskap, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitet. I min avslutande uppsats intresserar jag mig 

för förskolan och VFU.  

 

I den färdiga uppsatsen kommer mina källor att döljas och innehållet kommer inte att kunna härledas till dig som 

individ. Vetenskapsrådets grundläggande individskyddskrav kommer att vidhållas; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. I enlighet med kraven som föreligger en 

masteruppsats kommer det insamlade materialet förstöras när uppsatsen är godkänd. 

 

Du samtycker genom att fylla i och lämna in blanketten. I enlighet med de ovan nämnda etiska riktlinjerna kan 

du, när helst du vill, avstå att delta i undersökningen.  

 

För att kunna ta bort just dina data från undersökningen behöver du skriva ditt namn, ett telefonnummer eller 

liknande (initialer för alla dina namn, initialer + födelseort) för att i efterhand kunna identifiera just ditt svar och 

avlägsna det.   

 

Jag nås på mail xxxx@yyyyyy.com om du har frågor.  

 

Vänliga Hälsningar Gudrun Hellström 

 

Tack för ditt deltagande! 
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