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Abstract 

 

The aim of this thesis was to use qualitative approaches to show how four preschool teachers 

experienced their start in the profession as a preschool teacher. The questions in the study 

were as follows: What kind of expectations did the preschool teachers have before the start in 

the profession? What did the preschool teachers experience as difficulty and opportunity at 

the start in the profession? How do they think now about their professional development 

during the early period in the profession? The empirical material, I got through a qualitative 

interview method. My theoretical starting point was to take the hermeneutic research 

perspective, aimed for interpreting and understanding. Theories of Socialization and 

socialization for teachers, socio-cultural theories and theories of tacit knowledge have been 

used to analyze the material. The material has also been compared and analyzed against 

previous research on teachers first years in the profession and the research on preschool 

teachers start in the profession. The results show that three of the interviewed preschool 

teachers felt they have the support of colleagues during the start of their profession. Preschool 

teachers experienced various phenomena as difficulties during their professional start, but 

they stated that they experienced the same phenomenon as an opportunity in the start of the 

profession. These phenomena were the interactions with the children and the support they felt 

by their colleagues. Furthermore, the preschool teachers felt at home in the profession after 

approximately one year. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Idén till detta arbete fick jag när jag stötte på en bok med den upplyftande titeln 

Överlevnadshandbok för nyblivna lärare. Jag kom att undra hur tiden för nyblivna lärare 

verkligen är. Frågor jag fick var; behövs det verkligen handböcker? Är yrkesstarten så 

överrumplande? Vad har jag, i egenskap av blivande lärare, givit mig in på? 

Som lärarstudent har jag i min utbildning haft 30 veckors verksamhetsförlagd utbildning på 

förskola och skola. Jag har upplevt både glädje, stolthet, ängslan och osäkerhet under min 

praktik ute i barngrupperna. Min erfarenhet och mina tankar ger mig en förförståelse i ämnet, 

vilket kommer att ingå i uppsatsarbetet.  

Det finns forskning som beskriver övergången från student till lärare. Man talar om att många 

lärare upplever en form av ”praxischock” under den första tiden i yrket. Bland annat har Arja 

Paulin skrivit avhandlingen Första tiden i yrket: från student till lärare som beskriver hur 

lärare upplever sin yrkesstart. De nyexaminerade lärarna stöter på svårigheter som; att hantera 

klassrumssituationen, att våga fråga kollegor om råd, arbetsbelastningen upplevs som mycket 

betungande och de känner sig ofta otillräckliga och ensamma (Paulin 2007). Induction är ett 

begrepp som också kan användas då lärares start i yrket diskuteras, begreppet induction 

förklarar den process yrkesstarten kan vara för många lärare (Morberg & Fransson 2001). 

I ett upprop från Lärarnas riksförbund efterlyses ett stöd för nya lärare under deras första tid i 

yrket. I uppropet diskuteras det att många av de nya lärarna ger upp och söker sig till nya 

yrken, vilket ses som bekymmersamt. Lärarnas riksförbund menar att det är bra att Skolverket 

har infört mentorskap för lärare under deras första år i yrket. Mentorskapet har tillkommit i 

och med att lärarlegitimationen har införts. Men Lärarnas rikförbund menar att detta även bör 

kompletteras med ett bra introduktionsprogram och mer stöd åt nya lärare för att dessa ska 

vilja stanna kvar i yrket (Lärarnas riksförbund 2011). 

I ett radioprogram från UR:s programserie Mitt jobb intervjuas förskolläraren Ella om sitt 

arbete. I radioprogrammet beskriver Ella bl.a. sin första tid i yrket då hon arbetade på dåtidens 

”lekis”.  Ella beskriver sin första tid som nyexaminerad förskollärare som en lärorik tid främst 

för att hon fick ta tag i alla bitarna själv. Ella berättar att hon hade höga krav på sig själv den 

första tiden, hon kände att hon skulle kunna och veta allt redan från början. De första fyra, 
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fem åren i yrket var jobbigast, enligt Ella. Hon menar vidare att de första åren ute i yrket bara 

var början eller starten på hennes utbildning (UR access 2004). 

Min körskolelärare sa följande till mig då han kramade om mig efter min lyckade uppkörning: 

” Lola, nu får du fortsätta att lära dig köra bil på egen hand, jag har lärt dig allt du behöver för 

att få köra ute i trafiken, nu ska du själv träna på att bli riktigt duktig på att köra bil”. Detta 

citat kanske kan stämma även för pedagoger som lämnar sin utbildning och börjar arbeta.  

När jag sökte litteratur, teori och tidigare forskning i ämnet fann jag att det fanns en hel del 

om hur lärare upplever sina första år i yrket. Men mindre om hur förskollärare upplevde sin 

yrkesstart och vad deras eventuella ”praxischock” kan bestå av. Ansatsen i detta arbete 

kommer således att vara att visa hur några förskollärare tänker och reflekterar kring hur det 

var att börja arbeta som förskollärare på en förskola. Då det finns begränsat med forskning 

inom området kan mitt arbete kanske vara ett bidrag. Om någon som studerar till förskollärare 

skulle råka på mitt arbete så kan det eventuellt vara till stöd för dem inför dennes yrkesstart.  

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att visa hur några förskollärare upplevde den första tiden som 

förskollärare på förskolan. Syftet är också att undersöka om det finns något som specifikt 

upplevdes som överraskande under informanternas första tid i yrket.  

Mina frågeställningar: 

Vilka förväntningar hade förskollärarna på yrket innan de började arbeta?  

Vad anser förskollärarna var svårt i yrkesstarten?  

Vad anser förskollärarna var lätt i yrkesstarten?  

Hur ser förskollärarna på sin egen professionsutveckling under den första tiden i yrket? 
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3. Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 
 

Jag kommer att beskriva vilket teoretiskt ramverk jag använder under studien och i min analys 

av materialet. När olika teorier eller begrepp definieras använder jag ibland egna exempel för 

att göra beskrivningen av dessa mer tydlig.  

3.1. Yrkessocialisation eller kanske lärarblivande 

 

Någon särskild teori eller definition kring förskollärares yrkessocialisation finns inte, mig 

veterligen. Så därför används i detta arbete teori kring lärares yrkessocialisation. Jag kommer 

att redogöra för olika forskares syn på vad yrkessocialisation innebär för lärare, samt vilka 

centrala delar lärares yrkessocialisation innefattar och består av.  

Christer Bouij har i sin avhandling Musik – mitt liv och kommande levebröd gjort en 

longitudinell studie om musiklärarstudenters väg från student till färdiga musiklärare. Bouijs 

återgivning av olika definitioner av socialisation och yrkessocialisation kommer nu att 

beskrivas. Bouij inleder med att konstatera att ”Socialisation är något som pågår hela livet 

eftersom den innefattar inlärning av nya sätt att förhålla sig” (Bouij 1998:21). Socialisation är 

alltså något som ständigt pågår inom oss människor. I denna uppsats kommer fokus dock bara 

att ligga på den yrkessocialisation lärare och förskollärare går igenom den första tiden i yrket. 

Det finns två sätt att se på vad socialisation innebär, menar Bouij. Ett synsätt är att 

socialisation är något som bara pågår hos oss utan att vi varken är särskilt medvetna om 

processen eller att vi kan påverka den nämnvärt. Ett annat synsätt menar att socialisation är en 

kollektiv process som vi deltar i genom att vi aktivt medverkar och även påverkar denna 

socialisationsprocess (Bouij 1998:21–22). Bouij föredrar det senare synsättet, dvs. att vi både 

är medvetna om socialisationsprocessen och att vi även genom vår medvetenhet om den kan 

påverka vår socialisationsprocess. Det sistnämnda synsättet kommer också att användas i 

denna uppsats.  

Arja Paulin benämner, i sin avhandling Första tiden i yrket: från student till lärare, lärares 

yrkessocialisation som lärarblivande. Hon delar in denna socialisationsprocess i tre delar eller 

faser. Den första delen är levd eleverfarenhet. Paulin hänvisar till Lortie (1975) som menar att 

det speciella med yrkessocialisation för lärare är att man själv har upplevt läraryrket under sin 

uppväxt, då ur ett elevperspektiv. Ofta varierar föreställningarna mycket om vad det innebär 

att vara lärare, då alla människor har olika erfarenheter med sig från sin egen skolgång. Paulin 
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betonar att trots att vi alla har erfarenheter som elev ger detta ändå begränsad förståelse för 

komplexiteten i läraryrket (Paulin 2007:31–32). Paulin beskriver den andra delen som är 

studentperspektivet under utbildningen. Paulin menar att det råder oenighet inom forskningen 

i vilken grad lärarutbildningen påverkar den blivande lärarens yrkessocialisation. Vissa 

forskare menar att utbildningen endast i liten grad påverkar yrkesblivandet, bl.a. hänvisar 

Paulin till Berger & Luckmann (1979) som menar att det är i vardagen vi gör erfarenheter 

som till stor del formar vår syn på vad en lärare är. Berger & Luckmann menar att de 

erfarenheter vi gör under utbildningen har en underordnad betydelse. Andra forskare, bl.a. 

Zeichner (1987) menar att utbildningen har en viss betydelse för hur lärare socialiseras in i 

läraryrket (Paulin 2007:35–38). Den sista delen i lärarblivandet är de första åren i yrket som 

lärare, enligt Paulin. Hon hänvisar bl.a. till Persson (1997) som menar att läraren nu måste gå 

från att vara en student till att omsätta allt denne lärt sig, men nu i praktiken. Läraren kan bli 

omskakad när denne inser att hans eller hennes förväntningar inte stämmer överens med den 

verklighet som möts i skolan. Den nya läraren blir ofta överraskad över arbetsbelastningen i 

yrket och över det stora ansvaret som ligger i lärarrollen. Paulin menar att internationell och 

svensk forskning om lärarens första tid i yrket visar liknande resultat (Paulin 2007:38–45).    

En annan som beskriver vad en lärare är och hur yrkesblivandet för lärare formas är Staffan 

Selander. Selander menar, i boken Lärares arbete, att språket och samtalet är ett mycket 

viktigt verktyg för yrkessocialisationen hos lärare. För att kunna samarbeta kollegor emellan 

behövs ett gemensamt språkande där man får utrymme att diskutera olika aspekter av sin 

lärarvardag. Detta leder ofta till gemensamma lösningar och idéer vilket i sin tur leder till 

gemensam problemlösning (Selander 2006:58). En lärare innehar inget statiskt arbete med 

givna ramar och förutsättningar utan måste handla och agera efter en mängd olika situationer 

som uppkommer varje dag i skolan. En lärare har inte bara detta att ta i beaktande, läraren 

måste också arbeta efter vad traditionen kräver, med tradition menas hur det brukar gå till på 

en skola och hur saker vanligtvis utförs i skolan. Selander beskriver att detta gör läraryrket 

ganska komplext och även initiativrikt (Selander 2006:58–59). På detta sätt sammanfattar 

Selander vad yrkessocialisation innebär för lärare: 

”Lärarkunskapen skapas i handling, samverkan, omdöme och reflektion” (Selander 

2006:58)         

Ingrid Andersson hänvisar, i sin studie !yutbildade lärares yrkessocialisation i mötet mellan 

praktik och teori, till Louise (1980) som menar att en lärares yrkessocialisation är uppdelad i 
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tre delar. Louise teori beskriver alla yrkesgrupper i sin studie, alltså inte bara lärare. 

Andersson överför Louises teorier till att även gälla lärare. Lärarens förväntningar på sitt 

kommande yrke inför yrkesstarten påverkar den bild denne har av vad yrket kommer att 

innebära. Andersson menar att lärares förväntningar inför deras yrkesstart är en central del av 

hur yrkesstarten sedan verkligen upplevs. Förväntningarna om yrkesstarten kan vara beroende 

av vad lärarna hört om hur det är i yrkesstarten för lärare av andra med erfarenhet av detta. 

Det är inte säkert att förväntningarna hos den nya läraren är realistiska, vissa lärare har 

förväntningar som är orealistiska (Andersson 2005:13). Steg två är den nya lärarens möte med 

yrket i början av anställningen. Ofta ses denna period som ”chockartad” och det är inte 

ovanligt att den nya läraren upplever yrket som kaosartat och full av nya intryck. Beroende på 

vad läraren har förväntat innan yrkesstarten kan detta leda till att yrkesstarten inte blev som 

förväntat vilket i sin tur leder till att läraren inte känner sig hemma i yrket. Gradvis vänjer sig 

läraren vid arbetet och lär sig förstå vad som förväntas av henne eller honom. Denna period 

brukar pågå cirka 6-10 månader. Perioden som nu följer kan kallas ”the adapted stage” 

(Andersson 2005:13) vilket innebär att läraren har anpassat sig till rådande skolkultur och 

förstått hur hon kan arbeta, både självständigt men också organisatoriskt (Andersson 

2005:13–14).  

Jag kommer i mitt arbete se hur den grupp förskollärare jag intervjuat upplevt sin 

yrkessocialisation. Vidare ska jag se om det finns utmärkande drag i deras utsagor, detta 

genom att använda mig av ovanstående teorier.  

3.2. Tyst och personlig kunskap 

 

Lärare har teoretiska kunskaper, det kan t.ex. vara läsutvecklingsteori, didaktiska teorier om 

metoder vid matematikinlärning, teoretiska kunskaper om barns utveckling och mycket mer. 

Denna teoretiska kunskap får läraren i utbildningens vetenskapliga del. Lärare behöver också 

praktisk kunskap och detta får de genom att göra erfarenheter i praktiken. Dessa erfarenheter 

kan man sakna som ny lärare. Denna form av kunskap är en tyst kunskap och den skiljer 

också nybörjaren från de mer erfarna yrkesutövarna (Paulin 2007:18).  

Michael Polanyi (1966) beskriver denna form av kunskap som omedveten tyst kunskap som 

är förvärvad i praxis och i teori. Det är mycket svårt att med ord beskriva exakt vad tyst 

kunskap är, utan den måste oftast visas i praktiken genom att vi gör eller utför olika saker. 

Vårt handlande i yrkesutövningen styrs av denna tysta kunskap men det är samtidigt mycket 
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svårt att säga exakt hur. Tyst kunskap kan inte överföras eller läras ut på något sätt utan den 

måste fås genom handlingar i praktiken. Experten kan inte berätta hur hon gör allt, utan hon 

måste visa det i handling. En skicklig yrkesutövare har, genom år av erfarenheter i praktiken, 

lärt sig hur hon ska utföra hantverket exakt så som hon gör. Hennes lärling måste göra samma 

erfarenheter själv för att få denna kunskap. Lärlingen måste också ha teoretiska kunskaper 

som grund i yrket men expertkunskaper får hon genom erfarenheter och kunskaper förvärvade 

i praxis. Tyst kunskap står inte för sig själv utan den är utvecklad genom erfarenheter man 

gjort i praktiken och samtidigt sammankopplad med våra teoretiska kunskaper vilket gör 

denna kunskap personlig (Thomassen 2007:28–30).  

Jag kommer att se om den tysta kunskapen har betydelse för yrkessocialisationen hos nya 

förskollärare, då främst se om informanternas professionsutveckling påverkas av kollegor som 

innehar tyst kunskap. 

3.3. Sociokulturell teori 

  

Först ska jag visa vad som menas med sociokulturell teori. Olga Dysthe menar att det 

förenklat är så här: ”Sociokulturell teori betraktar lärande som deltagande i social praktik” 

(Dysthe 2003:33). Dysthe beskriver i boken Dialog, samspel och lärande vad sociokulturell 

teori innebär genom att förklara detta med hjälp av teorier av Dewey, Mead, Vygotskij och 

Bakhtin (Dysthe 2003:7–69). Gemensamma utgångspunkter i alla olika ingångar till 

sociokulturell teori beskrivs i följande textavsnitt. En utgångspunkt är att det i socialt samspel 

skapas lärande. Genom att tala med och vara med andra människor utvecklar individen sitt 

tänkande och lärande. Detta genom att omgivningen då stimulerar individen till att försöka 

förstå innehållet. Dels i dess sammanhang men också förstå det som sägs mellan individen 

och omgivningen (Dysthe 2003:34, 42, 43-44). 

En annan utgångspunkt är att lärande förutsätter interaktion. Man kompletterar ofta varandra i 

en grupp där alla kan olika saker vilket leder till att man delar med sig till varandra i en 

grupprocess. Man löser problem tillsammans och lär sig då av varandra (Dysthe 2003:34,42, 

44-45).  Inom sociokulturell teori ser man kunskap som något som konstrueras, dvs. kunskap 

skapas genom socialt samspel och interaktion mellan människor i olika sociala sammanhang 

(Dysthe 2003:41, 42, 44-45).  

Språket har en central plats i sociokulturell teori. Genom språket skapas lärande och kunskap. 

Genom att vi talar med varandra i sociala sammanhang och genom samspelet som då blir till i 



10 

 

dialogen. Vi lär genom språket även i tankarna när vi diskuterar och resonerar med oss själva 

(Dysthe 2003: 42, 47-50). 

Sociokulturell teori kan i detta arbete användas främst för att se om det professionella lärande 

som förskollärarna tillskanskar sig under sin första tid i yrket, sker genom samarbete och 

samspel med sina kollegor. Då genom att samtala och diskutera olika problem och situationer 

som uppkommer.  

3.4. Förskollärare 

 

På förskolan arbetar man efter Lpfö 98 reviderad 2010 som är läroplanen för förskolan. I 

läroplanen anges förskollärarens speciella ansvar som bland annat innebär;   

”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
– ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela 
sin förmåga, 
– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära nya saker, 
– ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter 
och kunskaper,   
– får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,  
– ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 
gruppen,”     
    (Skolverket, Lpfö 98:11).  
                                                                                                                                                                                                                            

Det ovanstående citatet är endast ett axplock ur det speciella ansvar som förskollärare har i 

den reviderade läroplanen Lpfö 98. Det innefattar även bl.a. att upprätta bra kontakt och 

samarbete med föräldrar, att dokumentera all pedagogisk verksamhet och att ansvara för att 

förskolans demokratiska strävan uppnås för alla barn (Skolverket, Lpfö 98). 

Sammanfattningsvis har det beskrivits att under den första tiden i yrket sker lärares 

socialisering in i yrket. Under denna socialisationsprocess utvecklas de både individuellt och 

tillsammans med sina kollegor. Den tysta kunskapen skiljer nybörjaren från den mer erfarne 

yrkesutövaren. Men novisen lär genom att iaktta experten. Sist beskrevs sociokulturell teori, 

lärande genom social interaktion.  
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4. Tidigare forskning 
 

Det finns ett tiotal C-uppsatser skrivna inom ämnet hur det är att vara lärare de första åren, 

men jag har inte hittat någon som korrelerar exakt med min frågeställning. Det finns en C-

uppsats som handlar om förskollärares första tid i yrket (Fauli 2001), men den är från 2001 

och går inte att hitta i vare sig DIVA, Libris eller via andra sökverktyg.  

Jag kommer att presentera en översikt över forskning om lärare och förskollärares första tid i 

yrket. Redovisningen är ingen fullständig redogörelse för all forskning inom ämnet. Först 

reder jag ut begreppet induction. Sedan följer forskning över lärares yrkesstart. Därefter 

kommer forskning som visar hur förskollärare upplever sina första år i förskolläraryrket. 

Forskningen som presenteras belyser också aspekter som berör mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

4.1. Induction  

 

På högskolan i Gävle finns Induction Research Group, IRG, som bedriver forskning inom 

området induction. Göran Fransson medverkar i IRG. Gruppens forskningsfokus har varit de 

första åren i yrket för nya lärare, lärares tidiga professionsutveckling, mentorskap i skolan och 

samarbete mellan den högre utbildningen och arbetslivet ute på skolorna (HiG). Åsa Morberg 

är också verksam på högskolan i Gävle (Lärarnas nyheter).  

Induction är ursprungligen en anglosaxisk term som används som en övergripande term för att 

beskriva perioden och processen då en student blir yrkesverksam. Termen används olika 

internationellt och varje enskilt land har sin tolkning och användning av termen. Fransson & 

Morberg argumenterar, i boken De första ljuva åren: lärares första tid i yrket, för att termen 

induction även kan användas i Sverige. De menar att det är vanligt att vi lånar internationella 

begrepp för att beskriva något specifikt. De menar vidare att inductionbegreppet innebär något 

annat än introduktion. Induction benämner mer hela den process nya lärare går igenom de 

första åren i yrket. Introduktion beskriver mer hur en lärare, rent praktiskt, tas emot på 

arbetsplatsen. Fransson & Morberg menar att begreppet induction inte är vedertaget eller 

färdigdefinierat i Sverige ännu. Men de argumenterar också för ett fortsatt utvecklingsarbete, 

där lärares induction står i fokus och att inductionsperioden blir betraktad som mer än vad 

begreppet introduktionsperiod står för i dag (Fransson & Morberg 2001:22–23, 293-296, 300-

301). Induction är nära sammankopplat eller kan lätt förväxlas med introduktion. Hur lärares 
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inductionsperiod upplevs är ju beroende av hur dennes introduktion i yrket blir ute på skolan. 

Slutsatsen som Fransson & Morberg drar är att det ser mycket olika ut på skolorna vad gäller 

hur de arbetar med introduktionen av nya lärare (Fransson & Morberg 2001:286–291).  

I ett anglosaxiskt uppslagsverk beskrivs induction som följande: "when someone is officially 

accepted into a new job or an organization” (Cambridge Dictionaries Online). Då jag inte 

funnit någon tydlig definition av begreppet induction kommer det således att lämnas vid detta. 

Texten kommer fortsättningsvis att fokusera på ”begreppet” första tid i yrket för lärare och 

förskollärare.  

4.2. Lärares första tid i yrket 

 

Arja Paulin har skrivit avhandlingen Första tiden i yrket: från student till lärare som 

beskriver hur lärare upplever sin start i läraryrket. Det är viktigt att poängtera att Paulins 

fokus under studien är de svårigheter lärarna möter när de går från student till att arbeta som 

lärare (Paulin 2007:159). I denna avhandling framgår det att yrkesstarten kan upplevas som 

besvärlig för många nya lärare (Paulin 2007). Alla lärare i studien upplevde att de kände sig 

ensamma och att de saknade stöd av kollegor. Ett genomgående inslag var också att de kände 

tidsbrist för att hinna allt de önskade i sitt arbete (Paulin 2007:162–168).  

Det fanns tre fenomen som de nyblivna lärarna särskilt såg som svårigheter i sin yrkesstart. 

Paulin har i sin sammanfattning delat in dessa fenomen i tre grupper. Den första gruppen 

består av att kunna hantera sociala relationer; kunna hantera elever med olika sorters problem 

ansåg svårt, kunna hantera elevgruppen och därmed kunna skapa arbetsro i klassrummet, samt 

att kunna utöva sitt ledarskap i klassen. Även kontakten och dialogen med vuxna såsom 

kollegor och föräldrar ansågs svårt. Att delta i det kollegiala och organisatoriska arbetet i 

skolan var ytterligare ett fenomen som beskrevs som svårt av lärarna (Paulin 2007:127–147, 

168). Den andra gruppen av fenomen var den didaktiska och pedagogiska delen av arbetet där 

lärarna ansåg det svårt att säkerställa om eleverna hade lärt sig det de ville och avsåg med sin 

undervisning. Även att kunna hantera bristande motivation hos eleverna ansåg svårt av 

lärarna. Den tredje gruppen svårigheter består i hur lärarna kunde hantera sin egen situation på 

skolan och hur de samtidigt kunde se sin egen utveckling och även kunna reflektera kring den 

(Paulin 2007:127–147, 168). 

I avhandlingen beskrivs också hur lärarna flyttade fokus allt eftersom tiden gick. Från att vara 

fokuserade på sin egen insats till att börja fokusera mer på elevernas situation och slutligen 
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börja förstå vad lärarrollen/läraryrket egentligen innebar (Skolporten). Arja Paulins fokus 

under hennes undersökning var, som tidigare nämnt, att ta del av vad lärarna upplevde som 

svårt eller negativt under deras första tid i yrket. Därför blir bilden läsaren får av lärarnas 

upplevelser relativt dyster (Paulin 2007).  

Göran Fransson har gjort en jämförande studie av lärares och fänrikar upplevelser av 

yrkesstarten och om deras yrkesintroduktion i avhandlingen Att se varandra i handling – En 

jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och 

lärare. Franssons begrepp kommunikativa arenor tolkar jag som följande; vilka möjligheter 

som ges till att samtala kring sin egen arbetssituation, möjlighet till kollegiala samtal med 

kollegor och även organisatoriska möjligheter till kommunikation (Fransson 2006). I 

avhandlingen visas att lärare ofta saknar tid att tala med kollegor om sina tankar kring 

svårigheter och dilemman. Samtalen med kollegor sker ofta här och nu, dvs. när tillfälle ges. 

Lärarna kan också i början av yrkesstarten ha svårt att ta plats i samtal med kollegor. De 

efterfrågar också mer tid till gemensam reflektion. Lärarna saknade en mentor men de 

upplevde dock att de hade erfarna kollegor att rådfråga om det behövdes (Fransson 2006:170–

179).  

Fransson gör ett intressant konstaterande; inom forskningen om lärares första tid i yrket har 

det bildats en diskurs som framförallt framför de svårigheter och dilemman nyblivna lärare 

ställs inför (Fransson 2006:24–27). Att det har skapats en sådan diskurs kan visa att 

yrkesstaten är mycket jobbig för nyblivna lärare, att lärarna de facto ställs inför svårigheter 

och dilemman i yrkesstarten. 

Det finns, som nämndes i inledningen, handböcker som riktar sig till nyexaminerade lärare, 

med titlar som överlevnadshandbok för nyblivna lärare, Harkort – Berge & Nilarp (2001) och 

Survival kit: en handbok för nya lärare, Sahlin (2007). Detta indikerar, enligt mig, att 

yrkesstarten kan upplevas som jobbig för många lärare.  

4.3. Förskollärares första tid i yrket 

 

I detta teoriavsnitt beskrivs den forskning som berör förskollärare. Som tidigare nämnts finns 

det inte lika mycket forskning om hur förskollärare upplevt sin yrkesstart.  

Åsa Morberg och Göran Fransson har beskrivit nyexaminerade lärares och förskollärares 

situation i boken De första ljuva åren. Det är en bok där samlade erfarenheter, upplevelser 
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och tankar om lärares och förskollärares yrkesstart har sammanställts och även diskuterats och 

analyserats av författarna. Flera av kapitlen är skrivna av lärare där de berättar om sin 

yrkesstart. Lärarna beskriver den första tiden som lärare i skolan som besvärlig och 

omtumlande. Klassrumsituationen, föräldrakontakten och även bristen på att ha någon att 

prata med är gemensamt för alla lärare i boken (Fransson & Morberg 2001). Svårigheterna 

som beskrivs ligger i linje med de svårigheter Paulin (2007) beskriver i sin avhandling. 

Ett kapitel i boken av Fransson & Morberg (2001) är skrivet av en förskollärare som heter 

Sofi och beskriver hur en förskollärare har upplevt sina första år i förskolläraryrket. Sofi 

berättar om hur hon efter avslutad utbildning arbetade som lärarvikarie i olika skolklasser och 

på fritids. Detta arbete upplevde hon som kämpigt och svårt. Sofi hade ett vikariat som hon 

lämnade för att börja arbeta på en förskola istället. På förskolan kände hon sig hemma, hon 

kände sig trygg med arbetet och med kollegorna. Det som Sofi upplevde som lätt var att hon 

kände att hon fick mer tid till arbetet med barnen. Hon upplevde att hon var en i ”gänget” och 

hon fick delta i föräldramöten för första gången vilket gjorde henne nervös men hon beskriver 

även att det gick förvånansvärt lätt att tala inför föräldrarna. Sofi kunde nu även genomföra 

egna planeringar som hon också kunde slutföra och även utvärdera (Fransson & Morberg 

2001:50). Sofi beskriver även det hon upplevde som svårigheter i sin yrkesstart som 

förskollärare. Sofi menar att hon var mest nervös inför inskolningar av nya barn och även 

utvecklingssamtal tillsammans barn och föräldrar. Detta var något som upptog hennes tankar 

mycket i början av yrket. När det började närma sig hennes tur att självständigt ta ansvar för 

inskolningar observerade hon sin kollega för att få tips och idéer inför hennes egna 

inskolningar. Hon ställde även frågor om hur hon kunde tänka och agera till kollegan som 

också delgav hur hon tänkte (Fransson & Morberg 2001:51). Sofi hade även mycket tankar 

om anställningsvillkor, lönegrader och personalpolitik men dessa redovisas inte här därför att 

fokuset i detta arbete inte ligger på de frågorna (Fransson & Morberg 2001:51–53). 

Inger Hensvold har skrivit avhandlingen, med den något svårbegripliga titeln, Fyra år efter 

examen - Hur förskollärare erfar pedagogiskt arbete och lärarutbildningens spår. Denna 

avhandling beskriver hur förskollärare ser på sitt pedagogiska arbete tillsammans med barnen 

samt hur de har använt sin kunskap från lärarutbildningen i yrket. Jag kommer bara beskriva 

resultatet från den del av studien som berörde förskollärarnas syn och tankar kring det 

pedagogiska arbetet (Hensvold 2003).  
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I Hensvolds studie beskrivs det att förskollärarna vill fånga upp barnens intressen och frågor 

kring olika saker eller fenomen, och anpassa verksamheten och sitt pedagogiska ledarskap 

efter detta. Även intentionen att förändra den fysiska miljön efter barnens behov var 

genomgående i förskollärarnas utsagor. Vidare var viljan att ha barnens intressen i fokus 

något som alla förskollärarna tyckte var viktigt. Att tro och lita på barnens kompetens och 

förmåga att klara saker själv var också ett viktigt inslag i deras utsagor (Hensvold 2003:60–

64). Hensvold beskriver i sin avslutning att i en förskolemiljö där pedagogiska spörsmål ofta 

diskuteras kan nya tankar och idéer växa fram och då leda till nya tankar och nytt arbetssätt. 

Hensvold beskriver också att i hennes studie saknar många av förskollärarna dessa 

pedagogiska samtal. Hensvold menar vidare att miljön på förskolan inbjuder till handling och 

att detta ibland gör att de reflekterande samtalen kommer i skymundan (Hensvold 2003:144–

145).  

Sammanfattningsvis summeras här tidigare forskning om lärares och förskollärares 

upplevelser av sin yrkesstart. Lärarna upplever yrkesstarten som relativt svår, de känner sig 

ensamma. De saknar någon att tala med om sina funderingar och de upplever att de inte riktigt 

räcker till. Förskollärarna upplever däremot inte sin yrkesstart som lika svår som lärarna. De 

känner att arbetet med barnen går bra, de upplever att de har stöd av sina kollegor men de 

beskriver också att de kan vara nervösa inför olika fenomen i yrkesstarten. Det ska dock 

understrykas att fokus under forskningen om förskollärares yrkesstart inte har fokuserat på 

deras upplevelser av svårigheter. Detta gör däremot forskning kring lärares yrkesstart. Såväl 

Paulin som Morberg & Fransson lyfter fram svårigheter.  

5. Metod och material 
 

5.1. Hermeneutiskt forskningsperspektiv  

 

Det hermeneutiska forskningsperspektivet är min teoretiska utgångspunkt i detta 

uppsatsarbete. Jag kommer nu redogöra för vilka centrala delar ur detta teoretiska perspektiv 

som kommer att användas i min analys av mitt material i detta arbete.  

När människor talar om vetenskap menar vi ofta den naturvetenskapliga synen på vetenskap 

som ofta vill bevisa eller förklara något och som genomsyras av en objektiv syn på det 

fenomen som undersöks. Den här synen kallas positivistisk syn på vetenskap och forskning 
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(Thomassen 2007:45–46). När forskningen handlar om att förstå ett mänskligt fenomen antas 

ofta ett hermeneutiskt forskningsperspektiv. Inom hermeneutiken är förståelsen och 

tolkningen central, man vill förstå och tolka det fenomen man undersöker (Thomassen 

2007:45, 164, 180-182). Denna schematisering är mycket grov och det förekommer 

naturligtvis mängder av olika forskningstraditioner, vilka inte redovisas här.  

Förståelse och tolkning är som sagt centrala delar av den hermeneutiska 

forskningstraditionen. I den hermeneutiska forskningstraditionen är förståelsehorisont ett 

centralt begrepp. Människors samlade förförståelse, alltså deras samlade erfarenheter, 

kunskaper och tankar bildar denna förståelsehorisont. Den är socialt, kulturellt och historiskt 

betingad, dvs. alla människor har olika förförståelse beroende på vilken kontext de lever i. 

Förståelsehorisonten är personlig och under ständig förändring. När en människa t.ex. gör nya 

erfarenheter och får nya kunskaper genom möten och samtal med andra människor ändras 

hennes förförståelse och därigenom även hennes förståelsehorisont. Ett exempel: En 

lärarstudent våndas inför utbildningens matematikkurs på grund av tidigare dåliga 

erfarenheter under sin skoltid. När studenten gått kursen tycker denne nu att matematik är 

både kul och enkelt. Studenten har därigenom fått ett nytt perspektiv på vad matematik är och 

också ändrat sin förståelsehorisont. Detta för att människor under matematikkursen har gett 

henne ny förförståelse och även att studenten fått ny kunskap genom undervisning och samtal 

(Molander 1996:69–71, 93–96, Thomassen 2007:95–104, 180-186 ).  

5.2. Hermeneutisk metod 

 

Nyss nämndes att förståelsehorisonten är personlig och det är den, men den är också styrd av 

tradition och samtid. Människor bildar gemensamma förståelsehorisonter som vi därmed 

delar, mitt exempel på detta kan vara den samhälleliga synen på vad en lärare är och hur 

denne förväntas agera och vara. En annan central tanke inom hermeneutiken är den 

hermeneutiska cirkeln som beskriver att vi i vårt försök till förståelse pendlar mellan att tolka 

delar för att kunna förstå helheten. Ett exempel kan vara att vi lyssnar på vad en människa 

tycker om ett visst fenomen i hennes liv. Genom att tolka vad hon sagt om just det fenomenet 

kan vi förstå mer om hela hennes liv, situation eller tankar. Genom att vår förståelse då 

ändras, förstår vi henne på ett nytt sätt och även nästa del hon delger oss (Molander 1996:69–

71, 93–96, Thomassen 2007:100–104, 180-186). Jag kommer i min analys försöka tolka och 

förstå både enskilda delar ur materialet men även tolka förskollärarnas hela utsagor, detta för 

att få en helhetsbild av hur de upplevde sin yrkesstart. Jag kommer i min analys söka efter 
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aspekter i utsagorna som är gemensamma för mina informanter. Jag kommer även att lyfta 

aspekter som skiljer sig åt i informanternas beskrivningar om den första tiden i yrket. 

När jag gör urval av det empiriska materialet, kodning av materialet och analyser av detta gör 

jag ändå hela tiden tolkningar. Syftet med detta forskningssätt är att förstå ett fenomen just 

såsom det upplevs av en enskild individ, ur hennes eller dennes förståelsehorisont 

(Thomassen 2007: 95–104, 178–188). I denna uppsats vill jag förstå förskollärarnas egna 

upplevelser och tankar ur deras förståelsehorisont, alltså hur de ser på sin första tid i yrket, 

vad de upplevde som svårigheter och möjligheter och hur de i efterhand resonerar kring detta.  

Något som är mycket viktigt att nämna är mina egna erfarenheter som lärarstudent. Jag har 

under min verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen gjort praktik på förskolan periodvis 

under tre terminer. Under praktiken på förskolan gjorde jag erfarenheter som kan likna dem 

mina informanter gjort under sin yrkesstart. Jag var då ny både i barngruppen och i 

arbetslaget. Även min tidigare långa arbetslivserfarenhet ger mig förförståelse genom att jag 

har varit ny på olika arbetsplatser genom åren och även har tankar och reflektioner kring 

detta. Dessa erfarenheter ger alltså mig en förförståelse inför detta uppsatsarbete som är viktig 

att redogöra för. Denna förförståelse påverkar sannolikt både mina tolkningar och även min 

analys i detta arbete. Informanterna kan också ha blivit påverkade av att jag snart är färdig 

förskollärare (Thomassen 2003:36–37, 95-98). 

5.3. Urval 

 

Jag har gjort mitt urval genom en slumpmässig metod. Min arbetsmetod i urvalsprocessen har 

i tre fall varit att kontakta förskolerektorer via e-post (se bilaga 3). Dessa innehöll, förutom 

förfrågan om hjälp med att hitta informanter, även ett informationsbrev till eventuella 

informanter (se bilaga1). En förskolerektor kontaktade jag först via telefon för att sedan 

skicka förfrågan via e-post. Mitt urval har alltså bestått i att förskolerektorerna har distribuerat 

min intervjuförfrågan till sina förskollärare som sedan har fått ta ställning till deltagande. 

Initialt tog jag en kommuns lista över förskolor, märke ut var femte förskola på listan och 

skickade intervjuförfrågan (se bilaga 1) till fem förskolerektorer. Detta ledde till en intervju. 

Jag skickade intervjuförfrågan till ytterligare två förskolerektorer i en annan kommun vilket 

resulterade i att jag fick en andra respondent. Jag använde nu en s.k. portvakt, dvs. en person 

som via sitt eget kontaktnät kan ge forskaren tillträde till fältet (Dalen 2008:38–39). Detta 

ledde till att jag fick min tredje informant, från en tredje kommun. Nu när jag hade tre 
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informanter från tre olika kommuner beslöt jag mig för att kontakta förskolerektorer i en 

fjärde kommun och detta gav mig min fjärde informant. Kommunerna har stor geografisk 

spridning och ligger i Mellansverige. Jag har ingen anknytning till några av mina informanter, 

de har i sin tur, mig veterligen, ingen anknytning till varandra. 

5.4. Etiska överväganden 

 

Varken informanternas namn, deras exakta ålder och deras arbetsplats namn eller kommunens 

namn förekommer i texten, vilket gör att deras identitet är anonymiserad. Detta är ett primärt 

etiskt övervägande man bör göra inom forskning. Jag har även uteslutit det som är personligt i 

utsagorna för att försvåra identifiering. Innan intervjuerna påbörjades gick jag igenom de 

forskningsetiska principerna med respondenterna så att de fick veta vad studien skulle handla 

om. Hur materialet skulle användas och förvaras, att de skulle vara helt anonyma i texten, att 

de kunde avbryta sin medverkan om de ville och slutligen, att uppsatsen ska publiceras i 

DIVA (Vetenskapsrådet 2002). 

5.5. Metodproblem  

 

Mitt främsta metodproblem var att jag hade mycket svårt att få någon att vilja delta i min 

studie. Brist på tid är den främsta förklarningen jag fått när de har avböjt. Ett annat 

metodproblem kan vara att jag gav mina informanter intervjufrågorna i förväg. Jag skickade 

dock inte min tematisering av frågorna och inte heller mina tänkta följdfrågor. Jag är 

medveten om att detta förfarande möjligtvis bidrog till att informanternas svar skulle kunna 

vara tillrättalagda. Då jag efterfrågade deras minnen, reflektioner och tankar relativt långt 

bakåt i tiden och att detta kan kräva eftertanke, beslöt jag mig för att ge dem frågorna ett par 

dagar innan intervjun. 

5.6. Min intervjumetod 

 

Det finns en mängd olika sorters intervjuer inom kvalitativ forskning. Det finns öppna 

intervjuer, där informanterna berättar fritt (Dalen 2008:30). Det finns strukturerade intervjuer, 

där frågorna och även i vilken ordning de kommer är fastlåst. Denna följs också av forskaren 

under intervjun (Stukàt 2005:38).  
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Jag har i mitt arbete använt semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla in mitt 

empiriska material. Intervjuguiden fungerade bra, så korregeringar har inte gjorts under 

arbetets gång. Jag ställde samma frågor till samtliga informanter. En semistrukturerad intervju 

innebär att intervjuaren har förberett en intervjuguide (se bilaga 2) där frågor eller teman 

finns. Ordningen på frågorna kan varieras beroende på hur intervjun fortlöper, kanske 

informanten besvarar en fråga som var tänkt att komma längre fram. Intervjuaren ser dock till 

att alla frågor och teman blir besvarade under intervjun. En semistrukturerad intervju ger 

också möjlighet att ställa följdfrågor, dessa kan komma att visa sig vara värdefulla när man 

senare analyserar sitt material (Stukàt 2005: 39). Inom kvalitativ forskning är denna form av 

intervjuer vanligast (Dalen 2008:31). 

Jag följde intervjuguiden under samtliga intervjuer men ställde även följdfrågor och även nya 

frågor jag fick under intervjuernas gång. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon och 

transkriberades efteråt ordagrant i sin helhet. 

5.7. Empiriskt material och bearbetning av materialet 

  

Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie och intervjuat fyra förskolelärare som har arbetat en 

tid i yrket. Deras svar och berättelser under intervjuerna utgör mitt empiriska material. En 

kvalitativ studie syftar på att söka förståelse för hur en människa uppfattar sin situation eller 

ett fenomen. Att försöka förstå hennes upplevelser och vad som formar hennes perspektiv. En 

kvalitativ studie med hermeneutisk utgångspunkt vill inte bevisa eller förklara något, utan 

tolkning och förståelse är centrala delar inom kvalitativ forskning (Stukàt 2005:30–35).  

Studiens validitet, dvs. om den är giltig och relevant och är de rätta frågorna ställda och 

motsvarar de studiens syfte, kan stärkas av att jag valt en kvalitativ metod i min studie. Jag 

har i min kvalitativa intervjumetod haft möjlighet till att tolka inte bara informanternas svar 

utan även deras kroppsspråk och tonfall. Jag har även ställt samma frågor till samtliga 

informanter. Detta kan underlätta förståelsen för fenomenet de beskriver. Då min studie är en 

kvalitativ studie kan den inte göra generaliseringar om hur förskollärare i allmänhet uppfattar 

sina första år i yrket på grund av att min studie är för liten. Mitt arbete kan däremot visa vad 

dessa fyra förskollärare säger om sin yrkesstart (Larsen 2009:26 – ff.).  

Studiens reliabilitet, dvs., om den är exakt och om någon annan kan få exakt samma resultat 

om de utför samma studie, brukar vara svår att hävda när kvalitativa metoder används. Min 
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studie har troligen blivit påverkad av mina egna tolkningar och dess reliabilitet har troligtvis 

också påverkats av informanternas tolkningar av mina frågor (Larsen 2009:80–82).  

I min kvalitativa undersökning har jag även använt mig av metoder som främst kanske 

förknippas med kvantitativ forskning. Jag har i min bearbetning av materialet eller empirin 

använt mig av en schematisering av materialet. Detta gjordes för att ge mig överblick. Idén till 

schematiseringen av materialet tog jag ur Bergströms & Borèus (2005). De beskriver olika 

sätt att göra textanalyser. Min inspiration har kommit ur idé – och ideologianalys. I denna 

form av textanalys kan dimensioner användas vid analysen. Ofta är dessa dimensioner allmänt 

hållna t.ex. politiska partiers kunskapssyn (Bergströms & Borèus 2005:164). Dessa 

dimensioner har jag valt att kalla aspekter i yrkesstarten i mitt analysschema (se bilaga 4). 

Inspiration till att namnge två av aspektgrupperna som möjligheter respektive svårigheter har 

jag fått under en föreläsning av Ann Runfors (Runfors, på SH, 2011). Monica Dalen beskriver 

även liknande sätt att presentera eller sortera sitt material inom den kvalitativa 

forskningsmetoden (Dalen 2008:84–88).  

Efter transkriberingen av intervjuerna läste jag igenom de fyra texterna flera gånger. Jag såg 

att mina tematiseringar i intervjuguiden fungerade att använda i presentationen av materialet 

och i analysen av detta. När jag sedan gjorde mina tematiseringar och tolkade texterna gjorde 

jag inte detta förutsättningslöst. Jag utgick ifrån teorier och tidigare forskning. Jag gör även 

dessa tematiseringar genom mina subjektiva bedömningar. Jag som subjekt tolkar och 

analyserar andra subjekts utsagor, här i form av texter. Detta kallas intersubjektivitet, dvs. det 

som finns i rummet mellan text och läsare. I detta fall mellan mig som forskare och texten 

som utgörs av förskollärarnas svar under intervjuerna (Molander 1996:93–96). Jag har tagit 

ett visst intryck av Arja Paulins (2007) och Ingrid Anderssons (2005) arbeten då jag 

tematiserat mitt material i arbetet.  

6. Resultatredovisning och analys 

6.1. Presentation av informanter  

 

Tre av intervjuerna tog plats på respondenternas arbetsplats, alltså på förskolan där de arbetar. 

En av intervjuerna skedde i informantens hem, efter hennes önskemål. 

 



21 

 

Lisa 

Den första intervjun gjorde jag med en förskollärare på en förskola utanför en mellanstor 

tätort i Mellansverige. Jag kommer att ge henne det fingerade namnet Lisa. Intervjun tog ca 

30 minuter. Lisa är i 30-årsåldern och har arbetat cirka 5 år som förskollärare. Hon började 

efter sin examen arbeta på den förskola hon vikarierat på under utbildningen. Nu arbetar hon 

på en förskola i en annan kommun.  

Anna 

Den andra intervjun gjorde jag med en förskollärare som är i 45-årsåldern och arbetar på en 

förskola i ett ytterområde till en större stad i Mellansverige. Jag ger henne det fingerade 

namnet Anna. Även denna intervju tog cirka 30 minuter. Anna har arbetat ett och ett halvt år 

som förskollärare. Också Anna anställdes på den förskola hon vikarierat på under studietiden, 

denna förskola är även hennes nuvarande arbetsplats. 

Stina 

Den tredje förskolläraren som jag intervjuade är i 30-årsåldern. Jag kommer att ge henne det 

fingerade namnet Stina. Denna intervju tog ca 25 minuter. Stina har arbetat som förskollärare 

cirka fem år och arbetar idag på en förskola i en mellanstor stad i Mellansverige. Hon har på 

grund av att hon flyttat bytt arbetsplats flera gånger. Stina hade arbetat som timvikarie något 

år innan hon påbörjade sin förskollärarutbildning och under studietiden arbetade hon på 

förskola under somrarna. Även Stina blev, som nyexaminerad, anställd på förskolan hon 

arbetat på under studietiden.  

Kerstin 

Kerstin är i 30-årsåldern och har arbetat ett och ett halvt år som förskollärare. Jag kallar henne 

Kerstin. Intervjun tog cirka 30 minuter. Hon arbetade sitt första år på en avdelning 1-2 år på 

förskola i en annan kommun och arbetar i dag på en småbarnsavdelning på en förskola i ett 

mindre samhälle i Mellansverige. 

6.2. Intervjuerna med de fyra förskollärarna 

 

Jag gör en sammanfattning av vad de fyra förskollärarna har svarat och använder också citat. 

Vissa informanters utsagor citeras oftare än andra. Detta för att jag menar att dessa citat 
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tydliggör vad de säger på ett bra sätt. När jag citerar respondenterna använder jag 

genomgående mina egna kommateringar, detta för att öka läsvänligheten.  

Fyra teman används i min resultatredovisning. Tre teman som följer min intervjuguide. Det 

fjärde och sista temat är tillagt efteråt, dvs. efter det att intervjuerna var genomförda. Detta 

beror på att alla informanter under intervjuerna tydligt talade om detta tema som är samtalets 

betydelse.  

Min tematisering 

1. Förväntan inför yrkesstarten 

2. Den första tiden och eget professionellt lärande 

3. Varm i kläderna och råd till nyexaminerade förskollärare 

4. Samtalets betydelse  

Jag redovisar delar av varje informants svar inom temat och sedan gör jag en sammanfattning 

av deras svar och även analys av materialet. På samma sätt gör jag sedan i varje enskilt tema. 

6.3. Förväntan inför yrkesstarten  

 

Lisa säger att hon inte hade några direkta förväntningar inför sin yrkesstart. Hon säger att hon 

inte hade så höga förväntningar egentligen. Hon kände att det var arbete som gällde och 

tänkte mest på tryggheten i att ha ett arbete.  

Anna säger att hon hade förväntningar om att arbetet som förskollärare skulle vara kreativt, 

fritt och ha många möjligheter. Anna säger att hon hade en förväntan om att kunna 

åstadkomma något i arbetet och hon talar om att hon hade höga ambitioner. Hon förväntade 

sig att hon skulle få prova allt det hon lärt sig på högskolan. Anna förväntade sig också att 

arbetslaget skulle vilja lika mycket som hon.  

Stina säger att hon egentligen inte hade så mycket förväntningar inför yrkesstarten. Stina 

säger att hon visste att hon ville arbeta med barn. Att hon ville arbeta med barn är något hon 

önskat sedan hon var barn, säger Stina. Hon säger att i dagens samhälle krävs det en 

högskoleutbildning och att det nu efterfrågas förskollärare på förskolorna vilket gör att många 

barnskötare idag utbildar sig till förskollärare.  
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Kerstin hade under sin utbildning tänkt sig att arbeta som lärare på skolan när hon var färdig. 

Som lärare ville hon arbeta med läs - och skrivutveckling framförallt, vilket också var hennes 

specialisering under utbildningen. Kerstin säger att hon hade en förväntan på att få lära känna 

barnen och ta del av deras utveckling. Vidare hade Kerstin en förväntan om att 

förskolläraryrket skulle vara roligt. 

Analys:  

Sammanfattningsvis kan materialet tolkas som att två av informanterna hade vaga och 

opreciserade förväntningar inför sin start i yrket. Lisa och Stinas svar tolkar jag som att de 

kände trygghet i att ha arbete och att de var fokuserade på att börja arbeta. Två av 

informanterna hade mer konkreta förväntningar vilka de också preciserade under intervjun. 

Anna och Kerstin hade mer konkreta förväntningar, de uttryckte bl.a. saker de ville uppnå i 

sitt arbete. Min tolkning är att de hade tankar om hur de ville arbeta och därmed även en viss 

förväntan inför yrkesstarten. Tolkningen kan här göras att dessa tankar och förväntningar 

påverkade hur de sedan upplevde den första tiden i yrket. Ingrid Andersson menar att lärares 

förväntningar inför deras yrkesstart är en central del av hur yrkesstarten sedan upplevs. 

Motsvaras inte lärarens förväntningar med det som denne möter i verkligheten så uppstår en 

”chock” och läraren har svårt att orientera sig i arbetet (Andersson 2005:13). Min studie visar 

att förskollärare kan ha olika förväntningar inför sin yrkesstart. Två av mina informanter hade 

en vag förväntan inför starten i yrket. Två hade mer konkreta förväntningar som de också 

kunde precisera. De två med vaga förväntningar upplevde färre antal svårighetsaspekter, 

enligt min tolkning. Jag kan se en tendens till att de av informanterna som hade konkreta 

förväntningar inför sin yrkesstart också beskriver en liten del mer svårigheter i upplevelsen av 

sin yrkesstart. Tolkningen kan göras men det är en tendens som är mycket vag och studien är 

egentligen för liten för att dra slutsatser som denna. Här kan det alltså tolkas som att både 

lärare, som jag visat i tidigare forskning, och förskollärare påverkas av sina förväntningar 

inför yrkesstarten. Informanternas svar på vad de upplevde som svårigheter följer strax i nästa 

tema.  

6.4. Den första tiden och eget professionellt lärande 

 

Sin första tid i yrket upplevde Lisa som tuff. Lisa började arbeta på den förskola som hon 

under studietiden hade vikarierat på. Hon hade två barnskötare i sitt arbetslag, varav en var 

nära pension. Lisa säger att som vikarie hade hon tagit hand om omsorgsbiten på avdelningen. 
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Nu fick hon det pedagogiska ansvaret i arbetslaget. Hon beskriver att detta ledde till en chock 

i arbetslaget när rollerna förändrades. Hon bytte arbetsplats på grund av att hon flyttade till 

annan ort, men säger:  

” … (   ) … hade jag varit kvar då i ******* hade vi fått sitta ner i arbetslaget och 

diskuterat våra roller så det är inget jag rekommenderar att man ska arbeta där man har 

timvickat … (   ) …” (Lisa 2011).  

Lisa säger att som ny förskollärare har man mycket idéer om vad man kan göra i arbetet i 

form av lekar, övningar mm. Sedan märkte hon att det inte riktigt fungerade i verksamheten, 

dels pga. arbetslagets problem med rollfördelningen och dels för att det var mycket 

nedskärningar i den kommunen just då. Lisa menar att det övriga arbetslaget ibland saknade 

förståelse för det hon sade eller för idéer hon hade. Hon säger att kollegorna inte kunde se 

hennes syfte med de aktiviteter hon planerade i verksamheten. Lisa berättar att hon provade 

mycket som ny och att hon ständigt reflekterade över sin roll som förskollärare. En svårighet 

hon kände var att hon kunde sakna pedagogiska diskussioner med en annan utbildad 

förskollärare. Hon säger att hon upplevde det som om hon ibland hade andra mål med sitt 

arbete i barngruppen än vad de övriga i arbetslaget hade.  

Det Lisa tyckte gick lätt i yrkesstarten var samspelet med barnen. Hon kände också till alla 

rutiner och var van vid tempot på förskolan, eftersom hon vikarierat där under studietiden, så 

det gick lätt i början, menar Lisa. Hon kände också att hon fått prova på många övningar och 

aktiviteter under utbildningen så det kändes också som en lätt del i yrkesstarten, säger Lisa.  

Anna säger att hon upplevde att hon i början var ivrig, hade stor lust att prova på allt, hon var 

full av nyfikenhet men samtidigt nervös inför det nya arbetet. Hon säger att det var tur att hon 

hamnade i ett arbetslag med en barnskötare som var erfaren.  

”(   )… då fick jag jobba i det arbetslaget med en barnskötare som verkligen var erfaren, som 

kunde bidra med sin erfarenhet och ge trygghet åt vissa situationer men som lät mig prova och 

misslyckas och uppmuntrade, så det kändes ju skönt jag på något sätt hade en trygghet också i 

arbetslaget… (   )” (Anna 2011).  

Anna säger att hon var nervös inför det nya. Inför t.ex. utvecklingssamtal och föräldramöten 

lade hon ner mycket tid hemma på förberedelser och säger att det inte riktigt fanns tid till 

detta under ordinarie arbetstid. Anna beskriver att hon blev glad när olika saker fungerade: 
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”sen var det också kul att känna att saker fungerade, man blev ju så glad liksom, man blev ju så 

fylld av det som gick bra” (Anna 2011).  

Anna talar om att hon blev fundersam över det som gick mindre bra eller dåligt och menar att 

hon la mycket av orsakerna till detta på sig själv i början. Anna säger att det kunde vara svårt 

att arbeta i arbetslag i början, hon menar att ibland krockar olika kollegors tankar och idéer 

med varandra. De nya idéerna som hon kom till arbetet med skulle samspela med idéer och 

tankar kollegorna hade sedan tidigare, vilket inte alltid var så lätt.  

Anna säger att hon upplevde att hon kände att det var svårt att omsätta teorierna hon fått under 

sin utbildning i verksamheten. Anna säger också att hon ibland kunde känna att utbildningen 

inte räckte till, utan att hon också hade nytta av sin livserfarenhet i arbetet. 

Bristen på tid är en annan svårighet Anna påtalar under intervjun. Hon säger att detta 

påverkade henne som ny i yrket. Genom att tiden inte räckte för planeringar och diskussioner 

i arbetslaget i den utsträckning som hon hade önskat:  

”det tror jag man är beroende av alltid, men extra mycket i början att man måste få ventilera, man 

måste få prata med sitt arbetslag, man måste få planera aktiviteter tillsammans när man inte har 

dom här tidigare erfarenheterna och den tiden finns ju inte tillräckligt utav så det tyckte jag var 

svårt” (Anna 2011). 

Anna säger att det som var lätt i yrkesstarten var samspelet och leken tillsammans med barnen 

i barngruppen. Hon säger också att hon tittade på hur hennes kollegor gjorde och såg därmed 

vad som fungerade och vad som inte fungerade.  

Stina säger att hon upplevde trygghet den första tiden i yrket. Hon säger att hon tror att det 

berodde på att hon började arbeta på den förskola hon vikarierat på innan. Hon kände till 

omgivningarna och även kollegorna, säger hon. Det Stina upplevde som svårt var att hon 

kände att hon hade svårt att omsätta teorin i praktiken:   

”…(   ) men jag märkte när jag väl kom ut i verkligheten att, men hur ska jag praktiskt tillämpa det 

här, vad ska jag använda mig av för hjälpmedel och hur får jag med mig barnen, lite så alltså, jag 

tyckte det var nog lite svårare än vad jag hade tänkt mig att det skulle vara…(   )” (Stina 2011). 

Stina säger att hon förbereddes på det kommande yrket under sin VFU men säger att:  

”(   )… jag tror inte att man fattar förrän man verkligen är i verkligheten ...(   )” (Stina 2011).  
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Stina berättar att hon använde sina kollegor som stöd i början och att detta gav henne lugn och 

trygghet. Hon säger också att hon kände av det utökade ansvar som det innerbär att vara 

utbildad förskollärare. Hon säger att hon då kände trygghet i att ha andra förskollärare i sitt 

arbetslag. Hon kunde ”bolla” tankar och idéer med dem och att hon kände stöd i det. Stina 

säger att hon som förskollärare upplevde föräldrakontakten som mer komplex än vad hon 

hade upplevt som vikarie. Hon upplevde även att föräldrakontakten var en relativt stor del av 

yrket, vilket hon inte gjort på samma sätt tidigare då hon var vikarie. Det finns också mycket 

glädje i kontakten med föräldrarna, säger Stina.  

Att få kontakt med barnen och kollegorna i början upplevde Stina som lätt, säger hon. Stina 

säger också att hon kände sig hemma på en gång. Stina säger att hon också kände att hon 

”räknades” med och jag frågar henne hur hon menar. Stina svarar att självklart räknades hon 

med tidigare också men att det ändå var en skillnad nu när hon var utbildad förskollärare. 

Stina säger att hon iakttog sina kollegor mycket i början och att hon själv tog lite mindre 

initiativ i början. Stina berättar att hon använde sig av sådant hon visste att hon behärskade. 

Hon hade läst mycket om barns språkutveckling under sin utbildning och då arbetade hon 

mycket med det i början. Stina säger att det är svårt att se sin egen professionsutveckling:  

”…(   ) egentligen ska man skriva dagbok…(   )… när man kan tänka också att det känns som att 

man fastnar lite, men jag tror inte, skulle man titta om man skulle ha skrivit från början hur man 

har gjort, så har man ju inte det, man har utvecklat sig hela tiden…(   )” (Stina 2001).  

Kerstin säger att hon upplevde den första tiden i yrket som uttröttande. Man skolas in på 

förskolan precis på samma sätt som barnen skolas in, säger Kerstin. Det var mycket rutiner i 

yrket som behövdes läras in, menar Kerstin och berättar att hon var mycket trött när hon kom 

hem den första tiden i yrket. Kerstin säger att hon upplevde att hon fick ett bra stöd från sina 

kollegor, både på hennes första arbetsplats men också på hennes nuvarande förskola. Kerstin 

säger att hon inte var van vid ljudnivån som råder på förskolan. Kerstin säger att hon var rädd 

att göra fel. Kerstin beskriver detta:  

” … (   ) … jag var väldigt nervös första tiden också, att man skulle göra saker fel, att man skulle 

behandla nån fel för det vill man ju absolut inte och man ville att barnen skulle tycka om en och att 

kollegorna skulle tycka om en så det är ju lite av en skönhetstävling … (ohörbart) …  man ska 

försöka vara så bra som möjligt” (Kerstin 2011).  

Det var mycket praktiska bitar som var svårt i början, säger Kerstin. T ex att fylla i 

försäkringskassans lappar och liknande pappersarbete, tillägger hon. Att planera aktiviteter 
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som passade åldern på barngruppen var en annan svårighet. Kerstin ställde också mycket 

frågor till sina kollegor i början. Kerstin säger att det var enkelt att lära känna barn, föräldrar 

och kollegor. Hon menar att som student är det annorlunda. Då är man mer i bakgrunden. 

Kerstin berättar hur det var:  

”jag tycker att det har gått lätt att lära känna dom vuxna och föräldrar, det gick överraskande lätt å 

att, att alla är väldigt förstående till att man är ny … (ohörbart) … en sak som va, var att jag blev 

överraskad hur bra jag tyckte att jag fungerade i jobbet, å att jag kände att det här kan jag ju 

faktiskt efter en stund, jag kände att det här kan jag ju faktiskt och jag är ju bra på det och det 

gjorde ja att allting blev mycke lättare… (   ) … ” (Kerstin 2011).  

Analys: 

Min tolkning av materialet visar att informanternas upplevelser går isär till viss del när det 

gäller vilka fenomen i yrkesstarten som upplevdes som en svårighet för informanterna. Två, 

Lisa och Anna, hade svårt med den nya roll som det medförde att nu vara förskollärare. Dessa 

två hade också lite svårigheter att få det att fungera i sitt arbetslag. Lisa genom att arbetslaget 

hade svårt med omställningen i och med Lisas nya roll i arbetslaget. Anna genom att hennes 

idéer ibland krockade med de övriga arbetslagets idéer. Den svårighet som var oftast 

återkommande i informanternas berättelser var svårigheten att omsätta teorin i praktiken. Det 

informanterna hade svårt med var att hitta konkreta metoder i sitt yrkesutövande. Nervositet i 

yrkesstarten kände två av informanterna, Anna och Kerstin. Stina kände svårighet när hon 

upplevde föräldrakontakten som mer komplex när hon var förskollärare istället för när hon 

arbetade som vikarie på förskolan. Paulin (2007) och Morberg & Fransson (2001) beskriver 

att lärare ofta upplever samma typer av svårigheter i sina respektive yrkesstarter, t.ex. 

upplevde alla lärarna att de hade svårigheter att kunna hantera barngruppen, de kände 

svårigheter med föräldrakontakten. Alla lärarna uppgav att de kände sig ensamma och de 

kände till viss del att de saknade en samtalspartner att ta stöd av. Lärarna hade alltså 

gemensamma svårigheter i Paulin och Morberg & Franssons studier. Mitt material visar, 

enligt min tolkning, att de föreligger olika svårigheter under de fyra förskollärarnas första tid i 

yrket. En tolkning av detta visar på en skillnad i lärarnas respektive förskollärarnas 

upplevelser av svårigheter under deras första tid i yrket (Paulin 2007, Morberg & fransson 

2001). Att de fyra förskollärarna hade så varierande upplevelser av vad de upplevde som 

svårigheter under sin yrkesstart visar enligt min tolkning att det inte finns något specifikt i 

förskolläraryrket som alla nya i yrket gemensamt kommer att uppleva som svårt. Detta kan i 
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alla fall uttolkas ur mitt begränsande material. För att fastslå att detta skulle gälla för alla 

förskollärare, skulle det dock behövas en större, mer omfattande studie.  

Enligt min tolkning finns det dock aspekter i upplevelsen som är gemensam för alla fyra 

informanter. Informanterna beskrev alla samma fenomen kring det som de upplevde som lätt 

eller som möjligheter under sin första tid som förskollärare. Alla upplevde de att samspelet 

med barnen var lätt. Detta framgick tydligt under intervjuerna. Informanterna sade med 

eftertryck att de upplevde att det var lätt att få kontakt med barnen och att samspela med 

barnen under den första tiden. Lisa sa att hon tyckte att samspelet med barnen gick lätt den 

första tiden. Anna talde också om att samspelet och leken med barnen gick lätt under 

yrkesstarten. Stina talar om att hon lätt fick kontakt med barnen. Kerstin lärde känna barnen 

snabbt vilket var överraskande för henne till viss del. Inger Hensvold har i sin avhandling 

beskrivit hur förskollärare ser på sin utveckling de första fyra åren i yrket. Bl.a. beskriver 

förskollärarna i hennes studie att de ville ha barnens intressen i fokus hela tiden i arbetet 

(Hensvold 2003:60–64). Detta ligger i linje med mina informanters utsagor, alla fyra talar 

mycket om barnen och vad barnen behöver av dem som förskollärare för att bli trygga och 

utvecklas. Jag tolkar mitt material som att informanterna kan ha upplevt att de kommit ganska 

långt i sin yrkessocialisation i och med att samspelet med barnen gick så lätt och sågs som en 

möjlighet. Bouij menar att människor både är medvetna om sin socialisationsprocess och att 

vi, genom vår medvetenhet om processen, även påverkar hur den fortlöper (Bouij 1998:21–

22). Min tolkning är att förskollärarna medvetengjorde för sig själv att den del av yrket som 

utgjordes av samspel och samvaro med barnen kunde ses som en möjlighet under den första 

tiden i yrket. Min analys av detta är att detta medförde att förskollärarna troligen upplevde 

utveckling och progression i sin yrkessocialisation genom att samspelet med barnen beskrivs 

som möjlighet under den första tiden i yrket.  

En annan gemensam aspekt som upplevdes som möjligheter eller som lätt under 

informanternas första tid i yrket, är att tre av dem kände stöd av mer erfarna kollegor under 

yrkesstarten. Tre av informanterna upplevde alltså att de hade ett stort stöd av kollegor under 

den första tiden i yrket. Anna upplevde att hon fick stöd av en erfaren barnskötare som lät 

henne prova olika saker i yrket. Stina upplevde att hon kände trygghet på sin arbetsplats under 

den första tiden i yrket. Hon säger att hon kände ett stort stöd av sina kollegor genom samtal 

och att hon tittade på hur de arbetade för att ta efter och själv lära sig yrket. Stina talar om att 

hon iakttog kollegorna för att själv lära sig yrket. Lisa är här undantaget, hon svarade bara att 

samspelet och kontakten med barnen gick lätt på frågan om möjligheter i hennes yrkesstart. 
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Hon talade dock om vikten av gemensam reflektion som svar på en annan fråga under 

intervjun. Kerstin säger att hon upplevde ett stort stöd av kollegorna, både på hennes första 

arbetsplats men också av kollegorna på den förskolan hon nu arbetar på. Anna och Stina talar 

om att de iakttog hur deras kollegor arbetade. Detta kan analyseras ur två perspektiv, dels ur 

ett perspektiv som ställer mitt material mot forskning om lärares yrkesstart och dels ur ett 

perspektiv som innefattar socialisation och tyst kunskap.  

Om jämförelse görs mot lärarnas upplevelser av sin yrkesstart blir tolkningen att mina fyra 

informanter upplevde möjligheter, vilket lärarna i främst Paulin (2007) och Fransson & 

Morberg (2001) inte verkar göra i någon större utsträckning. Men i Paulins forskning och 

Fransson & Morbergs bok verkar tyngdpunkten vara att visa svårigheter i yrkesstarten för 

lärare vilket gör att en analys mot mitt material är svår att genomföra. Mitt material ligger 

dock i linje med förskolläraren Sofis upplevelser under den första tiden i förskolläraryrket, 

som hon beskrev i ett kapitel i Fransson & Morberg (2001).  

Om vi lämnar detta och ser till socialisation och tyst kunskap istället. Tolkningen kan då göras 

att de genom att se hur kollegorna arbetar därigenom socialiseras in i förskolläraryrket och lär 

sig hur de kan göra i olika situationer. Dels kan detta kopplas till Selander som menar att 

socialisation är en kollektiv process man gör i samspel med andra (Selander 2006:58–59). 

Mina informanter socialiserades, enligt min tolkning, inte in i yrket på egen hand, utan de 

samarbetade med ett arbetslag, som de också uttrycker att de lärde sig saker av. Detta kan 

kopplas även till Polanyis teori om tyst kunskap. Tyst kunskap är till skillnad från teoretisk 

kunskap något som tillägnas i praktiken. Den tysta kunskapen utvecklas alltså genom att en 

yrkesutövare får göra egna erfarenheter ute i ”verkligheten”. Som ny i ett yrke saknar man 

dessa erfarenheter och det är också detta som är skillnaden mellan nybörjaren och en erfaren 

yrkesutövare. Tyst kunskap är mycket svår att artikulera och även svår att lära ut till någon 

annan människa. Då den tysta kunskapen är sammanflätad med en persons teoretiska 

kunskaper är den också en personlig kunskap (Paulin 2007:18, Thomassen 2007:28–30). Två 

av informanterna sade att de iakttog sina kollegor och såg hur dessa arbetade i olika 

situationer. Tolkningen kan göras att informanterna genom detta såg prov på kollegornas tysta 

kunskap och även lärde sig av detta under den första tiden som förskollärare. Dysthe menar 

att lärande skapas genom samspel och förutsätter interaktion. Tre av mina informanter talade 

om att de kände stort stöd av sitt omgivande arbetslag. Tolkningen kan göras att de genom 

samspelet med kollegorna fick nya sätt att se på vad yrket innebar. Troligtvis fick de även ny 

kunskap (Dysthe 2003:34,42, 44-45).   
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Mina informanter visade att de påverkade denna socialisationsprocess genom att de reflekterar 

över vad de varit med om, vad som gick bra eller mindre bra, hur de upplever att de ändrade 

sig och ser en klar skillnad över tid. Anna ställde frågor till sig själv såsom; vad gick bra och 

vad gick mindre bra. Stina menar att hon hade önskat att hon skrivit dagbok under den första 

tiden, vilken hon tror hade konkretiserat hennes professionsutveckling. Detta visar på ett 

reflexivt förhållningssätt, enligt min tolkning. Bouij ser socialisationsprocessen som en 

process vi människor är medvetna om och att vi också deltar aktivt i den (Bouij 1998:21–22). 

Min analys blir att Stina verkligen medvetandegör sin professionsutveckling och sin 

socialisationsprocess genom att diskutera kring den på sättet hon gör. Också genom att hon 

önskat att hennes professionsutveckling hade dokumenterats i dagboksanteckningar.  

Sammanfattningsvis framkommer olika upplevelser av första tiden i yrket. Det framkommer 

svårigheter under den första tiden, men dessa verkar, enligt min tolkning, inte ha varit 

oövervinnerliga för informanterna. Svårigheterna verkar kunna ha hanterats av informanterna. 

Den bild jag får av förskollärares första tid i yrket under samtliga intervjuer är en relativt 

positiv bild, där svårigheter vägs upp av möjligheter. Göran Fransson konstaterar att det har 

växt fram en diskurs om lärares första år i yrket. Diskursen består i att yrkesstarten är jobbig 

för många lärare. Lärarna ställs inför många dilemman och svårigheter (Fransson 2006:24–

27). Denna tolkning kan inte göras om förskollärare i mitt material eller i mina resultat. Ingen 

informant påtalade under intervjuerna att de hört några liknande allmänna ”påståenden”, 

”allmänt tal” eller diskurser kring förskollärares yrkesstart. Det var alltså ingen av 

informanterna som nämnde att de hört talas om svårigheter i yrkesstarten för förskollärare.  

6.5. Varm i kläderna och råd till nyexaminerade förskollärare  

 

Lisa tyckte att hon kände sig hemma i yrket efter ungefär ett år. Så här beskriver hon hur hon 

kände sig när hon var varm i kläderna:  

”för det första så har man fått mycket mer erfarenhet, man har ju varit i många fler 

situationer, så det är klart, då blir man ju tryggare och så, å sen man ju testat lite olika 

också, vad funkar och vad funkar inte, det skapar ju också trygghet. Så jag ser väl att man 

har blivit tryggare måste jag väl säga, i yrkesrollen, man vet vad man gör och man kan 

argumentera för det man gör” (Lisa 2011).  

Det är skönt att känna trygghet och att det inte bara handlar om att känna sig trygg själv utan 

att det handlar om helheten också, om hur hela verksamheten fungerar, säger Lisa. På Lisas 
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nuvarande arbetsplats arbetar de med tydligt preciserade mål och de följer upp arbetet 

regelbundet också vilket ger trygghet i arbetet, säger Lisa. Tryggheten i arbetet handlar inte 

bara om egen trygghet, utan också om att hela verksamheten fungerar, säger hon vidare. Lisa 

säger att hon provade på mycket i början för att hitta sin yrkesroll och menar att det är en 

process som tar tid. Lisa säger att nu efter fem år har hon hittat sig själv i yrkesrollen. 

Lisas råd till nyexaminerade förskollärare är att ta det lugnt i början och inse att de inte kan 

göra allting på en gång. Hon säger att man som ny vill så mycket i verksamheten. Hon 

beskriver att nyexaminerade hon arbetat med vill väldigt mycket och att de driver på i högt 

tempo i arbetet. Lisa säger att detta kan göra att det övriga arbetslaget inte hinner med i 

tempot och kan känna sig ”överkörda”. Lisa tycker att man som ny i förskolläraryrket ska 

kliva tillbaka och fundera på vilka mål man arbetar efter. Lisa menar att man som ny ska se 

verksamheten utifrån barnen. Lisa poängterar också att man som ny ska vara där barnen är, 

med dem. Leka med barnen och se till vad de behöver och vill. Lisa menar att det är lätt att 

som ny fokusera för mycket på pappersarbete och på annat praktiskt. Lisa säger utan omsvep 

att hon också gjorde detta i början men att hon inte såg det då utan det gör hon först nu när 

hon ser tillbaka och reflekterar över hur hon var som ny i yrket. Lisa tror att detta har att göra 

med tryggheten i yrkesrollen, om man som ny gör något och då även producerar på arbetet 

känner man sig mer trygg. Lisa berättar att hon tänkte:  

”men sen funderar man lite, vad får barnen ut av det här, vad får verksamheten ut av det här” (Lisa 

2011).  

Jag frågar Lisa ungefär när hon upptäckte att hon frågade sig vad barnen fick ut av 

verksamheten. Lisa svarar att det har kommit successivt och att hon insåg att det var viktigast 

att ha barnens intressen i fokus i arbetet. Hon menar vidare att det är mycket viktigt att 

reflektera över sin egen yrkesroll och att även reflektera över verksamheten i arbetslaget. Lisa 

menar att reflektionstiden riskerar att försvinna men att det är viktigt för att det ger en insikt 

om vem man är som pedagog och även en insikt över vad man arbetar med som förskollärare.  

Anna säger att hon kände att hon började komma in i yrket efter ett år, då hade hon varit med 

om ett Lucia-firande, haft utvecklingssamtal och föräldramöten. Hon säger att då har man 

bildat sig erfarenheter som man kan ”plocka” ur i yrket. Hon poängterar att varje ny 

barngrupp skapar nya förutsättningar och att varje dag kan se olika ut. Så här ser hon på sin 

professionsutveckling den första tiden i yrket:  
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”…(   ) … dels så känner jag, som jag sa, att man utvecklas ju hela tiden och lär sig genom 

erfarenheter och kanske blir lite mer säker för varje ny erfarenhet… (   )” (Anna 2011).   

Anna säger att det råd hon vill ge nyexaminerade förskollärare är att det ska våga prova olika 

saker. Även att de ska våga misslyckas ibland. Anna säger också att den energin nya 

förskollärare för med sig behövs och smittar av sig på kollegorna.  

Stina säger att hon kände att hon successivt kom in i yrket och att hon kände sig hemma i 

yrket efter ungefär ett år, men att hon känner att hon ständigt utvecklas. Hon säger att hennes 

byte av arbetsplatser har påverkat henne genom att hon då fått lära känna nya barn, kollegor 

och arbetsplatser. Men samtidigt tror Stina att det är så ändå i förskolläraryrket. Stina säger att 

varje ny barngrupp (som ju är en realitet på alla förskolor, min kommentar) gör att man 

ständigt utvecklar sin yrkesroll och påverkar hur man arbetar.  

Stina ser tillbaka på sin professionsutveckling under den första tiden och säger att hon känner 

sig lugnare och tryggare i sin yrkesroll nu. Hon säger att det alltid kommer nya saker, t.ex. 

den nya läroplanen, som gör att man utvecklas men att detta samtidigt ibland också gör att 

man känner sig stressad. Stina fortsätter med att säga att dessa förändringar samtidigt gör att 

yrket förs framåt och utvecklas. Stina säger:  

”…(   ) … man får ju lära sig väldigt mycket och reflektera över vad man gör, det försöker jag 

tänka på, alltså försöka bolla så mycket som möjligt med kollegor…(   )” (Stina 2011). 

Stina säger att det ibland saknas tid för pedagogiska samtal tillsammans med kollegorna och 

att hon försöker ta den tid som finns för att reflektera med dem. Hon säger återigen att en 

dagbok över professionsutvecklingen vore en god idé, då hon tror att det är svårt att se sin 

egen utveckling i yrket.  

Stina säger att det råd hon vill ge nyexaminerade förskollärare är att lita på sin magkänsla och 

ta stöd av kollegorna. Att acceptera när inte allt blir som man tänkt sig och även veta att det 

inte är någon som förväntar sig att du ska kunna allt i början. Istället för att känna osäkerhet 

ska man fråga en kollega om råd, menar Stina.   

Kerstin berättar att hon kände att hon kommit in i yrket efter ungefär en månad. Hon säger 

också att det var lite som att börja på nytt då hon bytte arbetsplats, men att det gick fort att 

komma in i yrket även där. Hon säger att hon kände att hon hade stöd av sina kollegor och 

även att hon kunde tala med dem om det var något hon undrade:  
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” … (   ) … jag tycker överhuvudtaget när det har varit frågor har jag inte varit rädd för att fråga 

heller, när jag började här så jobbade jag tillsammans med en förskollärare eller en barnskötare 

som skulle gå i pension … (ohörbart) … efter att jag hade börjat jag … (ohörbart) … det helt 

fantastiskt att jobba med nån som hade nästan 40 års erfarenhet i yrket, som kunde ge mej alla dom 

här råden så man bara frågade, frågade, frågade … (   ) … ” (Kerstin 2011). 

Kerstin berättar att hon fått det stöd hon kände att hon behövt samt att hon är glad att hon har 

börjat arbeta på en förskola istället för på en skola. Hon beskriver att på förskolan är man 

aldrig själv utan man är hela tiden tillsammans med kollegor. Med lite distans till den första 

tiden menar Kerstin:  

” … (   ) …  så att min distans till det, det är nog sådär att jag tänker att jag var så nervös över att 

det inte skulle funka, att jag var så jättenervös å tänkte att det här fixar inte jag, till att nu känna, att 

jo det gör jag ju, det är väl klart att de är hälsosam oro också när man ska börja nåt nytt, man ska 

nog inte känna sej för lugn, tänka att allting går utan man måste nog pröva det också. Det här 

lugnet det har jag ju nu på ett helt annat sätt även om det är så kort tid” (Kerstin 2011).  

Kerstins råd till nyexaminerade förskollärare är att inte ta på sig för mycket extrauppgifter i 

början utan att istället koncentrera sig på att lära känna barnen. Även om man är mycket 

inspirerad så ska man inte dra igång för stora projekt, utan ta det lite lugnt i början. Vidare att 

man faktiskt får känna att saker inte går så bra som man har tänkt sig, men också att man är 

bättre än man tror, menar Kerstin. 

Analys: 

Sammanfattningsvis kan materialet visa att informanterna kände sig hemma i yrket ungefär 

efter ett år. Med undantag av en informant, Kerstin. Ingrid Andersson beskriver att lärare 

gradvis anpassar sig till sitt arbete och att denna anpassning brukar ta mellan 6 till 10 månader 

(Andersson 2005:13). Detta ligger i linje för tre av mina informanter. De beskriver att de 

kände sig hemma i förskolläraryrket efter ungefär ett år. Kerstin däremot säger att för henne 

tog denna process en månad. Vad som gjorde att Kerstin upplevde sin ”anpassning” som så 

snabb jämfört med de andra tre har jag inget svar på. Detta kan jag inte i efterhand fastslå utan 

att fråga informanterna vad de specifikt lade i begreppet ”hemma i yrket” eller hur de tolkade 

min fråga om detta. Vad jag kan göra är att tolka detta som att hon kanske har en annan syn, 

än de övriga tre, på vad det innebär att känna sig ”varm i kläderna” eller hemma i yrket. De 

andra tre kan eventuellt lagt mer aspekter i vad som ligger i att känna att man kommit in i 

yrkesrollen. 
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Alla fyra säger att de under yrkesstarten fick erfarenheter som ger dem mer trygghet nu när de 

arbetat en tid. Tolkningen av detta kan vara att erfarenhet ger trygghet, min tolkning av det är 

att det nog är så i alla yrken. Lisa uttrycker detta på ett tydligt sätt: ” man vet vad man gör och 

man kan argumentera för det man gör” (Lisa 2011). Detta citat tydliggör hennes känsla av 

trygghet i yrkesrollen, enligt mig. De fyra informanterna hade enligt min tolkning kommit till 

vad Ingrid Andersson kallar ”the adapted stage” (Andersson 2005:13). Andersson använder 

detta begrepp då hon beskriver en lärares yrkessocialisationsprocess. Detta stadium 

kännetecknas av att läraren börjar komma in i yrket ordentligt och vet vad som väntas av 

denne. Läraren har också anpassat sig till den kultur som råder på skolan (Andersson 

2005:13–14). Mina informanter har genom sina erfarenheter fått en säkerhet i yrket vilket ger 

dem trygghet, enligt min tolkning. De slipper efter en tid i yrket känna osäkerhet, vilket leder 

till att osäkerhetskänslan byts ut mot den trygghetskänsla de beskriver att de nu känner. Tre av 

dem påtalar också att de känner stöd av sitt omgivande arbetslag. Även detta kan kopplas till 

Polanyis teori om tyst kunskap och till Selanders (2006) och Paulins (2007)  tankar kring 

socialisation in i yrket för lärare. Informanterna har under sitt första år tillägnat sig kunskaper 

genom att titta på hur kollegorna arbetar. Informanterna har då sett kollegornas tysta kunskap 

utövas. De har provat olika saker i barngruppen själva, de hade även tänkt kring detta och 

samtalat med sina kollegor kring olika fenomen i yrket. Detta visar prova på en kollektiv 

socialisation som informanterna gjort tillsammans med de övriga kollegorna (Paulin 2007:18, 

Selander 2006:58–59, Thomassen 2007:28–30).   

På olika sätt, säger tre av informanterna att de råd de vill ge nyexaminerade förskollärare är 

att de ska ta det lugnt i början av yrkesstarten. En informant menar att den nyexaminerade inte 

ska vara rädd att prova olika moment i barngruppen, och inte heller vara rädd för att 

misslyckas. Ytterligare någon menar att som ny förskollärare förväntas man inte kunna allt 

redan från början. Jag gör nu en djärv tolkning av mina informanters råd till nyexaminerade 

förskollärare på väg ut i yrket. Min tolkning är att dessa råd egentligen är tips till mig i 

egenskap av blivande förskollärare på väg ut i yrket. De vill i sina råd hjälpa mig i min 

kommande socialiseringsprocess. Mitt enda stöd för denna tolkning tar jag i hermeneutiken. 

Informanterna kan troligtvis ha blivit påverkade av att jag är snart färdig förskollärare 

(Thomassen 2003:36–37, 95-98).  
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6.6. Samtalets betydelse 

 

Då informanterna återkommer till samtalets betydelse vid flera tillfällen under intervjuerna, 

tolkar jag det som att detta verkligen var en viktig aspekt för dem alla. Detta ingick initialt 

inte i min intervjuguide eller i min tematisering av densamma. Då detta framträder som en 

stor del av resultatet lägger jag till det som ett tema, fast i efterhand. Informanterna talade om 

samtal som är planerade, så kallad reflektionstid och även om andra mer spontana samtal. Jag 

tolkar det också som om att de beskriver att de uppskattar informella samtal. Både under 

temat Den första tiden och i temat Varm i kläderna återkommer de till samtalet betydelse för 

dem. Informanterna talar också om sina inre samtal, sina reflektioner.  

Anna beskriver att hon ville ventilera med sitt arbetslag och sina kollegor. Stina upplevde att 

hon kunde ”bolla” med sina kollegor i olika frågor vilket hon uppskattade. Kerstin upplevde 

att hon hade ett stort stöd av kollegorna under yrkesstarten och att hon kunde rådfråga dem 

om hon blev osäker på någon aspekt i yrkesutövningen. I Lisas fall mer indirekt, genom att 

jag tolkar hennes önskan om att samtala med en utbildad kollega som att hon anser att detta är 

viktigt i yrket. Hon påtalar också vikten av reflektion i arbetslaget.  

Analys: 

Tolkningen kan här göras att informanterna känner att de genom samtal med kollegorna 

känner stöd under den första tiden i yrket och att de beskriver samtalets betydelse för 

förskollärarprofessionen. Selander menar att för just i lärares yrkessocialisation är det mycket 

viktigt att de får tillfälle att samtala med sina kollegor. Genom samtalen och det gemensamma 

språket ges tillfällen för lärarna att diskutera gemensamma aspekter ur deras lärarvardag. 

Detta ”språkande” leder till gemensamma lösningar och för på detta sätt yrket framåt 

(Selander 2006:58). Också Fransson påtalar vikten av professionella samtal i yrket. Hans 

studie visar att en del av lärarnas svårigheter i yrkesstarten beror på att de känner att de inte 

får samtala med kollegor i den utsträckning de önskar (Fransson 2006). Analysen här är att 

pedagogiska samtal är mycket viktiga för de fyra förskollärarna i min studie. Dysthe menar att 

språket är grunden för allt lärande och att lärandet sker i interaktion mellan människor. Min 

analys av informanternas upplevelse av samtalets stora betydelse för dem är att det handlar 

om att de lär sig sitt yrke genom dessa samtal. Genom samtalen belyses det aspekter som är 

viktiga för deras profession. De får genom samtal grepp om fenomen och situationer i arbetet 

vilket leder till att de känner trygghet i arbetet (Dysthe 2003: 42, 47-50).   
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Jag har i mitt material alltså visat att förskollärarna beskriver samtal som ett led i sin 

yrkessocialisation. De påtalar att de frågar sina mer erfarna kollegor om råd. Kollegornas svar 

ger dem möjligheter eller verktyg att lösa problem i arbetet. Kerstin berättar att hon var glad 

att hon i början arbetade med en barnskötare med 40 års erfarenhet. Kerstin påtalar hur många 

råd hon fick av barnskötaren. Kerstin kände nog stor trygghet i att kunna rådfråga. Min analys 

är att hon därigenom också fick hjälp att utvecklas yrkesmässigt. Stina talar om att hon kunde 

”bolla” olika frågor med sina kollegor. Förskollärarna i min studie poängterar alla vikten av 

pedagogiska samtal med kollegor. Selander påtalar vikten av kollegiala samtal för att både 

individen och arbetslaget ska kunna utvecklas (Selander 2006:58). Även Hensvold beskriver 

att i förskolläraryrket är det mycket viktigt med pedagogiska samtal och diskussioner. Alltså 

att medarbetare och arbetslag gemensamt får diskutera och samtala kring sin pedagogiska 

verksamhet (Hensvold 2003:60–64, 144–145). 

Stina resonerar kring sin professionsutveckling genom att tala om att hon önskat att hon hade 

skrivit dagbok från första tiden i yrket. Hon säger att detta hade åskådliggjort hennes 

professionsutveckling. Hon beskriver att hon ibland upplever att hon stagnerar i yrket. En 

dokumentation genom dagbokskrivning hade visat henne att så inte var fallet, säger hon. 

Dysthe beskriver att språket används både i socialt samspel då vi talar med varandra. Språket 

används till lärande också då vi resonerar med oss själva genom våra inre samtal, vårt 

tänkande. Stina visar enligt min tolkning prov på att hon vill synliggöra sitt lärande och sin 

utveckling genom att dokumentera detta i en dagbok. Min tolkning är att genom detta skulle 

hon då synligöra sina tankar och få syn på aspekter som visar henne sitt eget lärande. Dysthe 

påtalar också vikten av att skriva ner sina tankar. Hon menar att detta gynnar förståelsen inom 

ett ämne, i detta fall att Stina får syn på sin egen professionsutveckling (Dysthe 2003: 47-50).  

7. Avslutande diskussion och slutsatser 
 

Min helhetsbild av de fyra informanternas berättelser om sin första tid i yrket som 

förskollärare är att de upplevde både svårigheter och möjligheter. Som möjligheter upplevde 

mina informanter att kontakten och samspelet med barnen som lätt under den första tiden i 

yrket. Detta var de totalt eniga om. Vidare även att tre av dem kände stort stöd i sitt arbetslag 

och i sina kollegor. De menar att detta gav trygghet i arbetet. Min förståelse är också att de 

ansåg pedagogiska diskussioner som mycket viktiga i arbetet. Även att de önskade mer tid för 
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detta. Min slutsats är även att de svårigheter, som de beskriver att de upplevde under starten i 

yrket, varierar mellan dem. Att det är olika fenomen som upplevs som svårt under den första 

tiden i yrket. Vidare att informanternas förväntan inför yrkesstarten bidrog till hur de sedan 

faktiskt upplevde starten som förskollärare, denna förståelse är som tidigare nämnt mycket 

vag och det skulle behövas en mycket större studie för att fastslå detta.  

Min studie visar, genom mitt material, en jämn fördelning mellan svårigheter och möjligheter 

i förskollärares yrkesstart. Mitt material kan tolkas som att förskollärare inte upplever lika 

stora svårigheter som lärarna. I alla fall om jämförelsen görs till forskning av Paulin (2007), 

Fransson (2006) och Fransson & Morberg (2001). För att återgå till inledningen i denna 

uppsats, där det beskrevs att många lärare upplever sin första tid i yrket som svår och 

krävande. Ingången till arbetet blev att jag ställde frågan om det var på samma sätt för 

förskollärare. Min tolkning är att det inte är på samma sätt för förskollärarna som för lärarna. 

Jag visar i mitt material att just dessa fyra förskollärare inte upplever samma svårigheter eller 

lika stora svårigheter som lärarna gör, enligt tidigare forskning om lärares upplevelser under 

den första tiden i yrket. Detta var heller inte detta arbetes syfte, men jämförelsen blir 

oundviklig på grund av att det saknas forskning om förskollärares första tid i yrket. Då måste 

forskning om lärares upplevelser under den första tiden användas.  

Fransson (2006) menar att det har skapats en diskurs om lärares svårigheter den första tiden i 

yrket. Ingen av de fyra förskollärarna i min studie talade om några allmänt hållna diskurser 

kring svårigheter i starten av förskolläraryrket. Detta kan bero på att det inte fokuseras på 

förskollärares upplevelser av yrkesstart inom vare sig forskningen (vilket jag upplevde när jag 

sökte tidigare forskning) eller i massmedia.  

Mitt material visar att de fyra förskollärarna upplevde stort stöd i sitt arbetslag. I ett fall 

saknades stöd av arbetslaget, men detta påtalades också som en svårighet i den informantens 

yrkesstart. Jag tolkar att mina informanters relativt positiva beskrivning av yrkesstarten kan 

bero på att de som förskollärare inte arbetar ensamma i lika hög grad som lärare. Mitt resultat 

korrelerar väl mot tidigare forskning som gjorts om hur förskollärare upplever sina första år i 

yrket, där det har visats att förskollärare poängterar arbetet med barnen och även betydelsen 

av samtal med kollegor i olika forum (Hensvold 2002, Fransson & Morberg 2001).  

Dessa slutsatser drar jag av min studie om hur fyra förskollärare upplevde sina första år i 

yrket som förskollärare: 



38 

 

• Min slutsats är att de fyra förskollärarna upplevde ungefär lika stor del svårigheter och 

möjligheter under den första tiden i yrket.  

• De fyra informanterna upplever olika fenomen eller aspekter som svårigheter, dvs. de 

har olika upplevelser av vad de upplevde som svårt i sin egen start i yrket. 

• De upplever samma aspekter eller fenomen som möjligheter eller som något som gick 

lätt i yrkesstarten. De fyra förskollärarna jag intervjuat var eniga över vad som gick 

lätt i deras yrkesstart.   

• Tre av informanterna upplevde stöd av arbetslag och kollegor.  

• De upplever att pedagogiska samtal med kollegor är viktiga. Detta visar, enligt min 

tolkning, att samtal är en viktig del av förskolläraryrket. 

• Tre av förskollärarna kände sig hemma i yrket efter cirka 1 år.  

Om vi tänker oss eller leker med tanken att det skulle konstateras eller fastslås att 

förskollärare inte upplever svårigheter i samma utsträckning som lärare (Fransson 2006, 

Paulin 2007). Ponera att det görs en omfattande studie som visar att så är fallet. Om vi vidare 

tänker oss att detta konstateras bero på att förskollärarna arbetar tillsammans med kollegor 

och arbetslag, dvs. att de nästan alltid arbetar tillsammans med någon. Skulle det då gynna 

lärarna att kanske arbeta ännu mer i arbetslag än vad de gör idag?    

Jag avslutar med att återgå till de råd min körskollärare gav till mig inför min framtida 

framfart i trafiken. Då han sa att han lärt mig tillräckligt för att jag skulle få köra bil, men att 

jag nu fick fortsatta och träna själv för att bli en duktig bilförare. Skulle detta råd även kunna 

gälla till både förskollärare, lärare och varför inte andra yrkesgrupper? Jag menar att lärandet 

inte är över när man lämnat skolan. Ute i praktiken fortsätter lärandet, naturligtvis.  

7.1. Fortsatt forskning 

 

Som fortsatt forskning har jag några idéer. Den forskning jag själv skulle vilja göra är att följa 

förskollärare under deras första år i yrket. En studie då bestående både av djupintervjuer och 

av observationer av förskollärarnas arbete ute på förskolan. Att i en sådan studie verkligen då 

få ta del av helheten av upplevelser som några förskollärare möter på under den första tiden i 

yrket. Jag menar att en longitudinell observationsstudie skulle kunna ge kunskaper om 

fenomen som jag i min begränsade studie bara nuddar vid eller kanske missar helt. Andra 

förslag till vidare forskning är att göra en större intervjustudie där man intervjuar en större 

grupp förskollärare och undersöker hur de upplever sin första tid i förskolläraryrket.  
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8.4. Bilagor 

 

Bilaga 1. Informationsbrev till förskollärare och förskolerektorer 

 

Hej förskollärare!  

Jag heter Lola Johnston Lindström och går sista terminen (termin 7) på lärarutbildningen, mot 

förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år, på Södertörns högskola.  

Jag håller nu på med mitt examensarbete och vill intervjua er förskolelärare.                           

Mitt examensarbete kommer att handla om hur förskollärare upplevde sina första år i yrket 

efter avslutad förskollärarutbildning, med stort fokus på förskollärarnas egna reflektioner och 

tankar kring deras första möte med förskolemiljön eller skolmiljön.  

Jag undrar om jag skulle kunna få intervjua en eller några av er? Intervjun tar ungefär 45 

minuter och består av 6-10 frågor. Jag skulle vilja intervjua er under vecka 42 eller vecka 43, 

tid och dag får vi bestämma gemensamt. Intervjufrågorna kan jag skicka till er i förväg.    

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna under hela mitt arbete: 

• Det är bara jag som kommer att ta del av den inspelade intervjun, under arbetets gång 

kommer materialet att förvaras säkert så att ingen annan kan ta del av det.  Efter det att 

arbetet är klart och godkänt kommer allt intervjumaterial att förstöras, både 

inspelningar och textmaterial.  

• Ni kommer vara helt anonyma i mitt examensarbete. Vare sig ert namn, exakta ålder, 

bostadsort eller arbetsplats kommer på något ställe att nämnas i texten. Jag kommer 

omgående efter intervjun att avidentifiera er för att skydda er integritet.  

• Arbetet kommer att publiceras i DIVA, när det är klart.  

• Ni kan när som helst under studiens gång avbryta er medverkan.  

Kontakta mig via e-post eller på telefon om ni har några frågor rörande studien. Det vore 

jättekul om någon av er vill bli intervjuade av mig och jag ser fram emot att träffa er! 

Min handledare heter Lisbeth Segerlund, FD Lektor, Södertörns högskola. Tel: **-*******.  

Med vänlig hälsning Lola Johnston Lindström  

Min e-post:*******  Mitt mobilnummer: ****-****** 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Hej och välkommen, vad kul att du hade möjlighet till denna intervju! Jag gör ett 

examensarbete om hur förskollärare upplevde den första tiden i yrket.  

Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna under hela mitt arbete: 

• Det är bara jag som kommer att ta del av den inspelade intervjun, under arbetets 

gång kommer materialet att förvaras säkert så att ingen annan kan ta del av det.  

Efter det att arbetet är klart och godkänt kommer allt intervjumaterial att förstöras, 

både inspelningar och textmaterial.  

• Du kommer vara helt anonyma i mitt examensarbete. Vare sig ditt namn, exakta 

ålder, bostadsort eller arbetsplats kommer på något ställe att nämnas i texten. Jag 

kommer omgående efter intervjun att avidentifiera dig för att skydda din integritet.  

• Arbetet kommer att publiceras i DIVA, när det är klart.  

• Du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan.  

STARTA I�SPEL�I�G 

Vad heter du? Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Tema 1. Förväntningar på arbetet 

Hade du arbetat på förskola eller skola innan du påbörjade din utbildning till förskollärare? 

Vilka förväntningar hade du på arbetet innan du började? 

Tema 2. Första tiden 

Berätta hur du upplevde den första tiden i yrket?  

Var det något som du upplevde som knepigt eller svårt i yrkesstarten? Är det något du 

fortfarande tycker är svårt i yrket? 

Var det något i arbetet som överraskade dig särskilt? Något du verkligen upplevde som 

knepigt? 

Var det något som gick överraskande lätt i yrkesstarten? Som du kanske hade trott var svårt? 
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Fortsättning, bilaga 2. Intervjuguide 

 

Hur arbetade du med ditt pedagogiska ledarskap i barngruppen i början? Var det svårt att 

fånga barngruppen?  

Tema 3. Lite varm i kläderna 

När ungefär kände du att du började komma in i yrket? Kom det successivt?  

Prövade du olika saker i din ledarstil? Om så, vad fungerade och vad fungerade inte?  

Avslutande fråga. När du ser tillbaka 

Nu har du ju fått lite distans till den första tiden i yrket, hur ser du nu på din 

professionsutveckling under den tiden? Har du några råd att ge nyexaminerade förskollärare? 

STOPPA I�SPEL�I�G 

• Vill du ha en transkriberad utskrift av intervjun? Där hela intervjun står, ord för ord.  

• Jag är tacksam om du kontrollerar utskriften och kontrollerar att jag har uppfattat dig 

rätt. 

• Kan jag kontakta dig om jag undrar över något eller om något är oklart? 

Tack för din medverkan!! 
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Bilaga 3. E-postbrev till förskolerektor 

 

Hej! 

 

Jag heter Lola Johnston Lindström och går min sista termin på lärarutbildningen på 

Södertörns högskola.  

 

Jag håller nu på med mitt examensarbete som kommer att handla om hur förskollärare 

upplevde sin första tid i yrket, med fokus på deras reflektioner och tankar kring hur det var att 

vara nyexaminerad förskollärare.  

 

Jag skulle behöva din hjälp med att komma i kontakt med pedagoger för mina intervjuer. 

Skulle du ha en möjlighet att ge mig tillgång till deras e-postadresser eller ge dem mitt 

bifogade informationsbrev? Kontakta gärna mig om du har frågor om min studie.  

 

Stort tack på förhand!! 

 

Med vänlig hälsning Lola Johnston Lindström   

Mobilnr: ****-****** 
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Bilaga 4. Tabell eller grafik som åskådliggör materialet 

 

Tabellen syftar till att åskådliggöra materialet och visa vilka specifika fenomen de enskilda 

informanterna talade om under intervjuerna. X:en står för att detta var något informanterna 

talade om under intervjun eller beskrev i sitt svar under intervjun. T.ex. två av förskollärarna 

lyfte under intervjun att de var nervösa under den första tiden i yrket, då markeras detta med 

ett X i tabellen. Förväntan, svårigheter, och möjligheter följer tematiseringen i 

intervjuguiden. Samtal tillkom i efterhand, då detta påtalades mycket under samtliga 

intervjuer. Det är ingen exakt statistik utan en metod att åskådliggöra materialet inför analys 

av det. Denna schematisering tillkom främst för att ge mig överblick över materialet.  

Informanternas 

svar/Aspekter i 

yrkesstarten   

  

 

FL 1  

  

 

FL 2 

  

 

FL 3 

  

 

FL 4 

          

Förväntan         

          

Vaga   X    X   

          

Konkreta     X    X 

          

Svårigheter         

          

Ny roll    X      X 

          

Arbetslag   X  X     

          

Omsätta teori i praktik   X  X  X 

          

Nervositet    X    X 

          

Föräldrakontakt       X   

          

Möjligheter         

          

Arbetslagets stöd    X  X  X 

          

Samspel med barnen X  X  X  X 

          

Samtal           

          

Pedagogiska samtal viktiga X  X  X  X 

          

 


