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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur blivande speciallärare under 

påbyggnadsutbildning utvecklar sitt lärande i spänningsfältet mellan formellt utbildning och 

informellt lärande i praktiken. För att uppnå studiens syfte användes en trianguleringsmetod 

som tillvägagångssätt. Där 89 blivande speciallärare under påbyggnadsutbildning svarade 

på studiens enkät, samt att 8 blivande speciallärare, och 4 examinerade speciallärare blev 

intervjuade. Samtliga respondenter studerar eller studerade Speciallärarprogrammet på 

Stockholm universitet. Med avsikt att svara på studiens syfte leddes studien av fyra 

forskningsfrågor; (1) Hur beskriver de blivande speciallärarna att spänningsfältet mellan 

formellt lärande under utbildning och informellt lärande i praktiken påverkar deras lärande?; 

(2) Om det finns en skillnad mellan de blivande speciallärare som är tidiga vs. sena i sin 

påbyggnadsutbildning, hur utvecklas då lärandet över tid?; (3) Hur beskriver de blivande 

speciallärarna för sitt lärande i relation till olika personer omkring dem?; (4) Föregår den 

semiformella relationen ett semiformellt lärande? Studiens resultat analyseras med stöd av 

Communities of Practice. Resultatet visade att spänningsfältet mellan den formella 

utbildningen och det informella lärandet i praktiken gav de blivande speciallärarna 

förutsättningar för ett meningsskapande, då de menar att det bästa med utbildningen är att 

de kan kombinera de två olika arenorna. Vidare visar resultat och analys att tiden under 

påbyggnadsutbildningen har gjort att de blivande speciallärarna har förändrat sitt språk för 

att beskriva professionella problem, vilket ökar de blivande speciallärarnas gemenskap. 

Avslutningsvis visade studien att den semiformella relationen föregår ett semiformellt 

lärande, detta kunde härledas då de blivande speciallärarna i stor utsträckning använder sina 

kurskamrater för att utveckla sitt lärande. 
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Abstract 

The purpose of the present study is to examine how prospective special needs teachers 

develop their learning in the tension field between formal education and informal learning 

in practice. To reach a good quality understanding, the study uses triangulation as an 

approach, where 89 respondents answered the study survey, and 8 prospective and 4 graduate 

special needs teachers where interviewed. All the respondents either study or have studied 

the Special needs teacher program at Stockholm University. With the intention of answering 

the purpose of the study, the study was led by 4 research questions; (1) how does the 

prospective special needs teachers report that the tension between formal education and 

informal learning in practice affects their learning?; (2) If there is a difference between the 

respondents who are early vs. late in their special needs teacher’s education, how does their 

learning develop over time?; (3) How does the prospective special needs teachers describe 

their learning in relation to people around them?; (4) does a semiformal relationship precede 

a semiformal learning? The results of the study were analyzed using Communities of 

practice. The results showed that the tension field between formal education and informal 

learning in practice gave the prospective special needs teacher’s a sense of meaning, due to 

the fact that they could combine the two arenas. Furthermore, the results and its analysis 

showed that the time in further education had changed the prospective special needs 

teacher’s language to describe a professional problem, which increases the prospective 

special needs teacher’s sense of community. And finally, the study showed that the 

semiformal relationship precedes semiformal learning, which could be derived from the fact 

that the prospective special needs teachers, in a great extent, use their classmates to develop 

their learning. 
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1. Introduktion 
I och med Bolognadeklarationen 1999 har svenska studenters förutsättningar för högre 

utbildning förändrats. Bolognadeklarationen strävade efter öka mobiliteten inom den 

Europeiska Unionen (EU), dels för att öka anställningsbarheten bland de europeiska 

medborgarna, men även öka EU regionens konkurrenskraft. Den önskade mobiliteten 

understöddes exempelvis genom jämförbara examina mellan högre utbildningar inom 

Europa, samt ett införande av ett unisont system med tre utbildningsnivåer. Avsikten med 

mobilitet- och homogeniseringsdiskursen är att europeiska invånare ska ta vara på de 

möjligheter som deklarationen erbjuder, där en av dessa möjligheter är livslångt lärande 

(McAlister, 2015, s. 17; Riksrevisionen, s. 9).  

Medan Europa och andra delar av världen blir allt mer interagerat ökar också 

konkurrensen mellan individer, pensionsåldern i Sverige förväntas höjas, och den typiska 

arbetstagaren förväntas inte längre stanna kvar på samma arbetsplats livet ut. Istället 

förväntas personer återvända till en formell utbildning någon gång under deras karriär 

(Riksrevisionen, 2016). Den internationella diskursen har även påverkat styrningen i 

Sverige, Utbildningsdepartementet skrev följande i en debattartikel 2016 ”Det livslånga 

lärandet blir allt viktigare i den kunskapsintensiva, komplexa och globala värld vi lever i”. 

Politik, arbetsmarknad, och akademin gör alla anpassningar för att möta denna efterfråga. 

Men, uppmaningen till ett livslångt lärande innebär inte att personer behöver omskola sig 

och byta karriärinriktning, istället menar Riksrevisionen (2016) att individer bör fortbilda 

sig för att ”…upprätthålla och utveckla kunskaper och färdigheter” (s. 15) för att på så sätt 

kunna konkurrera i vår allt mer globaliserade värld. 

Men trots att både Sverige och andra industriella länders politiska styrning, 

arbetsmarknad, och nytillkomna akademiska utbildningar har varit en konsekvens av denna 

diskurs saknas det fortfarande forskning som lyfter blicken från det föråldrade och normativa 

sättet att lära och erhålla en akademisk utbildning. Sedan starten av det pedagogiska 

forskningsfältet har det formella lärande varit ett av de vanligaste forskningsobjekten, men 

det informella lärandet är dock det som har varit ett mer aktuellt fenomen för den 

pedagogiska forskningen under de senaste decennierna. Malcom, Hodkinson och Colley 

(2003) menar att det finns en fallenhet att betrakta formellt- och informellt lärande som 

separata komponenter, och att de på något vis skulle konkurrera med varandra.  

Att studera vuxnas lärande under vidare- eller påbyggnadsutbildning ligger inom ramen 

för pedagogiskt ledarskap. Med min bakgrund som personalvetare menar jag att det är viktigt 

att undersöka hur vuxna som återgår till formell utbildning utvecklar sitt lärande, och hur 

detta kan stödjas, både från arbetsgivare, men även utbildningsinstans.  
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1.1 Syfte 

Avsikten med föreliggande studie är att bidra till den pedagogiska forskningen genom att 

undersöka hur blivande speciallärare under påbyggnadsutbildning utvecklar sitt lärande i 

spänningsfältet mellan formellt- och informellt lärande. 

1.2 Bakgrund 

Speciallärarutbildningen avvecklades i början av 1990-talet och ersattes istället med en 

specialpedagogisk utbildning (Prop. 1988/89:4). Specialpedagogutbildningen fokuserade, i 

jämförelse med speciallärarutbildningen, på ett organisatoriskt perspektiv. Vidare fick den 

specialpedagogiska utbildningen ta emot mycket kritik, då den ansågs överlämna ansvaret 

för barnen med funktionsvariationer till lärarna, och inte till de huvudsakligt ansvariga – 

specialpedagogerna (Högskoleverket, 2006, s. 10). Med Högskoleverkets rapport som 

referens återinfördes speciallärarutbildningen 2008 (SOU 2013:30).  

Speciallärarutbildning har fem inriktningar som de blivande speciallärarna kan välja 

mellan; dövhet eller hörselskada; matematikutveckling; utvecklingsstörning; språk-, skriv- 

och läsutveckling; specialisering mot synskada (Stockholms universitet, 2018). De första tre 

terminerna läser alla tillsammans, oavsett vald inriktning. Men oavsett vilken inriktning 

speciallärarna väljer, delar inriktningarna emfasen på inkludering. 

Utbildningstermen ’påbyggnadsutbildning’ är en synonym till vidareutbildning och 

används sällan i folkmun, och det är heller inte ovanligt att det likställs med begreppet 

fortbildning. Dock är det viktigt att särskilja samt redogöra för skillnaden mellan 

påbyggnadsutbildning och fortbildning, då fortbildning inte är föremål för föreliggande 

forskningsstudie, samt att de två utbildningsformerna resulterar i olika formella följder. 

Utbildningsformen fortbildning kan enklast förklaras som en kortare utbildning för att öka 

en individs kompetens, medan en påbyggnadsutbildning pågår under en längre tidsperiod 

och resulterar en formell vidareutveckling inom individens nuvarande profession 

(exempelvis: certifiering, legitimering eller arbetstitel).  

Tidsmässigt kan en fortbildning pågå ifrån en eftermiddag upp till ett år, medan en 

påbyggnadsutbildning pågår mellan tre år till 5 år, beroende på program. Syftet med 

påbyggnadsutbildning är att individerna formellt ska vidareutvecklas inom deras nuvarande 

profession, och för att lyckas med detta har det beslutats att individerna ska kunna arbeta 

inom professionen samtidigt som de deltar i formella studier i påbyggnadsutbildningen. 

Studier inom påbyggnadsprogram kan alltså pågå på halvfart (50%), detta ska göra det 

möjligt för studenterna att fortsätta arbeta inom den profession de avser att utbilda sig inom. 

Denna programdesign möjliggör därmed en kombination av formellt- och informellt lärande 

för de studerande.  
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1.3 Forskningsfrågor 

- Hur beskriver de blivande speciallärarna att spänningsfältet mellan formellt lärande 

under utbildning och informellt lärande i praktiken påverkar deras lärande?  

- Om det finns en skillnad mellan de blivande speciallärare som är tidiga vs. sena i sin 

påbyggnadsutbildning, hur utvecklas då lärandet över tid? 

- Hur beskriver de blivande speciallärarna för sitt lärande i relation till olika personer 

omkring dem? 

- Föregår den semiformella relationen ett semiformellt lärande? 

 

2. Tidigare forskning 
Föreliggande studie bidrar till den pedagogiska forskningen då den undersöker hur blivande 

speciallärare, under påbyggnadsutbildning, utvecklar sitt lärande i spänningsfältet mellan 

formellt lärande i utbildning och informellt lärande i praktiken, ett spänningsfält som 

Hodkinson och James (2003) menar är allt för outforskat. Följande avsnitt kommer att 

presentera forskning kring de särskilda kontexter som utgör blivande speciallärares lärande 

situationer, samt en redogörelse för forskningen som gjorts gällande speciallärares 

professionsutövning.  

I sökprocessen har databaser inom det pedagogiska fältet används, exempelvis; EBSCO; 

ProQuest; Education Source; Libris; Swepub; men även MEDLINE. Sökorden är många och 

inkluderar bland annat; special needs teachers further education; special needs teachers 

learning; combining formal and informal learning; påbyggnadsutbildning; vidareutbildning; 

career development; lärande under längre påbyggnadsutbildning; speciallärares lärande. 

2.1 Speciallärare 

I och med återinförandet av speciallärarutbildningen gavs nio universitet i uppdrag att 

utforma en speciallärarutbildning på avancerad nivå. Högskoleverket publicerade 2012 en 

rapport som föreslår att den nuvarande specialpedagogutbildningen ska avskaffas, och att 

speciallärarutbildningen ska erbjuda en inriktning mot specialpedagogiskt arbete. Vidare 

menar Högskoleverket att det kommer att behövas dubbelt så många speciallärare som 

specialpedagoger framöver, även statens offentliga utredningar menar att det råder en brist 

på speciallärare (SOU 2013:30, s. 105). Däremot avvisade regeringen Verkets förslag om en 

avveckling av specialpedagogutbildningen, med hänvisning till de olika förkunskapskrav 

som vissa av inriktningarna på speciallärarprogrammet hade (ibid, s. 103). Hammar Chiriac 

(2009) producerade en granskning av utformningen av en av Sveriges 

speciallärarutbildningar. I granskningen betonas det att den nystartade utbildningen ska pågå 

samtidigt som specialpedagogutbildningen, men att speciallärarutbildningen ska fokusera 

mer på ett elevcentrerat arbetssätt, jämfört med specialpedagogutbildningen, som har en 

organisationsfokus (Ramberg, 2015, s. 35). Granskningens fokusgrupper (studenter) hade 

problem med utformningen av förkunskapskraven, då de menade att kravet på antalet poäng 

i diverse ämnen var för högt, samtidigt som de tyckte att kravet på yrkeserfarenhet (3 år) var 

för lågt (s. 7). Hammar Chiriac (2009) menar att den nya speciallärarutbildningen anses vara 
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mer akademiserad och forskningsanknuten i jämförelse med den gamla 

speciallärarutbildningen som avvecklades under 1990-talet (s. 83).  

Trots att regeringen har kommit fram till att det finns en skillnad mellan specialpedagog- 

och speciallärarutbildningarna, samt att bristen på speciallärare och specialpedagoger 

beräknas kvarstå fram till 2030 (SOU 2013:30), visar forskning att det finns allt för lite 

studier som redovisar för vad en speciallärare eller en specialpedagogs funktioner och 

uppgifter går ut på. Detta menar forskningen kan ha att göra med att kollegor (t.ex. lärare 

och rektorer) inte delar samma bild av vad en specialpedagog eller speciallärare har för roll 

på arbetsplatsen, eller förstår avsikten med deras formella påbyggnadsutbildning (Ramberg, 

2015, s. 38). Speciallärares uppgifter eller funktion avgörs delvis av faktorer som är utom 

deras kontroll, då det kan finns ramverk från kommun eller andra intressenter. Samtidigt är 

de styrda av förväntningar från lärare, rektorer, elever, samt föräldrar (ibid, s. 94). Schwab, 

Holzinger, Krammer, Gebhardt och Hessels (2015) menar att lärare, jämfört med 

speciallärare, förefaller mindre känsliga för mångfald, samt mindre medvetna om 

inkluderande pedagogiska strategier. Vidare menar de att annan forskning har visat att lärare 

inte alltid är kvalificerade att undervisa elever med specialpedagogiska behov och istället 

tenderar lärare att segregera elever med specialpedagogiska behov. Samtidigt som vissa 

lärare är av uppfattningen att speciallärares roll är att agera lärarassistent, och därmed inte 

har förståelse för speciallärarens specialiserade träning inom specialpedagogiska behov.  

Schwab et al. (2015) menar att lärare tenderar att inte arbeta i lag, och att detta kan ha att 

göra med att det inte lärs ut under deras lärarutbildning. Vidare menar forskarna (ibid) att 

det är viktigt att ta tillvara på den kollegiala kontexten som lärare och speciallärare befinner 

sig i, Mulholland och O’Connor (2016) konkretiserar fördelarna med att arbeta kollegialt; 

(i) en möjlighet att utbyta kunskap och resurser, (ii) tillgång till kreativa tillvägagångssätt 

för att undervisa elever med specialpedagogiska behov, (iii) alternativa perspektiv på hur 

kursplanen ska läras ut, samt (iv) en möjlighet att prova på olika utbildningssätt, t.ex. team-

lärande. Enligt de lärare som Mulholland och O’Connor (2016) intervjuade såg majoriteten 

av dem fördelarna mellan ett kollaborativt arbete och inkluderande undervisning, men att 

bristen på detta är med anledning av tidsbrist för planering. Vilket paradoxalt nog tog tid 

från både lärarnas och speciallärarnas undervisning.  

2.2 Deltagande 

Ett otaligt antal forskare har studerat det sociala lärandet, och föga förvånande är inte alla 

eniga om vad som är det primära gällande just socialt lärande. Men vad många av de 

framstående forskarna på området kan komma överens om är att ett socialt lärande skapas 

genom deltagande (Hodkinson & Hodkinson, 2005). Att delta i konversationer och 

diskussioner, observera och ha ett intresse för vad andra gör, samt gemensamma aktiviteter 

är alla exempel på ett deltagande som leder till ett socialt lärande, eller vad som också brukar 

kallas kollaborativt lärande (ibid).  

Hodkinson och Hodkinson (2005) menar att lärare kan producera ett kollaborativt lärande 

tillsammans med kollegor, elever, lärarstudenter, eller med personer från andra avdelningar 

i skolan. Utöver dessa möjligheter till kollaborativt lärande på arbetsplatsen utnyttjar gärna 
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lärare möjligheten att kollaborera tillsammans med andra personer utanför arbetsplatsen, 

men detta gäller oftast mer seniora lärare. Hargreaves (1992, 1994, i Hodkinson & 

Hodkinson, 2005) hävdar att en kollaborativ kultur tillhandahåller de bästa förutsättningarna 

för lärarnas utveckling, då denna typ av kultur fostrar ett lärande som är reflekterande, 

framkallar nya perspektiv, åstadkommer kunskapsutbyte, samt att det erbjuder ett socialt 

stöd (Lassonde and Israel, 2010, i McAlister, 2015, s. 34).  

Kommunikation och kollaborativa aktiviteter är återkommande termer när forskare 

redovisar för kollaborativt lärande (Hodkinson & Hodkinson, 2005; McAlister, 2015, 

Fenwick, 2002; Jameson, Stadter & Poulton, 2007), men Kershner, Pedder och Doddington 

(2013) problematiserar detta och menar att kommunikationen behöver centreras kring den 

nyskapade kunskapen. De menar att den nyförvärvade kunskapen behöver utbytas mellan 

deltagarna och att detta leder till en djupare reflektion, vilket i sin tur utvecklar och fördjupar 

deltagarnas lärande. Kershners et al. (2013) forskningsintresse låg i att undersöka en 

utbildningsform som är likartad påbyggnadsutbildning, andra forskare som redovisar för 

denna typ av utbildning menar att längre utbildningsprogram tenderar att ha en större 

påverkan på lärares professionella utveckling, jämfört med engångskurser (t.ex. 

fortbildning) (Lassonde and Israel, 2010, i McAlister, 2015, s. 34).  

Organiserade kurser, så som de som ges på speciallärarutbildningen, kan även ge 

studenter förutsättningar för individuellt lärande (Hodkinson & Hodkinson, 2005), även 

problem som uppstår under en utbildning kan hanteras kollektiv eller individuellt. Lacey 

(1977) studerade hur lärarstudenter socialiseras in i lärarprofessionen, där redovisar hen att 

lärarstudenter som praktiserar samtidigt som de deltar i den formella utbildningen använder 

sig av olika strategier när de möter ett lärarrolls-relaterat problem. Den första strategin kallar 

Lacey för ’kollektivisering’, denna strategi används då studenten delar sitt problem för hela 

dennes grupp, där gruppens åsikter legitimerar förskjutning av skuldbeläggande. Den andra 

strategin kan kallas ’privatisering’, denna strategi nyttjas när studenten inte berättar för 

någon om sitt problem, studenten kan till och med ha svårt för att erkänna att det finns något 

problem överhuvudtaget (s. 86). Vidare menar Lacey att lärarstudenter som har möjlighet att 

praktisera samtidigt som de utbildar sig formellt i utbildningsmiljö, använder 

kollektivisering som strategi för att lösa ett problem när de befinner sig i deras formella 

utbildningsmiljö, medan deras strategier för att lösa ett problem under praktiken är mer 

karaktäriserade av privatiseringsstrategin (s. 92).  Lacey (1977) påpekar även att det som har 

format lärarens roll och skolans kultur under många år är dennes isolering. Lacey menar att 

isoleringen har varit dubbel, dels för att lärarna har varit isolerade från varandra, men de har 

även varit isolerade från andra intressenter i skolan (t.ex. skolinspektion, 

samhällsmedborgare, föräldrar) (s. 40), vilket i sin tur leder till en brist av kollaborativt 

lärande.  
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2.3 Informellt- och formellt lärande 

I och med isoleringen och avsaknaden av formella strukturer för utveckling på lärarnas 

arbetsplatser – diskuterar, samtalar, och utbyts erfarenheter av lärare informellt, så som i 

personalrummet (Hodkinson & Hodkinson, 2003; Lacey, 1977, s. 42). Hodkinson och James 

(2003) menar att det är avgörande att se lärande som någonting som sker mellan människor, 

inom en organisation, och att tid och plats är avgörande faktorer (d.v.s. kontexten), istället 

för att se lärande som ett isolerat fenomen som inte påverkas av kontexten. Det som sker 

under den så kallade ”isoleringen till personalrummet” är därmed att det är i denna kontext 

som lärarna lär sig, och då endast av varandra.  

Hodkinson och Hodkinson (2005) hävdar att litteraturen som redogör för lärares lärande 

inte tar hänsyn till lärares vardagliga arbete, de menar att litteraturen negligerar lärares 

professionella dispositioner och arbetsplatsens (skolans) specifika praxis. Fortsatt 

argumenterar de för att en lärandesituation behöver anpassas efter en lärares tidigare 

erfarenheter (ibid, 2003). Peeters et al. (2014) stärker detta påstående och menar att vuxnas 

lärande har ett samband med deras tidigare erfarenheter av lärande. Däremot finns det en rad 

forskare som menar att tidigare erfarenheter av informellt lärande endast påverkar det 

formella lärandet till en viss grad, Dreher och Ryan, samt Sharbatoghlie, (2000; 2011, 

refererad i Prince, Burns, & Manolis, 2014) menar att det är endast lärandet på grundnivå i 

avancerade utbildningar som skulle påverkas av tidigare erfarenheter. 

Det är inte bara tidigare erfarenheter av lärande som kan påverka lärarnas pågående 

lärandesituation, Kershner et al. (2013) menar att sensomotoriska-, motivations-, 

emotionella-, kognitiva-, och sociala aspekter har en avgörande del i lärarnas 

lärandeutveckling. Det innebär att kontexten för lärandesituationen har en betydande roll, 

vilket Sockalingam et al. (2017) instämmer med, de menar att individer i pågående 

påbyggnadsutbildning behöver delta i en situation, och inte bara läsa om det i teoretiska 

texter.  

I think that there’s learning needs that have been identified by the curriculum and 

those don’t stick. But when I have a clinical example, I will remember that for the 

rest of my residency (Sockalingam et al., 2017, s. 92). 

 

Forskare gör gällande att det är viktigt att inte separera det formella- och informella lärandet, 

utan istället interagera dessa lärandesituationer. De menar att det bästa för lärandet under en 

formell utbildning vore om de ansvariga för dessa lärandesituationer (arbetsgivare och 

utbildningsarenor) skulle samarbeta, organisera och komma överens om vilka 

förutsättningar som är de bästa, i relation till att utveckla lärandet hos de som studerar 

(Griffiths & Guile, 2003; Sockalingam et al., 2017).  

  



 

9 

2.3.1 Semiformell relation 

Dahlberg Larsson och Zettergeens (2016) studie presenterade ett nytt teoretiskt begrepp – 

semiformell relation. Studien undersökte blivande förskollärare och –psykoterapeuters 

attityder till sitt egna lärande under vidareutbildning (d.v.s. påbyggnadsutbildning). 

Begreppet kunde presenteras genom en kombination av teori (Bertell, 2013; Ellström, 1996) 

och studiens empiriska resultat. Genom att applicera den semiformella relationen på studiens 

resultat kunde Dahlberg och Zettergreen förklara studiens resultat, vilket inte hade varit 

möjligt genom att endast använda Bertell och Ellströms (ibid) teoretiska koncept. Den 

semiformella relationen kunde förklara respondenternas höga instämmande gällande 

påståendet ’Jag diskuterar nya kunskaper jag har lärt mig med mina kurskamrater’ (Dahlberg 

Larsson & Zettergreen, 2016, s. 24). Vidare menar Dahlberg Larsson och Zettergreen att den 

semiformella relationen tar hänsyn till att kurskamraterna inte kan klassas som varken en 

formell eller en informell relation (då de arbetar samtidigt som de studerar).  

Studien visade även en stark positiv korrelation mellan respondenternas positiva attityd 

till att diskutera kunskap med sina kurskamrater, samt att de under vidareutbildningen 

instämmer med påståendet att de har förändrat sitt språk för att förklara professionella 

problem. Detta innebär att tiden i utbildningen har en betydelse för respondenternas lärande.  

Hodkinson och Hodkinson (2005) menar att lärare, i jämförelse med andra professioner, 

är ’lyckligt lottade’ då formella kurser anses vara en vardaglig och återkommande möjlighet 

i fråga om deras utveckling. De menar att en kurs kan stimulera nya idéer, förse lärarna med 

nya kontakter som genomgår liknande vardagssituationer. I tidigare avsnitt redogjordes det 

för att diskussioner i anknytning till nya kunskaper, reflektion, samt ett utbyte av kunskaper 

tillsammans med andra kunde generera ett kollaborativt lärande, både i arbetet och i en 

utbildningsmiljö. Kershner et al. (2013) menar däremot att det blir mer komplicerat att 

stimulera lärandet hos en individ när denne har avslutat sin påbyggnadsutbildning, de anser 

att pedagogers kunskap ofta kan karaktäriseras som tyst kunskap, där den är hårt bunden till 

kontext och komplexa situationer, och att det därför är svårt att definiera lärandet för att 

sedan vidareutveckla eller förmedla det. Så trots att pedagogernas vidareutbildning skapar 

förutsättningar för en koppling mellan teori och praktik, skapas det ändå ett gap mellan dem, 

vilket leder till den bristen på branschspråk (Carlgren & Marton, 2002, s. 92) 

2.4 Uppkomsten av Communities of Practice 

Utöver den isolering och brist på branschspråk som finns inom lärarprofessionen lever vi 

idag i en kultur som främjar individualism, denna kultur leder till att stöd från omgivningen 

inte är det första som kommer till hands då vi stöter på ett problem (McAlister, 2015, s. 188). 

McAlister menar att lärargrupper hen klassar som communities of practice (CoP) kunde 

bryta sig loss från isoleringen, och istället bygga förtroende till varandra, och få ett högre 

engagemang för sitt arbete. Att blir lärare innebär att bli involverad i uppgifter och 

situationer, samt förhålla sig till ramverk som endast lärarprofessionen behöver involvera 

och förhålla sig till. Detta gör att lärare delar gemensamma erfarenheter och problem i 

arbetet, vilket leder till gemensamma intressen och en ömsesidig världsbild, samt hur denna 

världsbild ska tolkas (Lacey, 1977, s. 14). 
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Många forskare har beskrivit kärnan i CoP, men vissa beskrivningar är mer 

återkommande än andra; en passion för det som utövas; meningsskapande; och interaktion 

(McAlister, 2016; Lave & Wenger, 1991, i Hodkinson & Hodkinson, 2003; Roth, 1998, i 

Barab & Duffy, 2012, s. 36; Wenger, McDermott och Snyder, 2002, s. 4) . Dessa faktorer 

ska enligt McAlister (2016) främja ett kollaborativt lärande inom högre utbildning. Utöver 

dessa återkommande faktorer menar Wenger (2006, i Gardner & Miller, 2013) att för kunna 

åstadkomma en community of practice behövs tre element, (i) delad expertis, (ii) en 

interaktiv grupp, och (iii) praktikutövning. Uppkomsten för CoP kom i boken ’Situated 

Learning: Legitimate peripheral participation’ (Lave & Wenger, 1991). Ett av deras 

huvudargument i boken är att lärande uppstår när juniora personer observerar seniora 

personers utövning. Detta lärande (CoP) ska enligt författarna vara ett naturligt skeende, och 

inget som kan konstlas fram (Lave & Wenger, 1991, i Hoadley, 2012, s. 290; Hodkinson & 

Hodkinson, 2005). Detta fenomen kan noteras även i Laceys (1977) forskning om 

socialisering av lärare, där praktiserande lärarstudenter helst pratar med en erfaren kollega 

eller förstelärare om sina problem (s. 47). Däremot kan Hodkinson och Hodkinson (2003) 

presentera resultat som pekar på att lärande uppstår även om ett CoP endast består av seniora 

personer.  

En av fördelarna med att medlemmar i ett CoP låter juniora medlemmar observera de 

seniora är att det är en förutsättning för reproduktionen av ett CoP. Efter en tid kommer dessa 

juniora medlemmar att bli experter och tillslut kommer även de tillhöra den seniora delen av 

en CoP. Kunskapen och lärandet i en CoP byggs då medlemmarna berättar och återberättar, 

vad som från start kan klassas som objektiv fakta, för varandra. I dessa återberättelser sker 

även något mer, i och med denna interaktion konstruerar de sin egen identitet i förhållande 

till den CoP personen tillhör, och därmed medverkar personen till att konstruera identiteten 

för den CoP personen tillhör (Barab & Duffy, 2012, s. 37). Som redan nämnts i detta avsnitt 

menar Lave och Wenger att Communities of Practice uppstår naturligt, de kan inte forceras. 

Men sen grundandet av teorin (CoP) har det uppstått en fördelning i hur det teoretiska 

konceptet beskrivs. Den ena delningen fortsätter i Lave och Wengers riktning, att CoP skapas 

naturligt, den andra delningen är av åsikten att CoP kan skapas och fostras (Barab & Duffy, 

2012; Hoadley, 2012, i Goodyear, Casey & Kirk, 2014). 

2.3.2 Skapande av Communities of Practice 

Hoadley menar att utbildningsansvariga kan tjäna på att stödja grupperingar som har 

förutsättningar för att bilda en CoP (2012, s. 299), men däremot saknas det kunskap och 

forskning på hur detta kan skapas (McAlister, 2016). Trots att Lave och Wenger (1991) 

påpekar att CoP uppkommer naturligt så verkar Wenger (som är den som har gått vidare med 

teorin) ha skiftat i sin syn på hur CoP uppkommer. Tillsammans med McDermott och Snyder 

menar Wenger att det går att skapa förutsättningar för att framkalla en CoP (2002, s. 4-5). 

Wenger et al. fokuserar på 7 principer som ska fostra en CoP (2002, s. 51-63) (1) Design för 

evolution: sociala och organisatoriska element som stödjer CoP, men som inte föreskriver 

vilken riktning CoP ska ta. Exempel på dessa ges av McAlister (2016) som menar att en kort 

genomgång av medlemmarnas förväntningar, samt en genomgång av reflektioner ska vara 

goda element för att främja en framväxande CoP. (2) En öppen dialog mellan inifrån- och 
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utifrån perspektiv: det är essentiellt att ta in perspektiv utifrån, då CoP kan bli homogena i 

sina problemlösningar och då förbise alternativ som kan komma utifrån en CoP. Även här 

har McAlister (2016) funnit ett liknande element när det gäller främjandet av växande CoP. 

McAlister redovisar att olika perspektiv resulterar i ett djupare lärande. (3) Olika nivåer av 

deltagande: medlemmar i en CoP ska delta i den mån de upplever att de får ut någonting av 

det. (4) Utveckla offentliga och privata rum: Publika evenemang skapar förutsättningar för 

nya medlemmar att bli deltagare, medan privata interaktioner kan stärka dessa relationer. (5) 

Fokusera på värde: CoP ska centrera kring värdet av grupperingen. Att be medlemmar 

identifiera och diskutera värdet av deras CoP gör det tydligt för medlemmar och potentiella 

medlemmar att förstå fördelarna med en CoP. Att ingå i en profession innebär inte bara att 

utföra arbetsuppgifter förknippade med professionen, utan det krävs ett deltagande och 

engagemang kring diskurser inom professionen och dess kontext (Barab & Duffy, 2012, s. 

38). (6) Kombinera vardag och spänning: En CoP bör förse medlemmarna med en bekant 

’vardag’, men också tillhandahålla intressanta och nya aktiviteter. Liknande kan vi också 

läsa från Kanno och Stuart (2011) som menar att det är viktigt att medlemmarna är trygga 

med varandra, och att det är acceptabelt att pröva olika lösningar på ett problem. (7) Skapa 

en rytm för CoP: rytmen för gemensamma aktiviteter bör vara utformad efter medlemmarnas 

egna önskemål, inte för högt eller för lågt tempo. 

2.3.3 Naturliga Communities of Practice 

En naturlig CoP har inte ett lärandemål, istället kommer den att utvecklas då det finns ett 

behov i förhållande omgivningen (Hoadley, 2012, s. 292). När en naturlig CoP har utvecklats 

kommer medlemmar att kunna utbyta områdeskunskaper, samt utveckla vidden av deras 

resurser för att kunna utöva sin profession (Gardner & Miller, 2013). Till exempel visar 

Goodyear, Casey & Kirk (2014) att lärarnas användning av sociala medier för interaktion 

och problemlösning mellan medlemmar i en CoP ökade individernas kompetens, vilket i sin 

tur ökade kompetensen inom deras CoP. Användningen av sociala medier för att lösa 

arbetsrelaterade problem stärkte deras yrkesutövning.  
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3. Teori 
”Hur ser lärande ut när det inte är ett resultat av undervisning?” 1  

(Wenger-Trayner, 2017, s. vii) 

 

Enligt Lave och Wenger (1991) är lärande ett socialt fenomen. Detta är självklart inte ett 

nytt sätt att beskriva lärande. Termen ’communities of practice’ (CoP), myntad av Lave och 

Wenger (1991), betonar synergierna mellan människor, som sedan begynnelsen av teorin 

har varit utmärkande för just CoP. En av dessa synergier menar Lave och Wenger (ibid), är 

det så kallade ’legitimt perifert deltagande’, där målet för en perifer deltagare är att med 

tiden bli en erfaren deltagare.  

Andra forskare, förutom Lave och Wenger, har pekat på att socialt lärande kan skapa 

fördelaktiga lärandesituationer (Hargreaves, 1992,1994 citerad i Hodkinson & Hodkinson, 

2005; Lacey, 1977; Cater-Steel & McDonald, 2017). Årtionden innan Lave och Wenger 

myntade termen CoP kunde Lacey (1977) sätta huvudet på spiken när hen beskrev hur en 

blir en lärare. Hen menar att för att kunna bli en lärare behöver du bli involverad och 

investerad i situationer och uppgifter som endast är kända för lärare. Vidare menar hen, du 

måste begränsa dig själv till ramar som endast lärare kan ha kunskaper om, då ingen annan 

profession har exakt samma begränsningar. Lacey (1977) fortsätter med ”dessa delade 

erfarenheter och gemensamma problem ger upphov till gemensamma intressen, till specifika 

sätt att se på världen, att tolka världen och erhålla en världsbild – kort sagt, ett 

lärarperspektiv” (s. 14)2. Laceys sätt att beskriva lärande är likvärdigt med vad Lave och 

Wenger menar är grundvalarna i CoP.  

Enligt Lave och Wenger (1991) är ett av de mest gynnsamma sätten att utveckla sitt 

lärande genom ett legitimt perifert deltagande, att samarbeta med en erfaren praktiserande. 

Detta påstående har fått stöd genom Hodkinson och Hodkinson (2005) studie på 

lärandestudenters lärande, där studenterna rapporterade att de lärde sig mycket av att aktivt 

samarbeta med en mer erfaren lärare. Detta resultat kunde också förutses av Lacey (1977), 

som rapporterar att villkorliga lärare föredrog att konsultera en ”headteacher” eller en erfaren 

kollega som de själva får välja (s. 47). Dock är inte konceptet legitimt perifert deltagande 

helt obestritt. Hodkinson och Hodkinson (2003) visar på forskning som menar att legitimt 

perifert deltagande inte är nödvändigt när alla deltagare i en CoP är erfarna.  

Myntandet av termen ‘legitimt perifert deltagande’ (Lave & Wenger, 1991) var endast 

startskottet för vad som senare skulle bli utvecklingen av teorin ’communities of practice’. 

CoP utgår från premisserna (i) att vi alla är sociala varelser, (ii) att kunskap är en fråga om 

kompetens inom en specifik syssla (t.ex. laga en maskin, dansa salsa etc.), (iii) att vetande 

är en fråga om deltagande i strävan efter att behärska en specifik syssla, samt (iv) att lärande 

ska producera en förmåga att uppleva världen och vår förbindelse med den som meningsfull 

(Wenger, 1998, p. 4). En slutledning av dessa premisser förklarar därmed att teorins fokus 

är socialt deltagande. Detta betyder inte att socialt deltagande endast innebär ett ytligt 

deltagande i aktiviteter tillsammans med människor. Istället syftar termen ’socialt 

deltagande’ till en omfattande process av att vara aktiva deltagare i att praktisera sociala 

                                                 
1 Egen översättning från engelska 
2 Egen översättning från engelska 
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gemenskaper, samt att skapa en identitet i förbindelse till dessa sociala gemenskaper. 

Wenger (1998, s. 4-5) menar att för att lyckas med att forma kunskap, samt åstadkomma ett 

lärande i socialt deltagande, behövs fyra komponenter.  

 

 Mening – ett sätt att tala om vår föränderliga förmåga, både individuell och kollektiv. 

Att uppleva livet och världen som meningsfull 

 Praktik – ett sätt att tala om de delade historiska och sociala resurserna, ramverk, och 

perspektiv som kan upprätthålla ett gemensamt engagemang  

 Gemenskap – ett sätt att tala om de sociala konstellationerna där vår gemensamma 

syssla utförs, och där vårt deltagande anses vara kompetensbaserat 

 Identitet – ett sätt att tala om hur lärande förändrar vilka vi är, vilket skapar personliga 

historier om hur vi blev till i kontexten för vår gemenskap 

 

 

Figur 1 summerar komponenternas betydelse för lärande. Baserad på Wengers (1998) modell för lärande. 

 

Lärande i är därför ingen separat handling, utan en produkt av socialt deltagande. Den sociala 

processen, vilken har lärande som produkt, menar Wenger, McDermott och Snyder (2002), 

är en grupp av människor med ett gemensamt problem, bekymmer eller passion. Denna 

grupp behöver nödvändigtvis inte arbeta tillsammans varje dag, men de träffas för att de 

finner ett värde i deras interaktioner. Under tiden den tiden de interagerar utbyter de 

information, insikter och råd. De uttrycker sina behov, förklarar sina situationer och sina 

mål, de är varandras bollplank. Gruppens uppgift är i sig oväsentlig, det kan handla om att 

gruppen har som uppgift att skapa en fysik produkt, ett dokument, eller en outtalad förståelse 

för ett problem som gruppen delar. Oavsett uppgift kommer gruppens medlemmar att 

informellt vara knutna till varandra i och med det värde de finner i att lära av varandra. 

Värdet de finner hos varandra handlar inte endast om den problemlösning de åstadkommer 

tillsammans, utan värdet uppstår även i glädjen av att ha likar som förstår varandras 

perspektiv, samt värdet att tillhöra en intressant grupp av människor.  
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Över tid kommer denna typ av grupp att utveckla unika perspektiv på problem och 

situationer, samt att de kommer att utveckla en gemensam kunskap, praktik och 

tillvägagångssätt. De kan komma att utveckla personliga relationer, samt vedertagna sätt att 

interagera. De kan till och med utveckla en gemensam identitet, de blir ett ’communities of 

practice’ (Wenger, et. al 2002, s. 4). Detta är ett kliniskt sätt att beskriva CoP, kommande 

avsnitt beskriver istället hur ett flertal CoP kan ha utbyte av varandra.  

Individer kan tillhöra ett varierande antal CoP:s samtidigt, detta skapar i sin tur ett 

komplext nät av CoP:s (Wenger-Trayner et al., 2015, s. 13). På en arbetsplats, i en skola, 

eller som i föreliggande studies fall – i spänningsfältet mellan akademi och praktik – 

samexisterar alltså flertalet CoP:s med varandra. Detta betyder att den gemensamma 

kunskapen för en profession inte finns att hitta i ett CoP, utan istället existerar den 

gemensamma kunskapen inom dessa CoP:s och gränserna emellan dem (ibid). Wenger-

Trayner et al. menar att professioner skulle utvecklas och lära sig mycket mer om de tog vara 

på dessa gränser, istället för att överbygga dom med generisk kunskap. Till exempel skulle 

ett fokus på CoP:s gränser generera kunskap för individer om deras position inom 

professionen, det skulle öka spänstigheten i professionens utövande, samt att det skulle 

generera reflektion hos de professionella individerna (2015, s. 18). 

 

 

 

Figur 2. CoP:s och gränsen mellan dom  



 

15 

4. Metod 
Föreliggande avsnitt redogörs genom (i) motivering av metodval, (ii) beskrivning av 

utformningen av studiens två datainsamlingsmetoder, (iii) redogörelse för det urval som 

fanns tillgängligt för studien, (iv) resonemang om studiens validitet och reliabilitet, samt 

redovisning för det externa och interna bortfallet. Avslutningsvis presenteras de (v) 

analysmetoder som använts för att analysera studiens kvalitativa- och kvantitativa data, samt 

(vi) de forskningsetiska överväganden som har gjorts inom ramen för studien  

Föreliggande studie har för avsikt att skapa en ökad förståelse för blivande speciallärares 

lärande under påbyggnadsutbildning. Med sitt mer omfattande urval lyckades den tidigare 

studien av Dahlberg Larsson och  Zettergreen (2016) att kartlägga i vilka interaktioner och 

relationer som lärandet skapas hos individer som vidareutbildar sig till förskollärare samt 

psykoterapeuter. I och med resultatet (ibid) har därför föreliggande studie som mål att istället 

öka förståelsen för hur blivande speciallärare under påbyggnadsutbildning utvecklar sitt 

lärande i spänningsfältet mellan formellt- och informellt lärande.  

4.1 Metodval 

Då föreliggande studies forskningsfrågor är av en djupgående karaktär med inspiration från 

Dahlberg Larsson och Zettergreens studieresultat (ibid), med målet att öka förståelsen för 

individers lärande under påbyggnadsutbildning blev det självklara valet att använda en 

kvalitativ metod, för att på detta sätt kunna svara på studiens syfte och forskningsfrågor.  

Föreliggande studie, men även Dahlberg Larsson och Zettergreens studie är ämnade att 

agera som pilotstudier i ett kommande forskningsprojekt. Därför gjordes valet att konstruera 

en liknande enkät som den som användes i föregående (Dahlberg Larsson & Zettergreen, 

2016). Föreliggande studie använder triangulering som tillvägagångssätt, där den 

kvantitativa metoden genomförs via enkäter, och där det kvalitativa tillvägagångssättet 

verkställs genom intervjuer. 3 Målet med det mixade tillvägagångssättet är att kvalitativa data 

ska understödja kvantitativa analyser, samt att kvalitativa analyser kan hjälpa oss att sätta 

ord på statistiska resultat (Bryman, 2011, p. 548 Erickson, 1986 s. 120). 

  

                                                 
3 Se bilaga 8.4 för enkät  

  Se bilaga 8.5 för intervjuguide 
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4.2 Urval 

I avseendet om studiens generaliserbarhet är det avgörande att vara tydlig med studiens 

urval, och vilken population studien i så fall har för avsikt att generalisera för. Inför och 

under datainsamlingen har docent och lektor från specialpedagogiska institutionen 

(Stockholms Universitet) varit involverade i studien, och därmed har vägen till att nå 

respondenterna varit förhållandevis kort. Lektor mailade ut länken till webenkäten, till alla 

studenter oavsett termin, som just nu läser Speciallärarprogrammet på Stockholm 

Universitet. Därmed har denna studie för avsikt att generalisera mot den population av 

studenter som just nu läser Speciallärarprogrammet på Stockholms Universitet. Webenkäten 

skickades under våren 2018 ut till 188 speciallärarstudenter, med en svarsfrekvens på 47% 

(89 svar), där det interna bortfallet var som högst 6% (N=83).   

Däremot vill jag vara noga med att påtala att generaliseringsmöjligheten inte är av största 

vikt för denna studie, målet med studien är istället att väcka frågor inför kommande 

forskning. Larsson och Erickson (2009;1986) menar att inte all forskning behöver ha 

(positivistisk) generalisering som ett ändamål. Istället menar Larsson att studier som 

försöker förstå ett specifikt fall inom en större kontext (pusselbit i ett pussel), alternativt att 

studier som försöker falsifiera andra allmängiltiga teorier eller påståenden inte heller 

behöver ha generalisering som ändamål, utan syftet är snarare tvärtom (2009). Erickson 

(1986) menar att tolkande forskning (interpretive research) är intresserad av att hitta 

universella fenomen i vår omvärld. Men till skillnad mot den positivistiska forskningen som 

är intresserad av universella abstrakta fenomen för att förutsäga framtiden, är den tolkande 

forskningen intresserad av universella konkreta fenomen. Med andra ord är tolkande 

forsknings intresserad av generaliserbara fenomen som går att hitta mellan specifika fall, 

samt vilka fenomen som är unika för ett fall (s. 130).  

Oavsett generaliserbarhetsskäl finns det ytterligare ett syfte med att undersöka alla 

studenters attityder till sitt lärande, oavsett antalet avklarade terminer. Som nämnts i avsnittet 

ovan har studien för avsikt att undersöka vilken effekt tiden har på studenternas lärande 

under påbyggnadsutbildning. Vi bad därför studenter från termin ett, till den sista terminen 

(termin 3 eller termin 6, beroende på vilken fart de läser) att svara på enkäten, för att på så 

sätt simulera en longitudinell studie. Då denna studie produceras inom ramen för en 

masteruppsats fanns det ingen tid för att göra en genuin longitudinell studie.  

Inför valet av respondenter för den kvalitativa datainsamlingen (intervju), gjordes valet 

att maila samma population och fråga om någon av dem skulle vara intresserade av att ställa 

upp på en intervju. De studenter som sen svarade att de var intresserade fick ett mail med ett 

förslag på tid och plats för intervju. Detta urval är en mix av både ett bekvämlighetsurval, 

då de som först var tillgängliga för intervju blev intervjuade, men också ett målinriktat urval 

(Bryman, 2011 s. 434). Anledningen till det målinriktade urvalet var att studien behövde en 

balans mellan vem som fick komma till tals i den kvalitativa datainsamlingen, därför har lika 

många studenter som är i början av sin utbildning, i slutet av sin utbildning, samt avslutat 

sin utbildning och har en tids arbetslivserfarenhet i yrket blivit intervjuade. Totalt blev 12 

personer intervjuade, fyra personer som är i början av sin utbildning (termin 1-2), 4 personer 

som är i slutet av sin utbildning (termin 6) och 4 personer som har tagit sin 

speciallärarexamen och arbetat som speciallärare under sen ett par år tillbaka. 
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Namn Termin Grundutbildning Inriktning speciallärarutb Studietakt 

Camilla 2 Ämneslärare, 15 år erfarenhet Utvecklingsstörning 50 

Charlotte 2 Åk 1-6, 12 år erfarenhet Dövhet eller hörselskada 50 

Elina 6 Förskollärare, 7 år erfarenhet Utvecklingsstörning 50 

Jesper Exad Ämneslärare, 15 år erfarenhet Språk, skriv och läsutv. 50 

Johanna 2 Åk 1-6, 7 år erfarenhet Matematikutveckling 50 

Katrin 6 Ämneslärare, 19 år erfarenhet Matematikutveckling 50 

Lena Exad Ämneslärare, 9 år erfarenhet Språk, skriv och läsutv. 100 

Maria 2 Åk 1-9, 19 år erfarenhet Utvecklingsstörning 50 

Matilda 6 Ämneslärare, 10 år erfarenhet Matematikutveckling 50 

Nadja Exad F-6, 8 år erfarenhet Utvecklingsstörning 50 

Nina Exad Ämneslärare, 18 år erfarenhet Språk, skriv och läsutv. 100 

Sanna 6 F-3, 3 år erfarenhet Utvecklingsstörning 50 
Figur 1. Information om intervjuperson. Vilken termin de är i sin speciallärarutbildning. Vilken som är deras lärarexamen 

samt hur lång erfarenhet de har av läraryrket. Vilken inriktning de läser i utbildningen. Vilken takt de läser. Namnen är 

fiktiva. 

4.3 Analysmetod 

Studiens kvantitativa data presenteras genom univariata analyser (inkl. α), samt 

faktoranalyser av några av studiens frågeställningar, vidare har några av de univariata 

analyserna tagit hänsyn till om respondenterna är i början eller i slutet av sin utbildning. 

Faktoranalys är en teknik som används för att definiera bakomliggande strukturer mellan 

variabler. En faktoranalys gör det möjligt att avgöra om ett antal variabler utgör ett 

övergripande tema, perspektiv, eller attityd, då en faktoranalys ger en mer omfattande 

överblick av det tema som undersökts, jämfört med att använda separata variabler. Baserat 

på hur variablerna grupperar sig, teori, samt tidigare forskning, kan forskaren sen tolka 

faktoranalysen för att svara på studiens forskningsfrågor eller hypotes (Hair, et al., 2006, s. 

104). Kaiser–Meyer–Olkin måttet (KMO) visar på skalan 0,00 – 1,00 hur pass lämpligt det 

är att göra en faktoranalys av de variabler som är inmatade i analysen, där värden över 0,80 

är indikerar att variablerna i analysen är utmärkta för en faktoranalys (Hutcheson & 

Sofroniou, 1999, s. 224-225). Det vanligaste måttet för att avgöra vilka faktorer som kan 

användas är de som har ett ’eigenvalue’ över ett (1). Utöver detta är det önskvärt att dessa 

faktorer förklarar minst 60% av variansen, men det är acceptabelt att använda faktorer som 

förklarar en något lägre varians (Hair, et al., 2006, s. 120).   

Alla analyser har analyserats genom programvaran SPSS. Då huvudsyftet med studien 

inte är att generalisera utöver urvalet kommer signifikansnivåer och därmed slumpens 

betydelse inte att redovisas. De statistiska analyserna kommer att presenteras i enklare 

tabeller, och samtidigt få stöd av intervjuutdrag.  

Analysen av studiens kvalitativa data har hämtat inspiration från Braun och Clarks 

tematiska analys (2006). Enligt Braun och Clark är det viktigt att först och främst bekanta 

sig med innehållet av de transkriberade intervjuerna. Ett sätt att göra detta menar Braun och 

Clark, är att transkribera materialet. De anser att detta är ett sätt att göra sig bekant med de 

data du i ett senare skede kommer att koda. Efter transkribering, menar författarna, att det är 

avgörande att läsa igenom transkriberingen åtminstone en (1) gång, och samtidigt göra 

mindre anteckningar om innehållet eller idéer för koder, innan du börjar själva 
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kodningsarbetet (2006). Nästa steg i analysen är att börja koda materialet, dessa koder 

kommer senare att vara innehållet i de större teman som kommer att produceras under 

kommande fas i analysen. Detta leder oss till det tredje steget av analysen, vilket är att hitta 

teman som koderna kommer passa in i (ibid). Teman är alltså bredare än koder, där teman 

kan innehålla ett flertal olika koder, men logiskt sätt bör de vara relaterade, exempelvis: 

’diskussion med lärare’ och ’diskussion med kurskamrat’.  

Valet att använda två metoder har redan nämnts i detta metodavsnitt, med förklaringen 

att de olika dataredovisningarna understödjer varandra, detta kallas för triangulering 

(Bryman, 2011, s. 562-564). I och med trianguleringen får studiens resultat högre validitet, 

då studiens applicerar mer än en strategi för att pröva forskningsfrågorna, och får därmed en 

större grad av kontroll av studiens resultat. 

4.4 Enkät och intervjuguide 

Enkäten utformades med en deduktiv ansats, där det sociokulturella perspektivet på lärande 

fick avsiktligt stor plats i och med ansatsen på enkätutformningen (Bryman, 2011, p. 151). 

Studiens syfte och forskningsfrågor hade även en avgörande del i utformningen av både 

enkäten och intervjuguiden, Erickson (1986, s. 140) menar att detta möjliggör och förstärker 

avsikten med datainsamlingen för studien, nämligen att få svar på de forskningsfrågor som 

forskaren har formulerat, baserat på tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 

När studiens enkät hade deducerats med inspiration från det sociokulturella perspektivet 

på lärande innebar det att frågor och påståenden i enkäten formgavs efter ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Utöver detta är det viktigt att forskaren operationaliserar enkätens 

frågor och påståenden på ett logiskt sätt, i relation till teori och tidigare forskning, för att på 

så vis ha möjlighet att mäta det hen har för avsikt att mäta i den statistiska analysen 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017).  

Enkäten var en webbaserad enkät, där respondenterna kunde välja var och när de kunde 

svara på frågorna. Majoriteten av enkätens påståenden hade förbestämda svarsalternativ, där 

respondenterna fick möjlighet att svara på en fyrgradig Likertskala. Se mer om vilka som 

fick möjlighet att svara på frågorna under urval avsnittet, samt resonemang om enkätens 

validitet och reliabilitet i avsnittet med samma namn.  

Då avsikten med Dahlberg Larsson och Zettergreens (2016) studie var att få en 

övergripande blick på studenters attityder till sitt egna lärande under påbyggnadsutbildning, 

är avsikten med föreliggande studie att nå en djupare förståelse för de resultat som framkom 

under Dahlberg Larsson och Zettergeens (ibid) studie. Studien (ibid) visade att 

respondenterna i stor utsträckning lärde sig tillsammans med sina kurskamrater. Utifrån detta 

resultat, och med teoretiska begrepp som grund, kunde Dahlberg Larsson och Zettergreen 

(ibid) lägga fram ett teoretiskt bidrag, vilket de kallar semiformell relation. En av 

föreliggande studies forskningsfrågor har därför för avsikt att empiriskt undersöka denna 

teoretiska term vidare, nämligen vilken påverkan denna relation har på respondenternas 

lärande under påbyggnadsutbildning, närmare bestämt, om en semiformell relation föregår 

ett semiformellt lärande.  
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Den kvalitativa datainsamlingen genomfördes via semistrukturella intervjuer, där 

intervjuguiden utformades med samma mål som enkäten, alltså att låta intervjufrågorna 

deduceras från sociokulturellt perspektiv på lärande, för att på detta sätt identifiera den 

semiformella relationen och dess betydelse på respondenternas lärande. Baserat på Brymans 

(2011) argument om skapandet av en intervjuguide var ett aktivt val att formulera en 

intervjuguide för semistrukturella intervjuer, målet var att frambringa ett öppet samtal med 

respondenterna, trots att intervjuguiden har deducerats från teori och forskningsfrågor (s. 

419).  

Andra frågor som behandlades i intervjuguiden, och därmed under intervjuerna var frågan 

om tid, och vilken påverkan tiden i påbyggnadsutbildningen hade på respondenternas 

lärande. Detta val gjordes också det med stöd av Dahlberg Larsson och Zettergreens (2016) 

studieresultat, där det fanns ett genomgående instämmande bland respondenterna – att tiden 

har haft en påverkan på respondenternas lärande. Därmed var avsikten med den kvalitativa 

datainsamlingen att nå en djupare förståelse för hur och vilken effekt tiden har på blivande 

speciallärares lärande. Se figur 1 för några utdrag ur intervjuguiden. 

 

Har ditt sätt att arbeta förändrats under utbildningen, i så fall hur? 

Har ditt sätt att studera förändrats under utbildningen, i så fall hur? 

I vilken utsträckning pratar du med dina kurskamrater om dina arbetsuppgifter/ 

problem/rutiner? 

I vilken utsträckning pratar du med dina kollegor om ditt skolarbete/uppgifter/problem? 

När du upplever att du inte gör framsteg gällande en elevs utveckling, pratar du med 

någon om det? 

- I så fall vem, och varför? 

- Kan du komma ihåg någon specifik situation då detta har skett, hur löste du/ni det? 

- Varför valde du/ni den lösningen? 
Figur 2. Utdrag ur intervjuguiden 

Intervjuguiden utformades med en kvalitetsaspekt i åtanke, där de inledande frågorna var av 

en bredare karaktär, för att sedan smalna av frågorna till mer specifika områden. Detta för 

att göra respondenten så bekväm som möjligt under intervjun, och alltså inte starta intervjun 

med, vad som kan anses, mer känsliga frågor (Erickson, 1986, s. 143).  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är termer oftast brukliga när det kommer till 

användningen av kvantitativa metoder. Men, forskare med en kvalitativ ansats har såklart 

ingen dispens när det gäller att resonera om sin forsknings validitet eller reliabilitet, det är 

bara det att dessa termer inte går att direkt översätta från kvantitativ- till kvalitativ forskning. 

Detta avsnitt kommer, som nämnts, att presentera resonemang om föreliggande studies 

kvalitet i fråga om validitet och reliabilitet, och då utifrån tillvägagångssättet triangulering. 

För att enkäten ska ha en god validitet krävs det (i) att påståenden har operationaliserats 

på ett gott sätt, alltså att abstrakta och teoretiska spörsmål har översatts till mätbara och 

faktiska påståenden, (ii) men också om påståendet faktiskt har mätt det de avsett att mäta 
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(Bryman, 2011; Trost, 2012). Vad gäller enkätens validitet är det alltså viktigt att 

påståendena har operationaliserats på ett riktigt sätt. För att stärka enkätens validitet 

formades ett flertal påståenden som har för avsikt att mäta samma sak. Vilket senare kan 

kontrolleras i den statistiska analysen, genom att undersöka respondenternas svar och hur 

dessa överensstämmer mellan påståendena.  

Genomgående argument som används i diskussioner om validitet inom kvalitativ 

forsknings menar att (i) det är viktigt att det finns en samstämmighet mellan det forskaren 

observerat och det teoretiska konceptet som forskaren avslutningsvis presenterar. Detta 

brukar kallas intern validitet, eller trovärdighet. Andra aspekter att ha i åtanke är (ii) vad som 

brukar kallas extern validitet, eller överförbarhet. Detta innebär att resultaten ska kunna 

generaliseras (eller användas) till andra situationer. Då generaliserbarhet inte är ett 

huvudsakligt mål med föreliggande studie är det istället viktigt att lägga fram en rik 

beskrivning av kontexten och situationen som respondenterna befinner sig. Detta ska på så 

sätt göra det lättare för framtida forsknings att avgöra om resultaten är väsentliga för deras 

forskning (Bryman, 2011, 352-355).  

Studiens reliabilitet är beroende på slumpens påverkan. Trots att föreliggande studie inte 

kommer att presentera några signifikansnivåer i samband med de kvantitativa analyserna är 

det dock viktigt att ta hänsyn till reliabilitetsaspekter när en har för avsikt att producera ett 

vetenskapligt arbete. Saker som kan påverka reliabiliteten är exempelvis hur trygga 

respondenterna känner sig när de svarar på en enkät, där en hög känsla av trygghet leder till 

att de kan svara så öppet och ärligt som möjligt. Detta var en av anledningarna till att skapa 

en webenkät, vilket gjorde att respondenterna kunde svara i den miljö där de själva kände 

sig trygga och att de hade tid att svara på enkäten.  

Att respondenterna kände sig trygga under tiden de svarade på enkäten kan vara 

fördelaktigt i fråga om studiens osystematiska-, och systematiska mätfel. En faktor analys 

samt en analys av enkätens alpha värde har även visat på att dessa mätfel har kontrollerats, 

och därmed inte påverkat studiens resultat i allt för stor utsträckning.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studies datainsamling har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska överväganden, närmare bestämt de fyra huvudkraven. I samband med den 

kvantitativa datainsamlingen har informations- och samtyckeskravet tagits hänsyn till då 

enkäten förstasida samt missivbrev meddelade studiens syfte och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande. Denna information delgavs även respondenterna som intervjuades. 

Konfidentialitet-kravet har visats hänsyn till då enkäten var anonym, samt att de intervjuade 

respondenternas namn är kodade till fiktiva namn, samt att deras identitet hålls 

konfidentiellt. Samtliga respondenter har blivit meddelade om nyttjandet av deras svar, och 

att de endast kommer att användas i föreliggande studie, samt kommande forskning inom ett 

potentiellt forskningsprojekt. 
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5. Resultat och analys 
Föreliggande resultat- och analysavsnitt presenterar de resultat som är betydande för studiens 

frågeställningar. Resultatredovisningen analyseras med stöd av teorin ’Communities of 

practice’ och de kvantitativa resultaten kommer att understödjas med illustrativa intervjucitat 

som är representativa för det kvalitativa urvalet. Syftet med studien är att undersöka hur 

blivande speciallärare utvecklar sitt lärande i spänningsfältet mellan formellt lärande under  

utbildning och informellt lärande i praktiken. Föreliggande avsnitt disponeras utifrån 

studiens forskningsfrågor; Hur beskriver de blivande speciallärarna att spänningsfältet 

mellan formellt lärande under utbildning och informellt lärande i praktiken påverkar deras 

lärande?; Om det finns en skillnad mellan de blivande speciallärare som är tidiga vs. sena i 

sin påbyggnadsutbildning, hur utvecklas då lärandet över tid?; Hur beskriver de blivande 

speciallärarna för sitt lärande i relation till olika personer omkring dem?; Föregår den 

semiformella relationen ett semiformellt lärande? 

5.1 Relationen mellan formellt-, och informellt lärande 
 
Tabell 1. Medelvärdet och standardavvikelse för de påståenden (med högst instämmande) som hade för avsikt att mäta 

studenternas attityd till relationen mellan formellt-, och informellt lärande. 

 Mean Std. dev N 

Det bästa med utbildningen i relation till ditt lärande?    

Möjligheten att lära dig nya teorier  3,19 ,72 89 

Möjligheten att förankra din teorikunskap i din praktik 3,07 ,80 87 

Hur ser ditt lärande ut i relation till personer omkring dig?    

Dina praktiska erfarenheter är viktiga och tas på allvar i ditt arbete 3,13 ,69 89 

 

 

I tabell 1 redovisas de påståenden som de blivande speciallärarna värderade högst angående 

relationen mellan deras formella utbildning och informella lärande i praktiken. 4 Ur resultatet 

går det att utläsa att de blivande speciallärarna i hög grad instämmer på påståenden som 

behandlar både deras praktikutövning, samt deras teoretiska lärande. Standardavvikelsen 

tyder även på att de blivande speciallärarna är homogena i sin svarsfrekvens. Resultatet går 

att härröra till det Wenger (1998) menar är en av aspekterna för lärande enligt Communities 

of Practice (CoP), nämligen mening. De blivande speciallärarna upplever att möjligheten att 

lära sig nya teorier under utbildningen (3,19), möjligheten att förankra sin teorikunskap i sin 

praktik (3,07), samt att deras praktiska erfarenheter tas på allvar i deras arbete (3,13), är 

meningsfullt i relation till deras lärande. Detta ger dem möjligheter att tala om sin 

föränderliga förmåga, och att det de praktiserar och lär sig är värdefullt (Wenger, 1988, s. 4-

5). Många av intervjupersonerna talade om meningen med utbildningen i relation till deras 

praktiska utövning som speciallärare, Elina säger följande 

 

 

                                                 
4 Se bilaga 8.6 för övriga påståenden som behandlar relationen mellan formellt lärande under utbildning och 

informellt lärande i praktiken.  
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När jag väl hade jobbat i 6-7 månader förstod jag vissa sammanhang, jag kunde 

koppla dom och förstod vad de menade. Till exempel så pratade vi om bedömning 

förra terminen, och det har jag inte jobbat med innan i och med min erfarenhet 

från förskolan, men nu när jag jobbar i grundsärskolan kunde jag helt plötsligt 

förankra den teoretiska kunskapen i min praktik. 

 

Både Johanna och Maria uttrycker att de har fått möjlighet att reflektera över teoretiska 

perspektiv i relation till sin praktik. Johanna uttrycker sig som följande när hon får en fråga 

om hon löser situationer på ett annat sätt jämfört med innan hon började 

påbyggnadsutbildningen:  

 

Vi pratade väldigt mycket kring de här inkluderingsdiskussionerna i höstas och 

där har jag ändrat synsätt, att man alltid måste förhålla sig till varje elev. Man 

kan inte bara dra alla över en kam, utan man måste verkligen se till varje elevs 

behov. Innan jag började speciallärarutbildningen funderade jag inte så mycket 

på inkludering, då var det mer självklart att eleverna skulle bli utplockade ur 

klassrummet om de inte kunde följa med under lektionen. 

 

Medan Maria uttrycker sig liknande, då hon ställer sig själv frågan: ”Vad tycker jag om 

inkludering egentligen?” Medan Jesper upplevde att ” en bra föreläsare” var de som tog 

vara på, och frågade efter, kompetensen och kunskapen hos studenterna på 

speciallärarprogrammet.  



 

23 

5.2 Lärande över tid 

I följande resultat- och analysavsnitt kommer de blivande speciallärarnas perspektiv på 

tidens betydelse i relation till deras lärande under påbyggnadsutbildningen att avhandlas. En 

faktoranalys av variablerna i tabell 2 visar att en faktor kan förklara 55% av variansen, där 

variabeln ’du har förändrat ditt språk för att beskriva professionella problem’ laddade mest 

på samma faktor. Denna faktor visar vilken påverkan tiden i påbyggnadsutbildningen har på 

de blivande speciallärarnas lärande.  

 
Tabell 2. Medelvärdet och standardavvikelse för de påståenden som hade för avsikt att mäta studenternas perspektiv på 

vilken betydelse tiden i påbyggnadsutbildningen har på deras lärande  (N=85). KMO= 0,85. 

 Mean Std. dev Korr. 

Hur har ditt lärande förändrats under utbildningen?    

Ditt sätt att resonera kring ett arbetsproblem har förändrats 3,00 ,62 ,76 

Ditt arbetssätt på jobbet har förändrats 2,76 ,74 ,79 

Ditt sätt att lära dig saker har förändrats 2,66 ,74 ,69 

Du har förändrat ditt språk för att beskriva professionella problem 2,96 ,67 ,80 

Din roll i diskussioner i yrkesgruppen har förändrats 2,88 ,79 ,78 

Du har blivit mer kritisk till praktiska lösningar i ditt arbete 2,92 ,71 ,65 

Du har blivit mer kritisk mot den teoretiska kunskapen du lärt dig 2,85 ,76 ,69 

 

Att variablerna ’du har förändrat ditt språk för att beskriva professionella problem’ (0,80) 

samt ’ditt arbetssätt på jobbet har förändras’ (0,79) laddar högst på faktorn av de variabler 

som har för avsikt att analysera tidens betydelse för lärande hos de blivande speciallärarna 

visar att de blivande speciallärarnas kommunikationsförfarande har förändrats under deras 

tid i påbyggnadsutbildningen. Matilda berättar hur hon har förändrat sin kommunikation 

sedan hon började sin påbyggnadsutbildning 

 

Jag komma med tips och råd om hur man kan förändra undervisningen och 

det är ju olika hur det tas emot, sen måste jag tänka på hur jag säger det 

såklart men just att man ser det som en resurs och att man kan bolla idéer 

och kanske hjälpa anpassa material. Innan utbildningen var det en 

ämneskollega som man kanske pratade mer ämnesspecifikt med, jag 

pratade också extra anpassningar och särskilt stöd då men kanske inte lika 

mycket 

 

Detta kan förstås dels för att många av de blivande speciallärarna redan arbetar som 

speciallärare på sina arbeten, men att de har gått från att vara lärare till speciallärare på sina 

arbeten innebär inte bara andra arbetsuppgifter, det innebär också att de tillhör en annan 

yrkesgrupp. Mätningen samt intervjuerna visar att de blivande speciallärarna behöver 

förändra sitt sätt att kommunicera utifrån vilken yrkesgrupp de tillhör, exempelvis hur de 

kommunicerar med eleverna, eller hur de pratar med kollegor eller intressenter för att 

beskriva ett arbetsproblem. Detta betyder att de har förändrat sin jargong för att tala med 

elever, kollegor, eller föräldrar. Nadjas beskrivning av ett möte med en förälder ger ett 

konkret exempel på denna förändring  
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Jag fick höra senast i veckan av en förälder ’men du som är speciallärare, 

du är expert på det här med dyskalkyli, det kan du, det är du expert på, det 

här behöver inte jag lära dig någonting om’. Det är det synsättet vi har på 

folk som har ett yrke, då ska man kunna allting. Nej jag är inte psykolog, 

jag utreder inte dyskalkyli, jag vet inte vad allt dyskalkyli innebär, men jag 

kan träffa ditt barn och prata om vad det innebär för hen /…/ där har jag 

ändrat mitt synsätt, för förut var jag likadan /…/ nu vände jag bara frågan 

och sa ’vad anser du att ditt barn behöver, som känner det bäst?’ Jag hade 

nog fått panik innan tror jag, innan jag hade pluggat, jag hade nog inte 

ens kunnat bemöta frågan tror jag 

 

Detta är ett av sätten som de blivande speciallärarna visar att de har ett kompetensbaserat 

medlemskap i yrkesgruppen, eller på micronivå – att de tillhör gemenskapen som är 

specialpedagogerna på skolan. Detta menar Wenger är ett av sätten som lärandet utvecklas 

på, genom att tillhöra sociala konstellationer  i och med sin bevisade kompetens (Wenger, 

1998, s. 4-5). 
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Tabell 3 tar hänsyn till vilket stadie (i.e. termin 1-3 och termin 4-6) de blivande 

speciallärarna är i sin påbyggnadsutbildning. Tabellen innehåller de påståenden där de två 

termingruppernas perspektiv skilde sig mest och minst gällande medelvärdet. Om detta hade 

varit ett obundet slumpmässigt urval hade det varit en signifikant skillnad mellan terminerna.   

 
Tabell 3. Skillnaden mellan termin 1-3 och 4-6 gällande medelvärde, standardavvikelse. Här presenteras de påståenden 

som har högst och lägst skillnad gällande medelvärdet. 

 Termin 1-3 Termin 4-6   

 Mean Std. 

dev 

Mean Std. 

dev 

Dif. 

Mean 

N 

Hur ser ditt lärande ut i 

relation till personer omkring 

dig? 

      

Du diskuterar nya kunskaper du 

har lärt dig med din chef 
2,00 ,90 2,61 ,69 ,61 89 

Hur har ditt lärande 

förändrats under 

utbildningen? 

      

Ditt arbetssätt på jobbet har 

förändrats 
2,32 ,62 3,05 ,65 ,73 89 

Ditt sätt att lära dig saker har 

förändrats 
2,37 ,63 2,93 ,73 ,57 89 

Ditt sätt att resonera kring ett 

arbetsproblem har förändrats 
2,68 ,57 3,23 ,67 ,55 89 

Din roll i diskussioner i 

yrkesgruppen har förändrats 
2,54 ,84 3,09 ,64 ,55 85 

Du har förändrat ditt språk för att 

beskriva professionella problem 
2,63 ,59 3,16 ,65 ,53 89 

Du har blivit mer kritisk mot den 

teoretiska kunskapen du lärt dig 
2,49 ,80 3,02 ,74 ,53 87 

Relationen till dina kurskamrater 

är mycket viktigt för ditt lärande 
3,16 ,72 3,20 ,77 ,04 89 

Du gör inte framsteg i en elevs 

utveckling, hur hanterar du 

situationen? 

      

Du tar upp problemet med din 

chef 
3,05 ,87 3,09 ,77 ,04 89 

Du tar upp problemet med din 

kurslärare 
1,59 ,80 1,60 ,62 ,01 87 

 

I tabell 3 går det att observera att båda grupperna har varit homogena i sin svarsfrekvens, 

detta då standardavvikelsen i mätningarna är låga. Dessutom visar det sig att den senare 

terminsgruppen (termin 4-6) instämmer i högre grad på samtliga påståenden i tabellen. 

Skillnaden i gruppernas perspektiv på tidens betydelse för lärande ser vi främst i påståendet 

’ditt arbetssätt på jobbet har förändrats’, med en skillnad i medelvärde på 0,73. Detta går att 

tolka som att tiden har en betydande roll för de blivande speciallärarnas omvandling av deras 
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arbetssätt under påbyggnadsutbildningen. Detta resultat samt resultatet av faktoranalysen av 

tabell 2 överensstämmer med Lacey och Wengers (1977, s. 14; 1998, s. 4-5) argument, de 

menar att det är en nödvändighet att anpassa sitt sätt att arbeta för att ha möjligheten att bli 

involverad och investerad i den kontext som lärare befinner sig, detta ska i sin tur göra att 

de blivande speciallärarna delar erfarenheter och problem med andra speciallärare, vilket 

leder till att de skapar gemensamma intressen, problemlösningar och en gemensam 

världsbild. Vi kan se denna förändring konkretiseras i andra påståenden där den senare 

terminsgruppen har högre instämmande, samt att medelvärdet skiftar stort, bland annat i 

påståenden som ’ditt sätt att lära sig saker har förändrats’ och ’ditt sätt att resonera kring ett 

arbetsproblem har förändrats’ samt ’du har förändrat ditt språk för att beskriva professionella 

problem’. Lena, som läser sin sista termin, berättar hur hennes resonemang kring ett 

arbetsproblem har förändrats under hennes tid i påbyggnadsutbildningen: ”Jag vet vad som 

fungerar nu, förut hade jag bara ett hum, och nu vet jag att det kommer bli bättre om vi kör 

såhär. Jag har utvecklats i min arbetsroll, i mina värderingar”. 

I de påståenden där medelvärdet mellan grupperna knappt skilde sig åt går det att se ett 

samband med Lave och Wengers (1991) argument gällande legitimt perifert deltagande. 

Detta innebär att tiden under påbyggnadsutbildningen inte har en betydelse för vilken 

utsträckning de blivande speciallärarna tar hjälp av experter för att utveckla sitt lärande. 

Allra minst uttrycker de blivande speciallärarna att de tar hjälp av kursläraren när de stöter 

på ett praktikbaserat problem (en elevs utveckling), samt att de båda grupperna uttrycker att 

relationen till sina kurskamrater är viktig för deras lärande. Detta går emot det Lave och 

Wenger menar med ett legitimt perifert deltagande, detta kommer att diskuteras vidare i 

diskussionsavsnittet i föreliggande studie. 
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5.3 Lärande i relation med andra 

I följande avsnitt presenteras den faktoranalys som relaterar till de blivande speciallärarnas 

perspektiv på lärande i relation med andra. Faktoranalysen resulterade i tre faktorer (tabell 

4) som förklarade 54% av spridningen, vid utformning av dessa faktorer togs endast hänsyn 

till variabler som hade ett faktorsamband på >,49. 5  

 
Tabell 4. Redovisning har faktortypen ’lärande i relation med andra’. KMO = ,80 (N= 83) 

Faktortyp Faktor Utdrag variabler Varians förklaring 

Lärande i relation 

med andra 

Lärande med 

andra 

Samtal med dina 

kurskamrater inspirerar dig 

professionellt 

32 % 
Diskussioner med dina 

kollegor är en viktig del i 

din utbildning 

Diskussioner med dina 

lärare är en viktig del i din 

utbildning 

Lärande med 

lärare 

Du tar upp problemet med 

en kurslärare 

12% 
Möten och diskussioner 

med dina kurslärare 

Du lär dig mycket genom 

att diskutera med dina 

lärare/handledare 

Lärande med chef 

Du lär dig mycket genom 

att diskutera med din chef 

10% 

Du diskuterar nya 

kunskaper du har lärt dig 

med din chef 

Diskussioner med din chef 

är en mycket viktig del i din 

utbildning 

 54% 

 

Resultatet av tabell 4 visar att det finns flera olika grupperingar av personer som har en 

påverkan på de blivande speciallärarnas lärande. Varför det går att påstå att dessa faktorer 

har en påverkan på lärandet är för att faktorerna tar hänsyn till de blivande speciallärarnas 

sociala deltagande med andra, vilket Wenger (et al., 2002; 2008) menar är det centrala i 

lärande. Faktorerna ’lärande med lärare’ samt ’lärande med chef’ är en indikering på att Lave 

och Wengers (1991) teoretiska begrepp om legitimt perifert deltagande fortfarande har en 

avgörande roll på lärandet. Detta speglar även Johanna i sin intervju när hon får en fråga om 

relationen mellan henne och hennes chef (rektor): ”jo den fungerar bra rent professionellt 

och så, vi har väl inte samma syn alla gånger men vi kan samtala om saker och ting, i det 

stora hela fungerar det väldigt bra”. Detta trots kritik från Hodkinson och Hodkinson 

(2003), som menar att termen legitimt perifert deltagande har fått en för stor betydelse inom 

CoP. Denna oenighet visar sig även i intervjuerna, Charlotte berättar följande när hon får en 

fråga om hennes professionella relation med sin chef 

 

                                                 
5 Se bilaga 8.7 för redovisning av komponent matrix med tillhörande sambandsmått 
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Några diskussioner och dialoger om min roll som speciallärare har jag 

inte riktigt haft med henne, det pedagogiska och det där känner jag nog 

faktiskt helt ärligt att det är nog inte till henne jag skulle gå och diskutera 

de frågorna för jag upplever att det finns andra som har bättre kompetens 

än vad hon har inom det området  

 

En överblick på faktor ’lärande med andra’, som förklarar den största delen av variansen 

(32%), presenteras i diagram 1.  

 

 
Diagram 1. Redovisar de variabler som ingår i den faktor som förklarar den största delen av variansen (32%) i frågan om 

lärande i relation med andra . 

 

Diagram 1 ger en överblick över de variabler som bidrog betydande (>,49) till faktor ’lärande 

med andra’. 6 I diagrammet kan vi se att de flesta av variablerna rörde påståenden om 

kurskamrater, denna framstående lärandeaspekt kommer att analyseras och presenteras 

ytterligare i kommande avsnitt (5.3.1 Semiformellt lärande). Kategorin kurskamrater 

innehåller också de påståenden som hade störst sambandstyrka med faktor ’lärande med 

andra’. Diagram 1 visar även att kollegor och lärare har en betydande roll för de blivande 

speciallärarnas lärande. Mer specifikt visar resultatet att de blivande speciallärarna gärna 

’diskuterar nya kunskaper’ med sina kollegor, samt att de tycker att ’diskussioner med sina 

kollegor och lärare är en mycket viktig del i deras utbildning’. Att de blivande speciallärarna 

diskuterar nya kunskaper med sina kollegor visar, i likhet med resultat för lärande över tid 

(tabell 2), att de talar om hur lärande förändrar dem, och det skapar en gemenskap och en 

identitet i yrkesgruppen speciallärare (Wenger, 1998, s. 4-5). Sannas berättelse visar hur 

viktigt det är att ha en kollega att diskutera med 

 

 

                                                 
6 Se bilaga 8.7 för redovisning av komponent matrix med tillhörande sambandsmått 
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Jag trivdes inte så bra på mitt förra jobb då jag inte fick det stöd som jag 

hade hoppats på. När jag sökte jobbet så fick jag utlovat att jag skulle få 

en mentor, jag skulle få handledning, jag skulle få lära mig verksamheten 

och se hur särskoleverksamheten funkar. Jag ville skapa mig erfarenhet. 

Men jag fick inget av det.   

 

Samtidigt kan diskussionerna visa på hur ett CoP finns på arbetsplatsen, som i sin tur visar 

vilka tillvägagångssätt som är accepterade inom gruppen, samt vilka sätt att interagera som 

är gångbara. Katrin berättar hur relationen mellan henne och hennes arbetskollegor fungerar 

 
Relationen är bra men jag tror att det kan finnas en känsla av konkurrens, 

just eftersom jag kastar ut rätt mycket idéer och kanske inte riktigt jobbar 

som vi gjort innan. Jag kan känna att mina kollegor upplever konkurrens 

när jag kommer och försöker hitta på massa saker, jag kan kasta ur mig 

saker jag inte riktigt vet så mycket om, men jag säger ’kan vi prova?’ 

Medan jag upplever att de inte är så förändringsbenägna. Jag vill ventilera 

frågor och få igång en diskussion och jag känner att de vill jobba på varsitt 

håll lite ensamt innan, jag vill att vi ska jobba tillsammans, vem tar vad, 

vilka elever har vi? 

 

Johannas berättelse skiljer sig någorlunda från Katrins, men båda framhäver en av 

komponenterna som Wenger menar är nödvändigt för lärande, nämligen praktik (Wenger, 

1998, s. 4-5). ”Jag och min speciallärarkollega jobbar väldigt nära varandra. Vi försöker 

alltid rådfråga, tipsa, och hjälpa varandra. Vi har inte alltid samma syn på saker, men vi 

har väldigt bra kommunikation, det är absolut en konstruktiv relation.” Via dessa samtal 

med sina kollegor kan Johanna och Katrin upprätthålla ett gemensamt engagemang genom 

att tala om de ramverk och resurserna de har till sitt förfogande som pedagoger.  

 

Speciallärarnas diskussioner med deras lärare syftar till att ’diskussionerna är en mycket 

viktig del i deras utbildning’, det antyder att dessa diskussioner stödjer de blivande 

speciallärarna i deras meningsskapande, diskussionerna ger speciallärarna en möjlighet att 

tala om de kunskaper de samlat på sig under sin påbyggnadsutbildning, vilket i sin tur gör 

att dessa kunskaper blir meningsfulla (Wenger, 1998, s. 4-5). Elina är en av 

intervjupersonerna som talar om lärarens betydelse under påbyggnadsutbildningen  

 

Vissa lärare är superduktiga, man kan diskutera med dem, speciellt en av 

kurserna. Man kunde verkligen diskutera med lärare och ifrågasätta 

’behöver vi den här uppgiften verkligen?’ och liksom diskutera och lära 

sig. De har berättat hur de har jobbat, för många av dem jobbade som 

lärare i skolan förut och då kan man lyfta fram de här dilemmana man 

själv hade 

 

  

Resultatet i diagram 1 visar att kurskamraterna har en utmärkande roll i de blivande 

speciallärarnas lärande, dels med anledning av att de flesta variablerna som laddade på faktor 

’lärande med andra’ rörde påståenden om kurskamraterna, men även att majoriteten av dessa 

variabler hade den högsta korrelationen med samma faktor – lärande med andra. I avsnittet 

nedan kommer detta faktum att avhandlas och analyseras. 
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5.3.1 Semiformell relation 

Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för de påståenden som hade för avsikt att mäta studenternas attityd till deras 

lärande i relation med kurskamrater (i.e. semiformell relation). 

 Mean Std. dev N 

Det bästa med utbildningen i relation till ditt lärande?    

Möten och diskussioner med dina kurskamrater 3,30 ,66 89 

Relationerna till dina kurskamrater 3,14 ,73 88 

Hur ser ditt lärande ut i relation till personer omkring dig?    

Du lär dig mycket genom att diskutera med dina kurskamrater 3,31 ,60 89 

Du känner en hög grad av samhörighet med dina kurskamrater 3,09 ,78 89 

Dina kurskamrater och du delar samma professionella värderingar 3,10 ,68 89 

Du känner att det är tillåtet att göra fel bland dina kurskamrater 3,30 ,73 88 

Du har byggt upp en vänskaplig relation med flera av dina kurskamrater 3,24 ,82 88 

Samtalen med dina kurskamrater inspirerar dig professionellt 3,30 ,73 89 

Du känner dig trygg bland dina kurskamrater 3,43 ,62 88 

Diskussioner med dina kurskamrater är en mycket viktig del i din 

utbildning 
3,39 ,69 88 

Relationen du har till dina kurskamrater är mycket viktigt för ditt lärande 3,19 ,74 89 

Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med dina kurskamrater 3,22 ,72 89 

Du gör inte framsteg i en elevs utveckling, hur hanterar du 

situationen? 
   

Du diskuterar det med dina kurskamrater 2,76 ,81 89 

α ,92 
 

 

Tabell 5 innehåller alla påståenden från den kvantitativa datainsamlingen som berör 

relationen med kurskamrater. Det starka alpha-värdet (0,92) indikerar en väldigt god intern 

konsistens mellan variablerna som behandlar det sociala deltagandet mellan de blivande 

speciallärarna och deras kurskamrater. Precis som tidigare argumenterats i detta 

analysavsnitt, är socialt deltagande, enligt Wenger (et. al., 1991; 1998; 2002; 2008; 2017) 

det centrala i lärande. Detta innebär att de blivande speciallärarnas sociala deltagande 

tillsammans med kurskamraterna har en betydande roll i deras lärande. Men, som även 

argumenterats för genom Wenger et al., (2002), leder inte ett ytligt deltagande tillsammans 

med andra till ett lärande. Istället behöver individer vara aktiva deltagare i de processer som 

utgör ett socialt deltagande. Analysen av tabell 5 kommer att visa att det är just detta som de 

blivande speciallärarna åstadkommer tillsammans med sina kurskamrater.  

Resultatet i tabell 5 visar att de blivande speciallärarna åstadkommer ett lärande 

tillsammans med deras kurskamrater, dels genom det höga instämmandet på samtliga 

påståenden, men också med anledning av just det som påståendena ponerar. De blivande 

speciallärarna instämmer i hög grad med element som ingår i Communities of Practice 

(CoP), bland annat genom deras attityd på frågan ’det bästa med utbildningen i relation till 

ditt lärande?’. De blivande speciallärarna menar att relationen, möten och diskussioner med 

deras kurskamrater i hög grad är det bästa med utbildningen i relation till deras lärande. Detta 

kan även Maria berätta under hennes intervju  
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det roligaste med utbildningen är att träffa så många lärare från hela 

Sverige, mina kurskamrater helt enkelt, det är där lärandet sker. 

Utbildningen är upplagd så att det finns tid för mellansnack, ’Vad gör du? 

Hur gör du? Hur ser det ut hos dig?’   

 

Det kan då antas att de blivande speciallärarna och deras kurskamrater i dessa diskussioner 

delar med sig av likartade problem, passioner, eller bekymmer, och därmed finner de ett 

värde i deras relation. Wenger et al. (2002) menar att detta är en aspekt av lärande, då de 

genom dessa diskussioner har möjlighet att uttrycka sina behov, de kan förklara sina 

problematiska eller idylliska situationer för varandra, de agerar helt enkelt bollplank till 

varandra. Vidare går det att förstå det höga instämmandet på påståenden som avser att mäta 

emotionella aspekter som påverkar lärandet (bl. a.; du känner hög grad av samhörighet med 

dina kurskamrater; du känner att det är tillåtet att göra fel bland dina kurskamrater; du känner 

dig trygg bland dina kurskamrater) som det Wenger et al. (2002) beskriver som en informell 

knytpunkt mellan medlemmarna av en CoP. Där värdet av gemenskapen inte bara ligger i 

problemlösning, istället är gruppen värdefull för medlemmarna då de upplever att de har 

funnit jämlikar som förstår varandras perspektiv. Nina berättar vad hon och hennes 

kurskamrater hade för nytta av varandra 

 

Gruppen gav mig möjlighet att reflektera över både min personliga 

utveckling, men också min professionella utveckling. I gruppen kunde jag 

vara öppen med mina problem på jobbet, eller problem med att hinna med 

uppgifter, svårigheterna med att plugga, jobba, och ha familj samtidigt. 

Det var väldigt blandat helt enkelt 

 

Utöver det faktum att individer har utbyte av andra personer inom samma CoP, finns det en 

annan aspekt av CoP menar Wenger-Trayner och Wenger-Trayner. Denna aspekt tar hänsyn 

till det faktum att en CoP inte är isolerad från andra CoP, utan individer kan tillhöra ett antal 

CoP samtidigt (2015, s. 13), detta konkretiseras av Johanna ”Jag lär mig av både föreläsare 

och forskare som jag pratar med under påbyggnadsutbildningen, men sen är det också 

viktigt för mig att prata med mina kollegor, men också med mina kurskamrater”. Möjligtvis 

är det detta vi kan se bevis på i tabell 5, där de blivande förskollärarna gärna diskuterar nya 

kunskaper eller arbetsproblematik med sina kurskamrater, samt att de anger att de lär sig 

mycket under dessa diskussioner. Just det faktum att de blivande speciallärarna visar att de 

lär sig mycket genom att diskutera med sina kurskamrater tyder på att de blivande 

speciallärarna och deras kurskamrater ingår i ett komplext nät av flera CoP. I detta nät och i 

gränserna mellan de olika CoP:s finns professionskunskapen, och det är den som de blivande 

speciallärarna når genom att diskutera med sina kurskamrater. Jespers exempel är talande 

för hur kurskamraterna är en viktig del i de blivande speciallärarnas lärande 
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Jag kan lova dig att ibland lärde jag mig mer under rasterna än under 

själva lektionerna /…/ Man drar nytta av sina kompisar runt omkring, man 

frågar ’hur går det för dig på ditt jobb? Och hur gör du där? Vad händer 

i dina svåra situationer?’ Det här är ju kloka människor som har valt att 

gå den här utbildningen, och då ger ju dom jättebra svar och då kan man 

få råd, tips och stöttning av varandra, kurskamraterna är människor som 

tänkte nästan likadant som en själv, och då blir det lätt att lyssna på dom, 

för dom har samma förståelse av situationen. Så lyssnar man lyhört på 

dom här kloka människorna så kunde jag lära mig hur jag själv skulle göra 

i vissa situationer, och det var ju helt obetalbart! Det var ju roligt att bara 

träffa dom /…/ och det var mycket mycket viktigare än att höra om någon 

teori som nån har som tycker det ena eller det andra 

 

Kurskamraterna är därmed en viktig del i de blivande speciallärarnas lärande och 

professionsutveckling, då de bidrar med ett lärande som överbygger gränsen mellan det 

formella lärandet i utbildningen och det informella lärandet i praktiken. Relationen genererar 

kunskap som är kontextbaserad och inte generisk. Detta lärande kan kallas semiformellt 

lärande, då relationen mellan de blivande speciallärarna och deras kurskamrater är varken 

rent formell eller informell. Det semiformella lärandet skapar ett lärande som Wenger-

Trayner et al. (2015, s. 18) efterfrågar, då de menar att personer i ett CoP behöver ta vara på 

gränserna mellan olika CoP, för att utveckla sitt lärande och sin professionsutövning. 

 

6. Diskussion 
Följande avsnitt har för avsikt att sammanfatta och diskutera studiens analyser i relation till 

tidigare forskning. Diskussionen disponeras med avsnitt som behandlar tidens betydelse för 

lärandet i relation till de blivande speciallärarnas lärande i relation med andra. Vidare 

kommer diskussionen att behandla relationen mellan formellt lärande under utbildning och 

informellt lärande i praktiken. Avslutningsvis kommer studiens begränsningar i relation till 

metod och teori att diskuteras. Följt av studiens bidrag och förslag på fortsatt forskning 

utifrån studiens bidrag och begräsning. 

6.1 Lärande med andra över tid 

Denna studie är inte den första att ifrågasätta legitimt perifert deltagande. Hodkinson och 

Hodkinson (2003) menar att ett legitimt perifert deltagande inte behövs när alla deltagare är 

erfarna. Däremot visar föreliggande studie att ett legitimt perifert deltagande inte heller 

behöver användas då alla deltagare är oerfarna. Istället visar analysen av frågeställningen 

’hur redogör de blivande speciallärarna för sitt lärande i relation till olika personer omkring 

dem?’ att det finns flera olika grupper som de blivande speciallärarna använder för att 

utveckla sitt lärande. Dels visade faktoranalysen (tabell 4) att experter, i form av kurslärare 

och chefer, hade en påverkan på de blivande speciallärarnas lärande, vilket går i linje med 

vad Lave och Wenger menar är ett legitimt perifert deltagande.  
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Resultatet visade även att andra personer, som nödvändigtvis inte kan klassas som 

experter hade en påverkan på de blivande speciallärarnas lärande, däribland kollegor. Detta 

överensstämmer med det Hodkinson och Hodkinson (2005) beskriver som lärande 

möjligheter, de menar att deltagande i konversationer och diskussioner, ett intresse för vad 

andra gör, samt deltagande i gemensamma aktiviteter främjar lärande. Resultatet av 

faktortypen ’lärande i relation med andra’ kan spegla den isolering som både Lacey och 

Hodkinson och Hodkinson (1977, s. 42; 2003) menar existerar inom lärarprofessionen. 

Samtidigt visar det på det nät av CoP som de blivande speciallärarna tillhör (Wenger-Trayner 

et al., 2015, s. 13).  

Faktoranalysen för lärande över tid korrelerade högst med påståendet som behandlade det 

faktum att de blivande speciallärarna har förändrat sitt språk för att beskriva professionella 

problem. Detta tolkades i sin tur genom en av CoP aspekterna som syftar till 

kompetensbaserat deltagande – gemenskap. Vittnesmål från både Nadja och Matilda kunde 

understödja analysen, då de berättade hur de har förändrat sitt sätt att kommunicera med 

både kollegor och föräldrar. Lärande genom gemenskap och Matildas berättelse går i linje 

med vad Mulholland och O’Connor (2016) menar är fördelar med kollegialt samarbete, då 

det med denna typ av samarbete finns en möjlighet att utbyta kunskaper och resurser, större 

tillgång till kreativa tillvägagångssätt att undervisa elever med specialpedagogiska behov, 

men även olika sätt att tolka hur kursplanen ska läras ut. Mulholland och O’Connor menar 

att många lärare uppskattar detta arbetssätt, men att det inte finns tid för kollegialt arbete i 

deras arbetsschema. Möjligtvis kan Schwab et al. (2015) vara en annan möjlig förklaring till 

varför lärare inte arbetar kollegialt, då de menar att det inte lärs ut i lärarutbildningen, vilket 

i sin tur förklarar varför många inte uppfattat fördelarna med det kollegiala samarbetet.  

Statens offentliga utredning (2013:30) påpekade att det kommer att finnas en brist på 

speciallärare fram till 2030. Detta må vara en korrekt uträknad prognos, men i och med det 

faktum att det finns allt för lite forskning på vad speciallärares faktiska praktik går ut på 

(Ramberg, 2015, s. 38), kan en fråga sig om det möjligtvis kommer att upplevas som att det 

finns en brist år 2030. Ramberg menar att kollegor och andra medarbetare inte delar en 

unison bild av vad en speciallärares funktioner är på arbetsplatsen. Detta kan tyda på en 

flexibilitet inom professionen, men det ställer också högre krav på speciallärarna att 

Figur 3. Nätet av CoP som en speciallärare tillhör 
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vidmakthålla och motivera sin funktion som speciallärare, vilket Nadjas berättelse om ett 

samtal med en förälder vittnar starkt om. Nadja berättar, i likhet med resultatredovisningen 

i tabell 2 att hon har förändrat sitt sätt att beskriva professionella problem. Analysen 

poängterar att detta är en tydlig gemenskapsaspekt, där Nadja och andra speciallärare har 

förändrat sitt språk för att bättre passa in i professionen speciallärare. I resultatredovisningen 

för tabell 3 rapporterades en stor skillnad i medelvärdet gällande detta påstående, detta 

innebär att de speciallärare som är i slutet av sin påbyggnadsutbildning i större grad nyttjar 

gemenskapen i professionen. Medan de som är tidiga i sin utbildning inte har gjort det i 

samma utsträckning. En av de större skillnaderna mellan termingrupperna fanns även att 

observera i mätningen av påståendet ’du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med din 

chef’. Resultatet visade även att de både grupperna hade ett lågt instämmande med 

påståendet, detta kan möjligtvis återigen förklaras med hjälp av Rambergs argument, att det 

råder en brist på förståelse för speciallärares funktioner och praktik hos deras kollegor (2015, 

s. 38). Detta kan understrykas av Charlotte, som menar att hon inte skulle gå till sin chef 

(rektor) för att diskutera pedagogiska frågeställningar, då hon upplever att det finns andra 

om har bättre kompetens inom det området. Resultatredovisningen visade även en högre 

grad av instämmande på samtliga påståenden hos de speciallärare som är senare i sin 

påbyggnadsutbildning. Detta resultat analyserades med stöd av Wenger och Laceys (1998, 

s. 4-5; 1977, s. 14) teori om att det är nödvändigt att anpassa sitt sätt att arbeta för att ha 

möjligheten att bli involverad och investerad i den kontext som lärare befinner sig i. Detta 

betyder att speciallärare delar erfarenheter och problem med andra speciallärare, vilket 

således innebär att de skapar gemensamma intressen, problemlösningar och världsbild. 

Hodkinson och Hodkinson (2005) menar att lärare kan producera ett kollaborativt lärande 

tillsammans med kollegor, elever, lärarstudenter, eller med personer från andra avdelningar 

i skolan. Men att de är främst seniora lärare som gärna utnyttjar möjligheten att kollaborera 

med personer utanför deras arbetsplats, detta visar sig även i föreliggande studie, då 

medelvärdet för yrkeserfarenhet som lärare bland intervjupersonerna var 12år. Samt att 52% 

av personerna som svarat på enkäten anger att de arbetat som lärare i mer än 15 år. För att 

åstadkomma ett lärande tillsammans med andra menar forskare att kommunikation och 

kollaborativa aktiviteter är nödvändiga (Hodkinson & Hodkinson, 2005; McAlister, 2015, 

Fenwick, 2002; Jameson, Stadter & Poulton, 2007). Men i likhet med Wengers 

argumentation för socialt deltagande menar Kershner et al. (2013) att kommunikationen inte 

kan vara ytlig för att åstadkomma ett lärande. De menar att kommunikationen behöver 

centreras kring den nyskapade kunskapen, och att kunskapen behöver utbytas mellan 

deltagarna, vilket leder till en djupare reflektion. Lassonde and Israel (2010, i McAlister, 

2015, s. 34) menar att längre utbildningsprogram har en större påverkan på pedagogers 

professionella utveckling. Möjligtvis är det just detta, tidens påverkan på lärandet, som kan 

observeras i tabell 3. De blivande speciallärare som är i slutet på sin utbildning upplever att 

de skapat en gemenskap, och därmed utvecklat sitt lärande. En av orsakerna till detta kan 

vara att de speciallärare som är tidiga i sin påbyggnadsutbildning inte ännu arbetar som 

speciallärare, medan majoriteten av de som är sena i sin utbildning har en tjänst som 

speciallärare.   

I analysen för de blivande speciallärarnas lärande över tid gjordes antagandet att 

mätningen gick emot det Lave och Wenger (1991) menar är en av aspekterna för lärande, 
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nämligen att de blivande speciallärarna inte använde sig av ett legitimt perifert deltagande 

tillsammans med sin kurslärare, som kan anses vara expert på utvecklingsproblematik hos 

elever. Istället visade mätningen att både blivande speciallärare som är i ett tidigt skede av 

sin påbyggnadsutbildning, samt de som är i slutet på sin påbyggnadsutbildning tar upp 

problemet med sin chef. I denna diskussion har det redan tagits upp att de blivande 

speciallärarna, oavsett termin, inte diskuterar nya kunskaper med sin chef. En möjlig 

förklaring till det höga instämmandet av båda grupperingarna i förhållande till påstående 

’jag tar upp problemet med min chef’ är att speciallärare behöver meddela sin chef om 

problematik med elever, så att rätt resurser kan sättas in. Vidare, i relation till Lave och 

Wengers (1991) begrepp om legitimt perifert deltagande, visar mätningen i tabell 3, med en 

liten skillnad i medelvärde och med en hög grad av instämmande med påståendet, att 

’relationen till dina kurskamrater är mycket viktigt för ditt lärande’. Med anledning av detta 

resultat kan föreliggande studie ifrågasatta Lave och Wengers teoretiska begrepp ’legitimt 

perifert deltagande’. 

 

6.1.1 Semiformellt lärande 

De flesta av de påståenden som hade ett gott samband med faktorn ’lärande med andra’ 

behandlade de blivande speciallärarnas interaktion med deras kurskamrater. Det var även 

denna faktor som förklarade den största delen av variationen i faktortypen ’lärande i relation 

med andra’. Tabell 5 kunde visa att de blivande speciallärarna i hög grad, och på många sätt, 

använder sina kurskamrater för att utveckla sitt lärande. Kershner et al. (2013) menar att 

sensomotoriska-, motivations-, emotionella-, kognitiva-, och sociala aspekter har en 

avgörande del i lärares lärandeutveckling. Dessa aspekter visar sig vara något som de 

blivande speciallärarna delar med sina kurskamrater, då de instämmer med påståenden som 

exempelvis ’du känner dig trygg med dina kurskamrater’, ’du känner att det är tillåtet att 

göra fel bland dina kurskamrater’ (se tabell 5 för fler resultat).  

McAlister (2015) påpekar att lärargrupper, som hen klassificerar som CoP, kan bryta den 

isolering som lärarprofessionen ofta står inför. Detta då de inom dessa grupper kan bygga 

ett förtroende för varandra och även få ett högre engagemang för sitt arbete. Att vara pedagog 

innebär att förhålla sig till ramverk, uppgifter, samt situationer som endast pedagoger ska 

förhålla sig till, detta gör att pedagogerna delar gemensamma intressen och erfarenheter 

(Lacey, 1977, s. 14). Möjligtvis är det detta många av de diskussioner som de blivande 

speciallärarna gärna diskuterar med sina kurskamrater. Men i dessa diskussioner sker även 

någonting annat, nämligen att de blivande speciallärarna, tillsammans med sina 

kurskamrater, konstruerar sin identitet i gruppen, men de hjälper även till att forma i 

gruppens identitet (Barab & Duffy, 2012, s. 37).  

Den semiformella relationen (Dahlberg Larsson och Zettergreen, 2016) motiverades med 

anledning av att den förklarade resultat som Bertell och Ellströms teorier inte kunde (2013; 

1996). Närmare bestämt kunde den semiformella relationen förklara att respondenterna 

diskuterade ny kunskap med sina kurskamrater, en relation som varken är rent formell eller 

informell, då kurskamraterna även undergår en vidareutbildning, och på så sätt både agerar 

formellt och informellt i relation till de blivande speciallärarna. Föreliggande studie har 
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bland annat haft för avsikt att undersöka om den semiformella relationen föregår ett 

semiformellt lärande. Analysen samt diskussionen av denna forskningsfråga kan visa att de 

blivande speciallärarna använder den semiformella relationen för att utveckla sitt lärande 

och därmed föregår en semiformell relation ett semiformellt lärande. Närmare beskrivet 

använder de blivande speciallärarna det semiformella lärandet för att överbygga gränserna 

som finns mellan de CoP som finns i arbetet, och de dom finns i utbildningen. Något som 

även Wenger-Trayner menar behövs för att utveckla professionella, och som i sin tur 

genererar reflektion. Istället för att överbygga dessa gränser med generisk kunskap, som inte 

är anpassad för deras specifika praktik (2015, s. 18), se figur 4 nedan.  Med detta kan  

föreliggande studie väcka frågor så som:  Lika viktigt som vad du lär dig, är med vem du lär 

dig?
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Figur 4. Förenklad modell över hur semiformellt lärande överbygger gränser mellan olika Communities of practice 
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6.2 Relationen mellan formellt lärande i utbildning & informellt 
lärande i praktiken 

Resultatet som härrör lärande i spänningsfältet mellan formellt och informellt lärande visade 

att de blivande speciallärarna instämmer i hög grad med att både formellt och informellt 

lärande utvecklar deras lärande under påbyggnadsutbildningen. De blivande speciallärarna 

redogör att deras lärande utvecklas när de kan förankra sin teorikunskap i sin praktik, detta 

resultat kan möjligtvis förstås genom Hodkinson och Hodkinson (2005) argumentation då 

de menar att den litteratur som beskriver pedagogers lärande inte tar hänsyn till 

pedagogernas arbetspraxis. Det är då nödvändigt för de blivande speciallärarna att själva 

förankra sin teoretiska kunskap i sin praktik, då detta inte sker i den utsträckning som behövs 

i den litteratur de läser under påbyggnadsutbildningen. Detta resonemang kan också 

observeras i Camillas berättelse om hur hon hanterar teoretisk kunskap i sin praktiska 

kontext, där hon frågar sig ’vad hon tycker om inkludering egentligen?’  

Resultatredovisningen visar även att de blivande speciallärarnas upplever att deras 

praktiska erfarenheter är viktiga och tas på allvar i deras arbete. Detta är ett högst informellt 

fenomen, och en möjlig förklaring till detta resultat kan gå att finna i Lacey samt Hodkinson 

och Hodkinsons (1977, s. 42; 2003) resonemang. Forskarna (ibid) menar att lärare är 

isolerade, dels från varandra men även från andra intressenter, samt att det saknas formella 

strukturer för lärandeutveckling i deras arbete. Detta gör att lärare samtalar med varandra i 

personalrummet, i brist på andra strukturerade utvecklingsmöjligheter. Detta kan vara en av 

anledningarna till det höga instämmandet där de blivande speciallärarna menar att deras 

praktiska erfarenheter är viktiga och tar på allvar i deras arbete.  

Analysen kunde visa att spänningsfältet mellan formellt- och informellt lärande gav de 

blivande speciallärarna en möjlighet att tala om sin föränderliga förmåga, vilket i sin tur 

resulterade i ett meningsskapande. Detta är en av de centrala aspekterna i lärande enligt 

Communities of Practice (CoP) (Wenger, 1998). För att stärka detta meningsskapande, och 

därmed förbättra förutsättningarna för lärande, kan en få inspiration från Griffiths och Guiles 

samt Sockolingam et al. (2003; 2017). De menar att den formella och informella arenan 

behöver interageras när individer väljer att vidareutbilda sig. Denna integrering ska leda till 

att de olika arenorna kan samarbeta, organisera och komma överens om vilka förutsättningar 

som är de bästa, med målet att utveckla lärandet hos de som studerar.



 

38 

6.3 Bidrag 

Föreliggande studie har visat att det kan vara lika viktigt vem en lär sig med, som vad en lär 

sig. Studien har lyft blicken från det normativa sättet att studera lärande i spänningsfältet 

mellan formellt utbildning och informellt lärande i praktiken, och på så vis visat ett annat 

sätt att utforska lärandet inom den utbildningspolitiska diskurs som finns inom EU, det 

livslånga lärandet.  

Studien har visat sig både gå emot, men även gå i linje med tidigare forskning. Där ett av 

bidragen visade att ett legitimt perifert deltagande inte behöver vara en nödvändighet för 

lärande, trots att alla individer i ett CoP är oerfarna. Detta går emot Lave och Wengers (1991) 

argument, som menar att ett legitimt perifert deltagande både stimulerar den oerfarens 

lärande, samt att det medför en livscykel genom de oerfarna individernas väg mot att bli 

seniora deltagare.  

Vidare kunde resultat och analysavsnittet pröva den teoretiska termen semiformell 

relation, samt visa att relationen föregår ett semiformellt lärande. Detta genom att analysera 

kurskamraternas betydelse för de blivande speciallärarnas lärande. Detta bidrag har för 

avsikt att visa betydelsen av kontexten och de sociala aspekterna därtill, när individer väljer 

att vidareutbilda sig. Bidragen är på så sätt av betydelse både för arbetsgivare, vars 

medarbetare väljer att studera, samt utbildningsansvariga som organiserar formella 

utbildningsmöjligheter.  

6.4 Begränsningar 

Dels agerar denna studie endast som en simulerad longitudinell studie, och är då endast ett 

nedslag i en pågående påbyggnadsutbildning. Föreliggande studies begränsningar har ett 

samband med den kvantitativa datainsamlingen. Resultatanalyserna hade haft till fördel om 

enkäten hade utformats med frågan om respondenterna vid svarstillfället hade en anställning 

som speciallärare, eller om de hade arbetsuppgifter i likhet med speciallärare. En annan 

begränsning i förhållande till metod vad att frågan om terminer inte var formulerad på rätt 

sätt, då det hade behövs en större skala för att få en mer detaljerad bild av vilken termin som 

de blivande speciallärarna läste under svarstillfället.   

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

De förslag som kan lämnas för fortsatt forskning är att det skulle vara intressant att vidare 

pröva det semiformella lärandet, möjligtvis för att se om de existerar i andra spänningsfält. 

Vare sig det är mellan formellt- och informellt lärande, eller om dessa typer av överbyggande 

relationer kan finnas i andra arenor, möjligtvis inom större organisationer med avdelningar 

långt ifrån varandra, men som ändå är beroende av varandras utveckling.   
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Bilagor 

 

8.1 Missivbrev 
Hej xx, 

  

Jag kontaktar dig då du tidigare har haft kontakt med xx och visat intresse för att möjligtvis 

bli intervjuad av mig.  

  

Är detta fortfarande intressant för dig, och kan du tänka dig att bli intervjuad någon gång 

under veckan (helg funkar också för mig)? 

Intervjun kommer ta ca. 1 timme, och görs på telefon. Materialet kommer att anonymiseras 

och kan komma att användas i studier inom detta forskningsprojekt. Men främst kommer 

det att ligga till grund för min pågående masteruppsats som handlar om speciallärares 

lärande under vidareutbildning.  

  

Vänliga hälsningar 

Johanna Dahlberg Larsson 
 

 

8.2 Missivbrev  

Vi, Gabriella Höstfält och Wieland Wermke bjuder in dig till att medverka i en studie om 

ditt lärande under speciallärarutbildningen: 

https://link.webropolsurveys.com/S/BC5E86EE07AC014 

Vi ber dig svara på frågorna i länken ovan och tackar för ditt deltagande. Svaren är mycket 

värdefulla för oss och kommer att göra det möjligt för oss att närmare studera lärande 

under påbyggnadsutbildning. 

Det bör ta cirka 10 minuter att svara på frågorna och resultatet av ditt enkätsvar kommer 

att ligga till grund för framtida intervjuer. 

Enkäten är anonym, dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och du kan när som 

helst välja att avbryta enkäten, eller välja att inte svara på vissa frågor. Svaren kommer 

endast att användas i detta arbete samt i relaterade forskningsprojekt. 

Studien genomförs av docent Wieland Wermke, Stockholms Universitet, 

Specialpedagogiska institutionen; FD Gabriella Höstfält, Stockholms Universitet, 

Specialpedagogiska institutionen, samt Johanna Dahlberg Larsson, Masterstudent i 

pedagogiskt ledarskap vid Uppsala Universitet. 

Stort tack hälsar forskningsgruppen gm 

Gabriella Höstfält 

  

https://link.webropolsurveys.com/S/BC5E86EE07AC014F


 

 

8.3 Påminnelse 

Hej igen och ett stort tack till dig som har besvarat enkäten!  

Till dig som ännu inte svarat, så bifogar jag länken till enkäten 

här https://link.webropolsurveys.com/S/BC5E86EE07AC014 

Ditt svar är mycket värdefullt! 

Stort tack för din medverkan och trevlig helg hälsar forskningsgruppen gm 

Gabriella Höstfält 

 

8.4 Enkät 

 

Speciallärares och specialpedagogers lärande i spänningsfältet mellan 

formellutbildning och informellt lärande i praktiken 

Globaliseringen påverkar såväl individers som verksamheters konkurrenskraft samtidigt 

som både akademi och arbetsmarknad ligger bakom flertalet satsningar för att stödja 

efterfrågan på kompetens. Det livslånga lärandet har visat sig bli allt viktigare på både 

individ- och samhällsnivå och idag förväntas individer återvända till formell utbildning 

under hela sin karriär. Flera varianter av formella lärandeformer har idag utformats för att 

motsvara denna samhälleliga efterfrågan och akademiska påbyggnadsutbildningar som 

speciallärarutbildningen är exempel på en sådan lärandeform. 

Föreliggande enkät planeras ligga till grund för en studie med avsikt att studera lärande under 

en påbyggnadsutbildning, dvs en lång utbildningsinsats. Studien genomförs av docent 

Wieland Wermke, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet, FD 

Gabriella Höstfält, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet och 

Johanna Dahlberg Larsson, masterstudent i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala Universitet. 

 

Enkäten har arbetats fram med stöd av aktuell forskning inom lärande i formell utbildning 

och informellt lärande i praktiken. 

Resultatet kommer att ligga till grund för framtida intervjuer som senare kommer att 

analyseras och presenteras i en masteruppsats. Syftet med studien är att förstå, och 

förhoppningsvis bidra till, pedagogisk forskning, och i förlängningen utveckla 

förutsättningar för lärande under påbyggnads- och vidareutbildning. 

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Dina svar är mycket värdefulla för att kunna 

utvecklakunskap om lärande under vidareutbildning. Enkäten är anonym och dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Du kan när som helst välja att avbryta enkäten, eller 

välja att inte svara på vissa frågor. Svaren på enkäten kommer endast att användas i detta 

arbete samt i relaterade forskningsprojekt. 

Har du frågor eller synpunkter på enkäten är du välkommen att höra av dig till mig. 

 

Tack för din hjälp! 

Johanna Dahlberg Larsson 

johannadahlberglarsson@gmail.com 

Gabriella Höstfält 

Wieland Wermke 

https://link.webropolsurveys.com/S/BC5E86EE07AC014F


 

 

 

Alla frågor med samma skala: 

Stämmer inte alls 

Stämmer lite 

Stämmer ganska mycket 

Stämmer helt och hållet 

 

1. Din utbildning pågår över en längre tid. Hur har ditt lärande förändrats hittills? 
Under utbildningen har ditt arbetssätt på jobbet förändrats 

Under utbildningen har ditt sätt att lära dig saker förändrats 

Under utbildningen har ditt sätt att resonera kring ett arbetsproblem förändrats 

Under utbildningen har du förändrat ditt språk för att beskriva professionella 

problem 

Under utbildningen har din roll i diskussioner i yrkesgruppen förändrats 

Under utbildningen har du blivit mer kritisk till praktiska lösningar i ditt arbete 

Under utbildningen har du blivit mer kritisk mot den teoretiska kunskapen du lärt mig 

 

2. Vad tycker du har varit det bästa med specialpedagog/speciallärarutbildningen i 

relation till ditt lärande? 

Möten och diskussioner med dina kurskamrater 

Relationerna till dina kurskamrater 

Möten och diskussioner med dina lärare 

Möjligheten att byta miljö 

Möjligheten att lära dig nya teorier (Eller möjligheten att fördjupa din redan existerande 

teorikunskap) 

Möjligheten att få lära dig nya metoder (Eller möjligheten att fördjupa de metoder 

du redan använder i arbetet) 

Möjligheten att förankra din praktik i din teorikunskap 

Möjligheten att förankra din teorikunskap i din praktik 

 

3. Hur ser du på relationen mellan de kursuppgifter du får under utbildningen och de 

problem som kan uppstå under arbetet? 

Kursuppgifter hjälper dig att reflektera över problem som kan uppstå under en arbetsdag 

Inför en kursuppgift använder du ofta dina erfarenheter från arbetet 

 

4. Lärande är också ett relationellt fenomen. Vi är intresserade av hur du bedömer 

att ditt lärande ser ut i relation till olika personer runt omkring dig? 

 

Du lär dig mycket genom att diskutera med dina kurskamrater 

Du lär dig mycket genom att diskutera med dina lärare/handledare 

Du lär dig mycket genom att diskutera med dina kollegor 

Du känner en hög grad av samhörighet med dina kurskamrater 

Dina kurskamrater och du delar samma professionella värderingar 

Du känner att det är tillåtet att göra fel bland dina kurskamrater 

Du har byggt upp en vänskaplig relation med flera av dina kurskamrater 

Samtalen med dina kurskamrater inspirerar dig professionellt 

Du känner dig trygg bland dina kurskamrater 

 

Du lär dig mycket genom att diskutera med din chef 

Du upplever att dina praktiska erfarenheter är viktiga och tas på allvar i utbildningen 



 

 

Du upplever att dina praktiska erfarenheter är viktiga och tas på allvar i ditt arbete 

Diskussioner med dina kurskamrater är en mycket viktig del i din utbildning 

Relationen du har till dina kurskamrater är mycket viktigt för ditt lärande 

Diskussioner med dina kollegor är en mycket viktig del i din utbildning 

Diskussioner med dina lärare är en mycket viktig del i din utbildning 

Diskussioner med din chef är en mycket viktig del i din utbildning 

Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med dina kurskamrater 

Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med dina kollegor 

Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med dina lärare/handledare 

Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med din chef 

 

5. Du upplever att du inte gör framsteg i en elevs utveckling, hur hanterar du 

situationen? 
Du söker efter svar i kurslitteraturen 
 
Du diskuterar det med mina kurskamrater 
 
Du diskuterar det med mina kollegor 
 
Du tar upp problemet på ett formellt möte (elevvårdsgruppen, arbetslaget) 

Du tar upp problemet på ett seminarium 
 
Du tar upp problemet med min kurslärare 
 
Du tar upp problemet med min chef 
 
 
 
6. Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare/förskollärare? 
 
0-4 år 5-9 år 10-14 år >15 år 
 
 
7. Vilken termin är du i din utbildning? 
 
1 2 3 4 
 
 
8. Är du?  
 
Speciallärare Specialpedagog  
 
9. Om du är Speciallärare, vad är din inriktning? 
 
Matematikutveckling 

 

Språk, skriv och läsutveckling 

 

Utvecklingsstörning 

 

Dövhet eller hörselskada 

Specialisering mot synskada 

 

  



 

 

8.5 Intervjuguide 
 

- Vilken är din lärarexamen? Förskola, grundskola, ämneslärare? Vilken termin läser 

du just nu? 

- Varför valde du att gå denna utbildning? 

- Trivs du bra på ditt jobb? Vad tycker du mer/mindre om med…  

o Med dina kollegor? 

o Arbetsuppgifter? 

o Din chef/arbetsledare 

- Trivs du med din utbildning? 

o Med dina klasskamrater? 

o Uppgifter? 

o Lärare?  

- Hur många speciallärare finns det på din arbetsplats? Vad har du för relation till dom? 

(trygghet rankas högt i enkäten)  

- Det finns vissa forskare som menar att ’noviser’ gärna lär sig av experter (pratar 

med/ställer frågor/problematiserar/löser uppgifter med), hur ställer du dig till det 

påståendet?  

o Har du någon gång haft en sån professionell relation? 

- Har ditt sätt att arbeta förändrats under utbildningen, i så fall hur?  

o T. ex. löser du situationer på andra sätt jämfört med innan utbildningen?  

o Har ditt sätt att se på barnen förändrats?  

o Hur har din förståelse för särskilt stöd och handikapp förändrats? 

- Har ditt sätt att studera förändrats under utbildningen, i så fall hur?  

o T.ex. hur du söker kunskap? 

o Hur du värderar kunskap? 

- I vilken utsträckning pratar du med dina kurskamrater om dina 

arbetsuppgifter/problem/rutiner? Varför? 

o På vilket sätt skulle du säga att samtal med dina kurskamrater stimulerar dig 

professionellt? 

- I vilken utsträckning pratar du med dina kollegor om ditt 

skolarbete/uppgifter/problem? Varför 

- Har din relation till dina arbetskamrater förändrats under utbildningen, i så fall hur? 

- Har din relation till dina kurskamrater förändrats under utbildningen, i så fall hur? 



 

 

- Har din relation till din chef/arbetsledare ändrats under utbildningen, i så fall hur? 

- Hur omsätter du dina teoretiska kunskaper till din professionella utövning? 

- Använder du dina praktiska erfarenheter under utbildningen, i så fall hur och varför? 

- Umgås du med någon av dina arbetskamrater/kollegor utanför jobb/skola? 

- När du upplever att du inte gör framsteg gällande en elevs utveckling, pratar du med 

någon om det?  

o I så fall vem och varför? 

o Kan du komma ihåg någon specifik situation när detta har skett, hur löste 

du/ni det? 

o Varför valde du/ni den lösningen? 

- Jämfört med andra professioner har speciallärare haft ett lågt instämmande på frågan 

’vad har varit det bästa med utbildningen i relation till ditt lärande?’ ’möjligheten att 

lära mig nya metoder’. Varför tror du att det är så? 

- Kommer du fortsätta på din arbetsplats efter avslutad utbildning? 

 

8.6 Formellt-, och informellt lärande 

 
Det bästa med utbildningen i relation till ditt lärande?   

Möjligheten att få lära dig nya metoder (Eller möjligheten att 

fördjupa de metoder du redan använder i arbetet) 
2,94 ,80 

Möjligheten att förankra din praktik i din teorikunskap 2,99 ,81 

Hur ser ditt lärande ut i relation till personer omkring dig?   

Du upplever att dina praktiska erfarenheter är viktiga och tas på allvar 

i utbildningen 
2,74 ,80 

Hur ser du på relationen mellan de kursuppgifter du får under 

utbildningen och de problem som kan uppstå under arbetet? 

  

Kursuppgifter hjälper dig att reflektera över problem som kan uppstå 

under en arbetsdag 
2,67 ,70 

Inför en kursuppgift använder du ofta dina erfarenheter från arbetet 2,92 ,76 

Du upplever att du inte gör framsteg i en elevs utveckling, hur 

hanterar du situationen? 

  

Du söker efter svar i kurslitteraturen   

Hur har ditt lärande förändrats under utbildningen? 2,38 ,73 

Under utbildningen har du blivit mer kritisk mot den teoretiska 

kunskapen du lärt dig 
2,80 ,81 

 

  



 

 

8.7 Komponentmatrix 

 
 Andra Lärare Chef 

1 Samtalen med dina kurskamrater inspirerar dig 

professionellt 

0,807 0,060 -0,285 

2 Du känner en hög grad av samhörighet med dina 

kurskamrater  

0,767 -0,215 -0,188 

3 Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med dina 

kurskamrater 

0,736 0,282 -0,152 

4 Diskussioner med dina kurskamrater är en mycket viktig 

del i din utbildning 

0,732 0,026 -0,223 

5 Relationen du har till dina kurskamrater är mycket viktigt 

för ditt lärande 

0,722 -0,101 -0,210 

6 Du lär dig mycket  genom att diskutera med dina 

kurskamrater 

0,686 0,005 -0,270 

7 Relationerna till dina kurskamrater 0,685 -0,048 -0,248 

8 Du känner att det är tillåtet att göra fel bland dina 

kurskamrater 

0,664 -0,149 -0,210 

9 Du har byggt upp en vänskaplig relation med flera av dina 

kurskamrater 

0,664 -0,108 -0,187 

10 Du känner dig trygg bland dina kurskamrater 0,613 -0,081 -0,259 

11 Möten och diskussioner med dina kurskamrater 0,606 -0,053 -0,388 

12 Du diskuterar det med dina kurskamrater 0,588 0,309 -0,161 

13 Dina kurskamrater och du delar samma professionella 

värderingar 

0,560 -0,383 -0,281 

14 Du diskuterar det med dina kollegor 0,539 -0,441 0,096 

15 Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med dina 

kollegor 

0,515 -0,297 0,420 

16 Diskussioner med dina kollegor är en mycket viktig del i 

din utbildning 

0,515 -0,146 0,374 

17 Diskussioner med dina lärare är en mycket viktig del i din 

utbildning 

0,603 0,479 0,141 

18 Du lär dig mycket genom att diskutera med dina 

lärare/handledare 

0,491 0,571 0,194 

19 Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med dina 

lärare/handledare 

0,490 0,452 0,398 

20 Du diskuterar nya kunskaper du har lärt dig med din chef 0,452 -0,249 0,646 

21 Möten och diskussioner med dina lärare 0,445 0,597 0,054 

22 Du lär dig mycket genom att diskutera med dina kollegor 0,419 0,005 0,234 

23 Du lär dig mycket genom att diskutera med din chef 0,417 -0,219 0,724 

24 Diskussioner med din chef är en mycket viktig del i din 

utbildning 

0,387 -0,150 0,614 

25 Du tar upp problemet på ett formellt möte 

(elevvårdsgruppen, arbetslaget)  

0,355 -0,551 0,213 

26 Du tar upp problemet på ett seminarium 0,295 0,477 0,281 

27 Du tar upp problemet med din chef 0,243 -0,596 0,211 

28 Du tar upp problemet med din kurslärare 0,215 0,674 0,287 

 


