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Sammanfattning  

Studiens syfte är att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på 
lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. För 
detta syfte ska barnskötare som utbildar sig till förskollärare och blivande psykoterapeuter 
undersökas. De fyra forskningsfrågorna är följande; (1) Hur värderar och upplever 
barnskötare och blivande psykoterapeuter relationen mellan formell utbildning och informellt 
lärande i praktiken? (2) Hur värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter 
att deras lärande förändrats över tid? (3) Hur värderar barnskötare och blivande 
psykoterapeuter sitt lärande i relation till olika personer omkring dem? (4) Vilka skillnader 
och gemensamma drag finns det mellan barnskötare och blivande psykoterapeuter? Studiens 
empiriska insamling grundas på en enkätundersökning och urvalet omfattar totalt 11 
barnskötare från Stockholms universitet och 43 blivande psykoterapeuter vid Stockholms 
universitet samt Uppsala universitet. Studien analyseras genom Ellströms teori om kognitivt- 
och kontextuellt perspektiv på lärande, anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande samt 
Bertells teori om lärande på första- och andrahands arenan. Studieprocessen visar att det finns 
mycket lite tidigare forskning angående de undersökta professionerna och deras lärande under 
vidareutbildning, därför är studien ett viktigt bidrag till kunskapsfältet. Den data som agerar 
grund för analyserna i studien är insamlade genom en webbenkät. Mätningarna utförs via 
programvaran PSPP. Ur studiens resultat framgår det att de två professionerna var likartade i 
sin inställning som behandlade relationen mellan formell utbildning och informellt lärande i 
praktiken. Det går även att utläsa att respondenternas inställning indikerar på att de nu närmar 
sig eller befinner sig i det utvecklingsinriktat lärande, vilket har behandlats i förändring av 
lärande över tid. Samt att studiens resultat indikerar på att respondenternas lärande i relation 
med andra varierar beroende på profession och relation. Den största skillnaden mellan 
professionerna i studien visar sig när de ska värdera i vilken utsträckning de diskuterar nya 
kunskaper de lärt sig med sin chef. Gemensamma drag går att se i att de gärna diskuterar nya 
kunskaper de lärt sig med sina kurskamrater. Studien resulterar i slutsatser med hänsyn till 
semiformella relationer. Där kurskamraternas roll i respondenternas lärande ifrågasätt och 
visas i ett annan dimension. Detta med hjälp av en relativt ny teoretisk utgångpunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: barnskötare, psykoterapeut, vidareutbildning, formell utbildning och informellt 
lärande 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the nurse and intended psychotherapists perspective 
on learning in the field between formal learning and informal learning in practice. For this 
purpose, the nurses that educate further to preschool teachers and intended psychotherapists is 
examined. The four research questions are as follows; (1) How does the nurses and the 
intended psychotherapists valuate and experience the relation between formal education and 
informal learning in practice? (2) How does the nurses and the prospective psychotherapists 
valuate and experience that their learning changes over time? (3) How does the nurses and the 
prospective psychotherapists valuate their learning in relation to different persons around 
them? What differences and common attribute is there between a nurse and a prospective 
psychotherapist? The empirical collection of the study is based on a survey and the selection 
covers in total 11 nurses from Stockholm university and 43 intended psychotherapists at 
Stockholm university and Uppsala university. The study is analyzed through Ellströms theory 
about cognitive- and contextual perspective on learning, adaptions- and development-minded 
learning and Bertells theory about learning at the first- and secondhand arena. The study 
process shows that there are less research made earlier about the investigated professions and 
their learning during further education, therefore the study is an important contribution to the 
field of knowledge. The data that the analyzes is founded on in the study is gathered through a 
web survey. Measures are executed through the software PSPP. It is clear that from the result 
of the study that the two professions where similar in its positions that treated the relations 
between formal education and informal learning in practice. It is also possible to interpret that 
the attitude of the respondents indicates that they are approaching or found themselves in the 
development-minded learning, which have been addressed in the change of learning over 
time. Furthermore the result of the study indicates that the respondents learning in relation to 
others varieties depending on profession and relation. The biggest difference between 
professions in the study shows when they are to assess in what extent they discuss new 
knowledge they have learned with their manager. Common features to be seen is that they 
willingly discuss the new knowledge they learned with their classmates. The study leads to 
conclusions in respect to semiformal relations. Where the classmates role in the respondents 
learning is questioned and shown in a another dimension. This with the help of a relative new 
theoretically point of view.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: nurse, psychotherapist, further education, formal education and informal learning 
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Förord 
 
Ett stort tack vill vi rikta till studiens respondenter som tog sig tid att medverka i vår 
enkätundersökning. Det är ni som har gjort denna studie möjlig att genomföra. Vi vill även 
tacka vår handledare Wieland Wermke för hans kompetenta handledning under hela 
processen. Han har med konstruktiv feedback gett oss vägledning för att hela tiden hamna på 
rätt bana igen.  
 
Denna uppsats är ett gemensamt arbete mellan oss två uppsatsförfattare. Samtliga avsnitt och 
och alla delar i processen har vi genomfört tillsammans. Vi vill i och med detta tacka varandra 
för ett gediget samarbete som resulterat i ett examensarbete som vi är väldigt stolta över.  
 
 
 
 
 
Uppsala, 4 januari 2016  
 
Johanna Dahlberg Larsson  
Vanessa Zettergreen  
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1. Introduktion  

Professioner definieras ofta som en kunskapsgrundad yrkeskategori, som brukar bygga på en 
längre period av utbildning, relaterad till autonomi i sin yrkesutövning, en viss status, samt att 
vara medlem i en organiserad grupp. I nyare professionsforskning ses professionella idag som 
strukturella och yrkesmässiga institutioner som ska hantera osäkerhet och risker i vårt 
samhälle. Med Evett’s (2003) ord. 
 

Professionals are extensively engaged in dealing with risk, with risk 
assessment and, through the use of expert knowledge, enabling customers 
and clients to deal with uncertainty. To paraphrase and adapt a list in Olgiati 
et al. (1988), professions are involved in birth, survival, physical and 
emotional health, dispute resolution and law-based social order, finance and 
credit information, educational attainment and socialization, physical 
constructs and the built environment, military engagement, peace-keeping 
and security, entertainment and leisure, religion and our negotiations with the 
next world. (Evetts, 2003, s. 397) 

 
I relation till risk och osäkerhetshantering, spelar även kognitiva aspekter in. Professionella 
förväntas att snabbt och kompetent lösa problem som dyker upp i deras fält. De förväntas vara 
experter. Experter definieras även genom erfarenheter, dvs. av tidigare upplevda problem 
samt lämpliga och rimliga lösningar. Lösningsstrukturer är då oftast inte teknologiserade 
processer utan starkt situerade tillfälliga och då passande lösningar. En expert skiljer sig då 
från en novis genom att ha mer erfarenheter samt en mer utvecklat förmåga att fort relatera 
upplevda problem till lösningar. Sådana erfarenheter fås ofta på ett implicit sätt genom 
socialisering i ett yrke, genom learning by doing och observation av kollegor (Abott 1988). 
 
Professionella behöver lära sig under hela sitt yrkesliv. För att kunna värdera erfarenheter som 
rimliga behövs det ett reflekterat perspektiv som bygger på explicita kunskaper. Frågan 
handlar då om hur professionellas lärande sker i formella och informella sammanhang samt 
hur dessa två lärandearenor relaterar till varandra. Här väcks frågor om huruvida formell 
utbildning stimulerar informellt lärande och vice versa. Frågan som då blir aktuell är huruvida 
vissa saker som redan görs i praktiken och där utbildningen kan sätta ord på det man redan 
gör och kan, vilket i sin tur kan skapa möjligheter till reflektion. Eller lär man sig nya saker? 
Båda alternativen har en inverkan på det informella och formella lärandet. Sådana frågor är 
viktiga för att kunna undersöka hur professionella experter kan stödjas på ett bra sätt i sin 
yrkesutveckling. Med andra ord bör man inte undersöka det formella och informella lärandet 
separat, utan hur de istället interagerar, och detta under längre perioder.  
 
För att undersöka detta behöver vi studera olika professionella gruppers lärande i situationer 
där informellt lärande och formell utbildning sker parallellt. En lång utbildning där relationer 
skapas där nya lärdomar måste provas i praktiken och där man kan anta att förutfattade 
meningar utmanas över tid är i synnerhet intressant för att undersöka våra frågor. De individer 
som utbildar sig till psykoterapeuter och barnskötare som utbildar sig till förskollärare utgör i 
detta sammanhang ett intressant exempel. Båda grupperna befinner sig i en situation där de 
redan är yrkesverksamma samt vidareutbildar sig under en längre tid medan de arbetar. Dessa 
grupper träffar under en lång period på kursare och kurslärare, de integrerar sina praktiska 
uppgifter med sina teoretiska. De till och med utvecklar nya identiteter. Skillnaden mellan 
dessa grupper är att barnskötare arbetar i arbetslag, medan blivande psykoterapeuter oftast 
arbetar ensam med sina klienter, en aspekt man kan anta har en påverkan på lärandet. Vidare 
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skiljer sig båda grupperna i sin förutbildning. I motsats till barnskötare har blivande 
psykoterapeuter gått en akademisk utbildning.   
 
1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters 
perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i 
praktiken. För detta syfte ska barnskötare som utbildar sig till förskollärare och blivande 
psykoterapeuter undersökas. 
 
1.2 Forskningsfrågor 

1. Hur värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter relationen mellan 
formell utbildning och informellt lärande i praktiken? 

2. Hur värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter att deras lärande 
förändrats över tid? 

3. Hur värderar barnskötare och blivande psykoterapeuter sitt lärande i relation till olika 
personer omkring dem?  

4. Vilka skillnader och gemensamma drag finns det mellan barnskötare och blivande 
psykoterapeuter? 

 
Syftet med studien har en klar inriktning mot pedagogik med inriktning mot vuxna och 
arbetsliv, då studien har för avsikt att undersöka vuxnas lärande i spänningsfältet mellan 
formell utbildning och informellt lärande i praktiken. Det är tydligt att de teoretiska 
utgångspunkterna fokuserar på vuxnas lärande och går därför inom ramen för ämnet 
pedagogik.  

2. Bakgrund  
För individer med en gymnasial barnskötarexamen och med erfarenhet inom området finns 
det fyra (4) vidareutbildningar i Sverige att välja mellan. Individer som är intresserade att 
vidareutbilda sig till psykoterapeuter har att välja mellan sex (6) utbildningar. Resultatet av 
denna studie samt det kommande forskningsprojektets slutsatser är alltså av intresse för en 
stor andel av individer under vidareutbildning samt de som ansvarar för dessa utbildningar. 
 
Då det förekommer en del begrepp eller termer som kommer att användas för att behandla 
studiens syfte vill vi redogöra för dessa. Detta sker genom en begreppsapparat för att 
förtydliga och undvika otydlighet inför kommande läsning.  
 
2.1 Psykoterapeut  

För att kunna bli antagen på psykoterapeutprogrammet måste den ansökande ha en 
människovårdande yrkesexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng. Exempel på 
människovårdande yrkesexamen är läkare-, psykolog- eller socionom. Annat krav inför 
antagningen är att den studerande ska ha gått psykoterapiutbildning som är grundläggande. 
Denna utbildning ses som motsvarighet till statens tidigare psykoterapeututbildning steg 1, 
som då omfattade 45 högskolepoäng. När det kommer till krav på så kallad förkunskaper 
genom yrkesverksamhet så ska man vid ansökningstillfället ha varit verksam genom arbete i 
minst 2 år. Och så ska arbetssättet som tillämpats vid denna tid ha varit psykoterapeutiskt. 
Den som blir antagen ska även vara verksam genom att arbeta deltid samtidigt under 
utbildningens gång, dvs minst 50 %. Arbetsuppgifterna under denna tid ska vara 
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psykoterapeutiska och ske inom psykiatrisk vård eller på en plats som motsvarar det 
(Stockholms universitet, 2015).   
 
2.2 Barnskötare  

Krav eller kriterier för att kunna anställas som barnskötare är att du har som minst en 
gymnasial utbildning med inriktning mot barn och och ungdomar (Gustafsson & Mellgren, 
2008).  
 
2.3 Förskollärare  

Förskollärarprogammet för barnskötare, vid Stockholms universitet, leder till en yrkesexamen 
och omfattar totalt 210 högskolepoäng. För att bli antagen krävs det fem år av pedagogisk 
yrkeserfarenhet. Omsorg och undervisning är det som utbildningen syftar till att bedriva inom 
ramen för deras verksamhet. Kurser som den studerande läser är bland annat barns utveckling, 
barns livsvillkor och förskollärarens bedömning av barns utveckling och lärande. Inom ramen 
för utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid fyra tillfällen under den 
totala studietiden. Syftet med VFU är att det den studerande har med sig rent teoretiskt ska 
fungera som en grund för vidare utveckling i sin egna undervisning och omsorg (Stockholms 
universitet, 2015).   
 
2.4 Vidareutbildning 

Vidareutbildning skiljer sig mot andra former av utbildning, exempelvis fortbildning. 
Begreppet vidareutbildning syftar till en formell form av utbildning där individen anskaffar 
sig en ny arbetstitel tack vare den införskaffade kunskapen genom vidareutbildningen. 
Typiskt för vidareutbildning är att den pågår under en längre tid samt att de studerande arbetar 
under tiden. Arbetsuppgifterna ska vara direkt kopplade till den pågående vidareutbildningen 
och de tillhörande studierna.  
 
De båda vidareutbildningarna är disponerade på halvfart (studietakt 50%) för att studenterna 
ska arbeta med arbetsuppgifter går i linje med deras aktuella vidareutbildning.  

	
3. Tidigare forskning 
I kommande avsnitt kommer vi att redogöra för forskningsläget inom fältet vi är intresserad 
av. Avsnittet disponeras genom att det först redogörs för hur sökprocessen har gått till, sedan 
den existerande obalansen mellan professionerna. Vidare redogörs det de olika synsätten på 
lärande i praktiken, fortsättningsvis presenteras forskning gällande barnskötare-förskollärare 
och psykoterapeuter.   

3.1 Sökprocess 

De databaser vi främst använt oss av är EBSCOhost (ERIC och Psycinfo) samt Swepub. 
Libris har även kommit till användning de gånger vi hade svårt att hitta relevant litteratur på 
de tidigare nämnda databaserna. Eftersom vi har haft för avsikt att studera två olika 
professioner har därmed sökordens antal ökat. De sökord vi använt mest frekvent är 
psychologist formal learning, psychologist informal learning, psychotherapist formal 
learning, psychotherapist informal learning, nurse, pre-school teacher formal learning, pre-
school teacher informal learning, psychologist further education, pre-school teacher further 
education. För att inte missvisa läsaren vill vi också vara noggranna med att betona att vi även 
sökt på dessa ords svenska betydelse, där pre-school teachers svenska benämning fick två 
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innebörder; barnskötare och förskollärare. Resultatet av sökningarna var delade, gällande 
förskollärares formella- och informella lärande fanns det mycket forskning som är aktuellt för 
vår studie. Dock fanns det betydligt mindre forskning på barnskötare under vidareutbildning 
till förskollärare, och den forskning som fanns publicerades för närmare 40 år sedan och kan 
därför anses inaktuell, men i vår situation med i övrigt bristande forskning har vi valt att ändå 
läsa denna forskning för att bilda oss en uppfattning, åtminstone om hur uppfattningarna var 
för 40 år sedan. Gällande forskning på individer under vidareutbildning till psykoterapeuter 
lämnade även dessa sökresultat oss besvikna då det finns väldigt lite publicerad forskning på 
detta. I detta skede av litteratursökningen är det som uppsatsskrivare och forskare frustrerande 
eftersom just tidigare forskning är tänkt att ge oss en överblick över vad som har studerats 
samt att den förhoppningsvis ska agera som vägledning. Efter att ha blivit konfronterade med 
detta faktum gör det oss mer motiverade till att bidra till forskningen genom att studera 
individer under vidareutbildning till psykoterapeuter.  

3.2 Obalans 

Forskning som berör hur professioner hanterar övergången och samspelet mellan dess 
formella- och informella lärande på arbetsplatsen är i dagsläget i obalans. Med det påståendet 
menar vi att forskning som studerar pedagoger och deras möjligheter och förutsättningar till 
sitt egna lärande existerar i mångfald och långt tillbaka i tiden. Vad vår vidare redovisning 
kommer att visa har det att göra med att läraryrket vid flertalet gånger gått igenom större 
skiften och behöver därför utredas och problematiseras av både teoretiker och praktiker. 
Forskningen på blivande psykoterapeuter och deras lärande har varit svårare att hitta.  
 
Vi konfronteras även av bristen på forskning gällande barnskötare under vidareutbildning och 
deras formella- och informella lärande. Vi har därför valt att även redogöra för den forskning 
som finns som behandlar lärares och förskollärares formella- och informella lärande då vi 
även här anser att deras problematik gällande lärande kan appliceras på en annan 
yrkeskategori men som är arbetsam inom samma bransch. Som tidigare nämnt gällande 
bristen på forskning om de yrkesgrupper vi är intresserade av i spänningsfältet mellan 
formellt och informellt lärande, är det en stor motivation till varför vi anser att vår studie är 
relevant samt kan ses som ett bidrag till pedagogisk forskning. Detta avsnitt syftar till att gå 
djupare på vad tidigare forskning har kommit fram till i fråga om barnskötare och blivande 
psykoterapeuters skildringar över spänningsfältet formellt- och informellt lärande. 

3.3 Vad är lärande i praktiken? 

Granberg (2010) har i arbetet med sin doktorsavhandling publicerat en litteraturöversikt. Det 
vi finner intressant är att den behandlar olika synsätt och teorier gällande lärande på 
arbetsplatsen. Det “klassiska” sättet att se på lärande brukar kallas för formellt lärande, vilket 
innebär att individen ska förberedas för arbete eller ta till sig kunskap i andra syften. Detta 
formella lärande visar sig främst genom tydliga utbildningsinsatser, så som skola, 
kompetensutveckling eller vidareutbildning. Majoriteten av den senaste forskningen fokuserar 
numera på det informella lärandet. Denna typ av lärande är inte huvudfokus utan mer en 
biprodukt av en process som utförs av individen, tillsammans med andra eller enskilt.  

Granberg menar att beroende på vilken forskningsdisciplin som är intresserad av detta 
fenomen tillkommer också begrepp beroende på just disciplinen, ett exempel på detta är att 
den ekonomiska falangen väljer att se lärande som tillväxt för humankapitalet i 
organisationen. Inom den pedagogiska forskningen har forskarnas intresse sträckt sig utanför 
den formella lärandemiljön och de är nu intresserade av att studera hur en individ lär sig på 
arbetsplatsen och vad individen har för förutsättningar för sitt informella lärande sett ifrån 
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arbetsplatsens lärandemiljö. Granberg har i denna litteraturöversikt valt att redovisa för tre 
synsätt på lärande. Det första väljer han att kalla “Lärande som en individuell process” 
(Granberg, 2010, s. 12), de teorier som tillhör denna kategorisering menar att lärandet sker 
inom individen och kan därför inte observeras eller generera empiri utan måste istället 
beskrivas via teori. Ett vanligt begrepp för att beskriva denna ansats är att lärandet är 
kognitivt. Det andra synsättet väljer många att beskriva med ord som sociokulturellt-, situerat- 
eller kontextuellt lärande. Granberg berättar att det ofta står som kritik till det kognitiva 
perspektivet på lärande och teoretikerna inom detta synsätt menar att lärandet istället sker 
genom social interaktion.  

3.4 Barnskötare - förskollärare   

Som redogjorts för i inledningen av detta kapitel finns det en mängd studier som studerar 
lärares egna lärande, mer specifikt den antagna problematiken mellan formellt- och informellt 
lärande. Dock finns det inte en mängd forskning vad gäller barnskötares vidareutbildning, av 
de relativt få forskningsbidrag som finns med hänsyn till barnskötare anser vi att 
Hammarströms (1989) rapport Barnskötare blir förskollärare är relevant för denna studies 
syfte. Denna rapport redogör för vad 31 stycken barnskötare under vidareutbildning har för 
åsikter i fråga om bland annat hur det fungerar att arbeta samtidigt som de studerar. 
Hammarström (1989) redovisar dels att de flesta av barnskötarna under vidareutbildning 
uppfattar en positiv attityd hos sina kollegor då hen kommer till arbetet med nya idéer som 
hen förskaffat sig under vidareutbildningen, i kontrast finns det också åsikter som uttrycker 
följande; “I några fall kommer inte de nya idéerna i god jord. De studerande säger sig bli mer 
kritiska till den ‘gamla ordningen’ på arbetsplatsen, vilket kan leda till hetsiga diskussioner.” 
(s. 23)  
 
Gustafsson och Mellgren (2008) är båda forskare vid Göteborgs universitet och har på 
uppdrag av kommunen och Lärarförbundet författat en utvärdering där de undersöker Den nya 
förskolan. De har genom sin kvalitativa studie, med fokuserade strukturerade gruppsamtal 
nåtts av både barnskötares och förskollärares åsikter och tankar på skillnader mellan dessa 
yrkesgrupper i praktiken. Genom en analys av samtalen kunde Gustafsson och Mellgren 
förtydliga återkommande åsikter som tyder på att barnskötare och förskollärare på samma 
arbetsplats kan arbeta på olika sätt, där barnskötaren omsörjer barnen medan förskolläraren 
ser mer till de pedagogiska “sörjandet” för barnen. I motsats till detta kunde det också 
framkomma åsikter som menade att förskollärare har lättare att lägga upp arbetet och med 
olika arbetssätt nå det förutsatta målet medan barnskötare har svårare att anpassa sig till 
barnen och deras pedagogiska behov. Genomgående för Gustafssons och Mellgrens analys är 
berättelser som förtäljer en inställning om att de akademiskt vidareutbildade förskollärarna 
har en djupare förståelse för barnen och deras sätt att lära, men också att en barnskötare med 
många års erfarenhet (utbildade av den gamla barnskötarutbildningen) ligger på samma 
kunskapsnivå som de arbetande förskollärarna.  
 
Tatiana Jak Petersons (2000) kvalitativa avhandling syftar till att studera förskollärares 
perspektiv på hur deras formella- och informella lärande ter sig under deras yrkesverksamma 
år. Resultatet av studien visade att förskollärarnas lärandeutveckling som yrkesverksamma 
påverkades av ett flertal faktorer. Dessa faktorer är något som är återkommande i många 
resultat som behandlar lärande samtidigt som lärarna är yrkesverksamma. Ingrid Carlgren 
redovisar i sin bok Lärare av imorgon (2002) för de problem som lärare står inför då det inte 
finns någon tydligt “branschspråk” eller linje för hur lärare skall arbeta eller vidareutveckla 
sitt lärande under sitt arbetsliv.  
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Gemensamt för dessa studiers resultat är att de har observerat att det teoretiska kunnandet och 
yrkeserfarenheter spelar en roll för de yrkesverksamma i fråga om prestation, det egna 
lärandet samt hur de väljer att arbeta. Både Carlgren (2002) och Peterson (2000) påvisar i sina 
analyser att en yrkesverksam tar hänsyn till de teoretiska utgångspunkterna de lärt sig under 
sin formella utbildning, Hammarströms (1989) tredje och avslutande del i sin rapport påvisar 
även de åsikter om att de barnskötare som nu avslutat sin vidareutbildning till förskollärare 
har användning av de teoretiska texter som använts under den formella utbildningen. Carlgren 
(2002) syftar till att det finns ett glapp mellan den teori som de utbildade lärarna tagit del av 
under sin formella utbildning och den praktik de nu utför i yrket som lärare. Petersons (2000) 
kvalitativa studie stödjer detta påstående då hon redovisar för hur studiens respondenter i liten 
utbredning tar del av teoretiska texter för att utveckla sitt informella lärande. Detta menar 
Carlgren (2002) gör läraryrket och dess brist på formellt branschspråk extra känsligt för de 
“pedagogiska modeflugor” (Carlgren, 2002, s. 92) som läraryrket utsätts för. Bertell (2013) är 
ännu en forskare inom pedagogik som poängterar den teoretiska textens betydelse, detta gör 
hon i syftet att studera psykoanalytikers lärande, men hennes resonemang går även att 
applicera på förskollärare då Bertell (2013) menar att den teoretiska texten är ett hjälpmedel 
för professionen att förstå sitt koncept.  
 
Att teorin är av betydelse framkommer även i Gustafssons och Mellgrens (2008) analys av 
deras gruppsamtal med yrkeserfarna förskollärare och rektorer. Samtal som kom att handla 
om att förskollärare har en annan förförståelse för barnens sätt att lära tack vare deras 
vidareutbildning, i jämförelse med barnskötarna var en tydlig tråd genom utvärderingen. 
Detta påstående är även något som Tatiana Jak Petersons (2000) studie är korrelerar med, där 
de intervjupersoner som har vidareutbildat sig från barnskötare till förskollärare menar att de 
genom sin utbildning fått lära sig att förstå “varför” och inte bara “vad” och “hur” som 
tidigare varit ledord i deras yrkespraktik som barnskötare (s. 122). 
 
De yrkesverksamma lärarna lär sig tillsammans i ett kollegialt samspel som utvecklar deras 
förståelse av den teoretiska formella utbildningen. Men i och med de skiftningar som ofta sker 
inom lärarbranschen och dess kappvändning efter “pedagogiska modeflugor” (Carlgren, 2002, 
s. 92) gör det de svårt för praktiker att lära kollegialt, då de är formade av olika samspel av 
olika tider som har påverkats av dessa skiftningar. Detta hävdar Carlgren (2002) samtidigt 
som hon problematiserar de förväntningar som idag ställs på lärare, att de förväntas förändra 
det egna arbetet utan styrning av något tydligt branschspråk. Genom Petersons (2000) 
kvalitativa studie kan vi tyda att majoriteten av hennes respondenter lär sig främst genom 
praktik och egna erfarenheter. Erfarenheter är också något som Gustafssons och Mellgrens 
(2008) kvalitativa studie kommer fram till är av stor betydelse för att “äldre” barnskötare skall 
kunna mäta sig med en förskollärares kompetens. Vad denna ostabila praktik och vad vi vill 
kalla informella lärande gör med vidareutvecklingen av lärares lärande är något spännande 
och koherent med det vi vill undersöka i denna studie.  
 
3.5 Psykoterapeuter 

Studier som studerar individer under vidareutbildning till psykoterapeuter är som vår 
kunskapsöversikt redovisat, väldigt få. Gemensamt för de studier som här kommer att 
redovisas för är att de ej går att få en objektiv överblick av vidareutbildningens betydelse för 
yrkesutövaren. Även Bertell (2013) har pekat på problemet som uppkommer då hon studerade 
psykoanalytikers lärande, att det endast är en utvärdering skapat av subjektet som 
framkommer som empiriskt material. Att som forskare delta i ett så känsligt klimat som ett 
psykologiskt samtal är, går inte att göra utan att påverka processen som man faktiskt vill 
undersöka. Forskare får helt enkelt lita på att de uppgifter som individerna själva lämnar i 
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form av enkäter eller intervjuer är så pass objektiva som det går att vara i dessa speciella fall. 
Vad vidare redogörelse kommer att visa är att det är svårt för forskare att mäta en 
psykoterapeuts lärande, dels av det redan nämnda skälet att forskare måste förlita sig på 
subjektets egna utvärdering men också för att det är svårt att operationalisera lärandet som 
sker under vidareutbildningen. Rapporter av Schön (2011) samt Jacobsson, Lindgren och Hau 
(2012) behandlar psykoterapeuters lärande utifrån individernas egna utvärderingar. 
Gemensamt för dessa två rapporter är att de utvärderar lärandet som uppstår då de blivande 
psykoterapeuterna får möjlighet att observera sig själva tack vare inspelat material, då de 
leder ett terapisamtal tillsammans med en patient. Rapporterna förklarar att det lärande som är 
sker reflekterande och inte direkt. De menar att lärandet förhöjs då de får möjlighet observera 
sig själva och deras metoder. Vidare får studenterna möjlighet att utvärdera det de observerat 
hos sig själva, vilket visar på ett djupare lärande hos individerna. 
 
Av de fåtal studier som undersökt vidareutbildning visar de på återkommande skeenden för de 
individer som vidareutbildar sig till psykoterapeuter. Dennhags och Ybrandts (2013) resultat 
går i linje med den Amerikanska studien som genomfördes av Jameson, Stadter och Poulton 
(2007), båda är av kvantitativ ansats och de har ett gemensamt resonemang kring de “mjuka” 
delarna som är svåra att operationalisera. Problemet för Dennhags och Ybrandts (2013) analys 
av studien var som de påpekade, att de hade missat att mäta vissa aspekter, att forskarna hade 
svårt att förutse vilket lärande som de kommande psykoterapeuterna genomgick under 
vidareutbildningen. Samma studier (Dennhag och Ybrandt, 2013; Jameson et. al 2007) 
problematiserar också att det kanske inte går att mäta vissa aspekter av individernas lärande 
då dessa är allt för subtila och svåra att märka av, både för forskaren och subjektet. Att 
definiera var lärandet kommer från är något som Jameson et. al (2007) presenterar, då de 
menar att det som mest utvecklade de personer som genomgick vidareutbildningen var de 
interpersonella seminarierna som de fick möjlighet att delta i. Återkommande för de studier vi 
läst är att vidareutbildning för kommande psykoterapeuter alla innehåller någon form av 
teoretisk text. Dock brister Dennhag och Ybrandt (2013) studie i att förklara vad den 
teoretiska texten har för betydelse för dessa individers vidareutbildning och föreslår istället att 
det kan vara av intresse för vidare forskning. Jameson et. al (2007) är tydligare i sin förklaring 
av de teoretiska texterna och dess betydelse för vidareutbildningen då de menar att de ger 
individerna en konceptförståelse  
 
3.6 Sammanfattning 

Granberg (2010) menar att forskningen gällande lärande allt mer fokuserar på lärande i 
arbetslivet och att det går att urskilja tre olika sätt att se på detta lärande. Det första synsättet 
menar att lärandet är en mental process som sker inom individen, det andra synsättet innebär 
att lärandet konstrueras i socialt deltagande och det tredje synsättet innebär att en 
artefaktkonstruktion sker, att lärandet inte visar sig som en process utan istället som en 
produkt. 

Vi har i början av detta avsnitt redogjort för att det är bristande jämvikt mellan de olika 
forskningsområdena. Medan det finns mängder av forskning gällande (förskol)lärares 
informella lärande, brister det i kvantitet där forskare undersöker barnskötares 
vidareutbildning, psykologers vidareutbildning och psykoterapeuters informella lärande. Vi 
har försökt att presentera en balanserad redovisning av tidigare forskning i hänsyn till de olika 
yrkesgrupperna. 

Utifrån den tidigare forskning vi har funnit och redovisat för kan vi se att det informella 
lärandet sker annorlunda beroende på om individen vidareutbildar sig till psykoterapeut eller 
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förskollärare. De barnskötare som vidareutbildar sig till förskollärare är i större utsträckning 
beroende eller utsatta för sina kollegors perspektiv på hur arbetet ska utföras och präglas 
därmed utav det. Den teoretiska texten är fortfarande aktuell för de praktiserande 
barnskötarna, men viss forskning ställer sig frågande ifall den är aktuell i arbetet och istället 
är ett hinder för de yrkesverksamma då det enligt den forskningen existerar ett glapp mellan 
det formella- och informella lärandet.  

Blivande psykoterapeuter arbetar till skillnad mot barnskötare mer ensamt och kan inte förlita 
sig på kollegor eller ett naturligt kollegialt samspel för att utveckla sitt informella lärande. 
Den delen av forskningen som har ifrågasatt den teoretiska textens betydelse för 
psykoterapeuters informella lärande menar att det är den som ger de yrkesverksamma deras 
konceptförståelse och agerar därmed som ett bollplank för det informella lärandet hos den 
studerande. Då den nuvarande forskningen dels är gammal och antalet bidrag till detta fält av 
den pedagogiska forskningen är så få. Vi vill i och med detta framhålla att denna studie är ett 
bidrag och vi hoppas att denna pilotstudie skall komma till användning inför den kommande 
longitudinella studien som är planerad.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
I följande del redovisar vi för de teoretiska utgångspunkter vi har valt att utgå ifrån i denna 
studie. Vi gör en kortfattad redogörelse för vad respektive teori innebär samt de begrepp som 
ingår. Dessa teoretiska utgångspunkter kommer även att användas i studiens analys för att 
tolka den insamlade datan. 
 
Vi har valt att utgå från kognitivt- och kontextuellt perspektiv på lärande då det ger en 
grundläggande förståelse för hur lärande kan uppstå i relation till formellt och informellt 
lärande. Fokus ligger framför allt på att redovisa för kognitivt respektive kontextuellt 
perspektiv på lärande. Utifrån denna grundläggande teori, med utgång i två olika perspektiv 
på lärande, utvecklar Ellström (1996) begrepp så som anpassningsinriktat och 
utvecklingsinriktat lärande. Vidare redogör vi för Bertells (2013) teori om lärande som består 
av en första- och andrahands arena. Denna teori fungerar som en gott komplement till 
Ellströms teori då den exemplifierar hur lärandet kan förklaras på två skilda arenor. 
 
4.1 Arbete och lärande 

Ellström (1996) menar att arbete och lärande är två skilda processer som integrerar med 
varandra. Vidare redogör han för begreppet handling. Utifrån detta redovisar han en så kallad 
handlingsteoretisk referensram gällande studier av informellt lärande i arbetet. Inom det 
kognitiva perspektivet läggs fokus på individen och de processer som sker inom denna. 
Medan man i det kontextuella lärandet lägger fokus på att förstå och se lärande ur den kontext 
det äger rum i, dvs kontexter. För att jämföra dessa två perspektiv menar vi att den kognitiva 
individen tänker medan den kontextuella individen agerar genom att utföra en handling i ett 
socialt sammanhang. 
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Tabellen nedan, som är en omarbetad version utifrån Ellström (1996), redogör för kognitivt 
perspektiv och kontextuellt perspektiv på lärande och arbete. Tabellen bör ses som en strävan 
efter att förenkla perspektiven i förhoppning om större och vidare förståelse. Förenklingen 
sker utifrån sex olika aspekter för att exemplifiera lärande och arbete. 
 
Tabell 1. Kognitivt eller kontextuellt lärande utifrån olika aspekter 

Aspekt Kognitivt Kontextuellt 

Information som 
underlag för handling 
och lärande 

Säker objektiv Osäker sinneserfarenhet 

Informationsbehandling Analytisk Grundad på intuition 

Handlingsmodell Teknisk instrumentell 
Avskiljande mellan 
förberedelse och 
genomförande 
”Problem solving in 
thought” 

Interaktiv kontextuell 
Samspel mellan förberedelse och 
genomförande 
”Problem solving in action” 

Kunskapsbas Teoretisk/beskrivande 
Klart uttalad 

Erfarenhetsbaserad/åtgärdsinriktad 
Inte klart utsagd 

Lärandeprocessen Enskild 
informationsbearbetning 

Gemensam process inom ramen för 
de begränsningar eller möjligheter 
som kontexten ger 

Metodik för lärande Formell undervisning 
genom språklig 
beskrivning och praktik 

Erfarenhetsbaserat lärande genom 
effektivt deltagande i en särskild 
arbetsgemenskap 

   
 
Ellström menar att lärandet kan beskrivas utifrån kognition eller kontext. Det kognitiva 
perspektivet visar på att lärandet och synen på kunskap är något som är en process som sker 
inom individen, närmare bestämt en mental lärprocess. Det kontextuella perspektivet menar 
att lärandet och synen på kunskap är bundet till en viss kontext. Det kognitiva perspektivet 
kan förklaras på så sätt att lärandet pågår genom att individen tar till sig information som 
redan är strukturerad. Kritiker, mot detta perspektiv, menar då att gapet mellan den lärprocess 
som sker på insidan av individen och den lärprocess som är kulturellt sammanbunden sker 
utanför individen tenderar till att bli stort. Kritiker, som hellre förespråkar ett kontextuellt 
lärande, menar att lärandet som individen genomgår är direkt kopplad till sammanhanget som 
det sker inom. Vidare så innebär det att lärandet är en social process som är bunden till sin 
specifika sociala kontext. Formell undervisning bedrivs utifrån det kognitiva perspektivet. 
Detta innebär att stor vikt läggs vid denna form av undervisning. Det kontextuella lärandet 
lägger istället fokus på informellt lärande, det vill säga erfarenhetsbaserat lärande. Denna 
form av lärande sker via praktiskt handlande i gemensamma arbetsgrupper. 
 
Ellström (1996) menar att problematiken/begränsningar som kan uppstå med teoretisk 
utbildning är att det är svårt att omplacera och omsätta i praktiskt handlande. Detta medan 
erfarenhetsbaserat lärande kan leda till en rad begränsningar. Detta beror på att denna typ av 
lärande är direkt kopplad till en specifik situation eller sammanhang, vilket leder till att denna 
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kunskap är svårare att omplacera och omsätta i nya eller okända situationer. En annars väldigt 
fundamental skillnad mellan kognitivt lärande och kontextuellt lärande att de har olika syn på 
så kallad yrkeskompetens. Skillnaden omfattar och utgår från följande fråga: Om individens 
kompetens i yrket består av klart uttalad teoretisk kunskap i kontrast till outsagd, tyst eller så 
kallas erfarenhetsbaserad kunskap. 
 
Det kognitiva perspektivet försvarar den teoretiska kunskapen hävdar Ellström (1996). Det 
innebär att det mänskliga handlandet löser eventuella problem genom att individen redogör 
för olika handlingsalternativ och medvetet gör ett val utifrån dessa. Handlingsalternativen har 
funnits sedan individen satt upp tidigare mål och är i sig grundade på så kallad säker kunskap. 
Detta är mätvärden och klar uttalad kunskap. Individen väljer sedan ett av 
handlingsalternativen och gör en bedömning över huruvida den uppfyller det uppsatta målet. 
Det kontextuella perspektivet försvarar istället den erfarenhetsbaserade kunskapen. Istället för 
att handlandet bestäms sedan innan så sker det parallellt och omedvetet med handlandet. Det 
anpassas under tiden till den uppställda situationens behov. Sammanfattningsvis kan man kan 
uttrycka det på så sätt att det kognitiva perspektivet löser problem genom analytiskt och 
värderande tänkande, medan det kontextuella perspektivet löser problem genom mer praktiska 
utföranden. Ellström menar även om det finns radikala skillnader mellan perspektiven så 
utesluter inte det ena perspektivet det andra. Snarare tvärtom, de borde ses som ett 
komplement till varandra därför att de kan omsättas och tillämpas i olika lägen av arbets- och 
lärandesituationer. 
 
4.2 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande  

Detta leder oss vidare till det Ellström (1996) beskriver som att lärande ska ses som 
anpassning och/eller utveckling. Relationen och samspelet som individen har med sin 
omgivningen är en fundamental del i lärandeprocessen. Beroende på hur relationen ser ut 
mellan den lärande individen och dess omgivning. Ellström menar på att det finns en skillnad 
utifrån denna relation - en lägre och en högre ordningens lärande. Dessa två är som följer: 
Den lägre (1) rangen representerar när individen lär sig med hjälp av en arbetsuppgift som är 
förutbestämd sedan innan. Inget tvivel uppstår här heller, utan de förutbestämda 
arbetsuppgifterna förblir sig lik. Ellström kallar detta för ett anpassningsinriktat lärande vilket 
är en förutsättning för att individen ska kunna hantera grundläggande regler och principer i 
exempelvis arbetslivet. Individen utgår från att ställa sig frågan “hur”? Det kan dock tendera 
till att inte bidra till en utveckling av problemlösning och nyskapande. Den högre rangen av 
lärande representerar istället när arbetsuppgifterna inte längre är förutbestämda sedan innan. 
Det innebär att individen själv måste ansvara för att igenkänna, tyda och utforma en 
uppgifterna. I den högre (2) rangen av lärande så ställer det krav på att individen i fråga lär sig 
själv problematisera och inte bara försöka reda ut redan förutbestämda problematiseringar. 
Individen får ansvara för att inte bara ställa sig frågan “Hur?” utan även fundera över “vad” 
och “varför”. Ellström kallar detta för ett utvecklingsinriktat lärande. 
 
Ett anpassningsinriktat lärande sker i syfte att på bästa sätt kunna genomföra arbetsrelaterade 
uppdrag som sedan tidigare är känt. Detta kan ske genom mätning eller inspektion av en 
individ som har en särskild tjänst, eller fungerar som ansvarig för sådana arbetsrelaterade 
uppdrag. Medan ett utvecklingsinriktat lärande sker i syfte att på bästa sätt genomföra 
arbetsrelaterade uppdrag som berör organisationen som enhet. Individen eller individerna tar 
då ansvar för större områden inom organisationen genom att använda sig utav 
problemformulering och vidare analys av det problemet och olika mätvärden. Och till sist 
sätta igång en åtgärdsplan som syftar till att lösa problemet (Ellström, 1996). 
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4.3 Första- och andrahands arena 

Vidare redogör vi för Bertells (2013) teori om lärande som består av en första- och 
andrahands arena. Denna teori fungerar som en gott komplement till Ellströms (1996) teori då 
den exemplifierar hur lärandet kan förklaras på två skilda arenor. 
 
Bertell (2013) tydliggör för hur lärandet sker i en psykoanalytisk kontext genom att dela in 
lärandet i två olika handlingsarenor. Författaren beskriver i sin bok om första- och 
andrahandsarena i syfte att beskriva förhållandet mellan arbetet som sker i praktiken och 
arbetet som reflekteras över i kollektiva former. Bertells teori är utvecklad i en 
psykoanalytiskkontext där första – och andrahands arenan sker i praktiken. Vår 
exemplifiering och omarbetning av Bertells teori har vi format för vårt syfte som är att 
undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande i spänningsfältet 
mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. Bertells begrepp kan beskrivas 
på följande sätt: förstahandsarenan är ett utrymme där individen är en del av en handling, men 
handlingen får inte mening förrän individen befinner sig i andrahandsarenan. 
Andrahandsarenan är en plats där individen i gemensamma former får möjlighet att reflektera, 
värdera och skapa mening åt den handling som skedde i förstahandsarenan. Dessa begrepp 
kommer vi att applicera på studiens kommande resultat i förhållande till respondenternas 
lärande i två olika arenor. För att kunna göra det tar man hjälp av teoretiska texter som är till 
för att skapa mening åt den specifika professionen och dess lärande. Individen får även chans 
att, under dessa förhållanden, synliggöra, problematisera och skapa en mening åt handlingen 
som ägde rum i förstahandsarenan.  
 

 
Figur 1. Exemplifiering och omarbetning av Bertells (2013) första- och andrahandsarena. I förstahandsarenan (1) 
representeras utbildning där det sker ett ”handlande”. I andrahandsarenan (2) representeras praktik där individen 
får en kontext på ”handlandet” tillsammans med andra i ett kollektivt sammanhang. 
 
4.4 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

Arbete och lärande är två skilda processer som är integrerade med varandra. Ellström (1996) 
redogör för den så kallade handlingsteoretiska referensram utifrån undersökning gällande 
informellt lärande. Han redogör för två perspektiv - Det kognitiva perspektivet på lärande 
menar att lärandeprocessen sker inom individen rent mentalt, medan det kontextuella 
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perspektivet på lärande menar att lärandeprocessen sker i samspel med den omgivning (eller 
kontext) som individen befinner sig i. Med det sagt menar Ellström att lärandet med fördel 
kan beskrivas och förklaras utifrån kognition eller kontext. Formell undervisning är kopplad 
till kognitivt lärande, medan kontextuellt perspektiv fokuserar på informellt lärande. Formell 
undervisning kan vara klassisk undervisning och i kontextuellt lärande sker det via ett 
handlande i praktiken i samspel med omgivningen. Vidare menar Ellström att ett allt för 
stramt perspektiv inte är särskilt gynnsamt på en arbetsplats. Varje arbetsplats bör sträva efter 
att ha en balanserad syn på lärande. Ellström vidareutvecklar hans teori genom en indelning 
av lärandet i anpassning och/eller utveckling. Beroende på hur samspelet mellan omgivningen 
och individen ser ut så delar han in det i en lägre och en högre ordningens lärande. Kortfattat 
representerar den lägre ordningens lärande när individen endast behöver ta itu med redan 
förutbestämda arbetsuppgifter, det är i sig ett anpassningsinriktat lärande. Den högre 
ordningens lärande representerar när individen istället själv måste ansvara för att utforma 
arbetsuppgifterna. Detta ställer krav på att individen självständigt kan problematisera, det är i 
sig ett utvecklingsinriktat lärande.  
 
Bertell (2013) har i sin avhandling utvecklat en teori om lärande som sker på första- och 
andrahands arenan. Dessa två arenor förklarar förhållandet mellan arbetet som sker i 
praktiken och arbetet som reflekteras över i kollektiva former. Förstahandsarenan är ett 
utrymme där individen är en del av en handling. Andrahandsarenan är en plats där individen 
får möjlighet att reflektera, värdera och skapa mening åt den handling som skedde i 
förstahandsarenan. För att kunna göra det tar man hjälp av teoretiska texter som är till för att 
skapa mening åt den specifika professionen och dess lärande. Bertells (2013) teori använder 
vi som ett komplement till Ellströms (1996) teori då vi anser att lärande under 
vidareutbildning inte kan förklaras endast genom kognitivt eller kontextuellt lärande. Bertells 
(2013) teori ger oss möjlighet att förstå var lärandet kan ske och inte bara hur.  

5. Metod 

Detta avsnitt inleds med att vi presenterar och motiverar studiens metod, fortsättningsvis 
presenter vi vår insamlingsmetod. Vi beskriver hur enkäten har konstruerats. Vidare kommer 
vi att beskriva vår studies urval, möjligheter till generalisering och det tillvägagångssätt som 
studien präglats av. Till sist väljer vi att presentera hur vi hanterat de forskningsetiska 
överväganden samt hur vår analysmetod har sett ut. 
 
5.1 Metodval 

Metoden är av en deduktiv karaktär då vår enkätutformning och förförståelse utgår från redan 
existerande teorier som vi redovisat för i teoriavsnittet (Bryman, 2011). Studien har en 
kvantitativ ansats. För att samla in data valde vi att skapa en enkät. Eftersom studien syftar till 
att behandla frågor över hur respondenterna värderar relationen mellan formellt och informellt 
lärande, deras lärande över tid samt deras relationella lärande. Syftet är också att att se vilka 
skillnader och gemensamma som finns mellan dessa professioner. Med syfte och 
forskningsfrågor i beaktning bedömde vi att en enkätstudie med fördel var ett bra val för vår 
studie. Syftet och våra forskningsfrågor har styrt vårt val av metod. Då en enkätstudie 
möjliggjorde en större svarsfrekvens bedömde vi att det skulle leda oss vidare till ett bredare 
perspektiv av formellt och informellt lärande. Vi har efter att vi samlat in datan en möjlighet 
att se mönster i spänningsfältet mellan formellt och informellt lärande under 
vidareutbildningen. Vi har även haft möjlighet att redogöra för skillnader och likheter i våra 
respondenters svar (Trost, 2007). Då detta även agerar som en pilotstudie i ett planerat större 
forskningsprojekt gör en kvantitativ ansats det möjligt för kommande forskare att upptäcka 
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följdfrågor som kan komma att vara till nytta i vidare forskning. Detta jämfört med en 
kvalitativ ansats där det är färre respondenter som får ge sitt perspektiv på lärande. 
 
En enkätinsamling kan antingen göras via en webbenkät eller eller i pappersform. Vi valde 
det förstnämnda alternativet, en webbenkät. Trost (2007) redogör för hur man kan utforma en 
enkät, han menar att det på senare tid har det blivit mer vanligt att man skapa och be om svar 
via webbenkäter. Ett incitament för att göra just en webbenkät som insamlingsmetod är att det 
inte är lika kostsamt som en pappersenkät samt att man inte behöver registrera svaren för 
hand. Detta sparar man tid på samt att de mänskliga faktorerna för felregistrering av svaren 
minskar. Det är viktigt att ta vid beaktande att de tänkta respondenterna bör ha tillgång till 
vissa resurser; en dator, internetuppkoppling samt en e-postadress. Vi har i vår datainsamling 
utgått från att alla tänkta respondenter skulle ha haft tillgång till dessa resurser i och med att 
de bedriver akademisk vidareutbildning som kräver just dessa resurser. 
 
Inför valet av metod av vi även tagit i beaktande den kritik som ofta framförs gällande en 
kvantitativ ansats. Bryman (2011) menar att kritikerna menar dels att en kvantitativ mätning 
brister i sitt sätt att uppvisa exakthet och sanning. Denna typ av kritik anser vi inte är aktuell 
gällande denna studies syfte då den är en pilotstudie och syftet är att väcka frågor inför 
framtida forskning. En del kritik har även framförts mot att forskarna som använder sig av 
kvantitativ ansats tenderar till att lita alltför mycket på de instrument de mäter med samt den 
process som forskningens bedrivs på. Vi ville undvika att respondenterna besvarar frågorna 
på ett sådant sätt att de inte stämmer överens med hur deras egentliga beteende i deras vardag. 
Vid första utkastet av enkätfrågorna gjorde vi precis det misstaget som denna kritik syftar till, 
då vi utformade enkätfrågor och tillhörande svar som förmodligen hade resulterat i att 
respondenterna hamnat i ett läge av konfirmeringsbias. Vidare menar kritikerna att det gör det 
betydligt svårare att koppla samman forskning och vardag. En annan form av kritik som 
framförts är när forskaren i sin analys av de variabler som ska ge en statistisk bild av ett 
fenomen. De menar att relationen mellan variablerna skapar en bild av ett till synes socialt liv, 
men som inte är direkt beroende av hur människorna lever sitt liv (Bryman, 2011). Den enkät 
vi skapat har till viss del ifrågasatt hur respondenten agerar socialt. I och med detta har vi till 
viss del tagit hänsyn till denna kritik. Vi är även medvetna om att det, genom en enkät, är 
svårt att förstå hur en människa agerar i ett socialt samspel.  

5.2 Utformningen av enkäten 

Inför arbetet med utformningen av enkätfrågor valde vi att intervjua två experter från 
respektive profession som har erfarenhet av vidareutbildning parallellt med arbete. Vi 
utformade en semistrukturerad intervjuguide 1 för att informanterna skulle få samma frågor 
utifrån just deras profession. Vi hade i och med det möjlighet att uppmärksamma hur deras 
perspektiv på lärande skilde sig åt samt att deras synpunkter skulle hjälpa oss med den 
kommande operationaliseringen. Expertintervjuerna kan också ses som ett komplement till 
litteratursökning under denna studie, då de hjälpte oss vidare i vår förförståelse för formellt- 
och informellt lärande (Wermke, 2013).   

För att lyckas med operationaliseringen och på så sätt framgångsrikt kunna mäta 
respondenters perspektiv via enkäten började vi med att skapa ett dataset. Detta dataset har 
fungerat grundläggande för hela enkätarbetet och har bestått utav; bakgrundsvariabler, 
variabelnycklar inklusive vilken värdering respondenterna kan välja att svara med. Syftet med 
detta dataset var att få en överblick över de variabler vi ville mäta. Oavsett om studien har för 

                                                
1 Bilaga 9.1  



 
 

14 

avsikt att mäta en individs attityd, beteende eller åsikt är det viktigt att vara medveten om att 
hur du väljer att utforma frågorna i enkäten är kritisk punkt inför analysen av 
datainsamlingen. Att lyckas operationalisera studiens forskningsfrågor gällande hur 
respondenternas lärande ter sig i spänningsfältet mellan formellt- och informellt lärande 
krävde mycket arbete och det ska förhoppningsvis lett oss till en acceptabel operationalisering 
(Esaiasson, 2007). 

Vidare menar Bryman (2011) att de teoretiska utgångspunkterna står i nära relation till 
enkätarbetet, fortsättningsvis redogör han för vikten av att se till teorin och ha den som 
utgångspunkt när man avser att genomföra en samhällsinriktad studie. Detta påstående stärker 
vårt deduktiva angreppsätt under denna studie. Det är med hjälp av Ellströms (1996) teori om 
formellt- och informellt lärande, anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande samt 
Bertells (2013) teori om första- och andrahands arenan som vi har utformat enkätfrågorna. 
Enkäten är grundad och baserarad på dessa teoriers begrepp och byggstenar i förhoppning om 
att behandla studiens forskningsfrågor. 

Syftet har varit att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på 
lärande i spänningsfältet mellan formell- och informellt lärande i praktiken. Premisserna och 
dess följande påståenden har sedan skapats för att se vad dessa respondenter har för 
perspektiv på sitt lärande i relationen mellan formellt- och informellt lärande, samt att se om 
det existerar skillnader eller gemensamma drag mellan de barnskötare och blivande 
psykoterapeuter som har besvarat enkäten. Efter att vi skapat enkäten bad vi två experter läsa 
enkätfrågorna. Dessa experter är personer som har erfarenhet inom respektive profession. 
Syftet med att de skulle läsa igenom enkätfrågorna var för att få relevanta och goda 
synpunkter på eventuella redigerar. Den studerande inom psykoterapeut programmet 
upplevde inte några svårigheter att förstå varken premisserna eller frågorna. Liksom den 
studerande inom förskollärarprogammet som inte heller upplevde några svårigheter. 

En av de bakgrundsvariabler vi har skapat är nuvarande vidareutbildning, det är också denna 
bakgrundsvariabel som respondenterna först måste svara på, utifrån vad respondenten har 
svarat har webenkätformatet gjort det möjligt för respondenten att genast hänvisas till de 
premisser och frågor som är anpassade till deras profession samt ytterligare 
bakgrundsvariabler. De respondenter som vidareutbildar sig till förskollärare fick möjligheten 
att svara på bakgrundsvariabler genom följande frågor; hur länge har du varit yrkesverksam 
som barnskötare; annan eventuell dokumenterad examen; hur många anställda finns det på 
arbetsplatsen; vilket läsår man går; antal anställda på avdelningen; kön. Respondenterna 
som läser psykoterapeutprogrammet fick frågorna; hur länge har du varit yrkesverksam som 
psykoterapeut, annan eventuell dokumenterad examen; vilket läsår man går, vilken inriktning 
man valt under nuvarande vidareutbildning; kön. Vi ansåg inte att det var relevant att fråga 
om respondenternas ålder med hänsyn till studiens syfte. Vi ansåg att det i stället var relevant 
att få information om längden på deras utbildning samt om de har en annan dokumenterad 
examen. 
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Tabell 2 visar utdrag av enkätens premisser inklusive några utdrag av de påståenden som 
respondenterna hade möjlighet att värdera. Premisserna samt påståendena härstammar ur 
studiens teoretiska utgångspunkter 2.  
Tabell 2. Utdrag från enkäten 
Premiss Påstående Teori 
Du upplever att du inte gör 
framsteg i ett barns utveckling, 
hur hanterar du situationen?* 

- Jag söker efter svar i 
kurslitteraturen 
- Jag diskuterar det med mina 
kurskamrater 
- Jag tar upp problemet med min 
chef 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Du upplever att du inte gör 
framsteg i din behandling av en 
patient, hur hanterar du 
situationen?** 

- Jag söker efter svar i 
kurslitteraturen 
- Jag diskuterar det med mina 
kurskamrater 
- Jag tar upp problemet med min 
chef 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Lärande är ett relationsfenomen. 
Hur ser ditt lärande ut i relation 
till olika personer omkring dig? 

- Jag lär mig mest genom att 
diskutera med mina kurskamrater 
- Jag lär mig mest genom att 
diskutera med mina lärare 
- Jag lär mig mest genom att 
diskutera med min chef 

Härstammar utifrån Bertells 
(2013) teori om första- och 
andrahandsarenan 

Din utbildning pågår över en 
längre tid. Hur har ditt lärande 
förändrats? 

-Under vidareutbildningen har mitt 
arbetssätt på jobbet förändrats 
- Under vidareutbildningen har jag 
förändrat mitt språk för att 
beskriva professionella problem 
- Under vidareutbildningen har jag 
blivit mer kritisk till den teoretiska 
kunskapen jag lärt mig 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande 

Din vidareutbildning förutsätter 
att du redan är utbildad 
barnskötare. Relatera din 
barnskötarutbildning med din 
vidareutbildning i kommande 
frågor.* 

- I min vidareutbildning till 
förskollärare har jag mycket nytta 
av min tidigare utbildning som 
barnskötare 
- Jag upplever att det är svårt att 
förstå det teoretiska språket i denna 
vidareutbildning 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Din vidareutbildning förutsätter 
att du redan har en annan examen. 
Relatera den tidigare utbildningen 
med din vidareutbildning i 
kommande frågor.** 

- I min vidareutbildning till 
förskollärare har jag mycket nytta 
av min tidigare utbildning som 
barnskötare 
- Jag upplever att det är svårt att 
förstå det teoretiska språket i denna 
vidareutbildning 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Hur ser du på relationen mellan 
kursuppgifter som du får under 
vidareutbildningen med problem 
som kan uppstå under arbetet? 

- Kursuppgifter hjälper mig att 
reflektera över problem som kan 
uppstå under en arbetsdag 
- Inför en kursuppgift använder jag 
ofta mina erfarenheter från arbetet 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande 

*=Premiss för barnskötare under vidareutbildning till förskollärare 
**=Premiss för blivande psykoterapeut under vidareutbildnin 

                                                
2 Se bilaga 9.4 för redovisning av alla påståenden. 
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5.3 Urval 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Typiskt för detta urval är att forskaren inte har 
några större krav på om respondenten är representativ för populationen eller inte. 
Anledningen av spridning av enkäten är istället att kunna väcka frågor inför framtida 
forskning. Det lämpar sig inte heller att dra några generaliseringsslutsatser utifrån detta urval 
(Trost, 2007). Anledningen av spridningen av enkäten är istället för att kunna väcka frågor 
inför framtida forskning. 
                                                                                    
I denna studie har vi valt att lägga fokus på två olika professioner i spänningsfältet mellan 
formellt- och informellt lärande. Studien undersöker barnskötare som vidareutbildar sig till 
förskollärare samt personer som vidareutbildar sig inom ramen för psykoterapeut 
programmet. Dessa professioners likhet är att de vidareutbildar under en längre period och att 
de samtidigt är verksamma i arbetslivet. Det som däremot skiljer dem åt är att de som 
vidareutbildar sig till förskollärare arbetar i kollektiv gemenskap, medan de som 
vidareutbildar sig till psykoterapeuter i sin praktiska behandling av en patient arbetar avskilt 
från andra kollegor. Därav är de båda professionernas perspektiv på sitt lärande intressant då 
de befinner sig i olika lärande situationer. Studier om dessa yrkesgruppers lärande kan 
följaktligen leda oss vidare till ett intressant resultat om formellt- och informellt lärande i en 
jämförelse mellan två olika professioner. Vi har lagt vikt vid att jämföra två förhållandevis 
olika professioner, men som likväl har det gemensamma draget i att de vidareutbildar sig 
parallellt med studier. 
 
För att få tillgång till respondenter inom respektive vidareutbildning har vi varit i kontakt med 
tre studierektorer för olika institutioner vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. 
Dessa tre studierektorer har i sin tur skickat ut enkäten till de studenter som läser de aktuella 
vidareutbildningarna. Då denna studie, precis som många andra enkätstudier är beroende av 
respondenternas svarsfrekvens valde vi att lägga ner mycket tid och energi på att forma 
enkäten samt missivbrevet 3. Missivbrevet försökte vi också utforma så att de tänkta 
respondenterna skulle få intresse för studien där vi beskriver att vi är intresserade av deras 
perspektiv och vår förhoppningen om att forskningsprojektet kanske kan bidra till att utveckla 
kommande vidareutbildningar. Det skulle vara intressant att veta hur många som 
enkätundersökningen skickades ut till. Dessvärre finns ingen kännedom om populationens 
storlek detta då tillgången till den informationen är utebliven. Vi fick inte den informationen 
från studierektorerna som i sin tur skickade ut enkäten till respondenterna. Detta är ett 
typexempel på hur ett bekvämlighetsurval kan gå till, en spridning av enkäten till de som kan 
tänkas vilja besvara den (Trost, 2007). 
 
5.4 Generalisering 

Då urvalet till denna studie ej är obundet slumpmässigt utan istället är ett bekvämlighetsurval, 
är det omöjligt att generalisera studiens resultat mot någon alternativ population. Bryman 
(2011) menar att det är omöjligt att kunna redovisa för vilken population det är representativt 
för. Bekvämlighetsurvalet innebär att svaren enbart består av de respondenter som varit 
kontaktbara. Vi har därför gjort valet att inte presentera några signifikansvärden i kommande 
resultatpresentationer. 

I denna studie har vi skickat ut enkäten till alla som vidareutbildar sig inom 
förskollärarprogammet vid Stockholms universitet, samt till de som vidareutbildar sig inom 
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psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet samt för Uppsala universitet. Resultatet 
av dessa respondenters svar är förmodligen inte representativa för dessa universitets 
vidareutbildningar nationellt.  

Resultatet av dessa respondenters svar vill vi inte försöka generalisera mot liknande 
vidareutbildningar i övriga delar av landet eller andra möjliga populationer. Resultatet säger 
endast något om de respondenter som valt att svara på enkäten. Motiv till studiens 
bekvämlighetsurval är välgrundade på det faktum att studien agerar som pilotstudie för ett 
större forskningsprojekt. Vi har alltså haft för avsikt att testa de instrument innan de används i 
den kommande forskningen i detta projekt. Då vi inte har för avsikt att generalisera resultatet 
mot en population har vi gjort valet att inte presentera mätningarnas signifikansnivå då detta 
mått används som ett mått för generaliserbarhet. 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär enligt Trost (2007) att forskaren har mätt det den avsett att mäta. För att 
argumentera för en god validitet i denna studie har vi till att börja med formulerat frågorna så 
att de mäter det de avsetts att mäta, samt operationaliserat de teoretiska och abstrakta begrepp 
som denna studie har till grund. Vid operationaliseringen av abstrakta begrepp finns det alltid 
en risk för mätfel, till exempel att forskaren formulerar en fråga otydligt med allt för 
teoretiska begrepp, det finns då en risk att respondenterna tolkar frågan olika. Detta är det 
vanligaste sättet att framkalla systematiska mätfel menar Teorell och Svensson (2007). Vi har 
försökt att undvika systematiska mätfel dels genom att försöka undvika abstrakta och 
teoretiska begrepp samt att flera påståenden i enkäten har för avsikt att mäta samma sak, 
exempelvis ‘Jag lär mig mest genom att diskutera med mina kurskamrater’ och ‘Diskussioner 
med mina kurskamrater är en viktig del av min utbildning’. Hur vi valde att designa vår enkät 
anser vi höjer studiens validitet. Vi påstår detta då vi valde att influeras av Wermkes (2013) 
enkätdesign, som är prövad och testad inom pedagogiska fältet sedan innan. Vidare valde vi 
att enkäten skulle grundas på ett antal premisser eller dilemman. De olika delarna av enkäten 
inleds med en premiss för att sedan fortsätta med ett antal påståenden som respondenterna 
sedan skulle värdera via fyra alternativ: Stämmer inte alls - Stämmer mindre bra - Stämmer 
ganska bra - Stämmer helt och hållet. Trost (2007) menar att dessa typer av svarsalternativ är 
vanliga i enkäter där forskaren vill få vetskap om respondenternas attityd till ett visst 
fenomen. Att vi valt att formulera enkätens svarsalternativ på detta sätt är alltså något som 
höjer studiens validitet. Både inför och efter enkätutformningen har experter kontaktats. 
Kontakten med experterna inför enkätutformningen var i syfte att utöka vår förförståelse över 
detta fält. Det lade en god grund för att vi skulle kunna mäta det vi avsett att mäta, det 
resulterade även i en höjd validitet. Två experter kontaktades även efter att enkätfrågorna var 
skrivna i syfte att få synpunkter från personer som har egen erfarenhet av vidareutbildning 
parallellt med arbete. 
 
Reliabiliteten handlar om att vara medveten om hur slumpen påverkar resultatet. Vi vill inte 
ha ett resultat som genomsyras av att slumpen inträtt i en allt för stor del. Bryman (2011) 
redogör för hur man förslagsvis undviker att slumpen har en alltför stor påverkan på en 
studies resultat. Bryman menar att forskaren bör skapa en miljö där respondenterna känner sig 
trygga att svara så öppet som möjligt. Detta är något som vi har haft i åtanke då vi valde 
studiens datainsamlingsmetod, dels genom att be respondenterna svara via en webbenkät, då 
vi menar att denna form av enkät och dess fördelar kan ha hjälpt oss att undvika 
osystematiska mätfel. Respondenternas förutsättningar skiljer sig då jämfört med en 
traditionell pappersenkät då de med webbenkäten har möjlighet att svara oavsett var de 
befinner sig, så länge de har tillgång till internet och en digitala resurser. Osystematiska 
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mätfel brukar oftast förknippas med studiers reliabilitet. Systematiska mätfel syftar ofta till 
hur respondenten tolkar frågan, medan osystematiska mätfel syftar till hur respondenten kan 
värdera svarsalternativen olika. 
 
Det vanligaste definitionen på god reliabilitet är att att olika forskare med samma mätmetod 
och vid samma tillfälle eller samma forskare vid olika tillfällen alltid får samma resultat 
(Teorell och Svensson, 2007). En papper enkät hade möjligtvis gjort det mer tidsödande för 
respondenten om de var tvungna att svara på den när de befann sig i skolans lokaler. Detta 
förmodar vi kunde ha påverkat hur respondenterna hade svarat. Att respondenterna istället har 
möjlighet att svara på enkäten när de upplever att de har tid över stärker denna studies 
reliabilitet. 
 
5.6 Bortfall 
 
Det externa bortfallet har vi ingen kännedom om då vi inte har tillgång till information om 
den möjliga populationens storlek eller utseende. Då vi inte vet om studiens respondenter är 
representativa för studiens resultat är det omöjligt att generalisera mot någon population då vi 
inte vet storleken eller utseendet på den. Studiens interna bortfall är som mest en (1) 
barnskötare och en (1) psykoterapeut 4. Resterande mätningar visar ett internt bortfall på en 
(1) barnskötare 5 samt en (1) psykoterapeut 6.  
 
Då vi inte har någon kontroll över det externa bortfallet och dess storlek är det viktigt att 
studiens vidare resultat och diskussion i jämförelse med tidigare forskning tar hänsyn till 
detta. Eftersom denna studie endast har elva barnskötare som respondenter skiljer det sig mot 
den tidigare forskningen som har ett större urval. Det är då klokt att ta hänsyn till detta i 
vidare resonemang genom studien. Skillnaden mellan antalet respondenter tillhörande de två 
professionerna är även det någonting som är viktigt att ta hänsyn till, detta eftersom en av 
studiens forskningsfrågor syftar till att behandla skillnader och gemensamma drag mellan de 
två.  Detta genererar metodologiska begränsningar som vi måste uppmärksamma och beakta i 
kommande diskussionsavsnitt. 
 
5.7 Forskningsetiska överväganden                                                                                   

Med hänsyn till de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning utgick vi i vår studie således från de fyra huvudkraven. I och med första sidan med 
information på vår enkät samt det missivbrev som skickades ut till våra respondenter har 
informationskravet tagits i beaktande. Vi tydliggjorde vårt syfte med studien redan i 
missivbrevet som skickades ut likväl som på första sidan på enkäten. I samma delar 
redogjorde vi även för de villkoren alla respondenter kommer att behandlas efter. De blev 
informerade om på vilka villkor deras deltagande sker på, det vill säga att de själva väljer om 
de vill delta eller inte i vår studie. Vidare informerade vi om att om de skulle välja att avbryta 
sitt deltagande så medför det inte heller några negativa konsekvenser för dem. I slutet av 
missivbrevet beskrev vi även att när vi behandlat vår insamlade data kommer att göra det med 
konfidentiellt. Detta skedde genom att vi kodade vår data vilket leder till att respondenternas 
svar inte kan ledas tillbaka till dem när vi presenterat vårt resultat. I relation till 
nyttjandekravet informerade vi även om att vår insamlade data inte kommer att användas i 

                                                
4 Bilaga 9.5 tabell 6 
5 Bilaga 9.5 tabell 3 och 7  
6 Bilaga 9.5 tabell 4 och 5  
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något annat syfte än för denna studie samt för relaterade forskningsprojekt med ledning av 
universitetslektor Wieland Wermke (Vetenskapsrådet, 2002).  
                                                              
5.8 Analysmetod 

För att analysera den insamlade datan använde vi oss av analysprogrammet PSPP (2007). Då 
PSPP endast kan utföra analyser utifrån faktiska siffror behövde vi koda påståendenas 
svarsalternativ till siffror; Stämmer inte alls=1, stämmer mindre bra=2, stämmer ganska 
bra=3, stämmer helt och hållet=4. Utöver kodningen av svarsalternativen fanns det även ett 
antal andra variabler som behövdes kodas, exempelvis vilken vidareutbildning respondenten 
nu genomför. Där barnskötare under vidareutbildning till förskollärare kodades till 1 och 
blivande psykoterapeuter till 2.  
 
Resultatet av analyserna kommer att presenteras genom univariata analyser samt 
korrelationer. Analyserna kommer att presenteras utan signifikansvärden då studien baseras 
på ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval är ej ett slumpmässigt urval av respondenter 
och resultatet av analyserna kan därför inte generaliseras mot någon typ av population (Trost, 
2007). Vi har därför gjort valet att ej presentera slumpens betydelse i kommande mätningar.  
 
Resultaten av analyserna kommer att presenteras via tabeller. Dessa tabeller kommer att 
presentera medelvärdet samt standardavvikelsen. Värdena kommer att presenteras dels genom 
vardera profession samt en sammanställning för hela urvalet (alla respondenter).  Resultat och 
analysavsnittet presenteras utifrån studiens forskningsfrågor och avsnittets uppdelning har för 
avsikt att visa hur respondenterna värderar relationen mellan formellt och informellt lärande, 
deras lärande över tid samt deras relationella lärande. Forskningsfrågan gällande vilka 
skillnader och gemensamma drag det kan finnas mellan de olika professionerna behandlas 
löpande genom hela resultatavsnittet. 

6. Resultat och analys 

Detta avsnitt ämnar till att redovisa resultaten från enkätundersökningen för att sedan 
analyseras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Studiens syfte är 
att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande i 
spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken under deras 
respektive vidareutbildning. Resultat och analys har för avsikt att behandla studiens 
forskningsfrågor. Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens respondenter samt ett 
förtydligande över vad respondenterna har haft för svarsalternativ och hur dessa är kodade. 
Resultat och analys presenteras genom tre huvudrubriker som är direkt kopplade till studiens 
tre första forskningsfrågor. Avsnittets uppdelning har för avsikt att visa hur respondenterna 
värderar relationen mellan formellt och informellt lärande, deras lärande över tid samt deras 
relationella lärande. Den fjärde och sista forskningsfrågan kommer att behandlas löpande 
genom hela resultatavsnittet för att se vilka skillnader och gemensamma drag mellan de två 
professionerna. Resultaten presenteras genom medelvärden och korrelationer via påståenden 
som avser att behandla studiens forskningsfrågor. 

Respondenterna har haft möjlighet att svara med fyra olika svarsalternativ vilka är kodade på 
följande sätt; Stämmer inte alls = 1, stämmer mindre bra =2, stämmer ganska bra = 3, 
stämmer helt och hållet = 4. Då studien har ett bekvämlighetsurval finns det ingen möjlighet 
att generalisera till en population, vi har därför valt att inte presentera mätningarnas 
signifikansnivå då detta mått används som ett mått för generaliserbarhet. 
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6.1 Studiens respondenter 

Det totala antalet respondenter som har deltagit i enkätundersökningen uppgår till 54 stycken 
respondenter. 11 stycken (20%) av respondenter är barnskötare och 43 stycken (80%) är 
blivande psykoterapeuter. Alla 11 respondenter som är barnskötare har en gymnasial 
barnskötarexamen. Av de totalt 43 respondenterna som vidareutbildar sig till psykoterapeut så 
har de varierad bakgrund inom akademin vilka är följande; totalt 25 respondenter har en 
dokumenterad psykologexamen (60%), 4 respondenter har en läkarexamen (10%), 11 
respondenter har en dokumenterad socionomexamen (26%) och 1 respondent har en 
dokumenterad specialistsjuksköterska examen (2%). En respondent av psykoterapeuterna har 
inte svarat på frågan om ”Vilken är din tidigare examen”. 
 
6.2 Resultat relation mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för påståenden som mäter relationen mellan formell utbildning och 
informellt lärande i praktiken. (Antal, Barnskötare=10 Psykoterapeuter=43) 
 Möjligheten att 

lära mig nya 
teorier 

Möjligheten att 
lära mig nya 
metoder 

Möjligheten att 
förankra min 
teorikunskap i 
praktiken 

Inför en 
kursuppgift 
använder jag ofta 
mina erfarenheter 
från arbetet 

 Mean Std. dev Mean Std. dev Mean Std. dev Mean Std. dev 
Hela urvalet 3,57 ,54 3,50 ,64 3,37 ,73 3,41 ,66 
Barnskötare 3,50 ,53 3,64 ,50 3,64 ,67 3,55 ,52 
Psykoterapeuter 3,58 ,54 3,47 ,67 3,30 ,74 3,37 ,69 
 
Tabellens påståenden utgår från premisserna ”vad tycker du har varit det bästa med din 
vidareutbildning du nu går i relation till ditt lärande?” eller ”hur ser du på relationen mellan 
kursuppgifter som du får under vidareutbildningen med problem som kan uppstå under 
arbetet?”  Resultatet visar att medelvärdena sträcker sig över 3, vilket betyder att merparten 
av respondenterna anser att påståendena stämmer ganska bra med deras perspektiv på 
relationen mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. Standardavvikelsen 
säger oss att respondenterna är homogena i sin uppfattning då spridningen av svaren inte är så 
stora. 
 
Ur resultatet går det att utläsa att medelvärdet för barnskötarna och blivande 
psykoterapeuterna inte skiljer sig i någon större utsträckning i någon av de fyra påståendena. 
Medelvärdet tyder på en inställning som pekar på att både barnskötarna och de blivande 
psykoterapeuterna tycker att påståendena stämmer in ganska bra till stämmer helt och hållet, 
värde 3 och 4 i fråga om deras lärande mellan formell utbildning och informellt lärande i 
praktiken. Gällande spridningen i svaren är professionerna lika homogena i sin svarsfrekvens. 
Det finns alltså ingen märkbar skillnad mellan barnskötares och blivande psykoterapeuters 
inställning till relationen mellan deras formella utbildning och informella lärande i praktiken.  
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Tabell 4. Korrelation över påståenden som mäter relationen mellan formell utbildning och informellt lärande i 
praktiken. (Antal, Barnskötare=11 Psykoterapeuter=42) 
Namn Mean Std. 

dev 
Kursuppgifter 
hjälper mig att 
reflektera över 
problem som kan 
uppstå under en 
arbetsdag 

Under vidareutbildningen 
har mitt sätt att resonera 
kring ett arbetsproblem 
förändrats 

Kursuppgifter hjälper mig 
att reflektera över problem 
som kan uppstå under en 
arbetsdag 

2,81 0,83 1 ,40 

Under vidareutbildningen 
har mitt sätt att resonera 
kring ett arbetsproblem 
förändrats 

2,66 0,78 ,40 1 

 
Påståendena utgår från premisserna ”din vidareutbildning pågår över en längre tid. Hur har 
ditt lärande förändrats?” och ”hur ser du på relationen mellan kursuppgifter som du får under 
vidareutbildningen med problem som kan uppstå under arbetet?”. Resultatet av korrelationen 
visar på att sambandsstyrkan mellan påståendena är 0,40. Tolkningen av sambandsmåttet 
visar på ett svagt samband. Respondenterna är även i denna mätning homogena i sin 
upplevelse till relationen mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken, med 
hänsyn till standardavvikelsen. Däremot visar medelvärdet på att respondenterna inte 
instämmer i påståendena i lika stor utsträckning, enligt medelvärdet har merparten svarat 
antingen 2 eller 3. 
 
6.2.1 Analys relation mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken 

Resultatet av tabell 3 kan kopplas till Ellströms (1996) teori om kognitivt- och kontextuellt 
perspektiv på lärande då det ger en grundläggande förståelse för hur lärande kan uppstå i 
relation till formellt- och informellt lärande. För att relatera detta till studiens resultat har vi 
gjort valet att benämna det som formell utbildning och informellt lärande i praktiken. Då 
merparten av respondenterna instämmer med påståendena indikerar det att de i stor 
utsträckning instämmer med att deras formella utbildning främjar deras lärande. Mätningen 7 
visar även att barnskötarna samt de blivande psykoterapeuterna värderar relationen mellan 
formell utbildning och informellt lärande i praktiken i likartad utsträckning. Denna typ av 
lärande gör sig uttryckt bland annat genom en enskild informationsbearbetning som tillhör 
aspekten lärandeprocessen och en formell undervisning genom språklig beskrivning och 
praktik som tillhör aspekten metodik för lärande 8. 
 
Resultatet från tabell 4 kan begripas genom Ellströms (1996) teori gällande formellt- och 
informellt lärande. Påståendet kursuppgifter hjälper mig att reflektera över problem som kan 
uppstå under en arbetsdag är formell i sitt perspektiv på lärande, medan påståendet under 
utbildningen har mitt sätt att resonera kring ett arbetsproblem förändrats är informellt i sitt 
perspektiv på lärande. Vidare förståelse utifrån detta är att ju mer det formella lärandet ökar 
desto mer ökar det informella lärandet, vilket går att utläsa från korrelationsmåttet. 

                                                
7 Bilaga 9.5 tabell 3 
8 Bilaga 9.5 tabell 1 
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Mätningens resultat går alltså i linje med Ellströms påstående att arbete och lärande är två 
skilda processer som integrerar med varandra. 
 
 
6.3 Resultat förändring av lärande över tid  
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för påståenden som mäter lärande över tid. (Antal, Barnskötare=11 
Psykoterapeuter=42) 

 
Påståendena i tabellen ovan utgår från premissen ”din utbildning pågår över en längre tid. Hur 
har ditt lärande förändrats?”. Medelvärdet för påståendena som mäter hela urvalets perspektiv 
på deras lärande över tid visar på att merparten av respondenterna har svarat 2 eller 3, vilket 
tyder på att merparten av respondenterna instämmer i varje påstående, men i olika 
utsträckning. Standardavvikelsen visar även den här gången att de är lika i sina svar och att 
spridningen inte är allt för stor. 
 
Övergripande för barnskötarna angående deras inställning till förändring av lärande över tid 
går det ur resultatet att utläsa att de värderar deras lärande över tid i olika utsträckning. 
Medelvärdet för påståendet om deras arbetssätt på jobbet har förändrats är det högsta och 
visar på en instämmande inställning, medan barnskötarna anser att påståendet om att de skulle 
blivit mer kritiska till den teoretiska kunskapen under vidareutbildningen inte stämmer och är 
också det lägsta medelvärdet. 
 
Barnskötarnas standardavvikelse på 1,03 är den mest avvikande i alla mätningar. Då denna 
standardavvikelse sträcker sig över 1 tyder det på att medelvärdet som visar på en 
instämmande inställning inte är stabilt. Psykoterapeuterna har en mindre spridning i sin 
svarsfrekvens gällande deras inställning till deras lärande över tid. Medelvärdet visar att de 
blivande psykoterapeuternas inställning sträcker sig mellan värdena 2 och 3, det vill säga 
stämmer mindre bra till stämmer ganska bra. 
 
 
 
 
 
 
 

 Under 
vidareutbildningen 
har jag blivit mer 
kritisk mot den 
teoretiska 
kunskapen jag har 
lärt 

Under 
vidareutbildningen 
har jag förändrat 
mitt språk för att 
beskriva 
professionella 
problem 

Under 
vidareutbildningen 
har jag blivit mer 
kritisk till 
praktiska 
lösningar i arbetet 

Under 
vidareutbildningen 
har mitt arbetssätt 
på jobbet 
förändrats 

 Mean Std. 
dev 

Mean  Std. 
dev 

Mean Std. dev Mean Std. 
dev 

Hela urvalet 2,28 ,83 2,62 ,84 2,41 ,88 2,81 ,83 

Barnskötare 2,27 ,90 3,00 ,63 2,36 1,03 3,09 ,83 

Psykoterapeuter 2,28 ,83 2,52 ,86 2,42 ,85 2,74 ,82 
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Tabell 6. Korrelation över påståenden som mäter lärande över tid (Antal, Barnskötare=10 Psykoterapeuter=42) 
Namn Mean Std. 

dev 
Förändrat språk prof. 
Problem 

Disk. Kunskaper 
kurskamrater 

Förändrat språk prof. 
Problem 

2,62 0,84 1 ,47 

Disk. Kunskaper 
kurskamrater 

3,13 0,76 ,47 1 

 
I tabell 6 går det att utläsa att sambandsstyrkan mellan variablerna är 0,47. Detta 
korrelationsmått kan tolkas som ett mellanstarkt samband. Medelvärdet (2,62) visar att 
merparten av respondenterna tycker att påståendet stämmer ganska bra i förhållande till hur 
de förändrat sitt språk för att beskriva professionella problem. Standardavvikelsen visar på 
att respondenterna svarat förhållandevis lika. Variablerna utgår från premisserna ”din 
utbildning pågår över en längre tid. Hur har ditt lärande förändrats?” och ”lärande är ett 
relationsfenomen. Hur ser ditt lärande ut i relation till olika personer runt omkring dig?” 
 
6.3.1 Analys förändring av lärande över tid  

Resultatet enligt tabell 5 indikerar på att hela urvalet värderar och upplever att deras lärande 
har förändrats över tid, observerbart är att inställning är tveksam då medelvärdet befinner sig 
mellan en inställning som tyder på att det stämmer mindre bra och stämmer ganska 
bra.  Merparten av respondenterna indikerar på att de gått från ett anpassningsinriktat till ett 
utvecklingsinriktat lärande. Vi menar att respondenterna har lämnat den lägre rangen (1) till 
att bli mer fokuserade på problemlösning och nyskapande, vilket representerar den högre 
rangen (2). Respondenterna får ansvara för att inte bara ställa sig frågan ”hur?” utan även 
fundera över “vad” och “varför”. 
 
Utifrån den tidigare forskningen som presenterats finner vi stöd för barnskötarnas delade 
inställning till deras kritiska hållning mot praktiska lösningar i arbetet. Carlgren (2002) 
påpekar att lärarbranschen är utsatt för ”pedagogiska modeflugor” (Carlgren, 2002, s. 92). 
Hammarström (1989) beskriver även hur det kan se ut i praktiken när barnskötare under 
vidareutbildning presenterar nya idéer om hur den dagliga verksamheten kan gå till.  Vi 
menar att de barnskötare som instämmer med påståendet att de blivit mer kritiska till 
praktiska lösningar har funnit ett sätt att hantera den problematik som Ellström (1996) menar 
finns mellan teori och praktik. Medan de barnskötare som inte instämmer i påståendet 
befinner sig i det läget som Carlgren (2002) och Peterson (2000) beskriver. Gällande 
psykoterapeuternas lärande över tid finns det inte uttalad tidigare forskning som kan förklara 
eller dementera resultatet i denna mätning. Dennhag och Ybrandt (2013) samt Jameson et. al 
(2007) har i sina studier resonerat kring hur svårt det är att operationalisera lärandet för en 
psykoterapeut, både subjektet och forskaren. De menar att lärandeaspekterna i denna 
profession är allt för subtila att märka av och är därmed svåra att utvärdera. 
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Det vi kan se i resultatet 9, visar på att då respondenterna ökar i sin inställning till att de 
förändrat sitt språk för att beskriva professionella problem ökar också deras inställning till att 
diskutera nya kunskaper de har lärt sig med sina kurskamrater. Detta resultat går att 
analysera genom Ellströms (1996) och Bertells (2013) teorier. Förstahandsarenan i denna 
mätning är det första påståendet som beskriver att något sker under vidareutbildningen, 
fortsättningsvis är andrahandsarenan det andra påståendet som beskriver att en diskussion om 
nya kunskaper sker med kurskamrater. Vi menar att då respondenterna i större utsträckning 
lär sig att hantera problematiken att omsätta deras teoretiska kunskap till praktisk handling 
(Ellström, 1996) befinner de sig i vad Bertell (2013) kallar andrahandsarena. I 
andrahandsarenan kan de tillsammans med sina kurskamrater reflektera, synliggöra och 
problematisera det som skedde i förstahandsarenan. På så sätt skapas en konceptförståelse 
som hjälper respondenterna att beskriva professionella problem genom en förändring av 
språket. Avslutningsvis menar vi att mätningen visar att andrahandsarenan som möjliggör 
reflektion i gemensamma former kan lösa problematiken mellan formellt- och informellt 
lärande. Detta exemplifierar tydligt hur lärandet har förändras över tid. 
 
6.4 Resultat lärande i relation med andra 
Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse för påståenden som mäter lärande i relation med andra (Antal, 
Barnskötare=10 Psykoterapeuter=43) 
 

 Jag diskuterar nya 
kunskaper jag lärt 
mig med min chef 

Jag tar upp 
problemet på ett 
seminarium 

Jag tar upp 
problemet med min 
chef 

Jag diskuterar 
nya kunskaper 
jag lärt mig med 
mina 
kurskamrater 

 Mean Std. dev Mean  Std. 
dev 

Mean Std. Dev Mean Std. dev 

Hela urvalet 2,00 ,93 1,72 ,88 2,33 ,87 3,13 ,76 

Barnskötare 3,36 ,50 1,73 ,90 3,09 ,94 3,50 ,53 

Psykoterapeuter 1,65 ,65 1,72 ,88 2,14 ,74 3,05 ,79 

 
Påståendena i denna mätning utgår från premisserna ”lärande är ett relationsfenomen. Hur ser 
ditt lärande ut i relation till olika personer runt omkring dig?” samt ”du upplever att du inte 
gör framsteg i ett barns utveckling gällande dennes lärande, hur hanterar du situationen?” eller 
”du upplever att du inte gör framsteg i din behandling av den patient, hur hanterar du 
situationen?” Medelvärdet för hela urvalet sträcker sig mellan 1,72 till 3,13 gällande hur de 
har skattat sin inställning till deras relationella lärande. Där det lägsta medelvärdet presenteras 
utifrån påståendet jag tar upp problemet på ett seminarium och det högsta medelvärdet 
presenteras utifrån påståendet jag diskuterar nya kunskaper jag lärt mig med mina 
kurskamrater. Standardavvikelserna för hela urvalet visar på att de är lika i sin inställning. 
Vad som påverkar den förhållandevis stora utsträckningen av medelvärdet för hela urvalet är 
att respondenterna skiljer sig åt i sin inställning beroende på vilken profession de tillhör. 
 
Det finns förhållandevis stora skillnader i medelvärdet mellan de olika professionerna 

                                                
9 Bilaga 9.5 tabell 6 
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gällande deras relationella lärande. Där psykoterapeuterna inte instämmer i lika hög grad som 
barnskötarna. Professionernas olika inställningar visar sig tydligast under påståendet jag 
diskuterar nya kunskaper jag lärt mig med min chef. Barnskötarnas medelvärde visar en 
inställning som menar att påståendet stämmer ganska bra till stämmer helt och hållet. 
Psykoterapeuternas samlade inställning till samma påstående är i motsats till barnskötarnas, 
som visar att påståendet inte stämmer alls till stämmer mindre bra. 
 
6.4.1 Analys lärande i relation med andra 

Utifrån resultatet kan vi se att respondenternas (hela urvalet) inställning till att ta upp ett 
arbetsrelaterat problem på ett seminarium är förhållandevis låg jämfört med andra påståenden 
under samma premiss 10. Det pekar på att respondenterna inte håller med om att en lösning av 
ett informellt (Ellström, 1996) problem går att lösa via en formell arena, eller åtminstone som 
denna mätning pekar på, ett kollektivt reflekterande (Bertell, 2013) under ett seminarium. 
Utifrån Bertells (2013) teori menar vi att problemet (premissen) uppstår under 
förstahandsarenan och seminariet representerar andrahandsarenan. Detta exemplifierar 
relationen mellan lärandet som sker under förstahandsarenan och hur lärandet kan få en 
mening genom att det reflekteras över under ett seminarium. Däremot pekar resultatet på att 
respondenterna hellre föredrar ett informellt lärande för att lösa ett informellt problem. I 
denna mätning exemplifieras det genom att de tar upp problemet och nya kunskaper med sin 
chef, hellre än att försöka lösa det under ett seminarium. Utifrån detta menar vi att de 
använder informella relationer för att lösa ett informellt problem. 
 
Överraskande är det högsta medelvärdet (3,13) som pekar på att respondenterna instämmer 
med att de gärna löser ett informellt problem genom en formell relation, kurskamraterna. I 
diskussionen kommer vi att problematisera detta resultat och hur de teoretiska 
utgångspunkterna inte kan förklara eller ge ett perspektiv alla dimensioner av hur lärande kan 
förstås.   
 
För att tydliggöra skillnaderna gällande de olika professionernas relationella lärande är 
påståendet jag diskuterar nya kunskaper jag har lärt mig med min chef ett gott exempel. 
Barnskötarna håller i stor utsträckning med om påståendet medan psykoterapeuterna inte 
tycker att det stämmer överens med deras lärande. Standardavvikelsen visar också på att dessa 
medelvärden är stabila och visar alltså att skillnaderna är riktiga. 

7. Diskussion 
 
7.1 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med detta avsnitt är summera och diskutera studiens resultat och vidare behandla 
studiens totalt fyra forskningsfrågor. Sammanfattningen är uppdelad på samma sätt som 
resultat och analys avsnittet för att få en bra översikt över hur respondenterna värderar 
relationen mellan formellt och informellt lärande, deras lärande över tid samt deras 
relationella lärande. Den fjärde och sista forskningsfrågan kommer att behandlas löpande 
genom hela avsnittet för att se vilka skillnader och gemensamma drag mellan de två 
professionerna. Detta följs av en diskussion runt studiens resultat och en diskussion kring 
studiens metod, kvalitet samt metodologiska begränsningar. Slutligen presenteras förslag på 
fortsatt forskning inom ämnesfältet. 
 

                                                
10 Bilaga 9.5 tabell 7  
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7.2 Relation mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken 

Resultatet och analysen behandlar studiens första forskningsfråga, nämligen: Hur värderar 
och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter relationen mellan formell utbildning 
och informellt lärande i praktiken?  
 
Resultatet visade att de två professionerna var likartade i sin inställning. Överraskande går 
inte denna mätnings resultat i linje med den tidigare forskningen som presenterats i denna 
studie. Den tidigare forskningen menar att pedagogernas (barnskötares) och blivande 
psykoterapeuters relation till formell utbildning och informellt lärande i praktiken ser 
annorlunda ut. Forskningen har beskrivit att pedagogernas (barnskötarnas) informella lärande 
i liten utbredning tar hjälp av det formella lärandet och dess redskap, exempelvis teoretisk text 
(Peterson, 2000; Carlgren, 2002). Medan forskning på blivande psykoterapeuter visar på att 
dessa individer har stor användning av den teoretiska texten i deras informella lärande, då det 
ger psykoterapeuterna deras konceptförståelse (Jameson et. al, 2007). Att denna studies 
resultat visar på en homogen och lika inställning mellan professionerna, ifrågasätter den 
tidigare forskningens resultat som redovisats för inom ämnesfältet. Skillnaden mellan denna 
studies resultat och den tidigare forskningens resultat kan även förstås genom denna studies 
metodologiska begränsningar. Det vill säga att det faktum att endast elva barnskötare har valt 
att svara på studiens enkät, vilket kan förklara varför det skiljer sig mellan denna studies 
resultat och tidigare forskning. Vidare visade även resultatet att respondenterna i hög grad 
instämde i påståenden som var avsedda att mäta deras inställning till relationen mellan deras 
formella utbildning och informella lärande i praktiken. Analysen av dessa resultat visar att 
respondenternas inställning går dock att tolka genom Ellströms (1996) teoretiska begrepp om 
lärandeprocessen samt argumentet om att de olika lärandeperspektiven integrerar med 
varandra. Lärandeprocessen visar sig annorlunda beroende på vilket perspektiv på lärande 
som kan ske. Antingen genom en enskild informations bearbetning, vilket Ellström menar 
sker under ett kognitivt perspektiv på lärande. Vi menar att det går att förstå respondenternas 
inställning till lärandeprocessen genom att mäta deras inställning till påståendet möjligheten 
att lära mig nya teorier. Det kognitiva perspektivet på lärande anser vi gör sig gällande 
genom påståendet möjligheten att lära mig nya teorier. 
 
I och med respondenternas högt instämmande inställning till alla påståendena; möjligheten att 
lära mig nya teorier; möjligheten att lära mig nya metoder; möjligheten att förankra min 
teorikunskap i praktiken; inför en kursuppgift använder jag ofta mina erfarenheter från 
arbetet 11, menar vi att det stärker Ellströms (1996) resonemang gällande att de två 
perspektiven skulle vara skilda med att de integrerar med varandra. Särskilt korrelationsmåttet 
12, går att tolka och förstå respondenternas inställning till lärande genom Ellströms teori om 
gällande formellt- och informellt lärande. I denna studies resultat visar det på att 
respondenternas svar till viss del stärker och konfirmerar Ellströms teori om att arbete och 
lärande integrerar med varandra och inte enbart fungerar var och en för sig. Vidare går det att 
förstå resultatet av påståendena som ställdes samt analysen 13 genom resonemanget att 
respondenterna eventuellt har problem eller svårigheter att hantera situationen med arbete och 
lärande som Ellström menar ska fungera parallellt. Detta kan förstås genom att medelvärdet 
inte är lika högt i den korrelation 14 som avser att mäta respondenternas relation mellan 
formell utbildning och informellt lärande i praktiken jämfört med den univariata analysen 

                                                
11 Bilaga 9.5 tabell 3 
12 Bilaga 9.5 tabell 4  
13 Bilaga 9.5 tabell 3 och 4  
14 Bilaga 9.5 tabell 4  
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(möjligheten att lära mig nya teorier; möjligheten att lära mig nya metoder; möjligheten att 
förankra min teorikunskap i praktiken; inför en kursuppgift använder jag ofta mina 
erfarenheter från arbetet, 15), som har samma syfte. Syftet har varit att undersöka 
barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan 
formell utbildning och informellt lärande i praktiken. Problemet gällande att respondenterna 
kan ha svårigheter att hantera deras nuvarande situation med vidareutbildning och arbete 
parallellt, kan tänkas generera konsekvenser i både den formella utbildningen och det 
informella lärandet genom att kunskapen inte alltid stimulerar yrkesutveckling för 
professionen. Professioner är tänkta att kunna hantera osäkerhet och även risker i vårt 
samhälle. För att kunna hantera detta behöver individerna en god kognitiv förmåga. Vi har i 
inledningen redovisat för att professionella lär sig under ett helt yrkesliv och problematiserat 
hur lärandet sker. Konsekvenserna av respondenternas eventuella svårigheter av att hantera 
integrationen mellan det formella och informella lärandet kan vara att yrkesutvecklingen inte 
har ett fullt bra stöd. Konsekvenserna av respondenternas eventuella svårigheter av att hantera 
integrationen mellan det formella och informella lärandet kan vara att yrkesutvecklingen inte 
har nått ett skede där mål och utförande är i relation till varandra. Evetts (2003) menar att ny 
professionsforskning ser professionella som strukturella och yrkesmässiga institutioner som 
ska hantera osäkerhet och risker i dagens samhälle, vilket visar på att konsekvenserna är 
problematiska ur ett samhällsperspektiv. Ur ett smalare och mer anpassat vis till den 
pedagogiska forskningen, är det av intresse att undersöka och problematisera denna svårighet 
genom vidareutbildningen. 
 
Motsättningen som uppstått gällande den tidigare forskningen och resultatet som presenterats 
i denna studie går möjligtvis att förklara genom det faktum som tidigare nämnts i avsnittet för 
tidigare forskning. Nämligen den påstådda obalansen som finns mellan den vetenskapliga 
forskningen gällande pedagogers och blivande psykoterapeuters lärande. Vi menar att det 
finns förhållandevis lite bidrag inom den pedagogiska forskningen som intresserar sig av 
blivande psykoterapeuters lärande. Forskning gällande barnskötare under vidareutbildning till 
förskollärare är även det en mindre falang inom den pedagogiska forskningen, men däremot 
finns det en större andel forskning som intresserar sig för pedagogers lärande som 
komplement. 

7.3 Förändring av lärande över tid 

Resultat och analys behandlar studiens andra forskningsfråga: Hur värderar och upplever 
barnskötare och blivande psykoterapeuter att deras lärande förändrats över tid?  
 
Analysen av studien 16 har för avsikt att förklara respondenternas förändrade lärande över tid. 
Detta förklaras genom Ellströms (1996) teoretiska begrepp om anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande. Genom analysen har vi förklarat att respondenternas inställning 
indikerar på att de nu närmar sig eller befinner sig i det utvecklingsinriktat lärande, då de har 
värderat ett kritiskt förhållningssätt vilket representerar just det utvecklingsinriktade lärandet. 
Vi menar genom Ellströms begrepp, att respondenterna har lämnat den lägre rangen (1) för att 
gå till den högre rangen (2). Analysen av tabell 6 visar på att när respondenterna har ökat i sin 
inställning till att de förändrat sitt språk för att beskriva professionella problem, ökar också 
deras inställning till att diskutera nya kunskaper de har lärt sig med sina kurskamrater. 
Analysen av mätningen kan även tolkas ifrån Bertells (2013) teori gällande första- och 
andrahandsarenan. Vi analyserar även att det givna resultatet går att förstå genom att 

                                                
15 Bilaga 9.5 tabell 3  
16 Bilaga 9.5 tabell 5 
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respondenterna har lärt sig att hantera den problematik som Ellström (1996) menar kan finnas 
mellan teoretisk kunskap och praktisk handling.  
 
Resultatet 17 visade på spridda inställningar mellan professionerna, men slutgiltigt instämmer 
ändå professionerna i stort sin inställning till påståendena som är kopplade till 
forskningsfrågan: Hur värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter att 
deras lärande förändrats över tid? Denna mätning innehåller även den högsta 
standardavvikelsen av studiens alla mätningar. Där barnskötarna var spridda i sin inställning 
gällande under vidareutbildningen har jag blivit mer kritisk till praktiska lösningar i arbetet. 
Utifrån den tidigare forskningen som presenterats i denna studie finns det stöd för resultatet 
samt den genererade analysen av respondenternas förändrade lärande över tid. Den tidigare 
forskningen visar barnskötarnas delade inställning till deras kritiska hållning mot praktiska 
lösningar i arbetet. Carlgren (2002) påpekar att lärarbranschen är utsatt för ”pedagogiska 
modeflugor” (Carlgren, 2002, s. 92). Hammarström (1989) beskriver även hur det kan se ut i 
praktiken när barnskötare under vidareutbildning presenterar nya idéer om hur den dagliga 
verksamheten kan gå till, där Hammarström (1989) beskriver hur en del av barnskötarna är 
kritiska till den “gamla ordningen” (s. 23), medan en annan del av barnskötarnas idéer tas 
emot med en positiv attityd. Vi menar att de barnskötare som instämmer med påståendet att 
de blivit mer kritiska till praktiska lösningar har funnit ett sätt att hantera den problematik 
som Ellström (1996) menar finns mellan teori och praktik. Gällande psykoterapeuternas 
lärande över tid finns det inte uttalad tidigare forskning som kan förklara eller dementera 
resultatet i denna mätning. Dennhag och Ybrandt (2013) samt Jameson et. al (2007) har i sina 
studier resonerat kring hur svårt det är att operationalisera lärandet för en psykoterapeut, både 
subjektet och forskaren. De menar att lärandeaspekterna i denna profession är allt för subtila 
att märka av och är därmed svåra att utvärdera.  
 
Det den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna inte har lyckats förklara är 
det resultat 18 gällande påståendet: Under vidareutbildningen har jag förändrat mitt språk för 
att beskriva professionella problem, där barnskötare i högre utsträckning håller med om 
påståendet i jämförelse med de blivande psykoterapeuterna. Vi tolkar detta resultat från det 
faktum att den profession, blivande psykoterapeuter, som inte i lika stor utsträckning håller 
med om påståendet faktiskt har en akademisk utbildning som bakgrund. Med detta faktum vill 
vi resonera kring huruvida den akademiska bakgrunden för respondenten är av betydelse för 
dennes lärande över tid. Vi menar att det i denna studie visar sig att barnskötarnas akademiska 
resa från en gymnasial examen till akademiska studier gör att de i större utsträckning upplever 
och värderar en skillnad i hur de beskriver ett professionellt problem. Vidare menar vi att de 
blivande psykoterapeuternas förmåga att beskriva ett professionellt problem har att göra med 
att deras glapp mellan utbildningsnivåer inte är lika stort. 
 
Då professionella behöver lära sig under hela sitt yrkesliv, kan analysen kring förändring av 
lärande över tid exemplifiera hur lärandet upplevs att det kan förändras över tid under 
vidareutbildningen. Att individen går från ett mer anpassningsinriktat lärande till ett mer 
utvecklingsinriktat lärande exemplifierar hur yrkesutvecklingen går från en lägre rang till en 
högre rang. Arbetsmarknaden visar på att individer som under perioder går tillbaka till att 
vidareutbilda sig inom akademin har en större fördel jämfört med personer som inte gör det. 
Att formell utbildning parallellt med arbetslivet är ett förhållandevis outforskat område inom 
pedagogiskforskning är överraskande då skulle ge mer vetenskaplig kunskap om dessa 
individers lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i 
                                                
17 Bilaga 9.5 tabell 5  
18 Bilaga 9.5 tabell 5  
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praktiken. 
 
För att få en bättre kvalitet i mätningen gällande respondenternas förändrade lärande över tid 
hade det varit en god idé att använda en variabel som tog hänsyn till respondenternas tid i 
vidareutbildningen, möjligtvis vilket läsår. Varför detta inte skedde i denna mätning kommer 
att presenteras i avsnittet studiens kvalitet och begränsningar. 
 

7.4 Lärande i relation med andra                                                      

Resultat och analys behandlar studiens tredje forskningsfråga: Hur värderar barnskötare och 
blivande psykoterapeuter sitt lärande i relation till olika personer omkring dem?   
 
Analysen av studien påpekar att respondenterna är mest lika i sin inställning till att ta upp ett 
arbetsproblem på ett seminarium, där den påpekar att respondenterna inte instämmer med att 
de löser ett informellt problem genom en formell arena (seminarium), detta analyserades via 
både Bertell (2013) och Ellström (1996). De största skillnaderna i inställning mellan 
professionerna går att hitta tillsammans med påståendet jag diskuterar nya kunskaper jag lärt 
mig med min chef. Det påstående där de båda professionernas inställning är mest 
instämmande gäller påståendet jag diskuterar nya kunskaper jag lärt mig med mina 
kurskamrater. 
 
Vi kan i avsnittet för tidigare forskning läsa att detta resultat gällande de olika inställningarna 
mellan professionerna till påståendet jag diskuterar nya kunskaper jag lärt mig med min chef 
inte är överraskande då barnskötare och förskollärare troligtvis utsätts för mer kollegialt 
samspel och tydligare chef - medarbetar relationer (Carlgren, 2002). Att de i sitt dagliga 
arbete har ett kollegialt samspel bäddar för andra förutsättningar med hänsyn till deras 
lärande. Jämförelsevis med psykoterapeuterna som ofta arbetar enskilt och under mer känsliga 
situationer. Att barnskötarna dagligen vistas i en sådan gemensam miljö skulle förslagsvis 
kunna förklara varför de i större utsträckning diskuterar nya kunskaper de lärt sig med sin 
chef 
 
Att psykoterapeuterna värderar påståendet så lågt menar vi går att förstå genom Dennhag och 
Ybrandt (2013) samt Jameson et. al (2007) resonemang om att det är svårt för en 
psykoterapeut att konkretisera deras nya kunskaper och lärande. Detta gör det alltså svårt att 
instämma med påståendet om att de diskuterar nya kunskaper med sin chef. Vi menar att för 
att en blivande psykoterapeut ska värdera påståendet att de diskuterar nya kunskaper med sin 
chef krävs det att individen själv kan konkretisera och beskriva sina kunskaper för sin chef. 
Den tidigare forskningen menar istället att det kan vara svårt för en psykoterapeut att göra just 
detta, konkretisera och beskriva den nya kunskapen då den förekommer att vara allt för subtil. 
I inledningen av denna studie för vi även ett resonemang gällande hur professioner ofta 
definieras som en kunskapsgrundad yrkeskategori som brukar bygga på en längre period av 
utbildning. Detta menar vi relaterar till autonomi i sin yrkesutövning. Via resultatet kan vi 
utifrån detta resonemang tolka det som att ju längre tid respondenten har spenderat inom 
formell utbildning, desto högre är dennes autonomi. Detta kan i sin tur förklara varför de 
blivande psykoterapeuterna värderar påståendet jag diskuterar nya kunskaper med min chef 
såpass lågt som de gjort, på grund av deras längre period inom akademin och därmed högre 
autonomi. 
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Resonemanget som hölls i analysen gällande denna forskningsfråga tillsammans med det 
påståendet av respondenterna (jag diskuterar nya kunskaper jag lärt mig med mina 
kurskamrater, 3,13), menade att respondenterna gärna löser ett informellt problem genom en 
formell relation (Ellström, 1996). Detta resultat går även att tolka på ett annat sätt, nämligen 
att respondenterna gärna löser ett informellt problem genom en semiformell relation. Att påstå 
att kurskamraterna är rent formella i sin roll menar vi är oriktigt. Kurskamraterna i denna 
studie befinner sig i samma situation som respondenterna, nämligen att de arbetar och 
studerar parallellt. Ellström menar att dessa två typer av lärande är separerade från varandra 
men interagerar tillsammans är något som vi ställer oss frågande till. 
 
 
 

 
Figur 2 ovan visar på hur vi väljer att tolka och då ifrågasätta Bertells (2013) figur 19. 
 
Vi har i detta avsnitt med stöd av resultat och analys valt att ifrågasätta Ellströms (1996) 
påstående om att dessa perspektiv skulle vara frånskilda men agera parallellt med varandra. 
Vi kan i denna studies analys framföra ännu en dimension av lärandet, semiformell, där 
kurskamraterna som agerar i den formella arenan är kontextuella i sin natur då de bidrar med 
egna erfarenheter från sitt arbete som de utför parallellt med vidareutbildningen. Vi har 20 
anpassat Bertells (2013) modell för att påvisa hur dessa semiformella relationer kan se ut, där 
kurskamraterna är den semiformella relationen och möjliggör en blandning av båda former 
samt är en bro mellan båda arenor. 
 
Ett antagande vi tog upp i introduktionen var att eftersom professionerna arbetar olika i 
relation till andra, där barnskötarna arbetar kollegialt och psykoterapeuterna arbetar mer 
enskilt, kan det tänkas ha en påverkan på lärandet. De båda professionerna som undersöks i 
denna studie befinner sig i en situation där de redan är yrkesverksamma samt att de parallellt 
vidareutbildar sig under en längre period. Under vidareutbildningen parallellt med arbetet är 
de båda professionerna i kontakt med kurskamrater, lärare samt kollegor. Detta gör att deras 

                                                
19 Bilaga 9.5 figur 1  
20 Bilaga 9.5 figur 2  
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praktiska kunskap integreras med deras teoretiska kunskap som de anskaffar sig under 
vidareutbildningen.  
 
Relationen mellan respondenterna och kurskamrater kan beskrivas som ännu en dimension av 
lärande där det kontextuella- och kognitiva lärandet möts. Trots att Ellströms (1996) och 
Bertells (2013) teorier inte själva har utvecklat denna dimension av lärandet kan de användas 
för att beskriva detta möte, som vi väljer att kalla för en semiformell relation. 
 
För att professionella på ett bra och effektivt sätt ska kunna hantera osäkerhet och risker i ett 
samhälle ser vi hur viktigt det är att förstå lärandets alla perspektiv. Detta för att de kompetent 
ska kunna lösa problem som uppstår i yrket. Vi har tidigare refererat till Abbott (1988) som 
menar att observation av kollegor är viktigt för att kunna införskaffa sig erfarenheter. Även 
kurskamrater menar vi fyller en viktig funktion i individens lärande i den semiformella 
relationen som vi har antagit. Att se till lärandets alla dimensioner är således viktigt även i ett 
större sammanhang för yrkesutveckling.  
 
7.5 Relation mellan forskningsfrågor  

Studiens validitet är beroende av om de olika forskningsfrågorna är relaterade till varandra 
och i så fall hur deras relation ser hur. Detta menar vi påverkar hela studiens validitet. Då vi 
har för avsikt att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande 
i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken är det av 
intresse att resonera kring hur vi tycker att forskningsfrågorna relaterar till varandra med 
ändamålet att svara på studiens syfte.  
 
Redan i inledning av denna studie för vi argument för hur forskningsfrågorna inom 
spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken är i stark 
beroende ställning av varandra. Där argument från Abbott (1988) refereras med hänsyn till 
vikten av kollegors roll i och med individers lärande, där det välbefästa begreppet learning by 
doing används för att förtydliga studiens forskningsområde. Vidare i inledningen förklarar vi 
att hur en yrkesexpert faktiskt får sin “titel” expert. Detta menar vi sker genom att experten 
bär på implicit kunskap som hen anskaffat sig över tid, och att det är detta som skiljer en 
expert från en novis.  
 
För att exemplifiera hur vi konkret har arbetat med att förtydliga relationen mellan 
forskningsfrågorna hänvisar vi till tabell 4. Tabellen visar en korrelation innehållande 
medelvärde, standardavvikelse samt sambandsstyrka mellan två påståenden. Ett av dessa 
påståenden avser att mäta den första forskningsfrågan, nämligen (1) Hur värderar och 
upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter relationen mellan formell utbildning och 
informellt lärande i praktiken? Påståendet lyder: kursuppgifter hjälper mig att reflektera över 
problem som kan uppstå under en arbetsdag. För att på ett tydligt och konkret sätt påvisa 
vikten av relationen mellan forskningsfrågorna med hänsyn till att behandla studiens syfte 
valde vi att mäta ovanstående påstående tillsammans med följande påstående: under 
vidareutbildningen har mitt sätt att resonera kring ett arbetsproblem förändrats. Detta 
påstående tar hänsyn till en annan av studiens forskningsfrågor nämligen (2) Hur värderar och 
upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter att deras lärande förändrats över tid? 
Sambandsstyrkan på 0,40 visar att det finns ett samband mellan forskningsfrågan som avser 
att behandla respondenternas relation till formell utbildning och informellt lärande i praktiken, 
samt forskningsfrågan som avser att behandla hur respondenterna upplever att deras lärande 
förändrats över tid.  
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Figur 3. 
 
Figuren visar att lärande är centralt. Nummer ett representerar forskningsfråga (1) Hur 
värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter relationen mellan formell 
utbildning och informellt lärande i praktiken? nummer två representerar forskningsfråga (2) 
Hur värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter att deras lärande 
förändrats över tid? och nummer tre representerar forskningsfråga (3) Hur värderar 
barnskötare och blivande psykoterapeuter sitt lärande i relation till olika personer omkring 
dem? 
 
7.6 Studies bidrag och begränsningar  

Denna studie agerar som en pilotstudie i syfte att väcka forskningsfrågor som möjligtvis 
kommer att behandlas under det planerade longitudinella forskningsprojektet på institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. I studiens början fanns 
förhoppningar om att kunna bidra till just detta projekt. För att denna pilotstudie skulle passa 
ramen för ett examensarbete gjordes valet att undersöka två olika professioner, där en 
profession troligtvis arbetar mer enskilt och den andra arbetar kollegialt och har tydligare chef 
- medarbetar relationer. Professionerna som därefter valdes ut att förhoppningsvis delta i 
studien var barnskötare under vidareutbildning till förskollärare samt blivande 
psykoterapeuter under vidareutbildning.  
 
Resultaten och analyserna av studien har visat sig dels gå i linje med den tidigare forskningen. 
Den tidigare forskningen har redovisat att de olika professionerna ska ha olika typer av 
explicit lärande. Exempelvis har forskningen beskrivit hur psykoterapeuter under 
vidareutbildning skulle ha problem med att konkretisera sitt lärande, medan barnskötares 
lärande har exemplifierats genom att de berättar om nya kunskaper och idéer för sina kollegor 
när de kommer tillbaka till arbetsplatsen efter en period i den formella utbildningen. Analysen 
av studien visar sig även inte gå i linje med den tidigare forskningen då forskningen visat att 
barnskötares- och blivande psykoterapeuters relation till formell utbildning och informellt 
lärande i praktiken skiljer sig. Där barnskötarna tar i mindre utsträckning hjälp av teoretisk 
text medan de blivande psykoterapeuterna har visat sig ha stor användning av den teoretiska 
texten. Denna studies resultat och analys har också redogjort för att professionerna inte skiljer 

Relationellt Praktiken Utbildning 

Lärande 

Tid 

1 

2 
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sig, då de båda värderade påståenden som avsetts att mäta deras relation till formell utbildning 
och informellt lärande i praktiken och visade sig då vara likartade i sin inställning. 
 
Vi har tidigare under studien refererat till introduktionen, i den tar vi upp att studien är viktig 
ur en yrkesutvecklings aspekt. Mer specifikt vill vi lämna ett bidrag till att förstå hur 
professionella experter kan stödjas på ett bra sätt i sin yrkesutveckling. De bidrag vi anser att 
studien kan lämna efter sig är dels användningen av Bertells (2013) teori samt den 
semiformella relation respondenterna har till sina kurskamrater. Bertells teori är relativt ny 
sett ur en tidsaspekt. Att vi valt att använda oss av den som en teoretisk utgångspunkt menar 
vi är ett bidrag till den pedagogiska forskningen som vill studera fenomenet vidareutbildning. 
Vi har även påvisat att det är möjligt att anpassa denna teori till denna studies syfte och det 
visar alltså att den inte är bunden till den kontext som Bertell själv beskriver. Förhoppningen 
är att detta även ska fungera för kommande forskning om vidareutbildningens betydelse för 
individers formella utbildning och informella lärande.  
 
Med hjälp av både Bertells (2013) Ellströms (1996) teorier angående olika former av lärande 
har vi kunnat tyda ännu en dimension av lärande under vidareutbildning. Ellströms (1996) 
teori om kognitivt- och kontextuellt perspektiv på lärande visade sig lämna en lucka när vi 
avsåg att mäta respondenternas relationella lärande. Bertells (2013) teori var ett gott 
komplement till att behandla denna lucka, det var också här vi förstod att det kan finnas en 
annan dimension av lärandet under vidareutbildning som varken Ellström (1996) eller Bertell 
(2013) har tydliggjort genom sina teorier. Vår förhoppning är att dessa bidrag ska väcka ett 
intresse för vad vi anser är en outforskad del inom den pedagogiska forskningen. I slutskedet 
av studien har vi uppmärksammat en begränsning med att befästa termen semiformell relation. 
Att stärka termen semiformell relation, tror vi, skulle ha lyckats bättre om studien även hade 
analyserat värdet av hur respondenterna värderar påståendet jag diskuterar nya kunskaper jag 
har lärt mig med mina lärare, då detta påstående är rent formellt i sin innebörd.  
 
Dagens arbetsmarknad visar på att individer med ett livslångt lärande med perioder tillbaka 
inom akademin har en fördel jämfört med personer utan en tillbakagång till det formella 
lärandet. Att det då existerar såpass liten andel forskning som undersöker ett livslångt lärande 
är överraskande då det tar hänsyn till dessa individer och gruppers lärande. Detta för oss osökt 
in på studiens begränsningar. 
 
Tidigt i studieprocessen blev vi uppmärksammade på bristen av tidigare forskning inom 
området. Bristen visar sig ett flertal olika sätt, dels genom det mindre antalet 
forskningsresultat gällande barnskötares- samt psykoterapeuters lärande, och ännu färre 
bidrag till forskningen finns det gällande dessa professioners lärande under vidareutbildning. 
Detta är någonting som har påverkat studiens underlag gällande tidigare forskning. På grund 
av bristen har vi valt att hänvisa till forskning som studerat övriga pedagogiska professioners 
lärande, exempelvis Petersons (2002) slutsatser gällande förskollärares lärande. I och med 
detta finns det en möjlighet att detta val av presentation av tidigare forskning inte 
representerar de barnskötarna som agerat respondenter i denna studie.  
 
Gällande metoden finns det en aspekt som vi tror kan ha påverkat studiens reliabilitet 
negativt. Nämligen att majoriteten av enkätens påståenden har identiska svarsalternativ, detta 
gör att det finns en risk att respondenternas uppmärksamhet har sviktat efter att de värderat ett 
antal av enkätens påståenden. Om respondenterna inte värderar påståendena uppriktigt och 
uppmärksamt stärker det slumpens roll i de kommande mätningarna, vilket påverkar studiens 
reliabilitet negativt.  
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Ytterligare en begränsning för denna studie är att de olika vidareutbildningarna, 
förskollärarprogammet för barnskötare och psykoterapeutprogrammet, är olika i storlek med 
hänsyn till tidsperspektiv och högskolepoäng (hp). Där barnskötarna läser 210 hp medan den 
de blivande psykoterapeuterna läser 90 hp. Skillnaderna gällande högskolepoäng betyder även 
att de olika vidareutbildningarna är skiljer sig ur en tidsaspekt. De båda vidareutbildningarnas 
studietakt sker på halvfart (50 %), detta gör att de blivande psykoterapeuterna har en studietid 
på sex terminer och barnskötarna en studietid på tio terminer. Dessa faktorer har vi inte tagit 
hänsyn till i studien. Enkäten innehåller en variabeln vilket läsår är du i din vidareutbildning 
som har för avsikt att ta hänsyn till respondenternas tid i vidareutbildningen 21.Variabeln hade 
agerat till vår fördel under mätningarna och de kommande analyserna, dock spelade den 
mänskliga faktorn in när ett misstag tyvärr skedde. Misstaget resulterade i ett internt bortfall 
på 39 %. Detta gjorde att vi valde att ej ta med denna variabel i de kommande mätningarna.  
 
7.7 Förslag till fortsatt forskning  

Syftet med denna studie är att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters 
perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i 
praktiken. Då denna studie är avsedd att agera som en pilotstudie i ett längre 
forskningsprojekt är vår förhoppning att studien ska ha genererat intressanta frågeställningar 
inför det kommande forskningsprojektet.  
 
De tidsperspektiv som redovisas för i studien är respondenternas egna upplevelse och 
värdering utifrån den upplevelse de hade när de svarade på enkäten. Ett förslag till fortsatt 
forskning är att med hänsyn till tidens betydelse för respondenternas formella utbildning och 
informella lärande i praktiken över en längre tid genomföra upprepade undersökningar med 
samma syfte och detta skulle förslagsvis kunna ske genom en longitudinell studie. Ännu en 
aspekt som skulle vara av intresse att undersöka är om det finns något samband mellan just 
utbildningsnivå och förändrat lärande över tid. Ett exempel som tar hänsyn till dessa två 
aspekter är det påstående som efterfrågar respondenternas upplevelse om de under 
vidareutbildningen har förändrat sitt språk för att beskriva professionella problem. Här har 
de olika professionerna värderat påståendet olika 22.Vi har under diskussionen fört ett 
resonemang om att denna värdering kan påverkas av de olika professionernas 
utbildningsbakgrund. Därmed skulle det vara intressant att se forskning som undersöker detta 
vidare för att tydligare kunna stödja den professionella yrkesutvecklingen. För att lyckas 
stödja den professionella yrkesutvecklingen anser vi att det är viktigt att ta till vara på alla 
dimensioner av lärandet. Därför ser vi också gärna forskning som undersöker den 
semiformella relationen som uppmärksammats i denna studie.   
 
Förslagsvis skulle vi gärna vilja se fortsatt forskning genom en kombinerad ansatsmetod, det 
vill säga ett forskningsprojekt som kombinerar kvantitativ- och kvalitativ metod. Detta därför 
att de två olika ansatserna ger oss en bredare förståelse av barnskötares och blivande 
psykoterapeuters perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och 
informellt lärande i praktiken.     
 
 
 

                                                
21 Bilaga 9.4  
22 Bilaga 9.5 tabell 5  
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9. Bilagor 
 
9.1 Intervjuguide 

Detta är en kortare intervju vi gör i syfte att få ett överblick över fältet som vår uppsats 
kommer att behandla. Intervjun är planerad att ta cirka 30 minuter. Intervjun består av 3 delar 
som fokuserar på följande: (1) lärande på plats, (2) lärande i praktiken och (3) när uppstår ditt 
lärande? De två första delarna har två frågor var och den tredje består utav en fråga. 
 
De som kommer ha tillgång till detta inspelade material är jag, min uppsatspartner och vår 
handledare. Det kommer ej heller gå att identifiera vem du är. Du kan när som helst avbryta 
intervjun.  
 
Lärande på plats i skolan 
 

1. Vad skulle du säga att du har lärt dig genom din vidareutbildning om vi ser till hur du 
idag hanterar dina dagliga arbetsuppgifter jämfört med innan din vidareutbildning? 

2. Gällande ditt eget lärande – berätta gärna hur du ser på klassisk undervisning/lärande 
baserat på erfarenhet? Tänker du på samma sätt som innan du vidareutbildade dig eller 
har det förändrats?  

Lärande i praktiken 
 

1. Vad skulle du säga att du har lärt dig genom att arbeta samtidigt som du vidareutbildar 
dig? Skulle det se annorlunda ut om du hade studerat 100 % för att sedan arbeta?  

2. Berätta gärna hur du gör bedömningar i ditt arbete? – Man brukar vanligtvis prata om 
att man kanske baserar sin bedömning på antingen teori eller mer erfarenhet i det 
dagliga arbete (dvs formell och informell kunskap) 

 
När uppstår ditt lärande? 

 
1. En del forskning menar att lärande uppstår först när en individ får koppa ihop det 

teoretiska hon lärt sig med ett verkligt sammanhang (exempelvis på arbetsplatsen). 
Hur skulle du vilja kommentera det påståendet?  

 
  



 

9.2 Missivbrev 
Hej! 
  
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete med inriktning mot pedagogik. Uppsatsen 
agerar som en pilotstudie för ett longitudinellt forskningsprojekt som undersöker 
lärande hos individer som går en längre vidareutbildning samtidigt som de parallellt 
arbetar med liknande arbetsuppgifter. Ansvarig för forskningsprojektet är 
universitetslektor Wieland Wermke på institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Syftet med forskningsprojektet är att förstå och förhoppningsvis bidra till forskningen 
inom pedagogik för att förbättra förutsättningarna för lärande under vidareutbildning 
som pågår parallellt med arbete. 
  
De yrkesgrupper vi gärna ser svarar på de frågor vi kommer att ställa i denna enkät 
är psykoterapeuter samt barnskötare under vidareutbildning till förskollärare. Vi har för 
avsikt att jämföra om dessa två yrkesgrupper har olika perspektiv på sitt lärande. Varför vi har 
valt att undersöka dessa två yrkesgrupper är för de båda vidareutbildar sig under en längre 
period. 
 
Länken till enkäten: https://docs.google.com/forms 
  
Att svara på frågorna kommer att ta cirka 10 minuter. Studien kommer att ventileras i 
januari 2016 och du är då välkommen att observera eller ställa frågor gällande studiens 
resultat. Arbetet kommer vara såklart vara tillgängliga för dig efter det. Vi kommer skicka det 
till er via era studierektorer. 
  
Skulle du ha frågor gällande enkäten är du självklart välkommen att höra av dig till oss innan 
ventileringen januari. Du kommer att ha möjlighet att hoppa över de frågor du inte vill svara 
på (oavsett anledning), du kan också avsluta enkäten när som helst. De uppgifter du lämnar 
kommer behandlas konfidentiellt samt att kodas vilket innebär att dina svar inte 
kommer att kunna relateras till dig när resultatet presenteras. Dina svar kommer bara 
användas i detta arbete samt i relaterade forskningsprojekt. 
  
Vi hoppas att ni vill ge er en liten bit av er tid och era viktiga perspektiv. 
  
Varma hälsningar 
  
Johanna Dahlberg Larsson 
xx@gmail.com 
070-xx 
  
Vanessa Zettergreen 
xx@gmail.com 
073-xx 
  
Wieland Wermke, FD 
xx@edu.uu.se 
073-xx 
 



 

9.3 Påminnelsebrev  
Förskollärarprogammet 
Hej, 
 
Det är några av er som har tagit er tid att besvara vår enkät. Detta är vi otroligt tacksamma 
över. För att göra vår studie ännu bättre skulle vi behöva få in fler svar från er. Därför skickar 
vi nu ut detta påminnelsebrev till er. Om du redan besvarat vår enkät så ber vi dig att bortse 
från detta mail – och återigen stort tack för ditt deltagande!  
 
Denna studie är en pilotstudie i ett longitudinellt forskningsprojekt med ledning av 
universitetslektor Wieland Wermke på institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. För oss är det jätteviktigt att få ta del av 
erfarenheter utifrån ert lärande. Ni vidareutbildar er parallellt som ni arbetar ute i praktiken 
vilket är en utmanande situation.  
 
Vår ambition i denna uppsats, samt i kommande forskningsprojekt är att förbättra länken 
mellan vidareutbildning och arbetsplatsen. Därför är dina perspektiv på lärande oerhört 
viktiga för oss och vi vore tacksamma för er hjälp. Enkäten ligger ute via länken till och med 
tisdag den 1 dec kl. 19:00.  
 
De uppgifter du lämnar kommer behandlas konfidentiellt samt att kodas vilket innebär att 
dina svar inte kommer att kunna relateras till dig när resultatet presenteras. Dina svar kommer 
bara användas i detta arbete samt i relaterade forskningsprojekt.  
 
 
Uppsatsen kommer bli tillgänglig för er i januari 2016 efter vår ventilering.  
 
Länk till webbenkät: 
 
https://docs.google.com/forms 
 
Tack på förhand! 
 
Varma hälsningar,  
 
Johanna Dahlberg Larsson 
xx@gmail.com 
070-xx 
  
Vanessa Zettergreen 
xx@gmail.com 
073-xx 
  
Wieland Wermke, FD 
xx@edu.uu.se 
073-xx 
 
 
 
 



 

Psykoterapeutprogrammet  
Hej, 
 
Vi har haft en väldigt bra svarsfrekvens från er på psykoterapeutprogrammet. Detta är vi 
otroligt tacksamma över. För att göra vår studie ännu bättre skulle vi behöva få in fler svar 
från er. Därför skickar vi nu ut detta påminnelsebrev till er. Om du redan besvarat vår enkät så 
ber vi dig att bortse från detta mail – och återigen stort tack för ditt deltagande!  
 
Denna studie är en pilotstudie i ett longitudinellt forskningsprojekt med ledning av 
universitetslektor Wieland Wermke på institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. För oss är det jätteviktigt att få ta del av 
erfarenheter utifrån ert lärande. Ni vidareutbildar er parallellt som ni arbetar ute i praktiken 
vilket är en utmanande situation.  
 
Vår ambition i denna uppsats, samt i kommande forskningsprojekt är att förbättra länken 
mellan vidareutbildning och arbetsplatsen. Därför är dina perspektiv på lärande oerhört 
viktiga för oss och vi vore tacksamma för er hjälp. Enkäten ligger ute via länken till och med 
tisdag den 1 dec kl. 19:00.  
 
De uppgifter du lämnar kommer behandlas konfidentiellt samt att kodas vilket innebär att 
dina svar inte kommer att kunna relateras till dig när resultatet presenteras. Dina svar kommer 
bara användas i detta arbete samt i relaterade forskningsprojekt.  
 
 
Uppsatsen kommer bli tillgänglig för er i januari 2016 efter vår ventilering.  
 
Länk till webbenkät: 
 
https://docs.google.com/forms 
 
Tack på förhand! 
 
Varma hälsningar,  
 
Johanna Dahlberg Larsson 
xx@gmail.com 
070-xx 
  
Vanessa Zettergreen 
xx@gmail.com 
073-xx 
  
Wieland Wermke, FD 
xx@edu.uu.se 
073-xx 
 
 



 

9.4 Enkätfrågor 

Du upplever att du inte gör framsteg i ett barns utveckling, hur hanterar du 
situationen? / Du upplever att du inte gör framsteg i din behandling av en patient, hur 
hanterar du situationen? 
 
Jag söker efter svar i kurslitteraturen 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag diskuterar det med mina kurskamrater 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag diskuterar det med mina kollegor 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag tar upp problemet på ett personalmöte 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag tar upp problemet på ett seminarium 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag tar upp problemet med min kurslärare 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag tar upp problemet med min chef 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Lärande är ett relationellt fenomen. Vi är intresserade av hur du bedömer att ditt 
lärande ser ut i relation till olika personer runt omkring dig? 



 

 
Jag lär mig mest genom att diskutera med mina kurskamrater 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag lär mig mest genom att diskutera med mina lärare (Även handledare fyller den 
funktionen inom detta påstående) 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag lär mig mest genom att diskutera med mina kollegor 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag lär mig mest genom att diskutera med min chef 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag upplever att mina praktiska erfarenheter är viktiga och tas på allvar på 
universiteten i utbildningen 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Diskussioner med mina kurskamrater är en viktig del i min utbildning 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Relationen jag har till mina kursare är viktigt för mitt lärande 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Diskussioner med mina kollegor är en viktig del i min utbildning 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 



 

• Stämmer helt och hållet 

Diskussioner med mina lärare är en viktig del i min utbildning 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Diskussioner med min chef är en viktig del i min utbildning 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag diskuterar nya kunskaper jag har lärt mig med mina kurskamrater 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag diskuterar nya kunskaper jag har lärt mig med mina kollegor 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag diskuterar nya kunskaper jag har lärt mig med mina lärare (Även handledare fyller 
den funktionen inom detta påstående) 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag diskuterar nya kunskaper jag har lärt mig med min chef 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Din vidareutbildning pågår över en längre tid. Hur har ditt lärande förändrats hittills? 
 
Under vidareutbildningen har mitt arbetssätt på jobbet förändrats 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Under vidareutbildningen har mitt sätt att lära mig saker förändrats 



 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Under vidareutbildningen har mitt sätt att resonera kring ett arbetsproblem förändrats 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Under vidareutbildningen har jag förändrat mitt språk för att beskriva professionella 
problem 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Under vidareutbildningen har min roll i diskussioner i yrkesgruppen förändrats 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Under vidareutbildningen har jag blivit mer kritisk till praktiska lösningar i mitt arbete 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Under vidareutbildningen har jag blivit mer kritisk mot den teoretiska kunskapen jag 
lärt mig 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Din vidareutbildning förutsätter att du redan är utbildad barnskötare. Relatera din 
barnskötarutbildning med din vidareutbildning i kommande frågor 
 
I min vidareutbildning till förskollärare har jag mycket nytta av min tidigare utbildning 
som barnskötare 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag upplever att det är svårt att förstå det teoretiska språket i denna vidareutbildning 



 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Din vidareutbildning förutsätter att du redan har en annan examen. Relatera den 
tidigare utbildningen med din vidareutbildning i kommande frågor 
 
I min vidareutbildning till psykoterapeut har jag mycket nytta av min tidigare 
utbildning 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Jag upplever att det är svårt att förstå det teoretiska språket i denna vidareutbildning 
• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

Vad tycker du har varit det bästa med den utbildningen du nu går i relation till ditt 
lärande? 
 
Möten och diskussioner med mina kurskamrater 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Relationer till mina kurskamrater 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Möten och diskussioner med mina lärare 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Möjligheten att byta miljö 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 



 

• Stämmer helt och hållet 

 
Möjligheten att lära mig nya teorier (Eller att du har möjlighet att fördjupa din redan 
existerande teorikunskap) 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Möjligheten att få lära mig nya metoder (Eller att du har möjlighet att fördjupa de metoder 
du redan använder i arbetet) 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Möjligheten att förankra min praktik i min teorikunskap 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Möjligheten att förankra min teorikunskap i praktiken 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
 
Hur ser du på relationen mellan kursuppgifter som du får under vidareutbildningen 
med problem som kan uppstå under arbetet? 
 
Kursuppgifter hjälper mig att reflektera över problem som kan uppstå under en 
arbetsdag 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer helt och hållet 

 
Inför en kursuppgift använder jag ofta mina erfarenheter från arbetet 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer mindre bra 
• Stämmer ganska bra 



 

• Stämmer helt och hållet 

 
I denna del skulle vi gärna vilja veta lite mer om din bakgrund. 
 
Vilken är din tidigare examen? (Du kommer att få svara på frågor som är i relation till din 
vidareutbildning. Exempelvis vilket läsår du är i din vidareutbildning) 

• Barnskötare 
• Psykolog 
• Läkare 
• Socionom 
• Övrigt (Deras svar) 

Hur länge har du varit yrkesverksam som barnskötare? 
• 5-9 år 
• 10-15 år 
• 16-22 år 
• < 23 år 

Har du en annan dokumenterad examen än barnskötare? (Om du svarar ja, skriv gärna 
vilken examen det är i övrigt) 

• Ja 
• Nej 
• Övrigt (Annan examen) 

Hur många anställda barnskötare och förskollärare finns det på din arbetsplats? (Med 
arbetsplats menar vi hela förskolan) 

• 1-3 
• 4-6 
• < 7 
• Vet ej 

Vilket läsår är du i din vidareutbildning? 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

Hur många anställda barnskötare och förskollärare finns det på din avdelning? (Här är 
vi intresserade av just den avdelningen du jobbar på) 

• 1-2 
• 3-4 
• < 5 
• Vet ej 

Du är 
• Kvinna 
• Man 



 

• Annat/Vill ej svara 

 
Hur länge har du varit yrkesverksam som terapeut? (Vi är intresserade av att veta hur 
länge du varit verksam inom yrket som är en kvalifikation för att gå vidareutbildningen) 

• 0-4 år 
• 5-9 år 
• 10-14 år 
• < 15 år 

Vilket läsår är du i din vidareutbildning? 
• 1 
• 2 
• 3 

Har du en annan dokumenterad examen än terapeut? (Om du svarar ja, skriv gärna vilken 
examen det är i övrigt) 

• Nej 
• Ja 
• Övrigt (Annan examen) 

Vilken inriktning läser du? (Skriv gärna i övrigt om du inte finner att de alternativ som 
givits är representativa) 

• KBT (Kognitiv beteendeterapi) 
• PDT (Psykodynamisk terapi) 
• Övrigt 

Du är 
• Kvinna 
• Man 
• Annat/Vill ej svara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.5 Figurer och tabeller 
 
 

 
Figur 1. Exemplifiering och omarbetning av Bertells (2013) första- och andrahandsarena. I förstahandsarenan (1) 
representeras utbildning där det sker ett ”handlande”. I andrahandsarenan (2) representeras praktik där individen 
får en kontext på ”handlandet” tillsammans med andra i ett kollektivt sammanhang. 
 

 
Figur 2 ovan visar på hur vi väljer att tolka och då ifrågasätta Bertells (2013) figur 23. 
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Figur 3 
 
 
 
 
Tabell 1. Kognitivt eller kontextuellt lärande utifrån olika aspekter 

Aspekt Kognitivt Kontextuellt 

Information som 
underlag för handling 
och lärande 

Säker objektiv Osäker sinneserfarenhet 

Informationsbehandling Analytisk Grundad på intuition 

Handlingsmodell Teknisk instrumentell 
Avskiljande mellan 
förberedelse och 
genomförande 
”Problem solving in 
thought” 

Interaktiv kontextuell 
Samspel mellan förberedelse och 
genomförande 
”Problem solving in action” 

Kunskapsbas Teoretisk/beskrivande 
Klart uttalad 

Erfarenhetsbaserad/åtgärdsinriktad 
Inte klart utsagd 

Lärandeprocessen Enskild 
informationsbearbetning 

Gemensam process inom ramen för 
de begränsningar eller möjligheter 
som kontexten ger 

Metodik för lärande Formell undervisning 
genom språklig 
beskrivning och praktik 

Erfarenhetsbaserat lärande genom 
effektivt deltagande i en särskild 
arbetsgemenskap 

 
 



 

Tabell 2. Utdrag från enkäten 
Premiss Påstående Teori 
Du upplever att du inte gör 
framsteg i ett barns utveckling, 
hur hanterar du situationen?* 

- Jag söker efter svar i 
kurslitteraturen 
- Jag diskuterar det med mina 
kurskamrater 
- Jag tar upp problemet med min 
chef 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Du upplever att du inte gör 
framsteg i din behandling av en 
patient, hur hanterar du 
situationen?** 

- Jag söker efter svar i 
kurslitteraturen 
- Jag diskuterar det med mina 
kurskamrater 
- Jag tar upp problemet med min 
chef 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Lärande är ett relationsfenomen. 
Hur ser ditt lärande ut i relation 
till olika personer omkring dig? 

- Jag lär mig mest genom att 
diskutera med mina kurskamrater 
- Jag lär mig mest genom att 
diskutera med mina lärare 
- Jag lär mig mest genom att 
diskutera med min chef 

Härstammar utifrån Bertells 
(2013) teori om första- och 
andrahandsarenan 

Din utbildning pågår över en 
längre tid. Hur har ditt lärande 
förändrats? 

-Under vidareutbildningen har mitt 
arbetssätt på jobbet förändrats 
- Under vidareutbildningen har jag 
förändrat mitt språk för att 
beskriva professionella problem 
- Under vidareutbildningen har jag 
blivit mer kritisk till den teoretiska 
kunskapen jag lärt mig 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande 

Din vidareutbildning förutsätter 
att du redan är utbildad 
barnskötare. Relatera din 
barnskötarutbildning med din 
vidareutbildning i kommande 
frågor.* 

- I min vidareutbildning till 
förskollärare har jag mycket nytta 
av min tidigare utbildning som 
barnskötare 
- Jag upplever att det är svårt att 
förstå det teoretiska språket i denna 
vidareutbildning 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Din vidareutbildning förutsätter 
att du redan har en annan examen. 
Relatera den tidigare utbildningen 
med din vidareutbildning i 
kommande frågor.** 

- I min vidareutbildning till 
förskollärare har jag mycket nytta 
av min tidigare utbildning som 
barnskötare 
- Jag upplever att det är svårt att 
förstå det teoretiska språket i denna 
vidareutbildning 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande kognitivt- och 
kontextuellt perspektiv på 
lärande 

Hur ser du på relationen mellan 
kursuppgifter som du får under 
vidareutbildningen med problem 
som kan uppstå under arbetet? 

- Kursuppgifter hjälper mig att 
reflektera över problem som kan 
uppstå under en arbetsdag 
- Inför en kursuppgift använder jag 
ofta mina erfarenheter från arbetet 

Härstammar utifrån 
Ellströms (1996) teori 
gällande anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande 

*=Premiss för barnskötare under vidareutbildning till förskollärare 
**=Premiss för blivande psykoterapeut under vidareutbildningen 
 
 
 
 
 



 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för påståenden som mäter relationen mellan formell utbildning och 
informellt lärande i praktiken. (Antal, Barnskötare=10 Psykoterapeuter=43) 
 Möjligheten att 

lära mig nya 
teorier 

Möjligheten att 
lära mig nya 
metoder 

Möjligheten att 
förankra min 
teorikunskap i 
praktiken 

Inför en 
kursuppgift 
använder jag ofta 
mina erfarenheter 
från arbetet 

 Mean Std. dev Mean Std. dev Mean Std. dev Mean Std. dev 
Hela urvalet 3,57 ,54 3,50 ,64 3,37 ,73 3,41 ,66 
Barnskötare 3,50 ,53 3,64 ,50 3,64 ,67 3,55 ,52 
Psykoterapeuter 3,58 ,54 3,47 ,67 3,30 ,74 3,37 ,69 
 
 
Tabell 4. Korrelation över påståenden som mäter relationen mellan formell utbildning och informellt lärande i 
praktiken. (Antal, Barnskötare=11 Psykoterapeuter=42) 
Namn Mean Std. 

dev 
Kursuppgifter 
hjälper mig att 
reflektera över 
problem som kan 
uppstå under en 
arbetsdag 

Under vidareutbildningen 
har mitt sätt att resonera 
kring ett arbetsproblem 
förändrats 

Kursuppgifter hjälper mig 
att reflektera över problem 
som kan uppstå under en 
arbetsdag 

2,81 0,83 1 ,40 

Under vidareutbildningen 
har mitt sätt att resonera 
kring ett arbetsproblem 
förändrats 

2,66 0,78 ,40 1 

 
 
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för påståenden som mäter lärande över tid. (Antal, Barnskötare=11 
Psykoterapeuter=42) 

 
 

 Under 
vidareutbildningen 
har jag blivit mer 
kritisk mot den 
teoretiska 
kunskapen jag har 
lärt 

Under 
vidareutbildningen 
har jag förändrat 
mitt språk för att 
beskriva 
professionella 
problem 

Under 
vidareutbildningen 
har jag blivit mer 
kritisk till 
praktiska 
lösningar i arbetet 

Under 
vidareutbildningen 
har mitt arbetssätt 
på jobbet 
förändrats 

 Mean Std. 
dev 

Mean  Std. 
dev 

Mean Std. dev Mean Std. 
dev 

Hela urvalet 2,28 ,83 2,62 ,84 2,41 ,88 2,81 ,83 

Barnskötare 2,27 ,90 3,00 ,63 2,36 1,03 3,09 ,83 

Psykoterapeuter 2,28 ,83 2,52 ,86 2,42 ,85 2,74 ,82 



 

 
 
Tabell 6. Korrelation över påståenden som mäter lärande över tid (Antal, Barnskötare=10 Psykoterapeuter=42) 
Namn Mean Std. 

dev 
Förändrat språk prof. 
Problem 

Disk. Kunskaper 
kurskamrater 

Förändrat språk prof. 
Problem 

2,62 0,84 1 ,47 

Disk. Kunskaper 
kurskamrater 

3,13 0,76 ,47 1 

 
 
Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse för påståenden som mäter lärande i relation med andra (Antal, 
Barnskötare=10 Psykoterapeuter=43) 

 Jag diskuterar nya 
kunskaper jag lärt 
mig med min chef 

Jag tar upp 
problemet på ett 
seminarium 

Jag tar upp 
problemet med min 
chef 

Jag diskuterar 
nya kunskaper 
jag lärt mig med 
mina 
kurskamrater 

 Mean Std. dev Mean  Std. 
dev 

Mean Std. Dev Mean Std. dev 

Hela urvalet 2,00 ,93 1,72 ,88 2,33 ,87 3,13 ,76 

Barnskötare 3,36 ,50 1,73 ,90 3,09 ,94 3,50 ,53 

Psykoterapeuter 1,65 ,65 1,72 ,88 2,14 ,74 3,05 ,79 

 


