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Från och med hösten 2011 startar de nya lärarutbildningarna. De senaste tio åren har det 
funnits ett samlat program för alla lärarstuderande, med olika inriktningar inom programmet. 
Hösten 2011 delas utbildningen upp i fyra självständiga program: Förskollärare, Grundlärare, 
med inriktningarna F-3, 4-6 och Fritidshem, Ämneslärare med inriktningarna 7-9 och Gy samt 
Yrkeslärare. 
 
Text: Ingrid Engdahl 
 
Vid Stockholms universitet har arbetet med att förbättra yrkesprofilen mot förskola redan 
pågått några år. Från 2008 har man satsat på en tydlig förskollärarinriktning genom profilen 
Lärande i förskolan. Erfarenheterna därifrån ligger till grund för den nya 
förskollärarutbildningen. Jag har bokat tid med Ingela Elfström, som är studierektor för 
förskollärarutbildningen i Stockholm, för att reda ut vad förändringarna egentligen handlar 
om. 

- De nya studenterna kommer att hinna utveckla en starkare yrkesidentitet i sitt eget 
lärarprogram, och det kommer säkerligen att stärka lärarprofessionen, säger Ingela 
Elfström. 

Sedan 2011 hör förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet till Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen Förskoledidaktik. Samtidigt godkändes 
Förskoledidaktik som ett akademiskt ämne, vilket innebär att man kan läsa sin 
förskollärarexamen, men även kandidat, magister, master, licentiat och doktorsexamen i 
förskoledidaktik. Institutionen har även fått ansvar för två forskarskolor, där yrkesverksamma 
förskollärare går fem terminers forskarutbildning mot licentiat och samtidigt arbetar en dag i 
veckan på sin förskola. 
 
Grunderna i Stockholm 
Förskollärarutbildningen i Stockholm kännetecknas av ett utforskande arbetssätt med 
pedagogisk dokumentation som genomgående inslag. Det var lärarutbildningsreformen 2001 
som gjorde det möjligt att skapa fler inriktningar mot förskolläraryrket.  

- Ja, det var framför allt Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi som tillsammans 
med bland andra Christina Wehner-Godée och Elisabeth Nordin-Hultman fick 
möjlighet att utveckla detta sätt att synliggöra barns lärarstrategier, berättar Ingela 
Elfström.  

Sedan vävdes erfarenheterna från denna mindre inriktning samman med inriktningen 
Pedagogiskt arbete för yngre barn. 2008 skapades en profil på denna förskoledidaktiska grund 
som nu i sin tur utgör grunden för Stockholms förskollärarutbildning. 

- Förskoledidaktiken styr vår utbildning, vilket innebär att vi utbildar utifrån ett 
barnperspektiv och med ett helhetsperspektiv. Studenterna får med sig teori och lite 
erfarenheter om alla delar man behöver känna till för att bli förskollärare.  

Institutionen har ansvar för de allra flesta kurserna, men i samverkan med andra institutioner. 
Lärare från andra institutioner, till exempel matematik, naturvetenskap och språk, deltar i 
respektive kurser. Kurserna byggs upp helhetligt och alltid med förskoledidaktiskt perspektiv. 
Det handlar om olika ämnen i samverkan, men utgångspunkten i förskolan är barns 
upplevelser, erfarenheter och frågor, inte ämneslogiken.  
Just nu ägnar man sig särskilt åt att se hur de estetiska ämnenas närvaro i kurserna ska kunna 
öka. En kurs i etik och estetik ligger redan termin tre. Tanken är att de färdigheter studenterna 
bygger upp i den kursen ska kunna användas i kommande kurser.  



- Vi försöker få till det ämnesspecifika innehållet i kurserna så att det anpassas till barns 
frågor. Barns perspektiv och sätt att skapa mening är lika viktiga utgångspunkter som 
själva ämnesinnehållet i våra kurser, säger Ingela Elfström. 

Hon berättar att detta är en anledning till att man valt att behålla en nära koppling mellan 
högskolans och förskolornas praktik. Det ger de studerande möjligheter att fånga upp barnens 
frågor under de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. 
 
Slut på samläsning? 
I tidigare utbildning samlästes flera kurser inom det allmänna utbildningsområdet. Detta 
kommer nu att ersättas av liknande kurser inom en Utbildningvetenskaplig kärna omfattande 
60 högskolepoäng, ett års studier. Kärnkurserna kommer dock att anpassas för respektive 
skolform. Hur ser du på det, Ingela?  

- Det var bra med samläsning för de olika blivande lärargrupperna fick träffa varandra 
och kunde lära känna varandras områden, både över ämnesgränserna och när det gäller 
barn och elever i olika åldrar.  

Hon menar också att studenterna fick inblick i vilka forskningsfrågor som var aktuella i olika 
skolformer och hur lärandeprocesser och meningsskapande skiljer sig åt. Men det finns också 
erfarenheter av att förskolan inte lyftes fram tillräckligt, utan att de gemensamma kurserna 
mest handlade om grundskolan. 
Ändå - att gå från gemensamt lärarprogram till nästan ingen samläsning alls kan ses drastiskt. 
Mycket utvecklingsarbete de senaste åren har knutits till ett 1-19- års tänkande, att varje 
lärargrupp ska kunna sätta in sin insats i ett större sammanhang. Många reformer på 
utbildningsområdet beskrivs ibland som steg tillbaka. 

- Ja, ta bara talet om stadier, exempelvis. Vips är låg-, mellan- och högstadiet tillbaka i 
lärarutbildningens organisation, trots att de avskaffades inom grundskolan för många 
år sedan. 

En annan förändring gäller utbildningen för att undervisa i förskoleklass, där normalgången 
nu blir Grundlärare F-3. Men det finns också en alternativ utbildningsgång där man bygger 
vidare på förskollärarutbildningen med en åttonde termin. Hur tänker ni om det i Stockholm? 

- Vår förskollärarutbildning fokuserar barn i åldern 0-6 år, alltså även förskoleklassen, 
och även lite högre upp i åldrarna. Barn i samma biologiska ålder har stora variationer 
i intressen, kunskaper och förmågor. Därför kan man inte bara lägga till en åttonde 
termin som handlar om 6 - 8-åringar till förskollärarutbildningen. Det handlar om en 
integrerad syn på förskoledidaktiken, som passar även många skolbarn. 

 
Programutveckling 
Vid institutionen finns en programutvecklingsgrupp med studierektor och terminsansvariga 
lektorer, som tillsammans diskuterat fram uppläggningen av programmet och tagit fram 
förslag till kursplaner. Sedan tar kursansvariga och undervisande lärare vid och funderar på 
hur man ska lägga upp kursen rent konkret. Av tradition arbetar lärarna i kurserna i arbetslag, 
där både lektorer och adjunkter ingår (se ruta sid ??). 

- Vi har haft möjlighet att rekrytera flera lektorer i förskoledidaktik de senaste åren men 
vi har blandade arbetslag i Stockholm. Det är nödvändigt att det finns lärare, adjunkter 
eller lektorer, som har tillräckligt med egen erfarenhet från arbete i förskolan för att 
kunna hjälpa studenterna att brygga över förskolans och högskolans praktiker, tycker 
Ingela Elfström. Men med ökade krav på de undervisande lärarna är alla lärosäten i 
hela landet i stort behov av att det utbildas fler lektorer med förskolebakgrund.  

Regeringen har de senaste åren satsat på forskarskolor för yrkesverksamma förskollärare. De 
drivs av flera universitet i samverkan och vid Stockholms universitet finns två beviljade 
forskarskolor. Forskarskolorna är inriktade mot filosofie licentiatexamen vilken innebär 2,5 



års forskarstudier på 80 procent. Licentianderna arbetar 20 procent, en dag i veckan, i sin 
förskola. Med den nya skollagen kommer de att kunna söka om att bli kommunanställda 
förskolelektorer, med särskilt ansvar för kvalitet och utvecklingsarbeten. Men egentligen 
behövs de ju även på universitetet, så Ingela önskar sig fortsatt och ökad satsning på 
forskarskolor för förskollärare. För att bli doktor krävs ytterligare 2 års studier på heltid eller 
2,5 år på 80 procent. 

- Helst skulle jag vilja att det fanns så många forskarutbildade lärare med erfarenhet 
från förskolan att vi skulle ha resurser till både verklig satsning på praktiknära 
forskning och samtidigt bygga upp den nya utbildningen. Vi strävar efter att bygga in 
forskningen i utbildningen och att det praktiknära, utforskande arbetssättet som gäller i 
förskolan ska genomsyra både kurser och forskning på institutionen, förklarar hon. 

 
Beforskad praktik 
Under många år har man i Stockholm haft Pedagogiska och teoretiska rum, en frivillig 
mötesplats mellan forskning, utbildning och förskola. Den sista tiden har den varit något 
slumrande, mest på grund av alla omorganisationer. Ingela Elfström planerar att institutionen 
ska kunna starta denna mötesplats igen till hösten. 

- Vi brukar träffas ett par gånger per termin och då lägger förskollärare, lärare och 
forskare fram sina dokumentationer, forskningsfrågor och tankar till diskussion i ett 
öppet forum.  

Ett annat sätt som prövats är att studenterna får forskningsmetodisk träning. Inom ramen för 
en kurs ska de på ett systematiskt sätt samla in observationer av en viss given situation, till 
exempel en måltid. Tillsammans ger dessa observationer underlag för utformningen av både 
kurser, forskningsansökningar och projekt inom förskolans område.  
Det handlar om att på olika sätt stärka banden mellan utbildningen vid universitetet och den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Ingela Elfström berättar att under de tio åren av gemensam 
lärarutbildning har den verksamhetsförlagda utbildningen – praktikinslagen – både 
centraliserats inom högskolan och decentraliserats till kommunerna. Hon hoppas att man 
genom det egna programmet ska kunna bygga upp mer direktkontakter mellan institutionen 
och praktikförskolorna, som det var före 2001. 

- Handledarna har ju unik kunskap om förskollärarprofessionen. Vi behöver träffas för 
att diskutera vad VFU:n kan bidra med, vad som är deras speciella bidrag som inte kan 
läras ut inne på universitetet/högskolan. Jag tror att handledarna kommer att känna 
igen sig mer i den nya utbildningen, som ju har tydligare förskoleinriktning.   

En annan konsekvens av uppdelningen på flera olika lärarprogram är att förskolorna knappast 
kommer att få ut några blivande grundlärare eller ämneslärare inom VFU. De studenter som 
kommer ut har förskolan i fokus och kurserna följer förskolans uppdrag. 
 
Populär utbildning 
Förskollärarutbildningen i Stockholm är eftersökt HT 2011 med nästan tio sökande per plats. 
Det kan vara en signal om att fler söker sig till förskolläraryrket. Samtidigt (så) är den första 
ansökningsomgången lite svår att dra slutsatser från. Men det är bra att det finns fler sökande 
per plats tycker Ingela, så att man får motiverade studenter.  
Kommunerna i Stockholms län, liksom universitetsledningen, vill att Institutionen för barn- 
och ungdomsvetenskap, BUV, ska öka antalet utbildningsplatser för förskollärare. Det finns 
redan en anpassad utbildning, Barnskötare till förskollärare vid Stockholms universitet (se 
sidan ??) och det kommer att utvecklas liknande möjligheter kopplat även till det nya 
förskollärarprogrammet. I takt med att den nya utbildningen har satt sig och fler kvalificerade 
lärarutbildare anställts blir det nog flera platser, tror Ingela Elfström. 



Förskolans uppdrag har förtydligats genom den nya skollagen och den reviderade läroplanen 
från 1 juli 2011. Vid Stockholms universitet satsar man på att ge alla blivande förskollärare 
gedigen förskoledidaktisk kompetens inom många områden. Lekens betydelse 
uppmärksammas i en fördjupande kurs under sjätte terminen, liksom förskollärares ansvar för 
utveckling och utvärdering av den egna verksamheten.  

- Vi arbetar för att studenterna ska lära sig om förskolebarn och deras uppväxtvillkor, 
hur de leker, lär och skapar mening och hur förskolan didaktiskt ska kunna möta 
barnens nyfikenhet med ett varierat innehåll.  

Ingela Elfström förklarar att även om det inte blir så många högskolepoäng inom varje 
ämnesområde, så får studenterna förhållningssätt och metoder för att kunna utforska barnens 
och sina egna lärprocesser. Och de lär sig så pass mycket att de ska kunna gå vidare och 
fördjupa sitt kunnande inom olika ämnesområden.  

- Att bli förskollärare innebär ju att man får vara nyfiken och lära sig hela livet!  
 
 
Text: Ingrid Engdahl 
 
Ruta 
Lektor och adjunkt 
Universitet och högskolor vill ha forskarutbildad personal för att säkerställa hög kvalitet i 
forskning och utbildning. För anställning som universitetslektor krävs doktorsexamen samt 
relevant erfarenhet. Lärare utan doktorsexamen kan anställas som universitetsadjunkt, oftast 
med tidsbegränsning, för viss undervisning. Inom professionsutbildningar anställs adjunkter 
särskilt för erfarenhetsbaserade moment och för praktiska delar samt kontakt med 
praktikhandledare. 
 
 
Ruta 
 
1) 
Bakgrund 
Förskollärarprogrammet är på sju terminer, 3,5 år, det vill säga som de senaste tio åren. 
Utbildningen till Grundlärare F-3 och 4-6 förlängs med en termin, till åtta terminer medan 
Grundlärare fritidshem förkortas med en termin, till sex terminer.  
Uppdelningen i olika program innebär en möjlighet att fokusera kurserna, men 
behörighetsreglerna leder till att det kommer att bli svårare att byta mellan skolformerna. 
Förskollärare och Grundlärare fritidshem kommer att få sin examen på Grundläggande nivå 
medan de fyra- åriga utbildningarna ger Lärarexamen på Avancerad nivå.  
Lärare i förskoleklass har två möjliga utbildningsvägar; dels som Grundlärare F-3 i 8 
terminer, dels som Förskollärare 7 terminer plus en tilläggstermin, totalt 8 terminer. 
 
2) 
Förskollärarprogrammets innehåll – 210 hp 
Ämnesstudier inom det förskolepedagogiska området 120 hp 
(inklusive ett Självständigt examensarbete 15 hp) 
Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp 
Verksamhetsförlagd utbildning VFU 30 hp 
Valbar kurs inom relevant ämnesområde 15 hp 
 
3)  



Förskollärarprogrammet i Stockholm 7 terminer - 210 högskolepoäng 
 
Termin 1 
Förskolans uppdrag, lek och omsorg, (7,5 hp) 
Läroplansteori och pedagogisk dokumentation, (7,5 hp) 
Didaktiska och pedagogiska miljöer - teoretiska perspektiv, VFU, (15 hp) 
 
Termin 2 
Teorier om lärande och individens utveckling, VFU (14 hp) 
Utbildningens historia och plats i samhället (5 hp) 
Retorik (3,5 hp) 
Kunskap och vetenskap (7,5 hp) 
 
Termin 3 
Förskoledidaktik med inriktning mot etik och estetik (12 hp) 
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och teknik, VFU (18 hp) 
 
Termin 4 
Sociala relationer i förskolan (7,5 hp) 
Läroplansteori, ped. dokumentation och bedömning (7,5 hp) 
Specialpedagogik (7,5hp) 
Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor (7,5 hp)  
 
Termin 5 
Förskoledidaktik med inriktning mot språk, VFU (30 hp) 
 
Termin 6 
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik, VFU (15 hp) 
Lek i förskolan – möten och meningsskapande (8,5 hp) 
Förskoledidaktik: Utvärdering och utvecklingsarbete (4 hp) 
Rättsliga och yrkesetiska aspekter (2,5hp) 
 
Termin 7 
Valbara kurser inom det förskoledidaktiska området (15 hp) 
Examensarbete – självständigt arbete (15 hp)  


