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"Wipe the table, is it really included in the 

preschool teacher's work?" 

An empirical study of different forms of knowledge, cooperation, leadership 

and responsibility between preschool teachers and childcare workers at the 

preschool. 

 

This study departs from the discussion in Swedish society concerning preschool teachers’ 

responsibilities as visualized in the revised curriculum and the introduction of teacher license 

registration. 

 

The study is aimed at understanding, through qualitative interviews, what four active 

pedagogues involved in pre-school feels about the changes, which are this study’s main 

issues: the concept of cooperation, leadership and responsibility, experience and practical 

knowledge and theoretical knowledge. Further, there is some history about kindergarten and 

preschool teachers’ background. The purpose of this study is to highlight the issue of 

interaction between practical knowledge and theoretical knowledge as well as the cooperation 

of the people involved in preschool. 

 

The results section is dealing with the four pedagogues, who are and have been active in pre-

school for at least five years, to be presented and then discussed in relation to the concepts 

and previous research. 

 

The study results have indicated more clearly that the two preschool teachers and the two 

childminders have different views on the differing roles. In sum I believe that preschool 

teachers find that responsibility and leadership in some way lies on their shoulders, but 

they’re pointing more to the team, including both preschool teachers and childcare workers, 

for cooperation. You can sense that they do not want to take full responsibility themselves. 

Childcare workers are on the other hand looking for more leadership from the preschool 

teachers and expect that they should take the responsibility they have been educated and are 

paid for. The two childcare workers are not as strict in the terms of roles. One of them 



 
 

expresses that many teachers in the preschool are doing a good job regardless of theoretical 

knowledge. As a result, I would highlight that it is the pedagogues without theoretical 

knowledge that emphasizes that theoretical knowledge is crucial for the responsibility part, 

despite the fact that all four teachers believe that practical knowledge is important. Finally, 

this study includes suggestions for further studies in the subject: on particular, why do 

preschool teachers and childcare workers in this study feel so different depending on their 

own level of education? 

 

Keywords: Preschool, cooperation, practical knowledge, experience, academic qualifications, 

professional roles, childcare workers, preschool teachers, responsibilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

”Torka bord, ingår det verkligen i 

förskollärararbetet?” 

En empirisk studie om olika kunskapsformer samt samarbete, ledarskap 

och ansvar mellan förskollärare och barnskötare på förskolan. 

 

Detta arbete utgår ifrån den diskussion som förts i det svenska samhället vad gäller 

förskollärarnas ansvar som synliggjorts i den reviderade läroplanen samt införandet av 

lärarlegitimation.  

 

Arbetet syftar på att förstå, genom kvalitativa intervjuer, vad fyra verksamma pedagoger inom 

förskolan har för tankar omkring arbetets huvudfrågor: Samarbete, ledarskap och ansvar, 

erfarenhet och praktisk kunskap samt teoretisk kunskap. Vidare finns viss historik omkring 

förskolan och förskollärarens bakgrund. Målet med denna undersökning är att lyfta upp frågan 

om samverkan mellan praktisk kunskap och teoretisk kunskap och diskutera samarbetet 

mellan yrkesgrupperna samt stärka betydelsen av att inneha båda dessa kunskaper. 

 

I resultatdelen ämnas de fyra intervjuade pedagogernas åsikter framföras och sedan diskuteras 

i förhållande till begreppen och tidigare forskning. Samtliga pedagoger är och har varit aktiva 

i förskolan under minst fem år. 

Genom studien har resultatet pekat allt tydligare på att de två förskollärarna och de två 

barnskötarna har olika syn på de olika arbetsrollerna. Sammanfattningsvis menar jag att 

förskollärarna verkar tycka att ansvar och ledarskap till viss del är deras uppgifter men att 

arbetslaget, innefattande både förskollärare och barnskötare, bör samarbeta och man kan ana 

att de inte vill ta hela ansvaret själva. Barnskötarna, å andra sidan, eftersöker mer ledarskap av 

förskollärarna och vill att de tar det ansvar som de har utbildning och får lön för. De två 

barnskötarna är inte lika strikta i sin linje vad gäller rollfördelningen, den ena barnskötaren 

uttrycker att många pedagoger på förskolan gör ett bra arbete oavsett teoretisk kunskap. Som 

resultat vill jag lyfta fram att det alltså är de som saknar akademisk utbildning som lyfter fram 

att det är den teoretiska kunskapen är avgörande för ansvarsbiten. Detta trots att samtliga fyra 

pedagoger menar att den praktiska kunskapen är viktig. Slutligen innefattar arbetet förslag på 



 
 

vidare studier inom ämnet: då särskilt, varför tycker förskollärarna och barnskötarna i denna 

undersökning så olika beroende av egen utbildningsgrad? 

 

Nyckelord: Förskola, samarbete, praktisk kunskap, erfarenhet, akademisk utbildning, 

yrkesroller, barnskötare, förskollärare, ansvar. 
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Inledning 

I samhället råder aktuella diskussioner om professionaliseringen bland yrken. Den diskussion 

som just nu förs vad gäller förskolan och förskollärarna är den som gäller 

förskollärarlegitimation. Dessutom förs diskussioner om det numera uttalade ansvar som 

överförs till förskollärarna i och med den reviderade läroplanen för förskola (Läroplan för 

förskolan: Lpfö 98, rev.10, 2011). I och med dessa två försök att höja statusen och kvaliteten 

inom förskolläraryrket och dess profession kan det bli så att rollerna förstärks och att det blir 

olika kulturer inom de olika arbetsrollerna, förskollärare/barnskötare.  

Frågan är således hur stor vikt som bör läggas på den teoretiska kunskapen, alltså akademisk 

utbildning. Från högskolornas håll lockar man studenter med att de med de teoretiska 

studierna kan utveckla sin praktiska kunskap. På Södertörns högskolas hemsida går det bl.a. 

att läsa: ”Det saknas utbildade förskollärare! Det här är utbildningen för dig som arbetar som 

barnskötare och vill få behörighet som förskollärare. Utbildningen bygger på din och dina 

kurskamraters yrkeserfarenheter. De teoretiska studierna fördjupar och utvecklar din praktiska 

kunskap” (Södertörns högskola, 2012). Man påpekar att man alltså med hjälp av olika teorier 

kan se sin utveckling och på så vis ta till vara sin yrkeserfarenhet. 

Det som jag vill inrikta mig på i mitt examensarbete är att undersöka hur samarbetet kan vara 

mellan förskollärare och barnskötare då de olika yrkesrollernas arbetsuppgifter och ansvar ser 

allt mer olika ut. Hur ser de som arbetar i förskolan på denna potentiella förändring? Vad är 

fördelarna? Finns det nackdelar? Hur värderas erfarenhet och teoretisk kunskap i praktiken på 

förskolorna? 

Jag är nyfiken på och intresserad av hur både barnskötare och förskollärare ser på samarbetet 

då förskolläraren har en akademisk utbildning som ger dem ett huvudansvar för det 

pedagogiska arbetet i verksamheten samt en ledarroll. Jag vill med mitt examensarbete föra 

diskussionen om samarbete mellan olika yrkesgrupper vidare. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att valet av titel är i stånd att starta debatt. Är det verkligen så 

förskollärarna tycker? Den ena informanten använde sig av orden för att påpeka sin första 

känsla då hon var ny inom yrket. Själv har erfarenhet och inblick i förskolan anser att man 

hjälps åt med de praktiska bitarna. På förskolan hjälps man åt att torka bord anser jag. 
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1 Bakgrund 

 

I detta avsnitt ska förskolans framväxt, och då främst hur förskolläraryrket vuxit fram genom 

historien, beröras. Syftet är att se samband mellan yrkets historik och det som åligger en 

förskollärare idag. Inom ramen för arbetet specificeras regeringens förslag kring införandet av 

lärarlegitimation samt den reviderade läroplanens förstärkning av förskollärarens ansvar. 

Vidare behövs en återblick för att synliggöra behovet av lärarlegitimationen och här kommer 

det även synliggöras att det även finns kritiska röster.  

Sonja Sheridan (2011) diskuterar arbetslagets ansvar i en artikel i Förskoletidningen. Hon 

beskriver hur det genom tiderna har gått i vågor vad gäller samarbete och ansvar för 

personalen i förskolan. Innan 1970-talet användes barnskötarna främst som assistenter men 

till följd av Barnstugeutredningen, som tillsattes 1968, förändrades samarbetet. För att vara 

goda förebilder för barnen ansåg man numer att även pedagogerna bör samarbeta och lära av 

varandra utan hierarkier. I den reviderade läroplanen för förskolan (2011) förtydligas dock 

förskollärarens ansvar igen. Då jag själv arbetar på förskola har jag fått uppfattningen av att 

många menar att detta ansvar inte ska drabba förskollärarnas samarbete med övriga 

medarbetare på förskolan. Vidare menar man att målet fortfarande är att alla verksamma ska 

samarbeta och att man ska ta till vara alla individers kunskap, kompetenser och intresse 

samtidigt som förskolläraren aldrig kan komma ifrån ansvaret att till exempel leda och driva 

det pedagogiska ansvaret vidare.  

I Förskolan nr 8, 2011, finns en artikel om förskollärarens utökade ansvar, även här påpekar 

man att förskollärarna är ansvariga för planering och utvärdering av den pedagogiska 

verksamheten men att genomförandet ska göras gemensamt i hela arbetslaget. Vidare menar 

dessa källor att de redan arbetar på detta vis. De påtalar att detta inte leder till interna 

konflikter och man framhåller vikten av att fortfarande visa på vikten av barnskötarnas yrke 

och arbete (Villanueva Gran, 2011, sid 32ff). 

För att synliggöra vilka som arbetar inom förskolan så används till liten del kvantitativ 

forskning, då genom statistik hämtad från skolverket, i detta annars kvalitativa arbete då jag 

anser att detta ger en klarare bild av vilka pedagoger som arbetar i förskolans verksamhet. 
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1.1 Att höja statusen för förskollärare 

 

På senare år har det gjorts en del arbete för att höja statusen för pedagogerna, då främst för 

förskollärarna. Detta har gjorts bl.a. genom ett förslag att införa lärarlegitimation samt 

förtydliga förskollärarens ansvar för den pedagogiska verksamheten. 

 

”Lärarlegitimation har lanserats som ett sätt att höja statusen på yrket och som ett 

slags kvalitetsgaranti” (Dagens Nyheter, 2012). 

 

Regeringen bedömer i oktober 2010 att det behövs ett legitimationssystem för lärare och 

förskollärare. Intentionen med att lärare och förskollärare ska ha en legitimation är att det 

medför större rättssäkerhet för elever, barn och föräldrar genom att det ställs krav på såväl 

lämplighet som kompetens. Elever och barn befinner sig i en beroendeställning och det är 

viktigt att de får en trygg och utvecklande lärandemiljö så att de kan erhålla sina rättigheter 

till utbildning. Legitimationssystemet innebär också ett skydd för elever och barn om läraren 

eller förskolläraren visar sig olämplig i sin yrkesroll, eftersom det är möjligt att meddela 

varning eller återkalla en legitimation. Legitimationssystemet kan därigenom även bidra till 

högre status i yrkena och leda till att det blir attraktivare att vara lärare eller förskollärare än i 

dag. Skälet till att införa krav på legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet är att 

kvalitetssäkra och utveckla verksamheten, bidra till professionalism genom tydligare krav, 

öka måluppfyllelsen för eleverna. Dessutom vill man öka yrkets status med förhoppningen att 

fler ska vilja bli lärare (Skolverket, 2010). 

Det finns alltså goda avsikter med införandet av lärarlegitimation. Men det finns även 

negativa röster. 

Ämnet är aktuellt i dagstidningar såsom DN. Man menar att man kan lägga ner införandet av 

lärarlegitimation då det finns många brister. Även om man förstår syftet med legitimationen, 

nämligen att höja statusen och fram för allt professionen och därmed kvalitén i 

undervisningen, så ifrågasätter man om detta är rätt väg att gå. Man menar att det dessutom 

finns brister i legitimeringen, det är så få som 3000 av 18000 ansökningar som blivit klara och 

av dessa är flera felbedömda. Lärare har fått behörighet i ämnen mm som de inte har varken 

utbildning eller ens erfarenhet för. Dessutom anser kvällstidningarna att man missar vissa 
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ämneslärare som kanske inte har utbildning men som man ändå anser utför ett bra arbete. Man 

är även starkt kritisk till att den moderna skolpolitiken tror att undervisningen ska höjas enbart 

genom införandet av lärarlegitimation. I dagens Nyheter skriver man bl.a. 

 

”Lärarlegitimation behöver i praktiken inte vara oförenlig med ett långsiktigt 

kvalitetsarbete. Men som tankefigur är den statisk och digital: legitimation eller 

inte legitimation, kompetent eller inte kompetent” (Dagens Nyheter, 2012). 

 

I redovisningen inför skapandet av Lpfö98 (rev.2010) belystes ett behov av 

kompetensutveckling och fortbildning av personal i förskolan då man ansåg att ett förstärkt 

pedagogiskt uppdrag kräver en förstärkt pedagogisk kompetens hos de som arbetar i 

förskolan. Det pedagogiska uppdraget i förskolan har fått allt större betydelse under 

det senaste årtiondet och regeringen vill med hjälp av förtydliganden i styrdokumenten, 

säkerställa att denna utveckling fortsätter (Utbildningsdepartementet, 2010). 

I Regeringens promemoria fastlås att kvalitetsarbetet på varje förskoleenhet ska bedrivas 

tillsammans av hela arbetslaget men under ledning av förskollärare. Var och en i arbetslaget 

har viktig kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Förskollärare har ett särskilt ansvar för kvaliteten i verksamheten och att den 

kontinuerligt utvecklas. Det är också förskollärarens ansvar att både barn och föräldrar 

involveras i dokumentation och utvärdering av den egna förskolans verksamhet. 

 

 ”Det innebär att personalen i verksamheten arbetar som ett team och utför 

uppgifter utifrån den arbetsfördelning arbetslaget tillsammans kommit överens 

om” (Utbildningsdepartementet, 2010, sid 28). 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 10) står det bl.a. att förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för 

utveckling och lärande samt att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig 

nya saker. Dessutom ska förskolläraren ansvara för att barnen stimuleras i naturkunskap och 

teknik, matematik samt språk och kommunikation (Lpfö 98, rev 10, 2011, sid 13). Förutom 
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dessa mål så är de flesta mål riktade mot ”arbetslaget ska” men det är alltså förskolläraren 

som numera har det övergripliga ansvaret. Vidare i Lpfö 98, rev. 10 kan man läsa: 

”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling” (Lpfö 98, rev 10, 2011, sid 13). 

 

Arbetslaget ska alltså samarbeta för att förskolan är lustfylld så att barnen utvecklas men det 

är förskolläraren som har det övergripande ansvaret för att förskolan planeras och utvärderas 

för att stimulera gruppen och det individuella barnets utveckling och lärande. 

 

 

1.2 Förskolan och pedagogen genom historien 

 

Sedan urminnes tider har man ansett att det endast är familjens uppgift att fostra barn. 

Omvårdnaden som funnits utanför hemmen har enbart bestått av fysisk omvårdnad 

(Simmons-Christenson, 1997, sid 9). Förr fanns inte heller någon särskild hänsyn till det 

enskilda barnets behov och utvecklingsnivå. På 1500-talet skrev dock Michel de Montaigne 

sina ”Essäer” i vilka han ansåg att undervisning bör utgå ifrån barnens förutsättningar och 

erfarenheter, vidare pekade han på vikten av att på ett lustfyllt sätt leka in kunskap. Mycket av 

det Montaigne trodde på går än idag att återfinna inom pedagogiken (Simmons-Christenson, 

1997, sid 13, 37f). Genom historien finns en sak gemensamt vad gäller den gångna tidens 

uppfostran, nämligen kravet på lydnad och respekt inför de vuxna. Länge har straff, bl.a. i 

form av aga, varit en stor del i uppfostringen, detta trots att flera pedagoger vänt sig emot 

kroppsaga (Simmons-Christenson, 1997, sid 12ff).  

Redan på 1930-talet införde Elsa Köhler, förskollärare och forskare, individuella arbetssätt 

där barnens intresse och nyfikenhet styrde och uppmuntrades i inlärningssyfte genom lek. 

Hon ansåg att den svenska förskolans utveckling hade avstannat och saknade 

individanpassning. Genom att kunna argumentera och diskutera för- och nackdelar med sitt 

arbetssätt, som var inspirerat av bl.a. Dewey, vann hon stor framgång. Köhler påstod att 

barnträdgårdslärarinnorna skulle räknas som lärare och hon uppmuntrade dem att studera. 

Hon framhävde vikten av att trädgårdslärarinnorna hade kunskap i psykologi och att arbetet 

byggdes på vetenskapliga rön (Simmons-Christenson, 1997, sid 210ff). Även Carin Ulin, 
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initiativtagare och rektor för Pedagogiska Institutet tillika forskare om barns utveckling, 

hävdade och arbetade för en jämvikt mellan teoretiskt kunnande och praktiskt prövande 

(Simmons-Christenson, 1997, sid 226f).  

1954 öppnades den första avgiftsfria verksamheten för barn i Stockholm. Denna verksamhet 

kom att kallas barnkrubba och hade som syfte att passa och omvårda de barn vars fattiga 

mödrar behövde arbeta. På 1900-talet utökades verksamheten tack vare industrialiseringen när 

allt fler kom att arbeta och familjerna flyttade till städerna (Myrdal, 1934, sid 302). Redan 

1944 föreslås barnträdgårdarnas lärarinnor gå under titeln förskollärare men då avslås detta 

alternativa namn och titeln är således barnträdgårdslärarinna. Det är först 1955 som 

fackförbundet kommer överens och får använda begreppet förskollärare och att förbundets 

namn hädanefter skulle vara Sveriges Förskollärares Riksförbund (SFR) (Lärarnas historia, 

2010).  

Den första diskussionen om det pedagogiska innehållet i förskolan inleds genom 1968 års 

Barnstugeutredning. Förskollärarna, som pedagogerna kallades redan då, var positiva och man 

ansåg att verksamheten äntligen fick saklig belysning och blev allvarligt debatterad. År 1972 

kom Barnstugeutredningens slutliga betänkande, Förskolan. Utredningen resulterade bl.a. i att 

man började använda begreppet Förskola, även om det redan då var svårt att bli av med de 

gamla begreppen. Dessutom resulterade Barnstugeutredningen i att påverka både organisation 

och arbetssätt inom förskolan (Simmons-Christenson, 1997, sid 245f). Man kan se spår ifrån 

de mål som sammanfattades än i den nyligen reviderade läroplanen för förskolan. T.ex.  

 

”Förskolan skall ge förutsättningar för att barnet successivt utvecklar 

kommunikationsförmåga i sitt samspel med omgivningen. Barnet bör i stigande 

grad bli medvetet om alla sina inneboende uttrycksmöjligheter och använda sig 

av dem i ord, ljud, rörelse och bild” (Simmons-Christenson, 1997, sid 246). 

 

Vidare uppmärksammas tre stora kompetensområden som utvecklades hos barnet under 

förskoleåldern, i nämligen jaguppfattning, begreppsbildning och kommunikationsförmåga. 

Dessa kompetensområden behandlades ur stor pedagogisk synvinkel och användes i många 

tänkbara sammanhang som rörde förskolan (Simmons-Christenson, 1997, sid 247). 
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Riksdagen ställde sig bakom de mål som Barnstugeutredningen hade formulerat och detta 

resulterade i en lag om allmän förskoleverksamhet. Denna lag, som ställde krav på att även 

barn med fysiska, sociala, språkliga eller andra handikapp skulle få plats i förskolan, trädde i 

kraft 1975.  Samma år ändrades utbildningen för förskolepersonal som nu kom att innehålla 

bl.a. lagarbete och kommunikation (Simmons-Christenson, 1997, sid 247f). Underlaget för 

förändringen av utbildningen var den Barnstugeutredning, vars betänkande handlade om 

utbildning av personal för förskola och fritidshem.  Den presenterades 1975 och hade titeln 

Utbildning i samspel. Genom problemorienterade studier, samarbete, integration av teori och 

praktik och genom att bygga på de studerandes tidigare erfarenheter som utgångspunkt för 

studierna präglar den utbildning som föreslogs (Lärarnas historia, 2010). 

 

1.3 Viktiga begrepp och tidigare forskning 

 

Här nedan beskrivs de olika begreppen som används i detta forskningsarbete för att klargöra 

vad de symboliserar i detta sammanhang. Vidare kommer dessa begrepp utgöra den teoretiska 

utgångspunkten genom att genomsyra såväl resultat som diskussion så att såväl bakgrunden, 

resultatdelen och diskussionen blir lättöverskådlig.  

 

1.3.1 Samarbete, ledarskap och ansvar 

 

I arbetet kommer begreppet samarbete användas med definitionen när flera personer, grupper, 

organisationer eller länder genomför arbetsuppgifter tillsammans. I detta sammanhang sker 

samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna, förskollärare och barnskötare. Vidare avser 

ledarskapet det ledarskap som förskollärarna numera har som arbetsuppgift och ansvar vad 

gäller planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten.  

 

Svedberg fastslår att samhällets syn på ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. 

Han menar att de flesta ledare var väldigt auktoritära förut. Ledaren ledde och övriga 

medlemmar i gruppen hade lite att säga till om. Vidare skriver Svedberg att utvecklingen har 

lett till att ledaren för många grupper abdikerat eller avskaffats, med motiveringen att 

samhället ska vara demokratiskt. Svedberg menar att det är bra med demokrati, men att 
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gruppen behöver en ledare, någon som ställer krav på ansvar samt leder möten mm 

(Svedberg, 2007, sid. 265). Ohlsson skriver att ”Den samlade kompetensen i ett arbetslag 

förväntas leda till att en ny pedagogisk miljö för lärande utvecklas” (Ohlsson, 2004, sid. 123).  

En process av kollektivt lärande innebär att olika individer skapar en verksamhet och ett 

kompetent arbetssätt tillsammans genom att via dialoger hitta gemensamma visioner. För att 

få ett kollektivt lärande menar han att det krävs att medlemmarna kan ta del av varandras 

erfarenheter och gemensamt reflektera över den gemensamma uppgiften (Ohlsson, 2004, sid. 

28ff, 48). Ett transformerande ledarskap innebör att man är karismatisk, inspirerande och ger 

intellektuell stimulans samt personlig omtanke till de som blir ledda (Lahdenperä, 2008, sid. 

46). 

I arbetslag och andra slags sammanhang där samarbete är grundläggande bör man tänka på att 

det måste vara högt i tak. Det vill säga att allas åsikter tillkännages och accepteras. För att inte 

gå miste om detta redskap bör inte någons åsikter värderas högre, eller lägre. Man måste hela 

tiden vara öppen för alternativa lösningar och kunna ta åt sig av kritik även som ledare. Om 

inte arbetsmiljön uppmuntrar till öppenhet kan det leda till brist på gemensamt ansvar och 

aktivt deltagande, vilket i sin tur leder till att utvecklingen längs andra linjer än den 

auktoritäres inte blir av (Henriksen, & Vetlesen, 2001, sid. 246f). Enligt Granberg (2008) 

finns det tre sidor som behöver förklaras tydligt och lyftas i arbetsgruppen för att ett arbetslag 

ska fungera och för att den ska bli så effektiv som möjligt och kan uppnå sina mål. De tre 

sidor som författaren menar är ” gruppens uppgift, hur gruppens ska ledas och hur samspelet 

ska ske” (sid. 117). Vidare skriver Mollberger att: 

 

”Relationsetik handlar om, enligt filosofen Anders Lindseth, att reflektera och 

begrunda hur vi bäst ska möta livets situationer och speciellt våra medmänniskor. 

Relationsetiken hjälper oss att svara på frågor om vad som krävs av oss i relationer 

och situationer. Vad är gott i mötet med den andre? Etik är tankar om vår moral” 

(Mollberger, 2006, sid.76f). 

 

1.3.2 Erfarenhet och praktisk kunskap 
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I detta avsnitt ska begreppen Erfarenhet och praktisk kunskap diskuteras vidare. I detta 

examensarbete används begreppet ”praktisk kunskap” istället för det mer allmänt kända 

”begreppet erfarenhet”. I intervjuerna används ”begreppet erfarenhet” då man kan anta att det 

kan vara så att vissa av de potentiella informanterna inte skulle ha någon relation till 

begreppet praktisk kunskap och om de har så kan begreppet ha en annan innebörd för dem. Så 

för att underlätta och på sätt och vis ge alla samma förutsättningar för att svara på dessa 

intervjufrågor så används här av ett mer vardagligt och vanligt begrepp som inte kan stå för så 

mycket annat än vad det är, nämligen den färdighet man bygger upp genom att göra något 

gång på gång under en längre tid. 

Praktisk kunskap är en personligt vunnen skicklighet genom en mänsklig gemenskap där 

personen handlar. Denna skicklighet utövas på ett instinktivt sätt och kunskapen är inte 

mätbar (Svenaeus, 2009, sid. 13).  

Även om det tog lång tid innan den praktiska kunskapen kom att diskuteras, genom olika 

filosofer så sent som på 1950-talet, så tog det än längre tid tills dessa framställningar fick 

någon större betydelse i samhällsutvecklingen (Gustavsson, 2000, sid. 101).  Gustavsson 

påvisar att många av de som skrivit om praktisk kunskap anser att den praktiska kunskapen 

har kommit på efterkälke då den teoretiska kunskapen varit så stark. Detta menar Gustavsson 

att man ser i utbildningssystemen runt om i hela världen (Gustavsson, 2000, sid. 102). 

Svenaeus säger att den praktiska kunskapen inte exkluderar teoretiskt kunnande, det finns 

ingen motsättning mellan att vara en bra praktiker och hänga upp erfarenheten på 

vetenskapliga iakttagelser. Vidare menar Svenaeus att det inte finns några manualer i världen 

som kan ersätta det engagemang och handlag och den bedömningsförmåga och erfarenhet 

som det goda vårdandet kan fånga. ”Det som inte manualer förmår fånga kan dock det 

personliga berättandet och reflekterande samtalet tydliggöra” (Svenaeus 2009, sid. 31). 

Svenaeus anser att det snarare är av nytta att kombinera dessa två kunskaper, detta ansåg även 

Aristoteles (Svenaeus, 2009, sid. 13f). 

För 2300 år sedan delade filosofen Aristoteles in kunskapens former i olika grupper. Här 

kommer jag beskriva den praktiska kunskapen mer då den är den relevanta kunskapsformen 

för mitt arbete. Aristoteles delade in den praktiska kunskapen i tvåkunskapsformer. Den ena 

var fronesis, så kallad ”veta när kunskap” och techne, så kallad ”veta hur kunskap” (Svenaeus, 

2009, sid. 20f). Såväl fronesis som techne är alltså praktiska kunskapsformer och båda tar till 
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vara människans handlingar i kunskapen. Men skillnaden är att den ena står för tillverkning 

och den andra för människans etik (Gustavsson, 2000, sid. 159). 

Aristoteles ansåg att för att uppnå visdom (Sofia) behöver man förmågan att hålla riktningen i 

livet. (Nilsson, 2009, sid. 40). Fronesis kan beskrivas som ett etiskt perspektiv av en dygd 

som illustrerar interaktionen mellan karaktär och handling (Gustavsson, 2000, sid. 166). 

Enligt min erfarenhet, både via erfarenhet och teoretisk kunskap via studier menar jag att man 

i många sammanhang beskriver fronesis som praktisk klokhet. Vidare anser jag att man inom 

förskolan kan likna denna kunskap vid när förskolepersonalen vet när det är dags att använda 

sig av olika metoder för att få önskat resultat i verksamheten. Exempelvis tänker jag att 

pedagogerna på förskolan använder praktisk klokhet när vi ser att barnen är intresserade och 

mogna för ett visst arbetssätt eller när vissa saker varpå införas i verksamheten för att 

stimulera barnens nyfikenhet, intresse och behov. Jag anser dock att det kan saknas kunskap 

om vilka metoder som ska användas och vad som ska tillföras. 

Techne är den produktiva kunskapen, dvs. kunskaper inom bland annat det konstnärliga samt 

handverksarbete mm. (Gustavsson, 2000, sid. 162). Vidare beskriver Aristoteles techne som 

en kunnighet som hjälper oss för att hitta de redskap vi behöver för det vi ska åstadkomma 

något eller tillverka (Nilsson, 2009, sid. 46). Med min erfarenhet av arbete på förskolan anser 

jag att man inom förskolan kan likna denna kunskap vid när den erfarna förskolepersonalen 

tror sig veta hur hon ska agera och vad hon ska ta till hjälp när ett barn reagerar i olika 

situationer. Detta kan pedagogen tack vare att pedagogen känner till barn i allmänhet och just 

detta barn i synnerhet och har genom erfarenhet lärt sig av sina positiva och negativa tidigare 

resultat. 

 

1.3.3 Teoretisk kunskap 

 

Begreppet teori kan ha en mängd olika betydelser i det vardagliga språket. I detta arbete 

används begreppet teori i betydelsen av att kunskapen är hämtad ur böcker. I intervjuerna har 

begreppet akademisk utbildning kommit med som en förklaring till innebörden av begreppet 

teoretisk utbildning. 

Den som först framställde tanken att det vi kallar kunskap, alltså inte är det vi tror eller har 

åsikter om, är en säker teoretisk-vetenskaplig form var Platon (Gustavsson, 2000, sid. 39ff). 
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Aristoteles vidareutvecklade tanken och delade kunskapsformerna i tre kunskapsformer, i sin 

text om etik, medan Platon alltså var den som utvecklade det teoretiska kunskapsbegreppet 

episteme. Vidare beskrivs episteme som beteckningen för vetande och säker kunskap som kan 

förklara hur världen, samhället, naturen och människan är uppbyggda och fungerar 

(Gustavsson, 2002, sid.54). Inom förskolan kan episteme tänkas finnas hos förskollärarna 

genom den akademiska och pedagogiska utbildning de genomgått. För en förskollärare kan 

denna kunskap innefatta kunskap om barns utveckling och hur utvecklingen hos barnet 

stimuleras samt kunskap inom området ledarskap så att förskolläraren kan leda arbetslaget. 

Alltså vad förskolepersonalen tillför i verksamheten för att stimulera barnens nyfikenhet, 

intresse och behov. Med andra ord olika metoder pedagogen använder för att få önskat 

resultat i verksamheten. Det kan dock saknas kunskap om när dessa metoder ska användas 

och när saker ska tillföras. 

Enligt Gustavsson (2000) har vetenskaplig kunskap, tillika teoretisk utbildning, under de 

senaste decennierna diskuterats i termer av makt. Han menar att det historiskt sett alltid 

funnits ett maktspel mellan vetenskaperna (sid.37). Detta kan förstås som att den teoretiska 

kunskapen genom historien värderas högre än den praktiska kunskapen. Frågan blir då hur det 

ser ut idag i den svenska förskolan? 

 

1.3.4 Statistik 

 

I detta avsnitt tillförs en begränsad mängd kvantitativt material, i form av procentsatser som 

synliggör vilka som är verksamma på de svenska förskolorna.  

Enligt skolverkets ”Årsarbetare efter utbildning 1999-2010. Procentuell fördelning”, som 

beskriver vilka som är verksamma inom svensk förskola, är förskollärartätheten en 

förhållandevis stor andel. Tar man del av hela tabellen, som går att nå via skolverkets 

hemsida, så ser man att förskollärartätheten har minskat något men förskollärarna trots 

minskningen upptar ungefär hälften av de pedagogiska tjänsterna. Och tillsammans med 

övriga akademiskt utbildade pedagoger står de för mer än hälften av pedagogstyrkan 

(Skolverket, 2011). Men verkligheten ser annorlunda ut. I Lärarnas tidning nr 15 2010 menar 

man att yrkesfördelningen i arbetslagen ser olika ut på olika förskolor. I vissa arbetslag kan 

det finnas tre förskollärare medan det i ett annat arbetslag finns en förskollärare. I vissa 
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arbetslag har det dessutom varit svårt att rekrytera förskollärare (Schmieder, 2010, sid. 6).  

Ändå anser jag att verksamheterna flyter på och blir då frågande till hur viktigt det är att ha så 

hög närvaro av förskollärare som skolverket påstår sig ha. Och vidare kan man fundera på 

varför skolverket stoltserar med fler förskollärare än vad verksamheterna i verkligheten har. 
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2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad de verksamma inom förskolan har för uppfattning 

om den reviderade läroplanen och lärarlegitimation. 

Arbetet syftar till att förstå, genom kvalitativa intervjuer, vad fyra verksamma pedagoger 

inom förskolan har för tankar omkring arbetets huvudfrågor: samarbete, ledarskap och 

ansvar, erfarenhet och praktisk kunskap samt teoretisk kunskap. Målet med denna 

undersökning är att försöka lyfta upp frågan om samverkan mellan praktisk kunskap och 

teoretisk kunskap och diskutera samarbetet mellan yrkesgrupperna som för att stärka 

betydelsen av att inneha båda dessa kunskaper.  

 

Nedan finns de huvudsakliga frågeställningar som denna studie bygger på: 

 

 Vari ligger skillnaden i yrkesrollerna hos en barnskötare och förskollärare? 

 

 Vad är fördelarna med en teoretisk kunskap och akademisk utbildning? 

 

 Vad har de fyra pedagogernas för erfarenhet om att tillvara ta den praktiska kunskapen 

i förskolans verksamheter?  

 

 

 Hur blir det när någon med teoretisk kunskap men utan praktisk kunskap ska leda 

arbetet och ta det huvudsakliga ansvaret? 

 

 Vad säger läroplanen? 

 

 

 Hur har förskollärarrollen sett ut genom historien? 
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3 Metod 

 

3.1 Metodologiskt förhållningssätt 

 

I detta arbete används kvalitativa intervjuer för att få de fyra pedagogernas syn på de aktuella 

frågorna. Staffan Stukát (2011) beskriver att djupintervjuer är ett viktigt verktyg i den 

kvalitativa forskningen. Han anser att meningen med en kvalitativ studie är att beskriva och 

förstå det enskilda fallet (sid. 36). Kvalitativa intervjuer pekar på det unika i situationer och 

händelser. Den kvalitativa forskningen bygger på individuell tolkning och bearbetning av 

resultat. Inom den kvalitativa forskningen finns olika utgångspunkter. Arbetet inspireras av 

hermeneutik som innebär att man tolkar något, d.v.s. att jag är medveten om att jag som 

forskare kommer tolka och bearbeta tidigare forskning men framför allt informanternas svar 

efter mina egna referensramar och tidigare kunskap. Det innebär att jag inte behöver hålla mig 

helt fördomsfri och neutral i min insamling samt vid sammanställningen av data 

(Olsson/Sörensen, 2011, sid. 130f, 158). Målet är inte desto mindre att det är informanternas 

tankar som genomsyrar resultatet.  

För att hålla arbetet inom ramen för examensarbete så var jag hela tiden tvungen att göra val 

och avgränsa. Således gjordes fyra djupintervjuer och resultatet ger en specifik bild av 

problemet och inte en generell bild av hur alla förskolor arbetar eller vad alla pedagoger 

anser. 

 

Målet med intervjuerna är att ställa öppna frågor som lockar informanterna att dela med sig av 

sina tankar omkring de aktuella frågorna. Vidare är tanken att även använda så kallad 

sondering, alltså ställa följdfrågor på det som informanten berättar. Målsättningen är att ge 

varje informant stort utrymme och därför ha gott om tid för varje intervju. Därför avsätts ca 

två timmar per intervju, så att informanten verkligen berättar utförligt så att forskningen blir 

tätare. 

 

Inför intervjuerna sammanställdes ett frågebatteri på 14 frågor som är centrala för 

problemformuleringen, då det annars blir allt för tidskrävande att transkribera och bearbeta ett 

kanske delvis irrelevant material (Hartman, 2003, sid 34).  Inför utarbetandet av 
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intervjufrågorna användes råd ifrån boken Skrivhandledning för examensarbeten och 

rapporter (Hartman, 2003, sid 35f).   

 

3.2 Urval och bortfall 

 

Informanterna i arbetet är förskolepersonal med minst fem års erfarenhet. Syftet är att få 

inblick i hur samarbetet var på förskolan innan läroplanen infördes 1998 men främst om det 

skett någon förändring på senare tid, alltså sedan läroplanen för förskolan reviderades 2010. 

Målet var att intervjua två förskollärare och två barnskötare så förhoppningen var att på så vis 

få fram de olika yrkesgruppernas åsikter omkring problemområdet. Vidare under arbetets 

gång har det kommit upp frågor om hur resultatet skulle se ut om man istället valt att intervjua 

just nyexaminerade förskollärare för att få syn på deras tankar omkring ansvar och ledarskap. 

Detta är något som således lämnas för någon annan att forska vidare om. 

 

Från början var tanken att intervjua kollegor men efter diskussion med min handledare kom vi 

fram till att det kan bli så att jag, som kollega, kanske står för nära och på sätt och vis 

påverkar informanternas tankar då jag ofta sitter i pedagogiska diskussioner med dem. På 

sidan 110 skriver Kullberg (2011) att: 

 

”Varje intervju är en unik social interaktion som innefattar en förhandling av 

sociala roller och referensramar mellan i första hand främlingar. Mellan 

människor som verkligen känner varandra förekommer inga egentliga 

intervjuer”. 

 

Så för att få kontakt med andra informanter mailades det till bekanta inom olika förskolor som 

sedermera la ut frågan till kollegor som för mig var obekanta. På så vis påverkades inte 

urvalet utan det är slumpmässigt. 

 

Alla namn på informanterna är fingerade för att behålla dem anonyma. För att synliggöra om 

det är en barnskötare alternativt en förskollärare har gett sin bild av deras verklighet så är 

namnen påhittade efter titel. B för barnskötarna, alltså Beatrice och Berit, och F för 

förskollärarna, allstå Filippa och Frida. Vidare förklaras denna tydlighet med att det blir 

lättare för läsaren att se det samband som arbetet syftar att lyfta, nämligen gällande 
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olikheterna i informanternas åsikter som kan bero på att de har olika arbetsroller och 

utbildningar. 

Efter att en intervju var genomförd ifrågasatte jag själv om min informant blev påverkad av 

ordningen som mina frågor ställdes efter. Jag återkopplade med min handledare som ansåg att 

jag bara kunde fråga informant. Vilket gjordes och denne påstod att jag varit objektiv och 

neutral och att informanten inte kände sig påverkad av mig. 

 

3.3 Datainsamling 

 

Avsikten är att använda läroplanen, och då framförallt de mål som fokuserar på 

förskollärarens ansvar, som grund i forskandet. Informanterna förbereddes genom att i 

förhand få veta att det var viktigt att de känner sig kunniga och bekväma med frågor omkring 

läroplanen inför intervjun. Vidare informerades de om att det inte fanns några rätt eller fel 

utan att syftet var att synliggöra deras bild av förskolan och samarbetet mellan yrkesgrupperna 

som är aktiva där. 

 

De hjälpmedel som främst har använts är videokamera samt anteckningsblock och penna. 

Syftet är att använda ljudinspelning för att få syn på detaljerna samt kunna lyssna flera gånger 

på de saker som annars kan missas, detta för att få ett tätare material. Då intervjuerna är 

genomförda kommer dessa att transkriberas till ett ordagrant material för att få syn på vad 

som sägs mellan raderna samt för att kunna använda materialet vidare i resultatdelen. Målet är 

att bara anteckna det absolut väsentliga men att fokusera på att lyssna på det som informanten 

berättar. Tanken är att lägga fokus på att förstå hur informanten tänker och vad pedagogen vill 

ha sagt. 

 

Det genomfördes fyra djupintervjuer som tog 20-45 minuter vardera. Videoinspelningen 

resulterade i ca 120 minuters ljudmaterial, vilket resulterade i drygt 25 sidor transkription (i 

teckensnitt Times New Roman, teckenstorlek 12, radavstånd 1.5). Utöver själva intervjun gav 

samtalen efteråt tankar som jag och troligtvis även mina informanter har nytta av i sitt 

fortsatta arbete på förskolan. Till viss del kan jag känna att det är synd att detta material inte 

använts men det skulle göra detta arbete allt för omfattande. Transkriberingen genomfördes 
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direkt efter varje intervju, eftersom materialet då fortfarande var fräscht i minnet. Det var på 

så vis lättare att tolka materialet och få en bra helhet av intervjuerna. 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt ska informanternas tankar kring de aktuella intervjufrågorna sammanställas (Se 

bilaga). Precis som under rubriken Viktiga begrepp och tidigare forskning så delas 

resultatdelen in i Samarbete, ledarskap och ansvar, Erfarenhet och praktisk kunskap samt 

Teoretisk kunskap. Här återges informanternas åsikter och tankar. Resultatet är alltså utifrån 

fyra specifiat fall och tjänar som exempel på en generell problematik, dessa utgör testfall som 

kan ge fördjupad förståelse av problematiken.  

För att behålla informanternas anonymitet beskrivs bara deras utbildning kortfattat och utan 

att nämna något om deras person. Vidare kan utbildningsgrad vara intressant då detta kan 

komma att spegla deras tankar. 

 

 Berit, utbildad barnskötare, samt påbörjade studier till förskollärare (cirka två 

terminer). Har några års erfarenhet av yrket. 

 Beatrice, utbildad barnskötare. Har lång erfarenhet av yrket . 

 Frida, utbildad förskollärare. Har lång erfarenhet och innehar teoretisk kunskap inom 

förskolläraryrket. 

 Filippa, utbildad förskollärare. Har lång erfarenhet och innehar teoretisk kunskap inom 

förskolläraryrket. 

 

4.1 Samarbete, ledarskap och ansvar 

 

Alla informanter påpekar att det är den teoretiska kunskapsbiten som är skillnad mellan 

yrkesgrupperna. De menar att förskollärarna har mer ansvar för pappersarbete, bl.a. berättar 

Frida och Berit om att man på deras förskolor har utsett förskollärarna till pedagogiskt 

ansvariga ledare. Dessa ledare har reflektionstid och planeringstid där de diskuterar hela 

förskolans pedagogiska utveckling. De pedagogiskt ansvariga ledarna är även språkrör mellan 

förskolans ledning och pedagogerna, cheferna ger information till pedagogerna via 

förskollärarna. Förutom dessa ansvarsområden anser alla att de gör samma arbete i 

barngruppen, men flera anser att det ofta bara är förskollärarna som vet varför. Förskolläraren 
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Frida säger att barnskötarna gör sakerna med tanken ”Ja men att det här är en bra grej liksom” 

medan förskollärarna vet varför vi gör dessa saker. Även om de finns väldigt många 

barnskötare med fantastiskt kompetens så har förskollärarna utbildning att hänga upp 

erfarenheten på menar Frida.  

Medan förskollärarna tycker arbetet generellt ska delas lika, med betoning på att det är ett 

samarbete, så säger barnskötaren Beatrice att de förskollärare hon arbetat med verkat rädda 

för att ta ansvaret som kommer med deras yrkesroll. Hon funderar på om det kan hänga ihop 

med att hennes långa erfarenhet skrämmer bort förskollärarnas ansvarskänsla. Berit anser att 

”bara för att du är en förskollärare eller barnskötare betyder det inte att vi är olika. Vi utför 

samma jobb men har olika titlar”. Vidare påpekar hon vikten av att ha en bra människosyn, 

för henne är det viktigt att allas olika egenskaper och kunskaper tas till vara avsett om man är 

förskollärare eller barnskötare. 

Frida tillägger att förskollärarens uppdrag är seriösare nu, om något händer nu så är det 

förskolläraren som får står till svars, menar hon. Beatrice efterfrågar ett ledarskap ifrån de 

förskollärarna hon arbetat med, som hon trots det förtydligade ansvaret, anser saknas. Vidare 

är Berit positiv till att förskollärarens ansvar förtydligas. Hon menar att förskolläraren har en 

pedagogisk utbildning som bör leda det pedagogiska ansvaret framåt. Även om Berit anser att 

samarbetet yrkesgrupperna emellan är viktigt så ser hon vikten av att förskollärarna har 

ledarrollen för att utveckla verksamheten genom att dela med sig av sina kunskaper. 

 

”Jag vill egentligen jobba med kompetent personal som tycker det är lika roligt 

att jobba som jag tycker. Jag jobbar jättegärna med barnskötare som vill jobba, 

som förstår varför vi är här. Att jobba inom förskolan är ett samhällsuppdrag, 

dagis finns inte längre”. 

 

Detta säger Filippa då vi talar om teoretisk kunskap. Med andra ord anser hon att en 

barnskötare är minst lika kompetent som en förskollärare, huvudsaken är att viljan och 

nyfikenheten finns, vilket Filippa anser att man kan få input ifrån olika håll. Själv väljer hon 

att hela tiden gå olika kurser men hon påtalar att alla är olika och har olika behov av att 

utvecklas. Hon poängterar att alla ska få göra sina val så länge man är öppen och villig att 

arbete för att pedagogiken och barnen utvecklas. 
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Berit, Frida och Filippa anser att det är bra att förskollärarnas ansvar förtydligast. Beatrice gav 

intrycket att hon är ifrågasättande till om det kommer göra någon skillnad. Hon menar att det 

inte alltid finns en förskollärare på varje avdelning och då måste barnskötarna ta ansvaret. 

Vidare påtalar Beatrice att hon och säkert många fler barnskötare vill och kan ta ansvaret, 

men hon ställer sig undrande till varför man ska ta ansvar och utföra ett arbete som man inte 

får betalt för. Förskolläraren Filippa menar att ansvaret kommer göra så att förskollärarna och 

hela arbetslaget tar ett steg framåt.  Filippa berättar hur det numera till skillnad mot förut, då 

alla fick gå på föreläsningar och så vidare efter intresse, är förskollärarna som går och sedan 

har de ansvaret att sprida kunskapen till kollegorna.  

 

”I hela organisationen tycker jag nog att det tas tillvara. Nu har ju jag ehh jag 

går ju jag fått gå en pilotutbildning, språkpilot, så nu är ju mitt uppdrag att jag 

som ska sprida läroplansmål i förskolan i organisationen” 

 

 säger Filippa och visar stolthet och glädje inför uppgiften. 

Än så länge har ingen av dessa fyra informanter märkt särskilt stor skillnad i det vardagliga 

arbetet. De menar att man på förskolan arbetar på samma sätt som innan läroplanen 

reviderades 2010. De beskriver arbetsgången som ett jämställt arbetslag där alla drar sitt strå 

till stacken oavsett utbildning. Barnskötaren Berit påtalar att förskolan är ett människoyrke 

och även om förskollärare och barnskötare har olika titlar så utför de samma arbete och hon 

menar att de har alla samma värde. 

Förskollärarna påpekar dock att de har mer krav ifrån chefen, att de har mandat att bestämma 

även om kollegorna inte är överens. ”Även om man inte har den här titeln eller den här 

flashiga utbildningen så finns det nog massor som gömmer sig bakom” menar Filippa. 

Berit påtalar hur lite som har förändrat sedan läroplanen infördes 1998, men är hoppfull över 

att den reviderade läroplanen kommer ha mer genomslagskraft och hon påpekar att man trots 

allt har gått från barnpassning till pedagogisk verksamhet. Hon anser ändå att såväl 

barnskötare som förskollärare och även outbildade har mer kunskap omkring barns utveckling 

och lärande idag än för 15 år sedan. 
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4.2 Erfarenhet och praktisk kunskap 

 

Alla fyra informanter är överens om att erfarenhet är viktig i arbetet på förskolan. De menar 

att man måste ha gjort saker och provat och gjort fel för att veta hur man ska göra.  Filippa 

säger att: 

 

”Det är en erfarenhet att i arbetslaget prova ett arbetssätt eller så och sen se att 

det inte blev som vi hade tänkt. Att erfarenhet byggs ju på hela tiden i och med 

lärandet”. 

”Om man bara kör på lär man sig inget” 

 

Berit talar också om vikten av erfarenhet: 

 

”Om någonting går bra så måste man ju prova fler gånger, det blir beprövad 

erfarenhet” 

 

”Då vet man att det kan fungera, men man måste ändra vissa saker efter 

barngruppen man har just då, att man får erfarenhet genom att reflektera över 

resultaten och vägen dit” 

 

”Det behöver inte vara att man är äldre och kan. Erfarenhet är mer, ja, vad man 

har upplevt och sett och hur stort intresset är hos en person för det man tycker 

om och det man gör” . 

 

 

Frida påtalar även att det är viktigt att reflektera över det man gjort, ibland lär man sig av 

misstag men även av det som blivit bra. Hon menar att man samlar på sig erfarenhet genom 

att reflektera själv och diskutera med andra om alla möjliga saker. Vidare påpekar Beatrice 

att: 
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”Det är ju lite så att man kan ju ta fram saker som jag har gjort förut och kan 

forma om det efter just läroplanen som vi har att gå efter eller den eller den. 

Alltså efter barnen”.  

 

Filippa säger att hon ständigt utvecklas och att hon brukar säga till barnen att hon lär sig något 

nytt varje dag. Hon menar att hon lär sig och får nya erfarenheter av såväl barnen som 

kollegor och även praktikanter. Det är viktigt att vara öppen för nya intryck anser hon. Vidare 

menar Svenaeus att det inte finns några manualer i världen som kan ersätta det engagemang 

och handlag och eller den bedömningsförmåga och erfarenhet som det goda vårdandet kan 

fånga (Svenaeus 2009, sid. 31).  

Genom diskussioner i olika forum anser mina fyra informanter att samtligas erfarenhet tas till 

vara. De menar att det på deras arbetsplatser är högt i tak och allas åsikter tillvaratas oavsett 

om man är förskollärare eller barnskötare eller outbildad. Berit uttrycker att: 

 

”För det gäller ju att lyssna på varandra och lyfta fram varandras egenskaper. 

För vi är ju alla duktiga på olika saker”  

 

Beatrice säger att 

 

 ”Jag känner mig trygg i min erfarenhet och använder mig av den i vardagen”, 

men menar att hennes framfusighet ibland ger henne ansvar som hon egentligen 

inte borde ta. 

 

Flera informanter påpekar att man inte förstår det man läst sig till om man inte har 

erfarenheten av hur det fungerar i praktiken. Beatrice fortsätter med att förklara att hon tycker 

att det är viktigt att ha en bank att gräva ifrån för att föra arbetet vidare på förskolan.  

Frida anser att lärarutbildningen bör ha mer praktik:  
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”Så kom man ut och jobba så stämmer ju inte alls överens, det är ju lite skyddad 

värld att leva i skolan. Man ska göra så mycket, man ska torka bord, ingår det 

verkligen i förskollärararbetet?”.  

 

Filippa tror att mångas erfarenhet går förlorad då man inte förstår att man kan. Hon 

misstänker att många, då särskilt barnskötare, inte förstår hur viktig deras erfarenhet är för 

verksamheten. Hon menar att de kanske inte ens ser och reflekterar själva över vad de lärt sig 

under sin tid som pedagoger. Beatrice menar att det är naturligt att vara nere på golvet med 

barnen för henne och de som arbetat ett tag på förskolan. Hon fortsätter med att påstå att 

teoretisk kunskap inte är allt, 

”vissa saker kan man inte läsa sig till”. 

 

4.3 Teoretisk kunskap 

 

Samtliga informanter anser att den teoretiska kunskapen är viktigt och att den ofta tar stor 

plats, att den värderas högre både vad gäller ansvar och lön.  

 

”Lönen höjs ju mer tack vare utbildning, mer än tack vare erfarenhet” 

 

 menar Beatrice. Beatrice påpekar samtidigt att utbildning och teoretisk kunskap är viktigt för 

pedagogerna på förskolan. Hon menar att statusen höjs eftersom båda yrkena blir mer 

professionella. Vidare säger Beatrice att hon misstänker att det bara skulle bli barnpassning, 

”dagis”, om ingen inom förskola hade teoretisk kunskap omkring barns utveckling och 

inlärning. 

Samtliga informanter påpekar dock att det är viktigt att vara ajour och ta till sig av nya rön 

oavsett om man har en akademisk lärarutbildning eller inte. De menar att man kan utveckla 

sin teoretiska kunskap på flera plan genom t.ex. föreläsningar, samt genom att läsa böcker och 

tidsskrifter. Men att det även är viktigt att ta del av forskning, gå på utbildningar och framför 
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allt att lära sig av andras erfarenheter och diskutera och bearbeta sitt eget tänk. Berit beskriver 

problemet med att inte ha teoretisk kunskap:  

 

”Jag tror vissa barnskötare har svårt att förstå när man är på föreläsningar. Jag 

tror inte förskolevärlden går miste om något om inte alla är akademiker men det 

är bra att det finns. Det är viktigt att de som har utbildning delar med sig och att 

man uppdatera sig. Det handlar om att utveckla sig hela tiden. Man måste ju lära 

sig nytt hela tiden. Det är nya metoder i pedagogiken hela tiden, man får inte 

stanna för att man är förskollärare. Man måste utvecklas med tiden”.  

 

Vidare påpekar Berit att  

 

”man måste hålla sig uppdaterad. Därför är det jätteskönt med lärarstudenter, när 

man är på plats och får sånt lite. Då får man lite input hela tiden, man blir lite 

ifrågasatt och får nya böcker”. 

 

Filippa påtalar likväl gång på gång att det är och ska vara skillnad i tänket och 

arbetsuppgifterna emellan de olika yrkesgrupperna. Hon menar att studierna ger 

förskollärarna en annan profession, vilket hon tror även gör att förskollärarna har ett annat 

förhållningssätt. 

 

 ”Jag som förskollärare har ju mitt tänk, jag har min pedagogiska grund och 

läroplanen i bakhuvet och tänker på den hela tiden”  

 

säger Filippa. Hon fortsätter att påtala att många barnskötare, och till viss del även 

förskollärare, är kvar på dagis där inte pedagogiken och det lustfyllda lärandet stod i fokus. 

Vidare påtalar hon att det är förskolan och att den är en skolform som behöver kompetenta 

förskollärare. Berit anser dock att:  
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”En förskollärare som ligger å latar sig med fötterna på bordet inte är bättre tack 

vare sin utbildning”.  

 

Hon anser att det kan se väldigt olika ut. Vidare säger hon att: 

 

 ”Det finns många barnskötare som brinner för verksamheten och förskollärare 

som brinner också såklart. Det har inte med titeln att göra”. 

 

Vidare är Berit positiv till kompetensutveckling och teoretisk kunskap, men hon anser att 

några högskolepoäng inte ger en bättre verksamhet om inte förskolläraren är närvarande, 

brinner för verksamheten och villig att dela av sin kunskap. 

Frida påtalar det positiva med att ha både erfarenhet och utbildning: 

 

 ”Du får andra perspektiv och ord på det du gör”,  

 

vilket förskolläraren Filippa stärker detta med att säga: 

 

”Kunna hänga upp praktiken på teorin. Kunna förklara med ord. Vi vet ju precis 

att vi har rim och ramsor, vi sjunger, har bokstäver på väggen och spelar teater. 

Men varför, det är det man vet som förskollärare. Jag berättar det för mina 

kollegor, att det har med skriftspråksutvecklingen att göra. Det har med 

språkliga medvetenheten att göra, de olika språkljuden. Det är sånt man kan 

missa utan utbildning.” 
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Vidare förklarar Beatrice att hon gärna skulle se fram emot att jobba med någon som skulle 

våga säga att den här utbildningen har jag gått och jag vill göra såhär. 

Även om den teoretiska kunskapen är viktig så är samtliga informanter även rörande överens 

om att det är viktigt med samverkan mellan dessa två, alltså mellan praktisk kunskap och 

teoretisk kunskap. Barnskötarna menar att kortare kurser inte kan ersätta en 

högskoleutbildning, men att det ändå ger mer kompetens för yrket. Vidare berättar 

barnskötaren Beatrice och förskolläraren Frida om vikten att samarbeta för att få ihop någons 

erfarenhet med någon annans teoretiska kunskap. Frida säger bland annat:  

 

”Det gäller ju att lyssna på varandra och lyfta fram varandras egenskaper. För vi är ju alla 

duktiga på olika saker… Att dela med sig och lära sig är därför viktigt för alla och för 

verksamheten”. 
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5 Diskussion 

 

I detta avsnitt ämnas resultatet diskuteras med hjälp av tidigare forskning. Precis som under 

rubriken Viktiga begrepp och tidigare forskning samt rubriken Resultat och analys så delas 

diskussionsdelen in i Samarbete, ledarskap och ansvar, Erfarenhet och praktisk kunskap samt 

Teoretisk kunskap. 

Återigen anges studiens huvudfrågor: 

Nedan finns de huvudsakliga frågeställningar som denna studie bygger på: 

 

 Vari ligger skillnaden i yrkesrollerna hos en barnskötare och förskollärare? 

 

 Vad är fördelarna med en teoretisk kunskap och akademisk utbildning? 

 

 Vad har de fyra pedagogernas för erfarenhet om att tillvara ta den praktiska kunskapen 

i förskolans verksamheter?  

 

 

 Hur blir det när någon med teoretisk kunskap men utan praktisk kunskap ska leda 

arbetet och ta det huvudsakliga ansvaret? 

 

 Vad säger läroplanen? 

 

 

 Hur har förskollärarrollen sett ut genom historien? 
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5.1 Samarbete, ledarskap och ansvar 

 

Samtidigt som arbetslaget i förskolan ska arbeta som ett team så ska förskolläraren alltså ta ett 

större ansvar för den pedagogiska verksamheten, planeringen och utvärderingen. Här nedan 

kommer en diskussion föras genom resultatet ifrån intervjusvaren, tidigare forskning och 

mina egna tankar som jag har tack vare min teoretiska och praktiska kunskap. 

Barnskötaren Beatrice påstår att de förskollärare hon arbetat med verkat rädda för att ta 

ansvaret som kommer med deras yrkesroll. Hon funderar på om det kan hänga ihop med att 

hennes långa erfarenhet skrämmer bort förskollärarnas ansvarskänsla. Vidare skriver 

Svedberg att utvecklingen vad gäller ledarroll har lett till att ledaren för många grupper 

abdikerat eller avskaffats, med motiveringen att samhället ska vara demokratiskt. Svedberg 

menar att det är bra med demokrati, men att gruppen behöver en ledare, någon som ställer 

krav på ansvar och leder möten med mera (Svedberg, 2007, sid. 265). Kan det vara så att en 

förskollärare med ledarroll och ansvar för den pedagogiska verksamheten bör ha ett så kallat 

transformerat ledarskap, det vill säga ett ledarskap där ledaren leder gruppen mot uppsatta mål 

men hela tiden uppmuntrar gruppen och ger beröm istället för att ställa krav. Ohlsson skriver 

att ”Den samlade kompetensen i ett arbetslag förväntas leda till att en ny pedagogisk miljö för 

lärande utvecklas” (Ohlsson, 2004, sid. 123).  

Samtliga informanter anser att det är bra att förskollärarnas ansvar förtydligas ibland annat i 

den reviderade läroplanen. Beatrice funderar på frågan och undrar om det kommer göra någon 

skillnad i verkligheten i förskolans verksamhet. Med andra ord verkar dessa fyra pedagogerna 

vara lite oeniga frågan om en ansvarsuppdelning. Framförallt, barnskötarma tycks tycka att 

ansvaret ska tas av dem som har en teoretisk bakgrund. Men varför? Informanterna menar att 

trots att det finns väldigt många barnskötare med fantastiskt kompetens så har förskollärarnas 

utbildning att hänga upp erfarenheten på. Berit anser bland annat att samarbetet 

yrkesgrupperna emellan är viktigt men samtidigt så ser hon vikten av att förskollärarna har 

ledarrollen för att utveckla verksamheten genom att dela med sig av sina kunskaper. En 

process av kollektivt lärande innebär att olika individer skapar en verksamhet och ett 

kompetent arbetssätt tillsammans genom att via dialoger hitta gemensamma visioner. För att 

få ett kollektivt lärande menar Ohlsson att det krävs att medlemmarna kan ta del av varandras 

erfarenheter och gemensamt reflektera över den gemensamma uppgiften (Ohlsson, 2004, sid. 

28ff, 48). Detta poängterar informanterna vid flera tillfällen, de anser att det är den 
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gemensamma erfarenheten och teoretiska kunskapen som är det viktiga för att kunna utveckla 

verksamheten och barnen. Berit påpekar vikten av att ha en bra människosyn, för henne är det 

viktigt att allas olika egenskaper och kunskaper tas till vara oavsett om man är förskollärare 

eller barnskötare. Förskollärarna tyckt dock vara mer för att gemensamt ansvar och för att 

dela arbetsuppgifterna mer lika och oberoende av titel. 

I mångt och mycket ser jag inga klara skillnader i hur förskollärarna och barnskötarna svarar 

på mina frågor. Det jag uppmärksammar är alltså att förskollärarna är mer tillbakadragna när 

det gäller att uttala att förskollärarna, med sin teoretiska kunskap, bör ta det huvudsakliga 

ansvaret. De svarar att de anser sig själva vara kompetenta tack vare såväl erfarenhet som 

utbildning, men samtidigt så framhåller de hela tiden att många barnskötare också är 

kompetenta nog att föra arbetet framåt och att det i mångt och mycket handlar om personlig 

vilja, intresse och drivkraft. Det jag kan läsa av ifrån barnskötarnas svar och kroppsspråk med 

mera är att de, speciellt Beatrice, efterfrågar ett tydligare ledarskap alternativt att den 

teoretiska kunskapen inte värderas högre än den praktiska kunskapen.  Barnskötarma påpekar 

att högre löner etcetera till förskollärare bör ge dem huvudansvaret för arbete som genomförs 

vad gäller planering, genomförande och utvärdering. Än så länge har den reviderade 

läroplanens ansvarsfördelning inte visat sig ge något särskilt genomslag på förskolorna i det 

vardagliga arbetssättet anser samtliga informanter. Vidare påtalar man att man arbetar vidare 

som innan. Enligt min erfarenhet så har förskollärarna redan innan det var uttalat, i reviderade 

läroplanen, haft ett visst informellt ansvar för den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna 

påpekar dock att de känner en tydligare press från sina chefer där de får fungera som språkrör 

mellan chef och övrig personal, de gör mer pappersarbete och får ofta rollen där de går 

utbildningar etcetera som de sedan ska föra vidare till kollegorna. 

Sammanfattningsvis kan man se det som att samarbete krävs för att förskolan ska utvecklas, 

samtidigt som alla är viktiga och behöver dra sitt strå till stacken så är arbetslagen i behov av 

att någon tar ledarrollen och leder det pedagogiska arbetet framåt. Inom förskolan är det 

numera förskollärarna som har mandatet att bestämma samtidigt som deras utbildning kräver 

att de tar ett ansvar. En fråga att utforska är således vad förskollärarna tycker om detta? Anser 

sig förskollärarna ha den ledarutbildning som krävs? Och hur blir det om man som 

förskollärare inte vill eller är kapabel till att ta denna ledarroll och detta ansvar? Detta menar 

jag får ges svar på av någon annan vid något annat tillfälle. 
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5.2 Erfarenhet och praktisk kunskap 

 

Alla fyra informanter är överens om att erfarenhet, alltså den praktiska kunskapen är viktig i 

arbetet på förskolan. De menar att man måste ha gjort saker och provat och gjort fel för att 

veta hur man ska göra. Tidigare forskning och teorier säger att praktisk kunskap är en 

personligt vunnen skicklighet genom en mänsklig gemenskap där personen handlar. Denna 

skicklighet utövas på ett instinktivt sätt och kunskapen är inte mätbar (Svenaeus, 2009, 

sid.13). Detta påstående stärker informanternas tankar om att erfarenheten, den praktiska 

kunskapen, är svår att ta på och kanske också därför svår att visa upp och bli erkänd för. 

Informatörerna påpekar att lönesättningen inom förskolan mestadels grundas på utbildningen, 

alltså den mätbara kunskapen och alltså inte tar hänsyn lika mycket till erfarenhet och praktisk 

kunskap. Vidare påpekar informanterna att det är viktigt att reflektera över det man gjort, 

ibland lär man sig av misstag men även av det som blivit bra. De menar att man samlar på sig 

erfarenhet genom att reflektera själv och diskutera med andra om alla möjliga saker. Med 

andra ord säger de att bara för att man varit med om saker så betyder det inte att man har 

erfarenhet, man måste reflektera för att det ska bli någon kunskap att ta hjälp av i arbetet på 

förskolan.  

Informanterna menar att praktisk kunskap är något som reflekterad erfarenhet ger. Vidare 

undrar jag om alla kan erövra praktisk kunskap? De flesta kan läsa sig till kunskap och erövra 

teoretisk kunskap, men kanske är det annorlunda med den praktiska kunskapen. Då tänker jag 

främst på Fronesis som är en etisk kunskap, där personlighet kan ses som viktigt. Om detta 

diskuterar informanten Berit mycket. Hon påpekar gång på gång att personlighet och en 

gemensam god människosyn är viktigt om man ska vara en bra pedagog. Detta kan vara ett 

intressant ämne för vidare forskning 

Informanterna säger att de tar till vara på sin erfarenhet, det som har fungerat och det som 

blivit fel, och utvecklar dessa arbetssätt för att passa den barngrupp och de individer som de 

arbetar med där och då. Någon påtalar i sin intervju att arbetet på förskolan är föränderligt och 

med det menar hon att man måste se till olika individer, olika kulturer i olika tider. Man måste 

ta till vara på de erfarenheter man erövrat men samtidigt förvalta dem och använda dem så att 

de passar här och nu. 
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Informanterna berättar att erfarenhet betyder att man har en bank att gräva ur. De anser att det 

är viktigt att vara med barnen och sätta sig in i deras tankar. Det är först då man har hjälp av 

forskning och teoretisk kunskap. 

Samtliga informanter är som sagt rörande överens om att erfarenheten, den praktiska 

kunskapen är viktig. De menar att utan kunskap om hur förskolan och barnen fungerar i 

praktiken är det svårt att förstå de teorier och den teoretiska kunskapen som kommer med 

studier. De menar att det är viktigt att förstå verksamheten och få erfarenhet för att kunna 

använda sig av alla teorier omkring barn och barns utveckling och lärande. Vidare ämnar jag 

förstå informanternas tankar så som att de värderar erfarenhet och praktisk kunskap minst lika 

högt som de värderar teoretisk kunskap. Som jag förstår det så är det bästa att sammanfoga 

dessa kunskaper för bästa resultat i arbetet på förskolan. Tyvärr, enligt min mening och även 

enligt vad informanterna sagt, så är det inte så det ser ut i praktiken på förskolan, varken vad 

gäller ansvar och skyldigheter eller rättigheter i form av lön till exempel. 

 

5.3 Teoretisk kunskap 

 

Med tanke på att regeringen och skolverket inför lärarlegitimation med syftet att säkra 

kvalitén på skola och då även förskola så kan man anta att förskolan tidigare har haft dålig 

kvalité.  Beatrice påpekar visserligen att utbildning och teoretisk kunskap är viktigt för 

pedagogerna på förskolan. Hon menar att statusen höjs eftersom båda yrkena blir mer 

professionella. Vidare säger Beatrice att hon misstänker att det bara skulle bli barnpassning, 

dagis, om ingen inom förskola hade teoretisk kunskap omkring barn utveckling och inlärning. 

Samtliga informanter anser att den teoretiska kunskapen är viktig och att den ofta tar stor 

plats, att den värderas högre både vad gäller ansvar och lön. Beatrice säger bland annat att: 

 

”Lönen höjs ju mer tack vare utbildning, mer än tack vare erfarenhet” . 

 

Enligt skolverket står förskollärarna för ca hälften av arbetskraften som arbetar pedagogiskt 

på förskolan. Varför är det inte fler förskollärare då skolverket och regeringen är positiva till 
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en hög förskollärartäthet? Min tanke är att lärarutbildningen numera sträcker sig från förskola 

och ibland hela vägen till åk 6. Min tanke är att det kan vara så att många som till en början 

studerar till förskollärare sedan tar klivet upp till lärare då detta ger både högre lön och status. 

Vidare försöker man höja statusen genom att införa lärarlegitimation, men detta räcker enligt 

min mening inte. På regeringskansliets hemsida går det att finna information om en ny 

lärarutbildning. Denna kommer innebära att utbildningen är mer avgränsad, förskollärare som 

ämnar arbeta i förskolan eller förskoleklass studerar således till förskollärare 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Fördelarna med detta tänker jag är att de som är 

intresserade av arbetet på förskolan kommer stanna inom förskolan och därmed höjs den 

förskollärartätheten som informatörerna i detta arbete efterfrågar. 

Vidare ställer jag mig frågande till hur barnskötarna ska kunna känna stolthet i sin yrkesroll. 

Måste man bli förskollärare för att erövra denna tillsynes viktiga teoretisk kunskap? 

Informanterna anser att episteme kan fås på andra sätt än via akademisk utbildning. De menar 

att även kortare utbildningar, samt föreläsningar och annan input ifrån till exempel litteratur, 

tidsskrifter och artiklar kan ge någon goda teoretiska kunskaper. Vidare får de medhåll ifrån 

den definition som valts att använda i detta arbete, nämligen att teoretisk kunskap är kunskap 

hämtad ur det skrivna, alltså ifrån till exempel böcker, med andra ord kan man ha teoretisk 

kunskap utan att studera på akademisk nivå. 
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6 Slutord och förslag på vidare forskning 
 

Jag vill här påpeka att det varit intressant att fördjupa sig inom detta område. Jag hade innan 

arbetet påbörjades en ganska tydlig bild av att teoretisk- och praktisk kunskap är som bäst då 

de samspelar. Detta menar jag att jag nu fått bekräftat av litteraturen, men fram för allt ifrån 

pedagogerna jag intervjuat. Vidare blev jag något förvånad över att förskollärarna som jag 

intervjuade tycktes backa för att ta ansvar trots att de påtalade vikten av teoretisk kunskap att 

hänga upp sin praktiska kunskap på. Barnskötarna å andra sidan kan tolkas vara något 

besvikna på att förskollärarna inte alltid verkar kapabla att ta ansvaret som läroplanen 

efterfrågar. Enligt litteraturen kan det förstås som att den teoretiska kunskapen genom 

historien värderas högre än den praktiska kunskapen. Än idag kan man förstå det som att den 

teoretiska kunskapen värderas högre, men ändå påpekar informanterna vikten av att ha 

erfarenhet och praktisk kunskap i arbetet på förskolan.  

 

 

 Första frågan blir då hur det ser ut idag i den svenska förskolan vad gäller värderingen 

av dessa två kunskaper. 

 

Vidare tycker jag att det har varit svårt att hålla den röda tråden vad gäller grund syftet med 

arbetet. Ju mer jag grävde desto mer ville jag veta. För att grundligt kunna fördjupa mig och 

besvara på huvudfrågorna har jag således valt bort flera sidospår. Därmed har jag förslag på 

vidare forskning. 

 

 Ytterligare en fråga att utforska är vad förskollärarna tycker om lärarutbildningen vad 

gäller ledarskap och ansvarsbiten. Anser sig förskollärarna ha den ledarutbildning som 

krävs? Och hur blir det om man som förskollärare inte vill eller är kapabel till att ta 

denna ledarroll och detta ansvar? Vad anser de nyexaminerade förskollärarna om deras 

ansvar- och ledarskaps uppdrag? Detta är något som således lämnas för någon annan 

att forska vidare om. 

 

 Nästa fråga som inte kunnat bli besvarad inom ramen för detta arbete är om alla har 

förutsättningar för att uppnå både praktisk- och teoretisk kunskap. Vilka personliga 

egenskaper och möjligheter krävs för att inneha praktisk- och teoretisk kunskap? 
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Kanske går denna fråga aldrig att få ett generellt svar, men det kan ändå vara 

intressant att forska vidare om. 

 

 

Jag tror och hoppas att ansvaret och ledarskapet som åligger förskollärarna för arbetet och 

utvecklingen på förskolan framåt istället för att splittra arbetslagen. Vidare vill jag än en gång 

påpeka att det är viktigt att ta vara på såväl teoretisk som praktisk kunskap. Det är allas ansvar 

att torka bord.
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor. 

1. Har du någon form av pedagogisk utbildning? (om ja, vilken?) 

 

2. Hur lång erfarenhet har du inom förskola/barnomsorg? 

 

3. Vari anser du att likheterna och skillnaderna ligger mellan 

yrkesrollerna på förskolan? (barnskötare och förskollärare) 

 

4. Hur ser samarbetet mellan de två yrkesgrupperna ut i den 

verksamhet du har insyn i? 

 

5. Hur tänker du kring ansvarsbiten i och med den reviderade 

läroplanen och införandet av lärarlegitimation? (vad gäller de 

olika yrkesrollerna) 

 

 Anser du att det skett någon förändring i arbetet på 

förskolan? 
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6. Vad förknippar du med begreppet erfarenhet? 

 

7. Anser du att erfarenhet är viktigt i arbetet på förskolan?  

 

 Hur tas erfarenhet tillvara på din förskola? 

 

 Vad går förlorat i arbetet om man inte tar till vara/har 

erfarenhet anser du? 

 

8. Vad förknippar du med begreppet teoretisk kunskap/ 

akademisk utbildning? 

 

9. Anser du att det är viktigt att ha teoretisk kunskap/akademisk 

utbildning i arbetet på förskolan?  

 

 Hur tas den teoretiska kunskapen tillvara på din förskola? 

 

 Vad går förlorat i arbetet om man inte tar till vara/har 

teoretiskkunskap anser du? 

 


