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Abstrakt 
Svensk titel: De första stegen – att gå från student till yrkesverksam förskollärare. 

 

Engelsk titel: The first steps - to go from student to professional preschool teacher. 

 

Att komma nyutbildad till förskolans verksamhet kan vara omvälvande. Det är inte bara 

de första intrycken att komma ny till en förskola som väger in utan även att gå från 

student till yrkesverksam. Det ska samtidigt skapas relationer med kollegor, rektor, 

vårdnadshavare och barn. Vilken form av stöd den nyanställda förskolläraren får för sin 

personliga utveckling spelar också in. 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med fem förskollärare få ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter under sitt första år som yrkesverksam utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. Utifrån syftet har tre frågeställningar skapats; Hur har 

förskollärarna upplevt sitt första år? Hur upplevde förskollärarna relationsskapande 

med kollegor, vårdnadshavare, barn och rektor? samt vilket stöd upplevde 

förskollärarna att de fick under sitt första år? Studien baseras på en kvalitativ ansats 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  Studien har intervjuat fem förskollärare från 

olika förskolor i södra Sverige. Resultatet visar att de deltagande förskollärarna har 

olika synsätt på sitt första år med individuella upplevelser och erfarenheter. Det egna 

synsättet är en avgörande faktor för hur utmaningar och möjligheter har tagits an. 

Av resultatet framgår vad som kunde förberett förskollärarna inför sin tid som 

yrkesverksam. Mentorskapet belyses som något positivt men skulle behöva struktureras 

upp ytterligare med tillgång för alla nyutbildade förskollärare. Den insamlade datan har 

kategoriserats i följande tre teman: Första året, Relationer och Mentorskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Att komma ut ny på en arbetsplats innebär att hitta en roll i arbetslaget, komma in i 

rutiner men även göra sig bekant med miljön. Det sker samtidigt som förskolläraren ska 

undervisa, skapa en relation till barnen och deras vårdnadshavare men även till kollegor 

samt rektor.  

 

Som nyutbildad förskollärare är starten viktig för att skapa en stabil grund att kunna 

etablera sin yrkesroll (Mahmood 2013:a). Skolverket (2015) lyfter att 

introduktionsperioden är viktig för nyutbildade förskollärare. Genom att den 

nyutbildade förskolläraren får stöd genom en mentor kan det skapas en trygg 

arbetsmiljö men även underlätta för att utveckla en förståelse för förskolan som plats i 

samhället, på så sätt sker en professionell utveckling. Att få stöd under sin första tid i 

verksamheten som förskollärare kan bidra till ett större självförtroende exempelvis att 

våga ta egna initiativ samt att bli respekterad på arbetsplatsen. Samtidigt 

problematiseras detta genom att det saknas utbildade förskollärare i dagens samhälle. 

Facktidsskriften Förskolan (2015) skriver att det kommer att behöva anställas 3800 

förskollärare 2019. Samtidigt kommer det att saknas 1200 förskollärare samma år. Som 

vi tolkar det blir resultatet att det kommer saknas möjlighet till mentorer och att 

nyutbildade förskollärare tvingas stå på egna ben från början. En del av studien kommer 

därför vara att undersöka hur nyutbildade förskollärare har upplevt sitt mentorskap 

under sitt första år i verksamheten. Studiens syfte är att ta del av förskollärares första år 

i förskolans verksamhet. 

  

Omställningen från att studera till att arbeta kan vara stor beroende på hur vi själva 

upplever den. Att få en inblick från hur andra personer upplevt denna övergång från 

student till yrkesverksam förskollärare kan underlätta övergången för de som studerar 

till förskollärare men också ge en inblick för studenten att skapa rimliga förväntningar 

och förhoppningar. Då det inte varken finns mycket litteratur eller forskning om denna 

övergång kan studien bidra till kunskap om förskollärares erfarenheter av sin första tid i 

verksamheten. Vår studie kommer utgå från intervjuer med yrkesverksamma 

förskollärare som arbetat i högst tre år för att få en uppfattning om hur de har upplevt 

sitt första år som förskollärare.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares erfarenheter av sitt första år i 

förskolans verksamhet.   

 

Forskningsfrågor 

• Hur har förskollärarna upplevt sitt första år? 

• Hur upplevde förskollärarna relationsskapande med kollegor, 

vårdnadshavare, barn och rektor?  

• Vilket stöd upplevde förskollärarna att de fick under sitt första år? 
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2 Teorianknytning med begrepp 
Då studien bygger på att förstå nyutbildade förskollärares livsvärld med upplevelser 

kring det första året som yrkesverksam används en fenomenologisk ansats. Inom 

fenomenologin är individens upplevda livsvärld central. Begreppet livsvärld kopplas till 

människors erfarenheter som har format dem under deras första yrkesår. Det går att se 

på begreppet livsvärld som en tratt där olika upplevelser stoppas i.  

 

 

2.1 Fenomenologi  
Fenomenologi bygger på att försöka förstå en individs egen livsvärld utifrån egna 

upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014; Denscombe 2016; Allwood & Erikson 2017). 

Individerna som medverkar i studier med fenomenologisk ansats redogör utifrån egna 

erfarenheter sina egna tankar kring ett fenomen som kan vara en specifik upplevelse 

eller händelse. Forskarnas uppgift är inte att analysera data som framkommer utan 

endast redogöra det som framkommer i resultatet. Datan som framkommer kan därför 

inte omvandlas till statistik och siffror. Fenomenologins intresse ligger specifikt på hur 

det sociala livet är uppbyggt av individen själv. Dels hur individen själv tolkar 

händelser som uppstår och dels att individen inte är passiv, att saker inte är 

förutbestämda utan skapas i stunden. Människan enligt det fenomenologiska 

perspektivet tolkas som agenter som skapar en ordning i sin tillvaro och tolkar sina egna 

erfarenheter (Denscombe 2016). 

 

Fördelen med att använda sig av ett fenomenologiskt perspektiv är att den bygger på 

mänskliga erfarenheter vilket gör att det blir ett djup på det som undersöks då 

beskrivningen blir detaljerad. Den sociala världen kan vara svår att förstå och komplex 

men genom en fenomenologisk ansats med fördjupade beskrivningar av olika fenomen 

med en noga detaljerad återspegling av komplexiteten blir det möjligt att hantera datan 

som framkommer (Denscombe 2016). 

 

 

2.2 Livsvärld  
Nedan följer en förklaring av begreppet livsvärld och hur det används i aktuell studie. 

Livsvärld delas upp i olika underkategorier som förklaras. Begreppet livsvärld är ett 

centralt begrepp inom fenomenologin och används för att synliggöra hur förskollärarnas 

olika erfarenheter påverkar hur de anpassar sig till verksamheten. Beroende på hur deras 

olika livsvärldar som valts att fokusera på i aktuell studie sett ut har de intervjuade 

förskollärarna olika erfarenheter som påverkar dem och deras sätt att tänka och ta sig an 

olika delar som förskollärare.  Dessa begrepp som används är intervjupersonernas 

erfarenheter och upplevelser som vi sedan anlyserar med hjälp av livsvärld och 

framskrivna underkategoreier.  

 
2.2.1 Livsvärld 

Ett centralt begrepp som finns inom fenomenologin är livsvärld. Likt Allwood och 

Erikson (2017:97) skriver är “livsvärlden vår värld som vi upplever den, och den är 

därmed uppbyggd av fenomen”. Varje individ har sin egen livsvärld då vi alla är unika 

med egna upplevelser och erfarenheter som vi fått genom vårt liv. Det gäller även om vi 

inte har en förståelse för ett visst fenomen då fenomenet ifråga är en upplevelse. Husserl 

är en av filosoferna inom fenomenologin som beskriver upplevelser och hur de tolkas 

inom fenomenologin (Allwood och Erikson 2017). Inom fenomenologin behöver 
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forskaren bortse från sitt egna filter med åsikter och erfarenheter för att endast få fram 

den intervjuades upplevelser och erfarenheter. Det som framkommer i upplevelsen är  

en återberättelse från den intervjuade som inte påverkats av den som intervjuar. 

Forskaren måste därför frångå egna erfarna upplevelser under analysen och inte låta 

dessa färga resultatet.  Till skillnad från upplevelse som endast förklarar en individ så 

beskriver livsvärld erfarenheter och världen även utanför det undersökta fenomenet. 

Beroende på hur människan lever och människans sociala nätverk kan dessa livsvärldar 

vara mer eller mindre lika varandra, exempelvis om två människor läst samma 

utbildning har de mer liknande livsvärldar. Att förstå människors livsvärld har stor 

betydelse för att förstå olika yrken och utveckla dessa (Allwood och Erikson 2017).  

 

Inom fenomenologi används begreppet livsvärld enligt Denscombe (2016) för att 

förklara att varje enskild individ har en egen syn och upplevelse av den befintliga 

världen. Denna enskilda syn på världen påverkas av exempelvis individens ålder, kön, 

tro, utbildning men även vardagssysslor och det sociala liv individen har. Detta belyser 

även Bjurwill (1995) genom att förklara att jaget förklarar världen och inte tvärtom. I 

den aktuella studien har fem förskollärare intervjuats. De har alla olika livsvärldar som 

påverkar deras synsätt på hur det första året som yrkesverksam förskollärare varit. 

Beroende på ålder, arbetslivserfarenheter, utbildning, identitet, relationer och 

mentorskap har de intervjuade förskollärarna unika livsvärldar som skiljer sig åt. 

Begreppet livsvärld och de olika underkategorierna kommer på så sätt användas i 

studien för att för att analysera de intervjuade förskollärarnas livsvärldar.  
 
2.2.2 Uppsatsens underkategorier till begreppet livsvärld 

Nedan följer olika livsvärldar vi valt att belysa i aktuell studie. 

 
2.2.2.1 Identitet 

Identitet kan delas upp i två delar, dels personlighet och dels specifika livshändelser. En 

människas personlighet kan påverka hur kontakter skapas med nya människor. Om en 

person exempelvis är blyg kan det vara svårare att skapa kontakt med andra människor. 

Ett annat exempel kan vara att en person är utåtriktad och har lättare att skapa nya 

kontaker i sin omvärld. Det kan också var hur stresstålig en människa kan vara eller 

förmågan att vara flexibel och kunna anpassa sig i situationer. Specifika livshändelser 

kan påverka en människas identitet genom exempelvis att bli förälder, sjukdom eller att 

mista någon. Vissa livshändelser påverkar även omgivningen exempelvis 

föräldraledighet eller sjukdom. Specifika livshändelser kan bli svåra att förmedla till sin 

omgivning beroende på vilken personlighet en människa har (Denscombe 2016). 

 
2.2.2.2 Utbildning 

Genom en likvärdig utbildning så kan erfarenheten som en människa bär med sig in i 

yrket likna varandra. Utbildning kan samtidigt förändra synsättet på olika fenomen då 

utbildningen bidrar till en ökad kunskap. Beroende på tidigare utbildning exempelvis 

om en människa varit barnskötare innan utbilding till förskollärare kan det också 

påverka den kunskap den människan bär med sig (Allwood & Erikson 2017).  

 
2.2.2.3 Ålder 

En människas ålder kan påverka hur mycket erfarenheter de bär med sig. Ålder kan vara 

både negativt och positivt. Det positiva kan vara att att en människa samlar på sig 

kunskap och får bredare och djupare erfarenhet genom olika händelser genom livet 

vilket kan leda till ett större självförtroende i det man gör. Det negativa kan vara att en 
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människa har svårare för förändringar och därför gör likadant hela tiden (Denscombe 

2016). 

 
2.2.2.4 Arbetslivserfarenhet 

Genom att ha arbetat samlar en människa på sig olika erfarenheter som hänger ihop med 

en arbetskontext exempelvis passa tider, relation till kollegor och bemötande av olika 

slag beroende på yrke. Det finns en skillnad mellan en människa som aldrig har arbetat 

förut, utan går direkt från studier till att arbeta jämfört med en människa som tidigare 

arbetat innan studier. Den som arbetat tidigare har en annan förståelse för det sociala 

samspelet samt regler att förhålla sig till. Det kan också bli ett hinder genom att 

människan jämför med tidigare erfarenheter och inte våga släppa in ett nytt synsätt. För 

människan som inte har arbetsliverfarenhet kan det då bli lättare eftersom personen i 

fråga inte ha något att referera till.  Det som kan bli svårt är att människan inte vet vilka 

regler och vilket socialt samspel som kan finnas på en arbetsplatsen utan måste lära sig 

det samtidigt som den ska utföra sitt yrke (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). 

 
2.2.2.5 Relationer 

Relationer kan skapas på olika sätt beroende på vem människan skapar en relation med. 

Människor har också olika många relationer en del är ytliga, andra djupare och en del är 

livsviktiga. Relationer är något som människan skapar under hela livet.  

 

På en arbetsplats skapas relationer och de kan se olika ut beroende på vilken position i 

arbetslaget människan har till varandra exempel lärare till lärare, lärare till elev, elev till 

rektor och rektor till lärare. En relation på arbetsplatsen behöver inte alltid vara relaterad 

till makt, utan kan också finnas till personkemi mellan personer och hur bra deras 

identitet, intresse och tankar stämmer överens. En bra relation på arbetsplatsetsen 

skapas också om människorna har förtroende för varandra när det gäller sådant som går 

att relatera till arbetsplatsen exempel att passa tid, hjälpas åt, skapa bra rutiner och hur 

arbetsvilig människan är. Relationen kan skapas trots att människorna inte för övrigt har 

något som binder dem samman och utanför arbetsplatsen hade förmodligen inte en 

relation skapats (Broberg, Hagström och Broberg 2012). 

 
2.2.2.6 Mentorskap  

Mentorskap är något som nyutbildade förskollärare erbjuds när de blir yrkesverksamma 

som en introduktion till yrket. Beroende på vilken arbetsplats en människa hamnar kan 

mentorskapet se olika ut. På ett ställe kan det finnas en tydlig struktur för hur 

mentorskapet ska se ut medan på ett annat ställe kan det glömmas bort på grund av att 

det inte finns någon struktur. Det kan också vara brist på mentor som inte möjliggör 

något mentorskap. En annan sak att ta i beaktande är personkemin mellan mentor och 

den nyutbildade förskolläraren. Om relationen mellan mentor och den nyutbildade 

förskolläraren inte passar ihop kan varken förtroende eller tillit skapas däremellan och 

mentorskapet fungerar inte på ett stimulerande sätt som tilltänkt. Ett bra mentorskap ger 

den nyutbildade ett stöd under sin introduktionsperiod i yrket som möjliggör att den 

nyutbildade får stärkt självförtroende till sin roll som förskollärare (Skolverket 2015).  
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3 Tidigare forskning 
Nedan följer en genomgång av forskning som använts som underlag för studien. De fem 

olika delarna som kommer bearbetas är övergången som behandlar övergången mellan 

att vara student och yrkesverksam. En annan del är föräldrasamverkan som innefattar 

problematik som kan uppstå mellan en nyutbildad förskollärare och vårdnadshavare. En 

tredje del är mentorskap som lyfter vikten av att ha tillgång till ett stöd under den första 

tiden som yrkesverksam. En fjärde del är förväntningar som lyfter att det egna 

perspektivet kan påverka hur individen anpassar sig till verksamheten beroende på 

vilken personlighet samt förväntningar som finns kring arbetsplatsen. Den femte och 

sista delen är kollegor som lyfter att kollegor är ett viktigt stöd i arbetet. Då studien 

behandlar första året som yrkesverksam förskollärare finns det olika händelser som 

påverkar hur det första året upplevts. Dels hur övergången mellan universitet och yrket 

kan upplevas, dels hur samverkan med vårdnadshavare kan se ut. Det kan vara hur ett 

mentorskap kan se ut, vilka förväntningar som kan finnas från individen och i så fall hur 

det påverkar kontakten med verkligheten men även hur arbetsklimatet med kollegor kan 

påverka arbetet.  

 

Två av de valda studierna har inte koppling till förskollärare utan till ämneslärare inom 

högstadiet. Studien som handlar om förväntningar är en fallstudie av en högstadielärare 

i USA och hur hon upplevt sitt första år som yrkesverksam högstadielärare. Fallstudien 

är gjord med en högstadielärare men oavsett om det är högstadielärare eller 

förskollärare som en person utbildat sig till finns det olika förväntningar på sitt yrke. 

Oavsett om en person är förskollärare som i aktuell studie eller högstadielärare som i 

Hebert och Worthys (2001) studie är självkännedom en viktig del för att utvecklas inom 

ett arbete med människor såsom läraryrket. Den andra studien handlar om kollegor på 

högstadiet och belyser vilket stöd som kan fås genom kollegor vilket kan vara 

applicerbart även inom förskolan. Överlag har det varit svårt att hitta relevant forskning 

som kan stödja studien vilket gjort att sökområdet fått breddas utanför enbart 

förskolläraryrket. Därför har istället en djup presentation av få studier valts.  

 

 

3.1 Övergången 
En studie av från Mahmood (2013:a) beskriver hur viktig det första året som 

yrkesverksam är för att stanna kvar inom yrket. I studien deltog 14 förskollärare som 

var i sitt första undervisningsår i Nya Zeeland. Det första året beskrivs som en ren 

överlevnadsfas att gå genom samtidigt som året kan delas upp i fem olika områden att 

bearbeta. Dessa fem områden är relationer, kunskap om läroplanen, utvärdering och 

betygsättning, frågor om autonomi och kontroll, samt arbetsbelastning och 

tidshantering. I resultatet framkom det att övergång från att vara student till 

förskollärare oroade de intervjuade. Det framkom även att det fanns en oro kring tid och 

energi på daglig bas, acceptans hos barnen men även personlig hantering av känslor. 

Resultatet påvisade också ett vad Mahmood (2013:a) kallar för stödgap, vilket innebär 

ett hopp mellan studier och yrkesverksam förskollärare där det finns brister i stöd för 

den nyutbildade förskolläraren under sitt första år som yrkesverksam. Detta då de nya 

lärarna ofta lämnas vind för våg att klara sig själva samtidigt som det finns få 

referenspunkter vad det faktiskt innebär att vara förskollärare. I studiens intervjuer lyfter 

förskollärarna just detta då de upplevde stor skillnad från stödjande högskolemiljö till 

att vara yrkesverksam.  
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I studien ovan belyses också kritik för hur lärarutbildningen är utformad då den upplevs 

som en förenkling av verkligheten exempelvis angående resurser eller kontakt med 

vårdnadshavare men även exempelvis barnhälsoteam. Detta i sig leder till att 

förskollärare får en brist i förberedelser och förväntningar vilket på sikt kan leda till 

missnöje och utbrändhet. Denna så kallade ”latensperiod” när förskolläraren börjar sitt 

arbete är en intensiv period med arbetsbelastning som åsidosätter den kunskap 

förskolläraren har med sig i sin ryggsäck från sin utbildning. Vidare framkommer det att 

i USA lämnar ett stort antal förskollärare yrket inom de första tre till fem åren. Det finns 

liknande resultat i Storbritannien där 18 % av nya förskollärare lämnade yrket inom tre 

år. Vidare visar studien att det finns en saknad av litteratur och forskning som beskriver 

det första året som yrkesverksam men även att det fanns stora skillnader mellan att vara 

student eller yrkesverksam. I intervjuerna påpekades samtidigt att en påtaglig skillnad 

informanterna stött på var hur undervisningen skulle bedrivas. Hade de fått med sig 

olika synsätt från utbildning trodde informanterna att de hade kunnat hantera dessa 

krockar bättre. En annan del som uppmärksammades under studien var att hög 

personalomsättning under första året som yrkesverksam ledde till stress och brist på 

stabilitet på arbetsplatsen men även social osäkerhet och isolering.  

 

En slutsats som dras i studien ovan är att nya förskollärare blir överväldigade av sin 

första tid som yrkesverksam vilket kan hämma förskolläraren att knyta viktiga band 

med kollegor och andra professionella kontakter. Detta borde arbetsgivare få en större 

medvetenhet kring och ge personal möjlighet att träffa den nya förskolläraren 

(Mahmood 2013:a). 

 

 

3.2 Samverkan med vårdnadshavare 
Ytterligare en studie av Mahmood (2013:b) visar att det finns en oro bland nyutbildade 

förskollärare vid möten med vårdnadshavare under sin första tid i yrket. I studien deltog 

14 nyutexaminerade kvinnliga förskollärare i åldern 21 till 30 som intervjuades. 

Förskollärarna tog examen samtidigt från ett treårigt förskoleläraprogram ifrån samma 

universitet på Nya Zeeland. ”Studiens syfte var att dokumentera synpunkter från 

förskollärare under deras första år av undervisning om att arbeta med föräldrarna till 

sina elever, med fokus på områden av oro”( Mahmood 2013:b s:58). 

 

Resultatet i studien ovan kan delas in efter fyra fokusområden: Där den första, brist på 

ömsesidighet handlar om den nyutbildades försök att skapa en relation med 

vårdnadshavaren. Detta då vårdnadshavaren inte var intresserad av att skapa en relation. 

Det andra området är svårigheter att bygga relationer beroende på vårdnadshavarens 

socioekonomiska och kulturella skillnader. Det tredje området är makt-beroende då 

förskollärarna har olika relationer till vårdnadshavaren som beror på hur mycket de 

engagera sig i sitt barns tid på förskolan. Det sista området, social identitet hos 

förskollärare handlar om förskollärarens tankar om sin yrkesroll och om den stämmer 

överens med vad vårdnadshavaren tänker eller tycker om yrkesrollen.  

 

Tretton av deltagarna tyckte att den största utmaningen var att kommunicera med 

vårdnadshavaren och de fick använda sig av olika strategier för att nå vårdnadshavarna. 

En sådan strategi var att göra en föräldraanslagstavla för att visa vad som händer på 

förskolan eller att visa vad deras barn gjort genom att sätta upp det på deras platser. 

Samtidigt påpekar alla informanter att de var positiva i sin roll att möta vårdnadshavare 

och de strävar efter att utveckla denna relation till vårdnadshavare eftersom det är en del 

av yrkesrollen. Då vårdnadshavare är de som känner barnen bäst sitter de på en kunskap 
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som kan hjälpa barnen att finna trygghet och samtidigt hjälpa verksamheten att utmana 

barnet i sitt lärande. Något annat som framstod som viktigt var att kommunicera med 

vårdnadshavaren om olika regler som fanns på förskolan, bland annat att sjukt barn inte 

kan lämnas på förskolan.  

Något de nyutbildade förskollären ofta upplevde var att de fick ta emot 

vårdnadshavarens ilska. Detta kan bero på deras bristande erfarenheter i yrket och då 

främst bemötande av vårdnadshavaren (Mahmood 2013:b). 

 

 

3.3 Mentorskap 
Ett resultat som framkommer i en studie gjord av Onnismaa, Tahkokallio och Kalliala 

(2015) är att introduktionsperioden för förskollärare är en kritisk tid vilket belyser 

vikten av ett behov av mentorsprogram för att stödja den nya förskolläraren. Syftet med 

artikeln är att belysa några av de problematiska frågorna som uppstår mellan praktik och 

teori i förskollärarutbildningen samt problem som kan uppstå när nyutbildade 

förskollärare blir yrkesverksamma. Studien är gjord i Finland och innefattar tolkningar 

från fältbaserade studier som en del av universitetsutbildningen. Detta material har 

samlats in genom frågeformulär som sex universitet med förskollärarutbildning har 

deltagit i. Under förskollärarutbildningen lyfts det att det behövs en kombination mellan 

praktik och teori, verkliga situationer kombinerat med teoretisk kunskap. Denna 

kombination mellan praktik och teori har prövats med olika metoder under 

utbildningen, några har till och med hävdat att fältstudier borde vara centralt i 

utbildningen och teorin endast finnas som en bas. Oavsett hur metoderna sett ut har de 

inblandade som utformat utbildningen varit överens om att ett av de bästa sätten att 

stödja förskollärare under utbildning varit genom fältstudier med utbildade handledare, 

detta för att fältstudier är ett viktigt lärtillfälle att dels tillämpa vad förskolläraren lärt sig 

och dels få en möjlighet att kunna sätta denna kunskap till verkligheten.  

 

Dialogen benämns som viktig för att bygga en bro mellan utbildningen och yrket vilket 

kan göras med hjälp av en mentor eller handledare. Denna mentor har som uppgift att 

vara stöttande och vara en länk mellan det lärarstudenten lärt sig under utbildningen och 

omsätta det till verklighet. Mentorns erfarenhet genom hur barn lär sig och hur miljön i 

förskolan är utformad blir till hjälp för lärarstudenten då mentorn kan hjälpa 

lärarstudenten att finna svagheter och hjälpa till att omformulera dem till fungerande 

koncept för verkligheten. Därför kan reflektion vara ett viktigt redskap för att 

lärarstudenten ska kunna utvecklas. ”Att kunna reflektera över sin egen process och 

utveckla sin egna praktiska teori är en långdragen, svår process som kräver stöd med 

input från erfarna handledare kopplade till verkliga situationer” (Onnismaa, 

Tahkokallio, Kalliala 2015:206).  Samtidigt lyfts det fram i studien att endast 18% av 

personal inom förskoleverksamhet i Finland är utbildade förskollärare medan resten har 

en utbildning inom vård och omsorg. Detta innebär att den nyutbildade förskolläraren 

ofta befinner sig i en position som minoritet utan kollegialt stöd av andra förskollärare 

(Onnismaa, Tahkokallio, Kalliala 2015). 

 

 

3.4 Förväntningar 
Det första året som yrkesverksam är en viktig period förklarar Hebert och Worthy 

(2001). De har genom en fallstudie intervjuat en yrkesverksamlärare på högstadium i 

USA för att ta del av hennes upplevelse att gå från student till yrkesverksam 

högstadielärare. Resultatet av studien visade att högstadieläraren till skillnad från 
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normen hade ett positivt förhållningssätt kring hur hon uppfattade sig själv, hanterade 

barnen och bemötte kollegor under sitt första år. Förutom att förklara olika positiva 

aspekter fanns det även en medvetenhet hos högstadieläraren varför hon lyckats behålla 

ett positivt synsätt under året men även vilka strategier hon använt sig av för att lyckas 

med detta. De strategier som framkom i studien var att det fanns en matchning mellan 

högstadielärarens förväntningar och verkligheten. Högstadieläraren lyfter också att hon 

upplevt att högskolestudierna förberett henne tillräckligt för att hon skulle kunna ha 

realistiska förväntningar på hur det skulle vara som yrkesverksam. 

 

En slutsats som framkommer är att det var högstadielärarens personlighet och hur hon 

tog sig an olika situationer som avgjorde att hon upplevde sitt övergångsår som lättare 

till skillnad från andra individer (Hebert och Worthy 2001).  

 

 

3.5 Kollegor 
Vid sökningar angående hur kollegor påverkar den nyutbildade förskolläraren lästes en 

studie av Lundström (2019). Syftet med studien var att ta del av nyutbildade 

högstadielärares erfarenheter under sitt första år. Studien har genomförts i Sverige med 

hjälp av telefonintervjuer med 18 personer, men även genom gruppintervjuer som 

byggde på resultaten från telefonintervjuerna där 11 nyutbildade högstadielärare deltog. 

Lärarna är yrkesverksamma på högstadium. I resultatet lyfter studien att engagemang är 

en viktig del att hålla levande och att detta kan hållas levande om den nya 

högstadieläraren får stöd hos kollegor och administration men även att elevernas 

uppförande påverkar.  

 

Under den första tiden som yrkesverksam högstadielärare anses stöd av exempelvis 

mentorskap vara viktigt. Lika viktigt är det att få stöd genom spontana samtal med sina 

kollegor som högstadieläraren möter i sitt arbete. Mer formella samtal som kan 

förekomma mellan kollegor är vid exempelvis samplanering i ämneslag. I resultatet 

framkommer det att de intervjuade högstadielärarna upplevde en saknad i av 

introduktionen av i yrket med exempelvis mentor. Flera av de intervjuade vittnade om 

att det viktigaste stödet kom från kollegor både genom formella samtal som ämneslag 

men även informella, spontana samtal (Lundström 2019). 

 

 

3.6 Sammanfattning tidigare forskning 
I aktuell studie har fem studier lyfts fram som bakgrund. De valda studierna belyser 

olika delar som finns inom första året som yrkesverksam förskollärare vilket den 

aktuella studien valt att fokusera på. En av studierna förklarar övergången mellan att 

vara student och yrkesverksam förskollärare, som många gånger kan vara 

överväldigande. Detta då det finns ett glapp mellan att vara student och yrkesverksam 

förskollärare. Studien kopplas till den första forskningsfrågan i vår studie, hur 

förskollärarna upplevt sitt första år. Under den forskningsfrågan har bland annat 

övergången diskuterats med informanterna i aktuell studie.  

 

Den andra studien skriver angående samverkan med vårdnadshavare. Studiens resultat 

visar på att det finns en oro hos nyutbildade förskollärare att möta vårdnadshavare i 

yrket. Den tredje studien kopplas till kollegor. Denna studie är svensk men gjord med 

högstadielärare. I studien framkommer det att stöd hos kollegor är av vikt både genom 

spontana och formella samtal. Det anser vi vara minst lika viktigt i förskolan så oavsett 
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om personen är högstadielärare eller förskollärare är stöd hos kollegor viktigt för att 

dels bolla idéer med men också kunna diskutera med. Dessa två studier kopplas till den 

aktuella studiens ena forskningsfråga; hur upplevde förskollärarna relationsskapande 

med kollegor, vårdnadshavare, barn och rektor?  

 

Den fjärde studien beskriver mentorskap som något positivt och behövligt under 

introduktionsperioden till förskolläraryrket. Denna studie kopplas till den aktuella 

studiens tredje forskningsfråga; vilket stöd upplevde förskollärarna att de fick under sitt 

första år? 

 

Den femte studien är en fallstudie med en högstadielärare. Kärnan i studien kopplas till 

den intervjuades förhållningssätt och inställning till yrket. Hennes upplevelser från att 

gå från student till yrkesverksam lärare förberedde henne tillräckligt för att hon skulle 

kunna skapa rimliga förväntningar på vad yrket skulle kunna innebära. Samtidigt 

framkom det att hennes personlighet avgjorde att hon upplevde sitt övergångsår som 

lättare. Studien kan appliceras till samtliga forskningsfrågor i vår studie då den belyser 

det individuella förhållningssättet och förväntningar. 
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4 Metod 
I följande kapitel kommer val av metod presenteras inom olika underrubriker. 

Underrubrikerna som behandlas är kvalitativ ansats där val av ansats för att behandla 

insamlad data redogörs. Datainsamling som förklarar hur data samlats in till studien. 

Genomförande som förklarar hur intervjuerna skett. Bearbetning som beskriver hur 

insamlad data hanterats. Urval som lyfter hur studien gått tillväga för att bedöma vilka 

som deltagit i studien. Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet som redogör för 

hur insamlad data och analys kan anses vara säker och relevant samt etiska aspekter som 

belyser hur studien har förhållit sig till de forskningsetiska aspekterna när studien 

genomförts. 

 

  

4.1 Kvalitativ ansats 
Då studiens syfte är att få nyblivna förskollärares upplevelser kring sitt första år är 

intervjuer en passande metod vilket används inom den kvalitativa ansatsen. Det innebär 

med andra ord att få ta del av den intervjuades livsvärld och hur denna upplevt sitt första 

år som yrkesverksam förskollärare (Kvale och Brinkmann 2014). Strukturen beskrivs 

som liknande ett vardagligt samtal men med förutbestämd frågeteknik och 

frågeställning. Fejes och Thornberg (2015) förklarar att genom en kvalitativ analys 

bearbetas det empiriska materialet för att skilja mellan det som är av vikt för studien och 

gallra ut det som inte anses relevant samt att belysa olika mönster. 

 

 

4.2 Datainsamling 
I studien intervjuas fem förskollärare och då studiens syfte är att få nyutbildade 

förskollärares personliga upplevelser hur de upplevt sitt första år som yrkesverksam, 

blir det därför av vikt att ha semistrukturerade intervjuer och låta den intervjuade få ge 

sin egen uppfattning med egna ord (Denscombe 2016). Inom kvalitativa data benämns 

de intervjuade som informanter. Semistrukturerade intervjuer är tillämpbara då 

forskaren vill få den intervjuades åsikter, känslor och erfarenheter kring ett valt tema. 

Semistrukturerade intervjuer betyder att det finns en rad förutbestämda frågor men att 

det uppstår följdfrågor under pågående intervjuer som bygger på informantens svar som 

uppkommer (Denscombe 2016).  

 

En av fördelarna att genomföra individuella intervjuer är att det är lättare att hitta en tid 

där båda parter kan delta, vilket kan försvåras när flera är inblandade. En annan fördel 

är att det finns en konkret härstamning, d.v.s. en källa. Den tredje fördelen är att det 

endast är en persons tankar och åsikter som ska tas i beaktande. Det anses även lättare 

att transkribera en intervju där endast en person talar eftersom det bara är en röst att 

känna igen (Denscombe 2016). Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans vilket 

Kihlström (2008) påpekar stärker studiens tillförlitlighet. Dock lyfter Kvale och 

Brinkmann (2014) att det bör tas i beaktande att intervjuer aldrig kan ses som 

symmetriska då den som intervjuar befinner sig i en maktposition då en intervju aldrig 

är helt öppen. 

 

 

4.3 Genomförande 
Efter att ha färdigställt syfte och frågeställningar framkom det att intervjuer blev ett 

naturligt metodval. Då studiens kärna bygger på förskollärarens upplevelser blev det 
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samtidigt av vikt att genomföra intervjuerna personligt, ansikte mot ansikte. Inför 

intervjuerna utformades ett frågeformulär (Bilaga B) med frågor och följdfrågor 

kopplade till studiens syfte och frågeställning. Efter godkännande av handledare togs 

det kontakt med rektorer på förskolor som det fanns någon form av koppling till, 

exempelvis genomförd verksamhetsförlagd utbildningsperiod (VFU). Rektorerna har i 

sin tur hjälpt oss med urval av informanter passande vår studie. Dessa informanter 

kontaktades via mejl med en kort information angående deltagande. När de tackat ja 

skickades det därefter ut ett missiv (Bilaga A) som de fick läsa igenom som bland annat 

behandlade forskningsetiska principer. Därefter fick informanterna ge ytterligare ett 

godkännande samt att tid och plats för intervjuerna bokades.  

 

Samtliga intervjuer skedde på deras arbetsplatser då alla intervjuer utfördes under 

arbetstid. De intervjuade hade även bokat samtalsrum eller personalrum för att 

intervjuerna skulle kunna ske avskilt. Denscombe (2016) skriver att ett sätt att avsluta 

en intervju kan vara att ge informanten möjlighet att tillägga något som denne anser är 

av vikt för studien vilket applicerades i aktuell studie. Alla intervjuer tog mellan 30 till 

45 minuter. Intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen samt att det 

skulle vara möjligt att gå tillbaka i intervjuerna. Denscombe (2016) förklarar att 

inspelning av en intervju möjliggör att kunna gå tillbaka då en inspelning ger en tydlig 

dokumentation av vad som sagts. Vid samtliga intervjuer deltog vi båda som intervjuare 

förutom en gång. På grund av sjukdom kunde bara en av oss närvara under den 

intervjun. När båda deltog i intervjuerna kunde en person ställa frågor medan den andra 

skrev ner kroppspråk och andra anteckningar som kunde vara användbara i vår studie. 

 

Denscombe (2016) och Stukát (2011) beskriver är att transkribering av intervjuer är en 

tidskrävande process, där en inspelad intervju tar många fler timmar att transkribera. 

Under bearbetningen av datan i studien resulterade detta i att en intervju på ca 40min 

tog runt tio timmar att transkribera. Då det från början fanns sex tillfrågade förskollärare 

som skulle delta i studien resulterade det i ca 60 timmars transkribering vilket skulle 

vara svårt att hinna med. En förskollärare fick avböja på grund av sjukdom. På grund av 

studiens tidsram vilket totalt motsvarar en kurs på tio veckor ska det få plats mycket 

mer än bara transkribering. Därför fokuserades det istället på de fem intervjuer som 

genomfördes då de gav tillräckligt med information som underlag för studien.   

 

 

4.4 Bearbetning av data 
Alla intervjuer spelades in för att därefter transkriberas och kunna användas som 

underlag för studien. Att transkribera innebär att den inspelade intervjun skrivs ner i 

exakt efter vad som sägs även pauser, betoningar och så vidare (Dovemark 2007). Efter 

transkriberingen gjorts togs onödig information bort, i detta fall hummanden när någon 

pratade för att det endast skulle finnas information kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter delades svaren i intervjuerna in i kategorier efter 

forskningsfrågorna. Dessa kategorier nämner Back och Berterö (2015) som att teman 

anges efter textens sammanhang där det viktiga i texten samlas.   

 

Genom att utforma olika teman och områden utifrån informanternas svar bearbetades 

datan för att se mönster i dessa som sedan lett till ett resultat. För att förenkla processen 

valde vi att färgkoda då det blir tydliga urskiljningar i texten. Som utgångspunkt under 

bearbetning av data har frågeställning och syfte varit centralt. I resultatdelen återfinns 

även en återkommande analysdel med hjälp av tidigare forskning och fenomenologiska 

begrepp.  
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4.5 Urval 
Då syftet i studien är att få ta del av nyutbildade förskollärares upplevelser kring sitt 

första år som yrkesverksam använde vi oss av subjektivt urval. Ett subjektivt urval 

beskriver Denscombe (2016) som att deltagarna medvetet har valts för att passa studien. 

I detta fall har deltagare valts efter syftet. 

 

Vi ansåg att det var av vikt att intervjua relevanta förskollärare som inte varit 

yrkesverksamma för länge, detta för att de inte ska hunnit få för lång distans till sitt 

första år och glömma bort upplevelser och känslor kopplat till de upplevelserna vilket 

kan kopplas till Dimenäs (2016:308) argument vid fältanteckningar, ”minnet är inte 

bara selektivt, det är också bräckligt”. Samtidigt behövde det finnas en viss tid av 

yrkesverksam vilket bestämdes till att ha upplevt alla terminer under ett läsår. Det var 

dock ett smalt spann att hitta förskollärare som endast varit yrkesverksamma under ett 

år vilket gjorde att sökandet av informanter utökades till att ha varit yrkesverksam i 

högst tre år.  

 

De deltagande förskollärarna, fem stycken arbetar på olika förskolor och kommuner i 

södra Sverige, totalt fem olika förskolor i tre olika kommuner. Alla intervjuade 

förskollärare har genomfört sin utbildning på samma universitet men under olika år. 

Alla intervjuade förskollärare är kvinnor, detta i sig är inget ovanligt då det är ett 

kvinnodominerat yrke (SOU 2006:75). Deltagarna har fått sina namn utbytta för att 

deras identiteter ska bli anonyma. Istället har namn tilldelats efter alfabetisk ordning. 

 

Förskolläraren Anna tog sin examen 2018 men arbetade bara en termin innan hon gick 

på föräldraledighet i ett år. När hon sedan kom tillbaka har hon hunnit arbeta ytterligare 

en termin innan intervjun ägde rum. Hon har varit på samma arbetsplats sedan hon tog 

sin examen. Hon har även en bakgrund som yrkesverksam barnskötare i fyra år innan 

studier påbörjades.  

Förskolläraren Berit tog sin examen 2018 och har arbetat på samma arbetsplats sedan 

dess. Innan påbörjad utbildning hade hon många års erfarenhet inom vården. 

Förskolläraren Camilla kom direkt från gymnasiet till universitetet och tog sin examen 

2017. Hon har sedan dess varit på samma arbetsplats.  

Förskolläraren Doris tog sin examen 2019 och har sedan dess arbetat på samma 

arbetsplats. Innan påbörjad utbildning har hon arbetat ett år inom en annan bransch.  

Även förskolläraren Elin tog sin examen 2019. Sedan sin examen har hon bytt 

arbetsplats en gång. Innan sin utbildning arbetade Elin en period som vikarie i förskola.  

 

 

4.6 Trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet.  
Studien har vad som kallas en ekologisk validitet då den har genomförts i en naturlig 

miljö, på de intervjuades arbetsplatser. Under intervjuerna har frågor ställts som är 

direkt kopplade till studiens syfte och frågeställningar vilket gör studien trovärdig 

(Allwood och Erikson 2017). Trovärdigheten ökar också då intervjuerna utförts på plats 

på den intervjuades förskola och de är personliga. När semistrukturerade intervjuer 

genomförs blir det även möjligt att ställa följdfrågor som kan ge relevant information 

(Denscombe 2016). Då studien är av kvalitativ ansats finns inga rätta svar och därför får 

studiens innehåll anses som rimligt och att den har en trovärdighet. 

 

Då svaren som framkommer i resultatet är byggt på personliga upplevelser och 

erfarenheter från ett fåtal informanter blir det svårt att avgöra huruvida studien kan 
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anses överförbar (Allwood och Erikson 2017). Därför ligger det i de som tar del av 

studiens att avgöra om informationen som framkommer anses vara tillräckligt detaljerad 

för att bli överförbar. Tillförlitligheten ligger i att en beskrivning getts under 

metoddelen för att förklara hur vi gått tillväga för att samla in information, urval och 

även vilken metod som legat som grund (Denscombe 2016).  

 

 

4.7 Etiska aspekter 
Vi har tagit hänsyn till de fyra olika forskningsetiska principerna i studien och då 

processen genomfördes. Likt Vetenskapsrådet (2017) lyfter innebär detta att vi har 

förhållit oss till informationskravet då information angående syftet med intervjuerna 

framkom till de utvalda förskollärarna. Detta skedde via mejlkontakt både vid första 

kontakt och sedan igen för ett godkännande av deltagande samt utskick av missiv. Det 

framkom samtidigt information hur intervjuerna skulle genomföras och hur de var 

utformade. Samtyckeskravet har också tagit i beaktande då utvalda förskollärare fick 

lämna samtycke till att delta i intervjuerna, detta förmedlades även till berörda rektorer 

för att få godkännande av dem innan intervjuerna genomfördes. De som avböjde 

respekterades för sitt beslut.  

 

Under all transkribering samt i all övrig text som skrivs har personer fått fiktiva namn 

samt att platser neutraliseras för att förhålla sig till konfidentialitetskravet. Till sist togs 

även nyttjandekravet i beaktande då all information som framkommit under intervjuerna 

endast nyttjats i tilltänk studie (Vetenskapsrådet 2017). Under studiens gång har 

insamlat material förvarats på en extern hårddisk för att inte finnas tillgängligt för 

allmänheten. Efter att studien godkänts och publicerats kommer all form av 

ljudinspelning och liknande material att raderas. 
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5 Resultat och analys 
I kapitlet som följer kommer resultat redovidas och analyseras. Resultat och analys har 

delats upp i tre delar utifrån studiens tre frågeställningar. Första året hör samman med 

frågeställning ett; hur förskollärarna upplevt sitt första år. Relationer hör samman med 

frågeställning två; hur upplevde förskollärarna relationsskapande med kollegor, 

vårdnadshavare, barn och rektor. Mentorskap hör samman med frågeställning tre; vilket 

stöd upplevde förskollärarna att de fick under sitt första år. Resultatet bygger på de fem 

intervjuer som skett och förstärks med utvalda citat från intervjuerna. I analysen 

bearbetas sedan det framkomna resultatet med hjälp av teoretiska begrepp. Dessa 

begrepp är identitet, utbildning, ålder, arbetslivserfarenhet, relationer och mentorskskap.  

 

 

5.1 Första året 
I intervjuerna som gjordes framkom det att de intervjuade förskollärarna hade olika 

bakgrund innan de påbörjade sina studier. En var utbildad barnskötare och hade arbetat 

några år som det. Två kom helt nya utan några arbetslivserfarenheter alls. En har arbetat 

inom ett helt annat yrke innan hon valde att studera till förskollärare. Den femte 

förskolläraren hade arbetat som vikarie inom förskola innan hon valde att studera till 

förskollärare. Oavsett bakgrund framkommer det att alla upplevde det väldigt roligt att 

påbörja sin yrkeskarriär även att de hade höga ambitioner. De två förskollärarna som 

arbetat inom yrket tidigare upplevde att de fått ett nytt perspektiv efter att de genomfört 

utbildningen.  

 
Jag tyckte ju det var väldigt kul för att jag fick ett annat perspektiv. När jag var barnskötare 

gjorde och tänkte man på ett visst sätt. Men efter att ha pluggat i tre och ett halvt år så får 

man helt andra tankar. Sen tyckte jag det var väldigt kul att komma ut i verksamheten. 

(Anna) 

 

De utmaningar förskollärarna stött på under sitt första år som yrkesverksam har varit 

blandade, lite beroende på vad de haft för förutsättningar. En av förskollärarna lyfter 

bland annat sin oro för att berätta att hon var gravid medan en annan lyfter att hon 

upplevde kontakt med vårdnadshavare som svår på grund av att hon var blyg. Doris 

menar även att den erfarenheten hon fått under utbildningen i form av 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inte riktigt överensstämde med verkligheten, ”för 

det är ju skillnad på VFU och verkligen komma ut”. Förskolläraren Elin påpekade att 

alla barn är olika individer och behöver därför bemötas på olika sätt vilket hon såg som 

en utmaning. En annan aspekt som lyfts fram är tidsbrist hos en av förskollärarna då 

hon uttrycker att det saknades egen planeringstid men även organisatoriska problem 

såsom personalbrist vid sjukdom.  

 
Det som är svårt är ju sådana situationer som man inte kan öva på innan i skolan. 

Föräldrakontakten så som utvecklingssamtal och den biten som måste göras i yrket som 

man inte kan öva på innan. (Camilla) 

 

När frågan angående vilka möjligheter det fanns under sitt första år som yrkesverksam 

ställdes kopplade två av förskollärarna det till att de har kunnat sätta sina teoretiska 

kunskaper de fått under utbildningen till det praktiska i verksamheterna. Bland annat 

lyfter Elin att ”möjligheterna är att man får ta det praktiska med det teoretiska”.  

Alla förskollärarna i intervjuerna reflekterade över sin utbildning och vad den har gett 

dem för kunskaper för sitt yrkesval. De flesta kurser under utbildningen upplevs ha 
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kommit till användning men dock lyfts de praktiska kurserna tillsammans med 

matematiken som mer relevant. Exempelvis säger Berit att: 

 
Matten var ett uppvaknande. Det var det nog för de flesta. Matten är inte bara plus och 

minus utan det är så väldigt mycket mer.  Det är nog en av de kurser som ligger överst på 

listan som jag har med mig faktiskt. (Berit) 

 

Flera av de intervjuade förskollärarna påpekar även att de har med sig kunskapen de 

förvaltat under utbildningen även om den kanske inte används dagligen. Två av 

förskollärarna reflekterar samtidigt att de själva går tillbaka och kollar i gamla arbeten 

de gjort under utbildningen eller läser kurslitteratur som de har kvar. En av 

förskollärarna lyfter dock att utbildningen kunde formats om så att de mer praktiska 

kurserna legat mot slutet istället just för att den kunskapen annars glöms bort. Vid 

frågan om de saknade något från utbildning framkom det i svaren att Anna och Doris 

hade velat ha hjärt-lungräddning. Anna lyfter även att ökad kunskap inom sjukdomar 

var något som saknades vilket även Doris påpekade och ställer det i relation till att 

vårdnadshavare ofta kommer och frågar om olika sjukdomar. I svaren kommer det även 

upp att förskollärarna hade velat ha mer datorkunskap, tecken som stöd utbildning och 

en fördjupningskurs i småbarns utveckling. En av förskollärarna nämner också att hon 

hade velat ha verklighetsbaserad erfarenhet som stöd under utbildningen. 

 
Jag sa till dem när vi slutade, att ni har gett oss jag vet inte hundrafemton kilo litteratur som 

vi har läst under de här åren men jag hade velat ha en erfarenhetsbok. Det står så fint i 

böckerna att såhär ska det vara och såhär ska de vara blablabla. Jag hade velat ha en bok 

från garvade förskollärare som varit ute i yrket. Vid problem, tips å trix. Den hade jag 

kunnat lusläsa. (Berit) 

 
5.1.1 Analys: Första året 

Studien bygger på deltagande intervjuades livsvärdar. En livsvärd som påverkat 

förskolläranas upplevelse av sitt första år är deras identitet. En förskollärare säger själv 

att på grund av att hon är blyg påverkade det henne i kontakten med vårdnadshavare 

negativt. En annan förskollärare förklarar att en livshändelse påverkade henne i sin roll 

som yrkesverksam och att hon hade svårt att förmedla detta till sin rektor. Gemensamt 

hade alla de intervjuade en liknande livsvärld när samtliga intervjuade förskollärare 

nämner att de såg fram emot att påbörja sina karriärer som förskollärare, vilket kan 

kopplas till deras identitet. Ytterligare en aspekt en förskollärare lyfter är att hon 

upplevde tidsbrist vilket kan kopplas till att hon är mindre stresstålig då hennes identitet 

skulle kunna vara mer känslig för exempelvis stress och att hon inte är flexibel i olika 

situationer.  

 

En annan livsvärd som påverkat de deltagande förskollärarna är deras utbildning. 

Genom att de fått en erfarenhet och ett nytt synsätt från utbildningen har de fått en 

bredare erfarenhet med sig. Den teoretiska och praktiska kunskapen har de sedan tagit 

med sig ut i verksamheten.  Förskollärarna har också under sitt första år sett saker som 

saknas i deras utbildning som de skulle kunna haft användning av i sitt yrke. Under sina 

studier till förskollärarna har även genomförda verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

perioder gett dem en erfarenhet även om det är stor skillnad mellan att vara VFU 

student och yrkesverksam. Det då ansvaret är betydligt större och man ska kunna stå på 

egna ben utan handledare som guide. Det finns samtidigt sådant som inte går att öva på 

under utbildningen exempelvis utvecklingssamtal och inskolning som ska göras som 

yrkesverksam förskollärare. 
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5.2 Relationer 
Som ny på en arbetsplats ingår det att skapa olika relationer med de personer som 

förskolläraren stöter på under arbetstiden. I följande del delas detta upp i olika 

kategorier; kollegor, barn, vårdnadshavare, rektor och övriga tankar.  

 
5.2.1 Kollegor 

I intervjuerna framkommer det att alla förskollärarna upplevde att de togs emot bra av 

sina kollegor på arbetsplatserna. Uppdelningen av arbetslag har sett lite olika beroende 

på vilken förskollärare som intervjuats. Exempelvis lyfter Doris att det finns ett nära 

samarbete mellan de olika avdelningarna där idéer kan bollas. Hon lyfter även 

arbetslagsreflektionen som viktig och att alla får göra sin röst hörd och att allas röster är 

lika värda. Även Camilla påpekar att relationen till kollegor upplevdes bra men att hon 

hade en relation till dem innan vilket underlättat samarbetet med kollegor då hon själv 

lyfter att hon är en blyg person. Vidare säger Camilla att hon i sitt nuvarande arbetslag 

är ensam förskollärare och arbetat ihop med två barnskötare. Detta ser hon inte som 

något negativt då hon upplever att barnskötarna har många års arbetslivserfarenhet detta 

trots att hon ett högre ansvar. Även Berit påpekar att hon funnit stöd hos sina kollegors 

erfarenhet. 

 
Jag kan inte svara för alla avdelningar men på min avdelning jobbar jag med två 

barnskötare som har jobbat väldigt länge. De har mer arbetslivserfarenhet än vad jag har 

som jag känner är ett stöd för mig, fast det är jag som är förskollärare och har det yttersta 

ansvaret enligt läroplanen. (Camilla) 

 

En motsats till detta är förskolläraren Anna som lyfter att hon var ensam förskollärare 

på hela förskolan när hon började. Hon säger att hon gärna hade velat ha en till 

förskollärare att bolla idéer med. Samtidigt upplevde Anna en osäkerhet i sin roll som 

förskollärare då arbetsklimatet var att alla anställda gjorde lika mycket och att hon inte 

hade något direkt ansvarsområde specifikt som förskollärare. Två av förskollärarna 

säger att de har kommit till verksamheter där ”rutiner och idéer sitter i väggarna” vilket 

gjorde att de hade svårt att komma med nya idéer som förnyar arbetssättet.  

 
Det blir lite jargongen tyvärr ”vi har jobbat så länge så vi vet hur de fungerar”.  Det blir 

väldigt tråkigt tycker jag, om man bara tänker så. Förskolan förändras ju det är en helt 

annan förskola nu än vad det var för tio år sen bara. Jag tycker personligen det är viktigt att 

tänka att det hela tiden förändras sen är det bra att andra har jobberfarenhet. De kan ändå 

komma på bra idéer för de har jobbat så länge också upplever jag många gånger. (Elin) 

 
5.2.2 Barn 

Vad gäller kontakten med barnen och när relation till dem skapas upplevde de flesta 

förskollärarna att de inte hade några problem med det. Anna påpekar att man måste ta 

det i barnens takt och inte tvinga sig på dem ”Jag har aldrig haft svårt för att ta kontakt 

med barn. Sen är det klart att man får ta det i deras takt man kan inte, här är jag, tyck om 

mig”. Även Camilla säger att hon har haft lättast att skapa kontakt med barnen. 

Förskolläraren Berit lyfter en annan aspekt angående relationsskapande till barnen då 

hon kopplar ihop samverkan med föräldrar och trygghet. 

 
[…] det är jätteviktigt med föräldrarna. Har man inte med sig föräldrarna på tåget då är det 

jättesvårt, de är a och o i det här. Är inte föräldrarna trygga då blir inte ungarna det. Har vi 

inte trygga ungar så lär de sig ingenting så det går liksom hand i hand hela vägen. (Berit) 
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5.2.3 Vårdnadshavare 

I kontakten med vårdnadshavare lyfter förskollärarna att de haft lätt att skapa relationer 

med dem. Dock reflekterar några av förskollärarna att det kan uppstå problem när det 

gäller att lyfta olika incidenter som inträffat på förskolan till vårdnadshavare. De lyfter 

att det är viktigt att hålla sig neutral i sådana situationer och att inte nämna några namn 

samtidigt som det är viktigt att ha med sig vårdnadshavarna och skapa ett förtroendefullt 

band då detta även påverkar barnens trygghet. En av förskollärarna lyfter att det är 

lättare att skapa relationer till vissa vårdnadshavare än andra. Samma förskollärare säger 

även att hon upplevde en stor osäkerhet gällande kontakt med vårdnadshavare 

exempelvis vid utvecklingssamtal. Det på grund av att hon kände sig obekväm i rollen 

som samtalsledare och att detta var en situation som var ny för henne då hon inte fått 

möjlighet att öva på detta under sin utbildning. Detta var något som Doris också 

reflekterade över. Dock var Doris väldigt positiv till det stöd hon fick inför samtal med 

vårdnadshavare. 

 
Om det var någonting, hur jag skulle framföra något till en vårdnadshavare så hade jag fått 

stöd på det sättet också. Kunnat få lite tips och likadant stöd inför inskolning samtal och 

utvecklingssamtalen har jag sett deras mallar. Jag blev till och med erbjuden att sitta med 

på ett utvecklingssamtal innan jag höll i ett. (Doris) 
 

En annan förskollärare upplevde att det fanns ett stort engagemang hos vårdnadshavarna 

på förskolan. Hon säger bland annat att det var stor närvaro vid de föräldrasamtal som 

hölls under terminerna. Vidare uttrycker två av förskollärarna att det var positivt att inte 

bo och arbeta på samma ställe utan på så sätt kunna hålla lite avstånd till 

vårdnadshavarna vilket också bidrar till neutralitet. 

 
5.2.4 Rektor 

De intervjuade förskollärarna upplevde att de hade en god kontakt med sina rektorer. En 

av förskollärarna förmedlar att det finns en nära kontakt med rektorn på förskolan då 

denne besöker förskolan kontinuerligt varje vecka. Vidare belyser en förskollärare att 

hon upplever att rektorn på förskolan har en god kontakt och vill lära känna sina 

anställda samtidigt som att rektorn är mån om sina anställda vid exempelvis sjukdomar. 

Dock lyfter en förskollärare att hon upplevde en stor oro i början av sin anställning. 

Detta då hon skulle förmedla en graviditet till sin rektor men då de inte skapat någon 

stark relation ännu. Istället kände förskolläraren större tilltro att anförtro sig till sina 

kollegor om situationen.  

 
I början kände ja kanske inte. När jag skulle berätta för henne att ”jag är gravid, jag 

kommer inte jobba” då var jag helt förstörd, jag bara grät och grät. Jag vågade inte ringa 

henne. Relationen i början var att jag inte kände tillit direkt. Det kanske man inte kan med 

en ny människa så fort men nu tycker jag ändå att hon bryr sig. Hon vill ha en bra relation 

med oss. (Anna) 

 

En annan aspekt som två av förskollärarna lyfter är organisationen och dess utformning. 

En förskollärare menar på att en tydlig organisation underlättar arbetet på förskolan. En 

annan aspekt en förskollärare lyfter är att rektorn styrs av organisationen över sig. Detta 

gör att rektorer ibland tvingas fatta beslut som kan påverka förskolan negativt. Ett 

exempel som lyfts fram är vikarier vid sjukdom.  

 
Det är ju ett skitjobb de har rent ut sagt men de kan ju ge vilka siffror de vill i back och vad 

vikarier kostar. Det spelar det spelar ingen roll för oss för vi måste ha riktiga gubbar som 

jobbar här. Vi kan inte ha ritade gubbar, vi måste ha riktigt folk. De kan ju säga hur mycket 

back vi ligger, vi kan inte göra någonting åt det iså fall har de budgeterat fel. (Berit) 
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5.2.5 Övriga tankar 

Vid egen reflektion lyfter två av förskollärarna att de kände en viss oro över ansvaret 

och att komma ut som förskollärare. Dock överensstämde detta inte med verkligheten 

då de istället upplevde att det blev ett positivt möte med verksamheterna. En av dem 

säger bland annat att hon insåg att det inte var hon som skulle ha allt ansvar utan att det 

delades mellan alla kollegor. Två andra förskollärare säger att de inte såg sig som 

fullärda när de gjort färdigt sin utbildning utan att det hela tiden sker en progression. 

 
Jag kan lite av varje och då tänkte jag att, aha jag får nog se det som att ta körkort. Då få 

man kortet för att få lov och köra och sen får man öva sig och få erfarenheten. Så tänkte jag 

och när vi pratade kändes det lite lättare faktiskt. Det är ett stort kliv men i verkligheten 

kanske det inte var så avancerat men de är så mycket nytt att lära sig (Berit) 

 

En förskollärare lyfter att det ibland kan vara svårt att samtala med kollegor då det hela 

tiden sker en massa saker. Det resulterar ibland att tiden inte räcker till att skapa goda 

kontakter med sina kollegor. Ett annat problem som lyfts angående kollegor är när en 

förskollärare nämner att hon är rädd för vad andra tycker och tänker om henne men 

samtidigt reflekterar hon över att det förmodligen är hennes personlighet som påverkar 

hennes tankar. En motsats till detta är när Doris lyfter angående vilken inställning till 

kollegor som finns.  

 
Bara man har en positiv inställning kommer kollegerna bemöta en likadant och jag tror det 

är det som gör väldigt mycket. Man kan inte i början som ny, gå på bara att nu är jag ny 

examinerad och slänga ut mig alla idéer. Man får ta lite i taget och lyssna på kollegorna 

också så att båda möts, så blir det positivt. (Doris) 

 

5.2.6 Analys: Relationer 

I resultatet framkommer det hur förskollärarna upplevde att det var att skapa olika 

relationer på sin nya arbetsplats. Att relationsskapandet har upplevts olika kan beror på 

hur den intervjuade förskollärarens livsvärld av att skapa relationer ser ut. Att skapa 

relationer till kollegorna har fungerat bra överlag för de intervjuade. Det kan bero på att 

det på arbetsplatsen finns relationer mellan kollegorna som har med arbetsplatsens 

rutiner att göra som de vill få in sin nya kollega i för att arbetet ska fungera och flyta på.  

 

Berit och Camilla säger att de kunde lita på sina kollegor eftersom det fanns en relation 

som byggde på förtroende då deras kollegor hade många års arbetslivserfarenhet även 

om det fanns en varierad utbildning hos dem.  

 

I början tyckte Camilla att det var bra att hon hade en relation till några kollegor sedan 

innan då hon har svårt att skapa relationer på grund av sin identitet. Två av 

förskollärarna upplevde dock att det har varit svårt att komma in och få en bra relation 

till sin kollegor. Det kan bero på att de har kommit till en arbetsplats där kollegor har 

svårt att ta in nya arbetssätt eller att det inte finns några rutiner för vad just en 

förskollärare ska göra. 

 

Att skapa relationer till barnen upplevde förskollärna som enkelt vilket kan bero på att 

det är en relation som förskollärarna är angelägna att skapa för att dels skapa trygghet 

hos både barn och vårdnadshavare men även för att kunna planera verksamheten efter 

deras utveckling. En av förskollärarna upplevde det svårare att skapa relationer med 

vårdnadshavare vilket kan kopplas till att hon kände en osäkerhet som hänger ihop med  

hennes identitet. En annan aspekt är samtidigt att hon kopplat till sin utbildning påpekar 

hon att hon inte haft möjlighet att öva på att ha kontakt med vårdnadshavare. Några av 

förskollärarna förklarar att det är svårare att berätta angående olika incidenter som kan 
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uppstå på förskolan. Det går att koppla ihop med de intervjuade förskollärarnas 

arbetslivserfarenheter. Då de saknar hur de ska bemöta vårdnadshavare i de 

situationerna så uppstår det en osäkerhet hur de ska förmedla sådana situationer. 

 

När det gäller att få en relation till rektorn känns det som samtliga förskollärare är 

positiva till sin relation med rektorn. De intervjuade förskollärarna förklarar att deras 

rektorer varit måna om att bygga relationer kopplat till förtroende istället för makt. 

Ibland tvingas dock rektorn att fatta beslut som kan påverka verksamheten negativt och 

då resulterar det i att relationen förändras till en maktrelation. 

 

 

5.3 Mentorskap 
I frågan gällande mentorskap lyfter alla förskollärare förutom en att de haft någon form 

av mentorskap. Detta mentorskap har sett olika ut med varierad längd. En förskollärare 

lyfter att de hade inplanerade träffar en gång i veckan under sitt första år men att hon 

sedan tackade nej efter ett halvår då hon kände att det inte längre behövdes. En annan 

förskollärare berättar att det inte var en mentor hon hade men istället en utbildad 

verksamhetsförlagdutbildnings (VFU) handledare som höll i reflektion med henne och 

en annan nyutbildad under ett och ett halvt år. Berit nämner att hon inte upplevde ett 

förtroende till sin mentor som var utvald utan valde istället att rådfråga kollegor i olika 

situationer. En fjärde förskollärare vittnar om att mentorskapet rann ut i sanden på grund 

av olika omständigheter.  

 
Det var en till som började samtidigt som jag som också var nyexaminerad då. Vi två hade 

en mentor på en annan avdelning som är VFU-handledare också. Vi hade samtal någon 

gång i månaden och stämde av hur vi kände att de gick. (Camilla) 

 

Alla de tillfrågade förskollärarna lyfter mentorskapet som något positivt då de får en 

person att bolla idéer med. Dock framkommer det att träffar med mentor borde 

struktureras upp bättre dels för att tiden inte ska rinna ut i sanden samt att samtalen ska 

ses som ett lär tillfälle. Förskolläraren Berit påpekar också att personkemin är viktig för 

att hon ska våga öppna sig till sin mentor. Hon lyfter också att då hennes mentor och 

hon inte funkade bra ihop valde hon att avstå dessa träffar vilket på sikt ledde till att hon 

kände att hon låg efter kunskapsmässigt när hon jämförde sig med sina före detta 

klasskamrater. Förskolläraren Elin hade ingen mentor men reflekterar ändå över att de 

hade kunnat vara en bra sak för att kunna ta upp och fråga om olika saker.  

 
Nu kan jag prata med vem som helst men innan i början visste jag att jag kunde gå till för 

henne. Hon kommer svara mig, de andra svarade också men oftast gick jag till henne det 

första jag gjorde. Vi hade tid avsatt för att sitta ner och prata i en lugn miljö. Jag kunde ha 

frågor i förväg och dök det upp något kunde jag bara fråga. Väldigt många fördelar 

eftersom jag hade stöttning om det dök upp någonting […] Hon var väldigt stöttande, hon 

uppmanade mig hela tiden och sa det jag gjorde bra också vilket gjorde att jag trodde ännu 

mer på mig själv. Jag vågade ta för mig ännu mer och hon sa även att det märks skillnad på 

mig sen jag började. (Doris) 

 

Samtidigt framkommer det att oavsett mentorskap har alla förskollärare funnit stöd hos 

både sina kollegor och rektorer där de kunnat fråga saker som uppkommer i olika 

situationer. Berit nämner exempelvis att hon kunnat fråga under matstunder och likaså 

Doris berättar att hon kände stöd hos kollegor även på andra avdelningar då de hade en 

stark gemenskap på arbetsplatsen.  
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När jag kom ut som nyexaminerad då hade jag en kollega som också verkligen brann för 

sitt jobb. Det är alltid lite skillnad om man har någon som kanske är mer motiverad än 

andra. Det gör att när man själv har idéer och så kommer den med idéer, då får man ännu 

mer idéer båda två. (Elin) 

 
5.3.1 Analys: Mentorskap 

Resultatet i aktuell studie visar att fyra av de fem intervjuade förskollärarna hade haft 

någon form av mentorskap. Det var bara en av de intervjuade förskollärarna som inte 

hade haft en mentor att vända sig till alls. De förskollärare som haft mentorskap nämner 

det som något positivt att ha. Beroende på de olika förskollärarnas livsvärldar har de 

nyttjat mentorskapet olika. Exempelvis nämner en förskollärare att hon hade 

mentorskap en gång i veckan under cirka ett halvår innan hon valde att avstå från det. 

Hennes identitet gjorde att hon kände sig trygg i att stå på egna ben efter denna tid. En 

annan aspekt skulle kunna vara att hon genom sina relationer kände en trygghet och 

stöd hos sina kollegor och att då mentorskapet blev ett överflöd.  

 

Berit berättade att hon valde att avsluta mentorskapet på grund av att hon saknade 

förtroende för sin mentor. I Berits relationer hade inte en relation skapats till mentorn 

och därför kände Berit ingen tillit till sin mentor. En annan aspekt kan vara Berits 

arbetslivserfarenhet, ålder och identitet. Berit hade tidigare arbetat flera år inom vården. 

Hon var även en av de äldsta förskollärarna vi intervjuade. Genom sin ålder och 

arbetslivserfarenhet men även identitet kände hon en trygghet i att kunna stå på egna 

ben men även att våga fråga sin kollegor på avdelningen där hon arbetade. Berit 

förklarade att hon kände en större tilltro till sina kollegor på avdelningen och därför 

kunde hon genom sin relation söka stöd hos kollegorna istället för hos mentorn.  

 

En annan förskollärare berättade att hon fick mentorskap samtidigt med en annan 

nyutbildad förskollärare. En aspekt skulle kunna var att de två nyutbildade skapade 

genom sina relationer ett starkare band till varandra som de sedan kan ha nytta av under 

arbetstiden då de kunnat vara stöd åt varandra. Under intervjuerna framkommer det att 

mentorskapet behöver struktureras upp tydligare så att det blir ett jämnlikt mentorskap 

och att det inte ska bero på vilken arbetsplats man hamnar på. 

 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet att de intervjuade förskollärarna 

upplevde det första året som positivt och att de haft nytta av sin utbildning i sitt yrke. 

Dock framkommer det att vissa delar saknas i utbildningen eller är svåra att öva på 

innan man kommer ut till verksamheten vid exempelvis VFU. Gällande relationer 

upplevde de intervjuade förskollärarna att de haft lätt att skapa relationer i sitt yrke med 

såväl kollegor, rektor som barn och vårdnadshavare. Resultatet visar också att de som 

haft en relation med en kollega innan de påbörjade sitt arbete hade lättare för att komma 

in i verksamheten. De svårigheter som framkommer är kontakt med vårdnadshavare när 

olika incidenter uppstått. När det kommer till stöd visar resultatet att alla intervjuade 

förskollärare upplevt någon form av stöd men att mentorskapet varit varierat både i 

utsträckning och innehåll.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel behandlas dels en resultatdiskussion där studiens resultat kort och 

övergripande diskuterar vårt analyserade resultat. Dels en metoddiskussion där för- och 

nackdelar behandlas med val av metod, och dels framtida forskningsområden där vi 

lyfter forskningsfrågor som kan vara intressanta att fortsätta beforska kring. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 
De intervjuade förskollärarna nämner det första året som positivt vilket skiljer sig från 

tidigare forskning där det första året beskrivs som ren överlevnad. Övergången från att 

vara student till förskollärare oroade de intervjuade förskollärarna i studierna bland 

annat kopplat till acceptans hos barn, möte med vårdnadshavare och tid men även att det 

saknades tillräcklig stöd för den nyutbildade förskolläraren (Mahmood 2013:a, 

Mahmood 2013.b). I vår studies resultat framkommer det dock att de intervjuade 

förskollärarna upplevt att de haft ett bra stöd både genom mentorskap och hos kollegor 

samt att de upplevt relationsskapande med exemelvis barn och vårdnadshavare enkelt. 

 

De intervjuade förskollärarna reflekterade också  över att de fått med sig kunskap från 

utbildningen som de sätter i sin yrkespraktik på olika sätt. Exempelvis lyfter Elin att 

tillfället att bli yrkesverksam gav henne en möjlighet att kombinera teori och praktik. 

Detta kan kopplas till Onnismaa, Tahkokallio och Kalliala (2015) studie där de belyser 

vikten av kombination av teori och praktik där praktiken ses som en central bas. Det kan 

även kopplas till Hebert och Worthy (2001) fallstudie där det i resultatet framkommer 

att utbildningen gett högstadieläraren rimliga förväntningar på yrket . En likhet mellan 

Mahmood (2013:a) och aktuell studie är att förskollärarutbildningen upplevs som en 

förenkling där vissa bitar saknas. Det lyfter bland annat förskolläraren Camilla när hon 

berättar att hon upplevde att hon saknade kunskap angående kontakt med 

vårdnadshavare vid exempelvis utvecklingssamtal. Det påpekar även Mahmood 

(2013:b) i sin studie där en av kategorierna handlar om nyutbildades försök att bilda 

relationer med vårdnadshavare. I Mahmood (2013:a) framkommer det i resultatet att det 

fanns en önskan från deltagarna att de skulle haft med sig olika synsätt från 

utbildningen då de trodde att det hade kunnat underlätta övergången. Det förklarar även 

Camilla då hon berättar om situationer som inte går att öva på under utbildningen. Även 

Doris upplevde en skillnad mellan VFU och att vara yrkesverksam vilket 

överensstämmer med Mahmood (2013:a) resultat. Dock ser Onnismaa, Tahkokallio och 

Kalliala (2015) dessa VFU perioder som viktiga för att det ger förskolläraren möjlighet 

att öva på att sätta sina teoretiska kunskaper i praktisk handling. 

 

Vad gällande relationer upplevde de intervjuade förskollärarna överlag att de haft lätt att 

skapa relationer vilket också skiljer sig från tidigare forskning där det i Mahmood 

(2013:b) resultat framkommer att det finns en oro till att skapa nya relationer med 

vårdnadshavare. Dock stämmer det senare överens med Camilla som nämner just 

vårdnadshavare som den svåraste kontakten att skapa. Hennes intervju sticker dock ut 

från de andra deltagarna då ingen annan nämner svårigheter i att skapa relationer till 

vårdnadshavare. De svårigheter förskollärarna lyfter i sina intervjuer handlar istället om 

kontakt vid olika incidenter som kan uppstå i förskolan. Osäkerhet kring att förmedla 

incidenter påpekar Mahmood (2013:b) kan bero på bristande erfarenhet i yrket. 

 

I Lundström (2019) studie framkommer det att stöd i kollegor är av stor vikt både 

genom spontana och planerade samtal. Det stämmer överens med förskolläraren Doris 
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som lyfte att det fanns ett starkt samarbete mellan avdelningarna på förskolan och att 

hon kunde bolla idéer med kollegor. Likt Hebert och Worthy  (2001) studie förklarar 

förskolläraren Camilla att hur hon uppfattade sig själv hjälpte henne i kontakten med 

kollegor.  

 

I aktuell studie framkommer relationen till rektor god och att de fann stöd hos sina 

respektive rektorer på förskolorna. Dock lyfter en förskollärare att hon upplevde oro att 

förmedla privata situationer i början av sin anställning vilket hon kopplar till att 

relationen inte skapats ännu. I Mahmood (2013:a) slutsats lyfts att rektorer borde få en 

större medvetenhet kring hur relationer skapas med kollegor och att på så sätt kunna 

hjälpa den nyanställda. En annan förskollärare belyser att hon har en förståelse för att 

rektorer ibland måste fatta svåra beslut som kan påverka verksamheten negativt 

samtidigt som hon belyser att det blir ett problem arbetslaget måste hantera. 

 

I sista delen där mentorskap behandlas visade resultatet att endast en av de intervjuade 

förskollärarna inte haft någon form av mentorskap. Onnismaa, Tahkokallio och Kalliala 

(2015) förklarar vikten av mentorskap för att stödja den nya förskolläraren i början av 

sin yrkeskarriär. Mentorskapet kan minska glappet mellan praktik och teori. Mentorns 

erfarenhet hjälper således den nyutbildade förskolläraren. Det är även något som 

förskolläraren Doris berättar. Hennes erfarenheter av en stöttande mentor hjälpte henne 

att få ett större självförtroende och att hon vågade ta för sig mer på arbetsplatsen. Alla 

de intervjuade förskollärarna lyfter mentorskap som bra, det då de får möjlighet till stöd 

och någon att vända sig till vid funderingar.  

 

Även om alla förskollärare haft olika slags mentorskap har alla upplevt att de haft stöd 

hos sina kollegor. De har genom arbetslag och spontana samtal kunnat diskutera med 

sina kollegor och fått stöd genom dessa. Exempelvis berättar Berit att hon vid 

matstunder kunnat fråga sina kollegor angående verksamheten. Det benämner även 

Lundström (2019) i sin studie där det i resultatet framkom att stöd hos kollegor både 

genom formella och informella ansågs viktiga. 

 

 

6.2 Implikationer för förskolan 
Vikten av en bra start som yrkesverksam förskollärare  benämns både i tidigare 

forskning men även i studiens resultat. Att få en bra start inom yrket ökar individens 

självförtroende och tillit till yrket som förskollärare vilket gör att individen stannar kvar 

inom yrket och inte skräms bort. För att få en bra start är mentorskapet av vikt för att 

den nyutildade förskolläraren ska få stöd och stöttning under sitt första år och minska 

glappet som blir mellan utbildning och yrkesverksam. Mentorskapet kan bidra till att 

förskolläraren blir trygg i såväl relationsskapande likväl som i sin pedagogiska roll. 

Stannar således fler förskollärare kvar inom yrket kan fler nyutbildade få mentorkskap 

som på sikt leder till att fler förskollärare stannar kvar inom yrket.   

 

Stannar fler förskollärare kvar inom yrket minskar samtidigt personalomsättningen 

vilket då innebär tryggare barn i barngrupperna. Likaså om en förskollärare stannar kvar 

får förskolläraren en bredare erfarenhet att kunna luta sig mot och kunna erbjuda barnen 

en rolig och lärorik vardag som bidrar till utveckling.  
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6.3 Metoddiskussion 
Att genomföra enskilda intervjuer gav oss möjlighet att gå in på djupet med varje 

förskollärare vi intervjuade. Detta hade inte varit möjligt vid exempelvis observationer 

då vi hade gjort en tolkning av deras upplevelser. Intervjuerna genomfördes enskilt för 

att den intervjuade skulle våga säga exakt vad den hade upplevt och erfarit. Hade istället 

gruppintervjuer genomförts hade det funnits en risk för att förskollärarna inte vågat säga 

vad de tyckte och tänkte och även hade gruppdynamiken kunnat påverka svaren. En 

reflektion efter att ha genomfört intervjuerna är att deras svar upplevs just som ärliga 

och att de har återberättat båda positiva och negativa aspekter. Frågorna i 

frågeformuläret (Bilaga B) byggde på syftet och forskningsfrågorna, dock hade 

underlaget kunnat förändras något till en mer styrd frågeställning då svaren upplevdes 

spretiga. Hade det varit mer konkreta frågor hade även svaren blivit mer exakta men å 

andra sidan hade svaren riskerat att inte skildra deras faktiska upplevelser. Om vi skulle 

gjort om arbetet hade urvalsprocessen sett annorlunda ut då vi istället skulle lagt ner 

mer tid på att hitta förskollärare som var under sitt första år. Detta för att vi upplevde att 

de intervjuade dels hade svårt att minnas och dels refererade ofta till nutid där de hade 

mer erfarenhet. 

 

Inför intervjuerna diskuterades hur upplägget skulle se ut. Det bestämdes att båda två 

skulle vara delaktiga under samtliga intervjuer, detta för att en då kunde hålla i 

intervjuerna medan den andra förde anteckningar och tittade på kroppsspråket. I 

efterhand kändes det som en bra lösning då vi båda kunnat minnas tillbaka på intervjuer 

samt att vi kompletterade varandra under intervjuerna. Att genomföra en intervju 

tillsammans innebär samtidigt att studien får en större tillförlitlighet (Kihlström 2007). 

Efter genomförda intervjuer reflekterade vi över att två av deltagarna kändes obekväma 

med att bli inspelade. När inspelningen stängdes av kändes det som att de öppnade upp 

sig ytterligare och vågade prata ännu mer. Samtidigt är inspelning en viktig del för att 

ge underlag för transkribering till arbetet och hade inte kunnat tas bort. 

En annan reflektion som framkom under arbetet är om de intervjuade förskollärarnas 

utbildning kan ha spelat in på svaren. Samtliga deltagare har genomfört sin utbildning 

på samma universitet. Kanske hade det uppkommit andra skillnader eller likheter om 

deltagare hade valts från olika universitet.  

Då utgångspunkten låg i att ta del av deltagarnas livsvärldar med upplevelser och 

erfarenheter kändes val av teori som relevant då fenomenologin grundar sig i dessa 

begrepp. 

 

 

6.4 Framtida forskningsområden 
När tidigare forskning söktes insåg vi att det fanns relativt lite forskning kring hur 

förskollärare upplevde sitt första år och mötet med verksamheten vilket även Mahmood 

(2013:a) belyser i sin studie. Det har funnits åtskilliga uppsatser och avhandlingar 

angående mötet mellan vuxen och barn men inte mellan kollegor eller rektor. En 

intressant forskningsfråga att fortsätta på hade varit hur mentorskap kan påverka 

förskollärarens undervisning på olika sätt. En annan intressant forskningsfråga hade 

varit om utbildningen kan förändras med mer praktisk förankring i verkligheten och hur 

det påverkar studenten.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missiv 
 

Hej 

Vi heter Madelene Cordes och Jenny Lundberg. Vi ska nu genomföra vårt 

examensarbete C-uppsats som ingår i sista terminen av förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vår handledare heter Anna Linge. Vi har valt att skriva om 

hur nyutbildade förskollärare upplevde sitt första år som yrkesverksam, för att kunna få 

svar på vårt syfte ska vi göra personliga intervjuer. 

Intervjun kommer utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 

att vi kommer ta följande principer i beaktande: Informationskravet genom att vi 

informerar om syftet till vår studie samt hur intervjun kommer genomföras. 

Samtyckeskravet genom att vi påpekar att all deltagande är helt frivillig och du kan när 

som helst avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet genom att alla namn och platser 

anonymiseras och fingeras. Nyttjandekravet genom att vi endast kommer använda 

insamlade data till vårat självständiga arbete. 

Vi kommer att spela in intervjun för att inte missa något som är av vikt, när vi sedan ska 

bearbeta materialet till vår studie. Intervjun kommer att ta ca 30 – 45 min.  Hör av dig 

om du har några frågor. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Madelene Cordes & Jenny Lundberg 

Växjö 2019-11-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Madelene Cordes: mc222nj@student.lnu.se  

Jenny Lundberg: jl223xd@student.lnu.se 

Handledare: Anna Linge anna.linge@lnu.se telefonnummer 0470- 70 88  



  
 

II 

Bilaga B Frågeformulär 
 

Intervjufrågor 

Kan du berätta för oss hur du upplevde att det var att gå från universitetet till förskolan? 

• Möjligheter/utmaningar? 

o Kollegor 

o Barn 

o Vårdnadshavare 

o Rektor 

o Processen i arbetet 

o Egna kunskaper/universitet till användning 

 

Lyhördhet för den nya pedagogens erfarenhet 

o Kollegialt 

o Rektorn 

o Vårdnadshavare 

 

Kan du berätta om ditt stöd? 

o Haft? 

o Sett ut? 

o Fördelar/nackdelar, vilket och varför 

 

Kan du berätta hur det var att skapa relationer med arbetskollegor, barn och 

vårdnadshavare? 

o Lättare/svårare med olika?  

o Kollegor  

o Vårdnadshavare 

o Barn 

 

Avslutningsvis. Är det något du vill lägga till eller som du känner att vi missat? Är det 

något du vill föra vidare till oss som går ut nu snart? Något du tycker saknas i 

utbildningen? 


