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Abstract 

Syftet med föreliggande studie är att med avstamp i tanken om det livslånga 

lärandet, via teorier om situerat lärande, vilka utvecklats av Jean Lave och Etienne 

Wenger och i kombination med teorier om informellt lärande och lärande 

gemenskaper, undersöka hur aktivt deltagande i en facebookgrupp för 

förskoleanställda kan förstås som bidragande till dessas kompetensutveckling. 

Mina två frågeställningar fokuserar på vilka kategorier av pedagogisk kompetens 

som väcker störst engagemang samt vilka språkhandlingar deltagarna nyttjar för att 

skapa förutsättningar för lärande i diskussionerna. Genom att besvara dessa frågor 

kan jag visa att en majoritet av diskussionerna går att placera i någon av Lee S. 

Shulmans kategorier för pedagogisk kompetens (PCK) och därmed kan beskrivas 

som praxisrelaterade. Jag kan också beskriva de språkhandlingar som tydligast 

skildrar en lärande ambition hos deltagarna som varande rådgivning respektive tips. 

Med hjälp av dessa språkhandlingar kan deltagarna tränga in i de pedagogiska 

frågeställningarna och skapa förutsättningar för ny eller utvidgad kunskap under 

diskussionens gång. 

Studiens resultat visar att facebookgruppen dessa diskussioner äger rum i kan 

beskrivas som en lärande gemenskap. Här ägnar sig deltagarna åt ett frivilligt, 

demokratiserat, informellt lärande i syfte att utveckla den egna pedagogiska 

kompetensen eller verksamheten. 

Av resultatet har jag kunnat göra ytterligare observationer: Med utgångspunkt i hur 

diskussionerna i den dominerande kategorin (KEC) präglades av att vara mer 

praktik- än praxisnära resonerar jag i diskussionsdelen angående hur detta kan vara 

ett tecken på att de anställdas förutsättningar att utöva sitt uppdrag även påverkar 

deras förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling – så kallad ”beprövad 

erfarenhet” – kring detta uppdrag. Jag ser också hur informellt lärande har både 

styrkor och svagheter som tjänar på att utforskas ytterligare. Kanske, reflekterar jag, 

ligger det informella lärandets egentliga värde i dess förmåga att komplettera och – 

om det tillåts – transcendera det formella? 

Sammanfattningsvis kan studien på en övergripande nivå förstås som en slags 

hyllning till det informella lärandet. Frågan är inte hur, utan i hur hög grad och på 

vilket sätt deltagandet i dessa lärande gemenskaper utvecklar deltagarnas kompetens 

och i förlängningen även praxis. 

 

Nyckelord 

livslångt lärande, informellt lärande, sociala medier, kompetensutveckling, situerat 

lärande, PCK, interpersonell textanalys, Facebook, förskola, John Dewey, Jean 

Lave, Etienne Wenger 
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1. Inledning 

När blev jag förskollärare? Jag får frågan ibland och blir alltid tagen på sängen. Jag 

började läsa på förskollärarprogrammet hösten 2002 och tog min examen efter 

höstterminen 2005. Började arbeta som förskollärare parallellt med att mitt 

examensarbete ventilerades och har sedan dess, med undantag av två 

föräldraledigheter, suttit fast förankrad i yrket. Men när blev jag förskollärare? 

Min resa började egentligen tidigare. Påsklovet 2000 tror jag det var. Jag jobbade 

som elevassistent på en låg- och mellanstadieskola och skulle tillbringa lovveckan 

på fritidshemmet, men det saknades folk på förskolan och jag fick hoppa in. Jobbade 

en vecka utan att förstå någonting och fick sedan vikariera vid i stort sett varje 

ledighet till dess vi flyttade till Dalarna och jag inledde min formella utbildning. 

Någonting hände under de där perioderna då jag var på förskolan. En del skulle säga 

att jag fann mitt kall någon gång mellan den där påsken och fram till att idén om att 

utbilda mig till förskollärare slutligen formulerats i mitt huvud. Plötsligt hade jag 

förstått att jag var på rätt plats. Från att ha närt författardrömmar, haft idéer om att 

bli film- och teaterregissör eller åtminstone ”jobba med media” hade jag äntligen 

landat i mitt rätta element: en småbarnsavdelning på en kommunal förskola på 

Östermalm i Stockholm. 

Eller inledde jag mitt förskollärarskap ännu tidigare? Var det redan under de där 

månaderna som assistent på mellanstadiet i glappet mellan militärtjänstgöringen och 

livet efter detta som det frö såddes i mig som till sist blommade ut efter min 

förskollärarexamen? Eller var det min lillebror, som sedermera diagnosticerades 

med mild DAMP, som puttade mig i riktning mot den omsorgsdimension som ju 

också är närvarande i förskolan – och som gav mig den anställning som placerade 

mig på just det där fritidshemmet vid just rätt tillfälle?  

Egentligen kan jag nog läsa in den här resan till förskolan i det mesta jag gjort genom 

livet. Det är lätt att tolka tecken när man vet vilket svar man söker. Jag brukar till 

slut besvara frågorna om när jag blev förskollärare genom att säga att jag nog alltid 

varit på väg hit, där jag är idag. Men det besvarar egentligen inte frågan. ”När blev 

jag förskollärare” kanske bäst besvaras genom en motfråga: Är jag förskollärare? 

1.1 Hur blir man egentligen förskollärare? 

I den här studien kommer jag att nämna begrepp som livslångt och informellt 

lärande. Begrepp som beskriver hur vi människor går genom livet som ständigt 

lärande individer. Hur vi i varje ögonblick gör nya erfaranden som antingen 

förstärker eller förändrar det vi tror oss kunna och veta. En del av detta lärande äger 

rum i formella kontexter; vi går i förskola, grundskola, gymnasium, högskola, 

universitet och på komvux. Vi deltar i ABF-kurser och bokcirklar, läser på 

folkhögskola. Men kanske lär vi oss även utanför dessa sammanhang? Vilken 

betydelse har – och ger vi – det informella lärande som pågår i vårt dagliga liv – i 

de möten som sker och de erfaranden vi gör? 
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Jag som förskollärare, vilket är min formella titel, kan därför inte med gott samvete 

påstå att mitt examensbevis från februari 2006 är det slutgiltiga tecknet på att jag 

faktiskt är en sådan. Jag kan inte, trots examensbevis och sedermera även 

förskollärarlegitimation, hävda att de sju terminer min utbildning sträckte sig över 

gav mig allt jag behövde veta och kunna om det pedagogiska arbete förskollärare 

bedriver i förskola. Det är en grund att stå på. Absolut. Men utan det livslånga, 

informella lärande som omger det – som löper före, efter och parallellt med mitt 

formella lärande, skulle det inte räcka särskilt långt. 

Jag har, sedan jag började arbeta som förskollärare, behövt uppdatera mina 

kunskaper på olika områden. Jag har – i urval – formellt utbildat mig i TAKK – 

tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, Reggio Emilia-

pedagogik, ICDP – ett vägledande förhållningssätt i samspelet med barn, och jag 

har fått lära mig hur man sparar ett Word-dokument genom Skolverkets satsning på 

Praktisk IT- och Mediekompetens för lärare (PIM). Och fortfarande känner jag mig 

inte fullärd. 

Fortfarande uppstår situationer där min kompetens inte räcker till helt och hållet. 

Där jag har fått fylla kunskapsluckorna med fingertoppskänsla och beprövad 

erfarenhet. Där jag efteråt behövt reflektera med mina kollegor eller söka uppdatera 

min kunskap på egen hand – vid sidan av de centraliserade, kollegiala 

kompetensutvecklingsinsatser som finns att tillgå. Det handlar ofta om kunskap som 

i huvudmannens ögon är för liten för att motivera kostnaden för en kurs eller 

föreläsning, men ändå stor nog att ha betydelse för praxis. Som är för specifik för 

att motivera ett formaliserat, kollegialt lärande, men samtidigt bär en generell 

relevans som de flesta kan känna igen sig i och utvecklas av, givet att de får 

möjlighet att ta del av den. 

Jag misstänker att det, ironiskt nog, är den önskade kunskapens starka praxisnärhet 

som försvårar för huvudmän och lärosäten att ge den en formaliserad prägel.1 Den 

är för kontextberoende för att kunna generaliseras till ett målrelaterat inlärningsstoff 

som är möjligt att förmedla till den genomsnittliga studenten eller förskolläraren. 

Här behövs alternativa vägar till kunskapen. Vägar där det enskilda dilemmat kan 

fortsätta vara specifikt, och ändå tjäna som språngbräda till ett lärande som kommer 

både frågeställaren och de andra som eventuellt deltar i sökandet efter kunskap till 

gagn, även om det inte leder till ett diplom eller en egen punkt i individens CV. 

1.2 Flummigt lärande på flummiga arenor 

Jag påstår ovan att det informellt lärda kan förstås som en viktig beståndsdel av en 

individs kompetens. Att jag, när jag kallar mig förskollärare, inte kan begränsa min 

yrkestitel till den grundutbildning jag genomgått och de fortbildningar jag deltagit i 

som en del av min anställning. Jag menar att utvecklingen av min pedagogiska 

kompetens eller hantverksskicklighet idag, som post-examinerad förskollärare, är 

mer avhängig de erfaranden jag gör och har gjort i egenskap av mitt yrke, än det 

 
1 Jag tror vidare att samma dilemma ligger bakom många arga påpekanden om brister i de olika 
lärarutbildningarna. Påpekanden som ofta ges uttryck i skoldebatten. 
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förråd av kunskaper och kompetenser jag byggde upp under min utbildning. 

Dessutom har den beröringspunkter med hela mitt varande. Mitt liv som det ser ut 

idag och den väg som lett mig hit påverkar självklart mitt förskollärarskap och gör 

det unikt. Liksom det gör för oss alla. 

Ändå är det långt ifrån självklart att det informella lärande jag vill framhäva erkänns 

som betydelsefullt i utbildningssammanhang. Upplevelsen av begreppen formell 

och informell som dikotomier spelar förstås in i detta och min upplevelse är att det 

sistnämnda ofta att avfärdas som ointressant eller irrelevant. Det enda som tillåts 

tillmätas betydelse är – hårt draget – hur väl studenten når målen i kursplanen, 

liksom hennes insatser i klassrummet, på seminarier och på föreläsningar. Detta trots 

att summan av en utbildning många gånger är större än antalet föreläsningar och 

seminarier och att kunskap och kompetens kan framträda tydligare i diskussioner 

över en kopp kaffe än vid en tentamen. 

Ett exempel på denna dikotomiska uppfattning ges av Eva-Lis Preisz, vid tillfället 

ordförande i Lärarförbundet, i en diskussion om att erbjuda människor möjligheten 

att genom en valideringsprocess2 ta sin informellt förvärvade kunskap och omvandla 

den till sin formella motsvarighet som betyg eller högskolepoäng. Hon varnar för 

konsekvenserna av att ge det informella lärandet för stort inflytande när hon i ett 

uttalande hävdar att ”slentrianmässigt validera in stora grupper i en förkortad 

lärarutbildning hotar kvaliteten på utbildningen” (Ösgård, 2005, 27 september). 

Samtidigt som det informella lärandet behandlas som ett slags kunskapandets 

parentes i ett ratiosamhälle (Bornemark, 2018) där mätbarhet och standardisering 

framhävs som dygder, ser jag hur jag och mina kollegor gång på gång vänder oss 

till just detta parentetiska ingenmansland i vår strävan att nå det ratiosamhället inte 

förmår erbjuda. Här lär vi av varandra i farten; på förskolegården, i personalrummet, 

mitt i pågående verksamhet. Och vi träffas på sociala medier efter jobbet – på kvällar 

och helger – för att lära av andra och av varandra. 

De sociala medierna möts dock inte sällan av samma skepsis som det informella 

lärandet, trots att det idag är ett både väl dokumenterat och beforskat område3 av 

stor samhällelig betydelse – och trots att de flesta människor idag begagnar sig av 

dessa kanaler för att få information och interagera med varandra. Endast 24% av 

internetanvändarna upplever tiden de lägger på sociala medier som meningsfull. 

Detta samtidigt som Sverige, jämfört med andra EU-länder, ser en högre användning 

av sociala medier än genomsnittet och att 65% av internetanvändarna nyttjar sociala 

medier dagligen (Internetstiftelsen, 2019). Vi har här att göra med ett fält som 

besitter tillräcklig kraft att i vissa fall utveckla egna, regelrätta kulturer (Johansson 

& Lindberg, 2018), men som ändå måste kämpa för att bli erkänt utöver den 

 
2 Validering är ett sätt att ersätta bristen på formell utbildning genom att ”en persons kunskaper och 
kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller 
när de förvärvats” (Skolverket, 2019). 
3 Exempelvis Barisione och Michailidou (2017), Crilley och Gillespie (2019) samt Pond och Lewis 
(2019). 



 

4 
 

allmänna bilden av att vara en oseriös arena uteslutande för spel, lek och meningslöst 

tidsfördriv. 

Nu går jag dock händelserna i förväg. Innan vi ger oss ut på det digitala fältet vill 

jag beskriva mitt arbetsfält, förskolan, och det ständiga behov av kompetens-

utveckling som vilar på våra, oss anställdas, axlar. 

1.3 Förskolan och dess ständigt skiftande kompetenskrav 

Sedan införandet av den reviderade läroplanen för förskolan, hädanefter refererad 

till som Lpfö, den 1 juli 2019 är förskolan att beteckna som en utbildning (SKOLFS 

2018:50, s. 5). Denna utbildning skiljer sig dock mot de flesta andra utbildningar 

som omfattas av skolväsendet. Den låter sig inte begränsas till kunskapande inom 

ett antal väl avskilda ämnen. Tvärtom bejakar Lpfö en kombination av strävandet 

mot kognitiva mål med fokus på det enskilda barnets sociala och emotionella 

utveckling. Det innebär att förskolan har ett omfattande och flerdimensionellt 

uppdrag som ställer höga krav på de pedagoger som satts att utöva det. 

Förskolan beskrivs i Lpfö som det första formella steget i en individs livslånga 

lärande (SKOLFS 2018:50, s. 7). Här står att läsa hur förskolan förväntas ge varje 

barn en saklig, allsidig och likvärdig utbildning (SKOLFS 2018:50, s. 2-3). I relation 

till detta lyfter Lpfö fram grundläggande värden som tar avstamp i FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter samt konvention om barnets rättigheter (SKOLFS 

2018:50, s. 5). Även förståelse och medmänsklighet, med hänvisningar till lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt språklagen, är värden som 

förskolan ska främja (SKOLFS 2018:50, s. 6).  

Ovanstående ställer höga krav på pedagogisk kompetens hos den som är 

yrkesverksam i förskolan. Hen bör besitta en både tillräcklig och bred ämnes- och 

innehållskunskap, pedagogisk medvetenhet och förmåga till kritisk reflektion. 

Dessutom - om hen är anställd som förskollärare – krävs förmåga att genom 

planering och organisation leda utbildningen, barnen och arbetslaget (SKOLFS 

2018:50, s. 4–7). Även förmågor som simultankapacitet, omsorgsgivande, 

relationsskapande och didaktiskt kunnande är viktigt för den som arbetar i förskolan, 

liksom kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, teckenspråk och andra 

spetskompetenser. Det senare givet förskolans ständigt föränderliga behov och 

förutsättningar (Williams & Sheridan, 2019, s. 128–130). Framförallt behöver dock 

den i förskolan yrkesverksamme kontinuerligt uppdatera sina kunskaper för att 

kunna följa med i dessa förändringar. 

Formellt sett är det rektors ansvar att yrkesverksamma i förskolan får den 

kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag 

(SKOLFS 2018:50, s. 20). Det sker traditionellt genom riktade insatser som 

föreläsningar, workshops, lokala nätverk kring olika frågor eller kortare utbildningar 

som dock sällan erbjuder möjlighet till fördjupning. Tvärtom tenderar de att 

upplevas som fragmenterade, kortsiktiga och irrelevanta eller dekontextualiserade 

punktinsatser; ett slags pliktmässigt skrapande på ytan som kan leda till olyckliga 

konsekvenser som bristande engagemang och ansvar hos deltagarna (Trust, Krutka 
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& Carpenter, 2016, s. 16; Lantz-Andersson, Peterson, Hillman, Lundin & Bergviken 

Rensfeldt, 2017, s. 44). Men rektor kan knappast förväntas hitta individuellt 

skräddarsydda fortbildningar åt var och en i personalgruppen. Tvärtom är hen mer 

eller mindre nödd och tvungen att hemfalla åt kollektiva lösningar som – även när 

de brister i relevans – är så relevanta det är möjligt. 

Med den formella kompetensutvecklingens tillkortakommanden i färskt minne 

behöver vi se oss om efter alternativa sätt att nå kunskap, gällande de individuella, 

praxisnära frågorna. Det är inte rimligt att förvänta sig att denna typ av fråga ens 

kan nå kritisk massa genom att en tillräckligt stor andel av kollegiet sluter upp 

bakom den exakta frågeställningen så att det leder till en formell fortbildningsinsats. 

Den som väntar på att det ska hända, kommer att få vänta för länge. 

Istället får vi ta saken i egna händer: reflektera tillsammans i arbetslaget, söka upp 

och ta del av relevant forskning, pröva oss fram till ett svar eller till nya frågor. Vi 

kan också kasta ut frågan på nätet och se om någon nappar. Kanske finns det fler 

som grunnar på just den här frågan? Kanske kan vi, genom att dela våra olika 

erfarenheter och vår individuella kunskap med varandra i ett utökat kollegie, 

utveckla vårt gemensamma kunnande och lära oss något? 

1.4 Fortbildning på Facebook! 

Den tekniska och digitala utvecklingen har skett och sker i snabb takt och det finns 

idag en mängd lättillgängliga onlinegemenskaper att tillgå. Här kan vem som helst, 

inklusive lärare och yrkesverksamma i förskola, fritidshem och skola, träffas för att 

nätverka runt ett gemensamt intresseområde på såväl lokal, nationell och global 

nivå. Facebook är en av flera plattformar för sådana gemenskaper och den vanligaste 

sociala nätverks-tjänsten i Sverige (Internetstiftelsen, 2019). Här samsas grupper för 

kultur- och sportintresserade med gemenskaper för fiskare, invandringsmotståndare 

och personer som tycker bensinpriserna är för höga. Här finns tillfälliga grupper och 

grupper med en mer långsiktig agenda. Oavsett ditt intresse eller behov finns en 

facebookgrupp som passar just dig – annars kan du lätt skapa en egen med några 

klick.4  

Här finns också grupper för ämneslärare och skolformer, liksom för specifika 

undervisningsmetoder. Det är ett spännande fält att både vistas i och undersöka, och 

parallellt med mina egna förberedelser inför denna studie fick jag kännedom om ett 

projekt vid Karlstads Universitet [KAU] som intresserade sig för i stort sett samma 

frågor som jag. Projektet, betitlat Fortbildning på Facebook, beskrivs som att det 

”…belyser frågor som relaterar till lärares fortsatta professionella 

kunskapsutveckling. Fortbildning för lärare har sedan länge initierats 

och organiserats uppifrån av regering, myndigheter och företrädare för 

kommuner och skolområden. De senaste årens snabba utveckling av 

forum på sociala medier där både större eller mindre grupper av 

 
4 I gruppen Blivande Magister DU samlas några av oss som följt varandra genom detta 
utbildningsprogram. Här har vi kunnat stötta varandra och få snabb feedback mellan seminarierna. 
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människor samlas och på ett enkelt sätt diskuterar gemensamma 

angelägenheter, har skapat mer informella lärandemiljöer för lärare – 

initierade, utformade och helt drivna av lärarna själva.” (Karlstads 

Universitet, 2020) 

Fokus för projektet, liksom för mig i föreliggande studie, låg i det informella lärande 

som äger rum utanför arbetsgivarens omedelbara kontroll. Projektet delade också 

mitt grundantagande om att de alternativa, informella vägarna för enskilda lärare att 

nå önskad kompetens redan nu är betydelsefulla – och att deras inflytande växer. I 

Sverige gäller detta kanske främst Facebook, vilket också är den arena såväl KAU:s 

projekt som min egen studie rör sig på. 

Efter att ha varit deltagare på ett seminarium5 lett av Jorryt van Bommel – en av de 

medverkande forskarna i Fortbildning på Facebook – insåg jag att likheterna mellan 

centrala delar av projektet och den studie jag hade framför mig var mycket stora. 

Detta gällde först bara vårt gemensamma fokus på informellt lärande över sociala 

medier, men efter att ha tagit del av projektets arbete insåg jag att om jag gjorde 

delar av det teoretiska ramverket gemensamma kunde jag bygga ett släktskap mellan 

deras projekt och min studie som på sikt kunde göra det möjligt för våra respektive 

resultat att synkronisera med varandra. Därför anammade jag, liksom de, Wengers 

(1998) socio-konstruktivistiska syn på lärande som situerat samt utgick från 

Shulmans (1986, s. 8) kategorier för pedagogisk kompetens i min kategorisering av 

de facebookinlägg jag samlade in för min studie.   

Fortbildning på Facebook består totalt av tre delstudier (Karlstads Universitet, 

2020). I den första delstudien kartlades tio facebookgruppers aktivitet mellan 2011 

och 2017. Den andra delstudien belyste gruppernas diskussioner i syfte att ta reda 

på vilken typ av dialog som förekom, vilken slags kunskap som delades och – 

framförallt – i vilken utsträckning detta skapade tillfällen för de deltagande lärarna 

att öka sin professionella kunskap (van Bommel, Randahl, Liljekvist och Ruthven, 

2020, s. 2). Den avslutande delstudien bestod av intervjuer med gruppdeltagare och 

administratörer och syftade till att skapa en fördjupad bild av deltagarnas drivkrafter, 

upplevda lärande och de effekter det ger i praxis. 

En central skillnad mellan Fortbildning på Facebook och min studie rör de aktörer 

som rör sig på vår gemensamma arena. Projektet undersöker svenska- och 

matematiklärares kollegiala lärande, medan jag i min studie rör mig i en 

förskolekontext. 

Jag har ovan beskrivit förskolans unika plats i utbildningssystemet. Skulle det kunna 

vara så att förskolans holistiska syn på lärande, där ”omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet” (SKOLFS 2018:50, s. 7) lägger en helt annan grund att stå på för 

de som arbetar i förskola än för ämneslärare i grundskola? Skulle det i så fall även 

påverka förutsättningarna för diskussionerna i facebookgruppen? Diskuterar 

 
5 Seminariet hölls inom ramarna för Kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik på Högskolan 
Dalarna (10 april 2019) där van Bommel beskrev projektet Fortbildning på Facebook. 
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förskoleanställda samma kategorier av pedagogisk kompetens som lärare i 

grundskolan? Sker samma sorts utbyten i dialogerna? 

Frågorna hopade sig och inför min studie valde jag att avgränsa mig till den typ av 

frågeställning som stod att hitta i delstudie 2 ovan; om vad det är som egentligen 

pågår i gruppen. Det är en fråga som Judith Warren Little (2002) menar kan ses som 

central för möjligheten att förstå hur lärande gemenskaper kan bidra till att - i det 

här fallet - förskollärare utvecklar sig själva och sin praktik. Hon skriver att analyser 

av “naturally occurring interaction among teachers should enable us to understand 

how and to what extent professional communities afford opportunities for teacher 

learning and innovation in teaching practice (Warren Little, 2002, s. 919). 

Jag tolkar Warren Littles uttryck naturally occurring interaction i citatet ovan som 

att det åsyftar den typ av vardagliga och informella, men samtidigt praxisrelaterade 

samtal vi som arbetar i förskola och skola för med varandra; i personalrummet, i 

korridoren, ute på förskolegården - eller på nätet. Det är här - i mellanrummen - jag 

har möjlighet att tillsammans med mina kollegor reflektera över det som skaver för 

just mig, här och nu. Att lyfta de frågor som uppstod strax innan jag gick på rast. 

Som kanske inte är i fokus på nästa veckas nätverksträff, eller är relevanta för 

arbetslagets gemensamma fortbildning. Men som jag kan diskutera med min 

kollega.  

Eller kasta ut som en frågeställning i den förskolefacebookgrupp jag är medlem i. 
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2. Syfte, frågeställningar och studiens upplägg 

Syftet med föreliggande studie utgår från de premisser jag beskriver ovan, men som 

jag för tydlighets skull upprepar i korthet: (1) Anställda i förskola och skola har 

behov av ett slags individuellt anpassad kompetensutveckling som ligger bortom 

arbetsgivarens möjligheter att erbjuda. (2) I vissa fall kännetecknas denna 

alternativa kompetensutveckling av informellt lärande på sociala medier som 

Facebook. (3) Forskning6 visar att lärares deltagande i facebookgrupper kan ha 

positiv inverkan på deras individuella kompetensutveckling. 

Resultat från Fortbildning på Facebook (Karlstads Universitet, 2020) visar att 

potential för lärande uppstår när diskussionerna i facebookgruppen leder till att 

kunskap delas i transaktioner eller omvandlas i transformationer (van Bommel et 

al., 2020, s. 3-4), men besvarar inte fullt ut frågan om hur dessa transaktioner och 

transformationer äger rum. Inte heller står det klart huruvida de kategorier för 

pedagogisk kompetens som visade sig vara mest förekommande i deras studier 

gäller alla pedagogiska kontexter eller är specifika för just de lärarkategorier som 

studerades. 

Genom att anlägga ett förskoleperspektiv på min studie hoppas jag kunna nyansera 

och vidga resultaten från det mer skolinriktade Fortbildning på Facebook-projektet 

(Karlstads Universitet, 2020), samt genom frågeställningarna erbjuda svar på de 

luckor jag beskrivit ovan. 

Uppsatsens övergripande syfte är därför att undersöka hur aktivt deltagande i en 

facebookgrupp för förskoleanställda kan förstås som bidragande till deras 

kompetensutveckling. 

De två frågeställningar som skall leda mig till detta syfte lyder:  

1. Vilka av Shulmans (1986, s. 8) kategorier för pedagogisk kompetens väcker 

störst engagemang hos medlemmarna? 

2. Vilka språkhandlingar används för att skapa förutsättningar för lärande i 

gruppens diskussioner? 

Studien inleds genom att jag bygger ett teoretiskt ramverk beträffande lärande, 

lärande gemenskaper, informellt lärande och slutligen sociala medier som arena för 

informellt lärande. Efter det beskriver jag hur jag metodologiskt gått tillväga för att 

samla in och analysera mitt forskningsmaterial. I samband med detta redogör jag 

även för Shulmans (1986, s. 8) PCK-kategorier och för interpersonell textanalys 

(Holmberg, Karlsson & Nord, 2011; Holmberg & Karlsson, 2006) – det 

analysverktyg jag använt för att identifiera språkhandlingar i min empiri. Jag 

beskriver också för de forskningsetiska överväganden som följt mig i arbetet med 

att samla in och bearbeta detta material samt diskuterar studien i termer om validitet 

och reliabilitet. Avslutningsvis presenterar och diskuterar jag mitt resultat. 

  

 
6 Jag syftar förstås på projektet Fortbildning på Facebook (Karlstads Universitet, 2020). 
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3. Teoretiskt ramverk 

Min studie undersöker en facebookgrupp för förskoleanställda. Jag vill veta hur 

deltagande i gruppen kan tolkas som ett slags lärande aktivitet. I detta kapitel avser 

jag presentera den ontologiska grund jag befinner mig på och som jag utgår från i 

mitt möte med forskningsmaterialet. Kapitlet behandlar lärande – vad jag menar att 

det kan vara och hur det kan gå till – och resonerar inte minst kring begrepp som 

lärande gemenskaper samt informellt lärande. Avsnittets sista del placerar dessa 

aspekter av lärande i sin aktuella kontext: sociala medier. 

3.1 Om lärande och lärande gemenskaper 

Lärande är att förstå som en i grunden kroppslig förmåga att lagra och processa 

information (Illeris, 2018, s. 86). Studiet av denna förmåga spänner över olika 

vetenskapliga discipliner; i första hand psykologi, men även sociologi, pedagogik 

och biologi – där klinisk neurologi (hjärnforskning) ingår (Illeris, 2018, s. 86). Även 

synen på lärande sträcker sig över flera dimensioner, där inhämtandet av kunskap 

ställs i relation till emotionella, sociala och samhälleliga faktorer (Illeris, 2009, s. 

12). 

Illeris (2018) presenterar i European Journal of Education en kort genomgång av 

lärandeteorins historia. Hans artikel är en utmärkt sammanfattning av området och 

ger en samlad bild av hur synen på lärande utvecklats från tidigt 1900-tal fram till 

idag.7 

Under första halvan av 1900-talet utkristalliserade sig fyra teoretiska skolor om 

lärande, som alla utvecklades oberoende av varandra i delar av Europa och 

Nordamerika. I Tyskland utvecklades gestaltpsykologin, som utgick från idén om 

att det mänskliga sinnet strävar efter koherens och att göra konkretioner av 

abstraktioner. Här kom problemlösning att upplevas som en central lärandeprocess.8 

Samtidigt i USA grundade John B. Watson den behaviouristiska skolan. Den skulle 

komma att dominera den akademiska uppfattningen om lärande under lång tid och 

kulminerade med B. F. Skinners arbeten på området. Lärande förstods inom 

behaviourismen som en strikt mekanisk företeelse som helt utelämnade den lärandes 

känsloliv, motivation och initiativ (Illeris, s. 87-88). Parallellt med detta, i dåvarande 

Sovjetunionen, utvecklade bland andra Lev Vygotskij ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande, vilket innebar att lärande bör förstås i samspel med omgivningen. 

Vygotskij utvecklade också konceptet med den proximala utvecklingszonen, vilken 

i korthet utgör den gråzon av kunnande där lärandet får störst effekt. Till skillnad 

från de tyska och amerikanska skolorna sågs lärandet här vara mer externaliserat 

och avhängigt yttre än inre – hos individen liggande – faktorer (Illeris, s. 87). Den 

fjärde skolan hittar vi i Schweiz, där Jean Piaget utvecklade sin teori om genetisk 

 
7 Den utbildningshistoriskt intresserade rekommenderas att via Illeris (2018) söka sig till de 
förstahandskällor han använder sig av i sin genomgång. För denna studie är dock genomgången främst 
att måla upp en skissartad utbildningshistorisk fond, varför min bedömning är att Illeris som 
andrahandskälla är tillräcklig. 
8 Gestaltpsykologins tankar följde sedermera med andra världskrigets flyktingströmmar över Atlanten 
till USA och kom där att resultera i Kurt Lewins utvecklande av fältteorin (Illeris, 2018, s. 87-88). 
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epistemologi, som går ut på att barn genomgår ett antal biologiska utvecklingsfaser 

och att deras lärande är bundet till dessa. Hans viktigaste bidrag till en fördjupad 

kunskap om lärandet, menar dock Illeris (2018, s. 87) är teorin om hur ny kunskap 

införlivas individen genom ackommodation och assimilation, där det senare är att 

förstå som en oproblematisk överföring av ny kunskap – sådan som kan sägas 

bekräfta den kunskap en redan äger – medan det förra handlar om ny kunskap som 

i viss mån utmanar det man redan trodde sig veta.  

Under efterkrigstiden växte i USA en slags motrörelse mot behaviourismen fram. 

Humanistisk psykologi representerades bland andra av Carl Rogers och Abraham 

Maslow. Rogers skiftade fokus till att sätta eleven/studenten i centrum för lärandet, 

medan Maslows bidrag främst bestod i hans berömda behovstrappa, som påminner 

oss om motivationens betydelse för såväl viljan som möjligheten att lära (Illeris, 

2018, s. 88). I och med att behaviourismens dominans på området började 

ifrågasättas öppnades dörrarna för fler synsätt och på 60-talet växte den kognitiva 

vetenskapen fram för att möta behovet av en konkurrenskraftig utbildning av 

amerikanska studenter i skuggan av det kalla kriget (Illeris, 2018, s. 88). Nu uppstod 

bland annat teorier som kombinerade behaviourismens idéer med andra synsätt, som 

gestaltpsykologi och socialt lärande. Denna smältdegel nådde kritisk massa under 

1970-talet, då diskussionen plötsligt tog en ny vändning och började kretsa runt idén 

om lärande som en ständigt pågående process: det livslånga lärandet (Illeris, 2018, 

s. 90) 

Nu blev det möjligt att se på lärande ur helt nya perspektiv, bortom en renodlad 

undervisningskontext. Malcolm Knowles introducerade termen andragogik som ett 

särskilt begrepp för pedagogiskt arbete med vuxna studenter. Oskar Negt, Paulo 

Freire och Jack Mezirow utvecklade var och en på varsitt håll tankar om lärande 

som verktyg för social frigörelse (Illeris, 2018, s. 90). I Tyskland utvecklade Klaus 

Holzkamp sina idéer om lärande som självinitierat medan progressivt influerade 

pedagoger i USA anammade Vygotskijs proximala utvecklingszons-modell i en 

metod för lärande de kallade Zoped. Här kan också Jerome Bruner nämnas, vars 

scaffolding också kan förstås som en metod som bygger vidare på denna modell, 

men som också har gemensamma drag med Peter Alheits biografiska lärande. Chris 

Argyris och Donald Schön undersökte lärande på arbetsplatser och David Kolb 

utvecklade en lärandeteori om upplevelsebaserat lärande med bas i John Deweys 

pragmatism.9 Ett avslutande exempel är Howard Gardner, som är mest känd för sina 

teorier om multipla intelligenser men som också har talat om intuitivt lärande – en 

direktrelation mellan perception och lärande (Illeris, 2018, s. 91-92).  

Inbakat i många av de alternativa perspektiv på lärande som växt fram med början 

på 1960-talet och framåt var idén om lärande som en social aktivitet – ett samspel 

mellan den lärande och hennes omgivning. Det skulle dock dröja till 1991 innan 

 
9 Illeris (2018) utelämnar visserligen Dewey och pragmatismen ur sin genomgång med hänvisning till 
att det inte är en teori om lärande per se (s. 88), men erkänner samtidigt dess inflytande för fältet, vilket 
här understryks av Kolbs upplevelsebaserade lärande (s. 91) och senare kommer att ta sig uttryck i Jean 
Laves och Etienne Wengers teori om situerat lärande, vilket jag återkommer till nedan. 



 

11 
 

Etienne Wenger och Jean Lave presenterade sin idé om det situerade lärandet 

(Illeris, 2018, s. 92). Det situerade lärandet utgår från principen att allt lärande är 

införlivat i vår levda erfarenhet av att möta och interagera med vår omvärld, och lika 

självklart som att äta eller sova. Därmed är lärandet också något som pågår 

oavbrutet. Oavsett om vi sitter som elever i ett klassrum, i en replokal som 

bandmedlemmar eller deltar i diskussionerna i en facebookgrupp för 

förskoleanställda kan vi inte undgå att lära. 

Wenger (1998) beskriver den teoretiska basen för det situerade lärandet med 

utgångspunkt i fyra grundpremisser (Wenger, 1998, s. 4):  

1. Människan är en social varelse. (Lärande genom gemenskap.) 

2. Vetande kan beskrivas som riktad kompetens; som att veta hur man skriver 

poesi eller byter till vinterdäck. (Lärande genom identitet.) 

3. Att kunna något är att omsätta vetandet i praktisk handling. (Lärande genom 

praktik.) 

4. Lärandets strävan är att utveckla sin förmåga att erfara och interagera med 

omvärlden på ett meningsfullt sätt. (Lärande genom meningsskapande.) 

Wengers ansats enligt dessa grundpremisser är att varje individ bär med sig en 

ständigt närvarande potential för lärande men att det krävs ett socialt sammanhang 

för denne att befinna sig i. Där dikterar lärandets mål – det önskade 

meningsskapandet – dels vilket kunnande som eftersträvas, dels vilket vetande som 

behöver inhämtas för att omvandla detta sociala sammanhang till något som går att 

förstå och använda. 

Detta för Wenger så centrala sociala sammanhang har beröringspunkter med 

pragmatismens intresse för erfarandet (experience) som en av lärandets motorer. 

Bente Elkjaer (2009) menar här, med hänvisningar till John Dewey och David Kolb, 

att begreppet syftar på mötet mellan individ och omvärld. I subjektets erfarande av 

världen synliggörs luckor, mellanrum, som fylls med hjälp av transformerande 

transaktioner; det vill säga lärande (Elkjaer, 2009, s. 95).10 Sålunda blir erfarandet 

en del av lärandet, snarare än ett verktyg för att nå eller generera lärandet. Doing is 

learning. 

En konsekvens av detta är att lärarens i klassrummet hierarkiska förhållande till den 

lärande ställs på ända. Dewey såg på pragmatismen som en demokratisering av 

lärandet (Dewey, Hartman & Hartman, 2004, s. 22-23); det är inte längre läraren 

som – i egenskap av att vara klassrummets självklara auktoritet – representerar ett 

erfarande som leder till studentens lärande genom på förhand definierade 

undervisningsmetoder eller -instrument. Det är istället den situerade studenten som 

– i egenskap av att vara just den individ som erfar denne lärares undervisning – äger 

sitt erfarande/lärande.  

 
10 Se även van Bommel et al. (2020, s. 3-4) 
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Med lärandet i så stor utsträckning avhängigt den lärandes erfarande torde det så 

kallat livslånga lärandet – det som sker hela tiden, överallt – få en många gånger 

större betydelse för individens lärande och utveckling än den relativt korta tid hen 

ingår i tillfällen för formellt lärande, som på grundskolan eller vid högre 

utbildningar.  

Utanför detta formella lärande, i det livslånga lärandet, hittar vi det informella 

lärandet. Colley, Hodkinson och Malcolm (2002) går igenom en mängd olika 

kriterier och definitioner, avsedda att skilja formellt och informellt lärande åt. De 

invänder dock samtidigt mot värdet och validiteten i att göra en sådan uppdelning. 

Lärande som process, menar de, omges av komplexa sociala praktiker som 

integrerar formellt och informellt lärande (2002, s. 37). Slutsatsen blir därför att 

informellt lärande bör uppfattas som en aspekt, snarare än en egen form, av lärande. 

Denna aspekt beskriver jag nedan. 

3.2 Informellt lärande 

Det mest kännetecknande för informellt lärande är att det förskjuter fokus från det 

formella lärandets avsiktliga, målstyrda lärande. Det vänder bort blicken från det för 

ändamålet designade systemet med olika hierarkiska nivåer eller stadier för den 

lärande att färdas genom, med ett betyg eller en examen som slutmål. Istället 

fokuserar det ett för individen både avsiktligt och oavsiktligt inhämtande av 

kunskap, förmågor, attityder och insikter. Detta kunskapande kan äga rum överallt. 

Inom ramarna för familjelivet, på arbetet eller i andra vardagliga, sociala situationer 

– ja, även införlivat i det formella lärandets kontext. Det skiljer också ofta ut sig som 

icke-organiserat eller ostrukturerat.  

På så vis kan det informella lärandet sägas utgöra majoriteten av en individs 

sammanlagda lärande (UNEVOC, 2007, s. 6). Det är livslångt, till skillnad från 

exempelvis en förskollärarutbildning om sju terminer. Informellt lärande kan vidare 

förstås som en ibland närmast omedveten process som sker “spontant, överallt och 

hela tiden” (Karlson & Ronquist, 2016, s. 33). Det är antingen initierat av individen 

själv eller är en konsekvens av det kontextuella sammanhang hen ingår i (Golding, 

Brown & Foley, 2009, s. 36). I princip utgörs det av “any activity involving the 

pursuit of understanding, knowledge or skill which occurs without the presence of 

externally imposed curricular criteria” (Livingstone, 2001, s. 4), det vill säga att det 

är frigjort från det formella lärandets målstyrning. Livingstone utvecklar sitt 

resonemang: 

The basic terms of informal learning (e.g. objectives, content, means 

and processes of acquisition, duration, evaluation of outcomes, 

applications) are determined by the individuals and groups that choose 

to engage in it. Self-directed or collective informal learning is 

undertaken on our own. (Livingstone, 2001, s. 4) 

Detta återkopplar till de resonemang som förs av Colley et al. (2002, s 37) och som 

bekräftas av Golding et al. (2009, s. 52). Frågan om lärandets formella/informella 

aspekter handlar främst om situering och den roll den lärande tar i den aktuella 
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kontexten, och inte så mycket om lärandet i sig: Jag, som i skrivande stund student 

på magisterprogrammet i pedagogisk arbete vid Högskolan Dalarna, kan förväntas 

och förväntar mig att tillgodogöra mig det formella lärande som kursplanerna 

uttrycker. Men här pågår också ett informellt lärande mellan raderna, som inte 

omfattas av examinationer eller betyg. Ett lärande som trots det (sic!) har kraft att 

förändra min kunskap, förmåga och förståelse - och som jag kan tillgodogöra mig 

på grund av, men inte tack vare, att jag läser just detta program vid just detta lärosäte 

på just detta sätt.11 Det innebär att det blir svårt att på ett tillräckligt tydligt sätt skilja 

formellt och informellt lärande åt, eftersom de existerar tillsammans i en helhet där 

de är ständigt beroende av, samt påverkar, varandra. 

Golding et al. (2009, s. 47-49) observerar hur förhållandet mellan formellt och 

informellt lärande även kan beskrivas politiskt i termer om makt och ekonomi. De 

hävdar att en maktobalans ligger dold i begreppen. Den rådande nyliberala 

utbildningsdiskursen nedvärderar och exkluderar de informella aspekterna av 

lärande till förmån för de formella, menar de. Ett tecken på detta skulle vara att det 

informella lärandets inneboende brist på standardisering och mätbarhet begränsar 

dess generaliserbarhet och värde utanför den lärande individen: Har du inget betyg 

att visa upp finns inte dina kunskaper. Informellt lärande, som sker utanför 

utbildningsdiskursen, riskerar därmed att också upplevas som betydelselöst i en 

produktionsdiskurs som även den ligger i linje med nyliberala värden.  

Att den nyliberala utbildningsdiskursen tenderar att röra sig mot maktobalans och 

exkludering kan exemplifieras i hur Handal (2007) inte drar sig för att enligt denna 

logik varna för det informella lärandets tendenser till brist på struktur, ordning och 

reda. Han menar att det finns en risk för stagnation och reproduktion inbyggd i det 

informella lärandet, det vill säga ett uteblivet lärande. Detta eventuellt uteblivna 

lärande bör dock förstås som uteblivet endast i så måtto att det lärande som äger rum 

inte är möjligt att koppla till på förhand formulerade mål eller syften i en “formellt 

lärande”-kontext, bekvämt innesluten i en nyliberal utbildningsdiskurs.  

Informellt lärande kan förstås som både plats- och kontextoberoende, i betydelsen 

att det äger rum överallt, när och i vilka situationer som helst. Det kan ske med 

utgångspunkt i individens motivation att lära; någon ställs inför ett problem som 

måste lösas, men kan också vara oavsiktligt; som en biprodukt av en aktivitet eller 

upplevelse. Det är också transparent i betydelsen att det kan vara svårt till omöjligt 

att vare sig urskilja eller mäta. Det är dock ändå, vilket redan konstaterats, en 

betydande del av summan av en människas livslånga lärande.  

3.3 Sociala medier som arena för lärande gemenskaper 

Under det senaste decenniet har förutsättningarna för skapandet av lärande 

gemenskaper förändrats i grunden. I och med den starka utvecklingen av Webb 2.0 

och framförallt så kallade sociala medier har möjligheterna för individer att 

 
11 Jag studerar på halvfart på distans parallellt med att jag arbetar heltid på förskola. Att jämföra med en 
campusförlagd student som läser på heltid. Till detta kan ytterligare situerande faktorer läggas, som 
exempelvis våra individuella familjestrukturer och -situationer. 
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interagera med likasinnade över hela världen förenklats betydligt. Vad det innebär 

för yrkesgrupperna lärare och andra anställda inom utbildningsväsendet kan 

beskrivas med avstamp i Duncan-Howells decenniegamla studie av onlinebaserade 

gemenskaper för lärare. Där skildras för den tiden relativt nya företeelser som “chat 

rooms, email lists and postings” (2010, s. 326). De framstår som något närmast 

exotiskt; kanske att jämföra med de idag dominerande sociala medietjänsterna, där 

Facebook utgör det mest etablerade vardagsexemplet för svenska internetanvändare 

(Jorryt van Bommel, personlig kommunikation, 10 april 2019). Dessa har 

fortfarande att accepteras på bred front som verkligt betydelsefulla för individers 

utveckling och lärande, trots att de på samma gång används av en majoritet av 

svenska internetanvändare.12  

Duncan-Howells artikel kan ställas mot Trusts et al. (2016) betydligt nyare studie 

om upplevelsen av professionella lärandenätverk online. Även Lantz-Andersson et 

al. (2017) har genomfört en kvalitativ studie av sociala medier som arena för 

professionell utveckling. Panahi (2017) har i sin tur genomfört en diskursanalys av 

aktiviteten i två facebookgrupper för fritidspedagoger.13 Bland de färskaste 

studierna hittar vi Linda Carlsons (2018) magisteruppsats, vilken undersöker lärares 

kollegiala lärande via Facebook ur en sociokulturell ansats och kopplar detta till 

frågor om läroplanernas krav på vetenskaplig grund och tillförlitlighet.  

Slutligen vill jag åter påminna om projektet Fortbildning på Facebook (Karlstads 

Universitet, 2020). Här undersöks lärande gemenskaper på Facebook genom ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv där man i den inledande kartläggningsfasen undersökt 

facebookgrupper för matematik- och svenskalärare (Randahl, 2018, s. 117). 

Projektet försöker formalisera det informella lärande som är i fokus genom att 

istället för att fokusera på en specifik form av kunskapsutbyte14 placera de 

undersökta facebookgruppernas samtliga interaktioner i någon av fem kategorier för 

pedagogisk kompetens. Därefter analyseras dessa för att undersöka om där äger rum 

ett lärande (transformation av kunskap) eller delande (transaktion av kunskap) (van 

Bommel et al., 2020, s. 3-4). Resultatet hittills har bland annat visat att 86% av de 

analyserade diskussionerna har potential att generera ett lärande (van Bommel et al., 

2020, s. 5). 

3.4 Sammanfattning 

Ovanstående genomgång visar att sociala medier erbjuder möjligheten att skapa 

platsoberoende nätverk för lärande. Gemenskaper där bland annat förskollärare och 

andra yrkesverksamma inom någon specifik verksamhet, inom en viss disciplin eller 

med intresse av en viss undervisningsmetod kan dela och utveckla för dem relevant 

 
12 Internetstiftelsen (2019) skriver i sin senaste rapport, Svenskarna och Internet 2019 att 83% av de 
svenska internetanvändarna nyttjar sociala medier. 74% använder Facebook. 
13 Panahis fokus ligger dock mer på identitetsskapande och social representation än på kollegialt 
lärande. 
14 Exempelvis Carlson (2018), som i sin studie analyserat lärares diskussioner om så kallade 
mikrolektioner. 
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kunskap tillsammans, befriade från den struktur och styrning som kännetecknar ett 

formellt lärande. 

Det är i en sådan kontext den facebookgrupp för förskoleanställda jag valt att 

undersöka befinner sig: En löst formulerad lärande gemenskap med ett övergripande 

syfte att tillgodose de individuella medlemmarnas behov av att söka, dela och 

utveckla sin pedagogiska kunskap och kompetens.  
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4. Metod 

Judith Warren Little redogör för utmaningen i att undersöka det som sker i de 

vardagliga interaktionerna mellan - i det här fallet - förskoleanställda som 

kommunicerar med varandra i en facebookgrupp. Hon skriver att “the dynamics of 

professional community will be evident in any interaction, and that it is in the 

ordinary, mundane exchanges among teachers […] that professional community is 

forged” (2002, s. 920).  Samtidigt som den analyserbara data jag söker i gruppen 

därmed så att säga finns överallt och hela tiden, existerar dilemman man som 

forskare bör vara medveten om när man gör nedslag i dessa kontinuerliga, 

kommunikativa sammanhang. Dessa dilemman berör kontext, modalitet och domän 

(Hall, 1999, refererad i Warren Little, 2002, s. 920-921) och omfattas även av de 

sammanvävda mediala egenskaperna hos Internet som hybridmedium (Sveningsson 

et al., 2003, s. 29-30): 

I analyser av enskilda diskussioner går det större sammanhanget ofta förlorat helt 

eller delvis och analysen kan behöva förlita sig uteslutande på den (kon)text som är 

synlig i den aktuella diskussionen. Övergripande kontextuella sammanhang, som 

exempelvis när under läsåret data samlats in, eller om diskussionen berör pågående 

samhälleliga processer, går att till viss del identifiera och ta hänsyn till. Men där kan 

också finnas för forskaren dolda faktorer som påverkar samtalstonen i en grupp, 

exempelvis de enskilda deltagarnas olika drivkrafter för att delta i diskussionen eller 

relationerna, deltagarna emellan.  

Här krävs också en ödmjukhet inför det faktum att interaktioner i sociala medier kan 

vara samtidigt privata och offentliga. Sveningsson et al. (2003, s. 29) beskriver det 

som att användarna rör sig mellan att prata i telefon med varandra och kommunicera 

via insändare, men på samma arena och huller om buller. Sammantaget innebär detta 

en ständigt närvarande risk för feltolkningar och missförstånd – och även 

integritetsöverträdelser – som inte bör underskattas i föreliggande studies etiska 

överväganden eller i analysarbetet. 

När Hall (1999, refererad i Warren Little, 2002, s. 920) talar om modalitet, syftar 

han på de kompletterande kommunikationssätt som förekommer i vardagliga 

samtal, och som inte alltid är synliga i en transkribering. Föreliggande studie har i 

det fallet en samtidig fördel och nackdel genom att kommunikationen sker via ett 

specifikt socialt medium; Facebook, och därmed endast kan begagna sig av de där 

tillgängliga modaliteterna. De analoga samtalens gester och tonfall ersätts här av 

textuella modaliteter15, emojis, memer eller filmklipp, om de överhuvudtaget ersätts. 

Centralt blir det skrivna ordet. Osynliga blir dock de intentioner som inte 

förmedlas/kan förmedlas av olika orsaker - exempelvis av en deltagare, ovan vid 

kommunikation i sociala medier. 

 
15 Med ”textuella modaliteter” menar jag de sätt på vilka olika textformateringar får olika betydelse. Att 
exempelvis enbart skriva i VERSALER brukar i sociala medier uppfattas som att man skriker och att 
omgärda något av asterisker (*pluggar*) markerar på samma sätt en fysisk handling. 
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Invävt i frågan om modalitet har vi också domänens betydelse i sig. Då interaktioner 

färgas av den kontext, inom vilken de äger rum, behöver forskaren besitta ett mått 

av förförståelse för såväl domänen som de ofta oskrivna regler och kulturer som 

gäller på den plats där interaktionerna äger rum. Detta bör ske genom att som en del 

av förberedelserna bekanta sig med den jargong och det yrkesspråk som gäller för 

den specifika domänen; i det här fallet den aktuella facebook-gruppen. Närmandet 

är inte olikt det som beskrivs som deltagande observation i etnografiska studier 

(Sveningsson et al., s. 107): genom sitt eget medlemskap/deltagande i gruppen kan 

forskaren lära känna domänen och dess modala spelregler. 

4.1 Material och datainsamling 

De data jag analyserat består av inlägg i en facebookgrupp riktad till personer med 

anknytning till förskola. Gruppen har existerat i över tio år och har idag ett 

medlemsantal motsvarande 37% av landets förskoleanställda16, vilket gör den till en 

av de största svenska facebookgrupperna riktade till målgruppen. I snitt publiceras 

dagligen 10 inlägg, 188 kommentarer och 733 reaktioner17 i gruppen. 57% av 

medlemmarna är aktiva i diskussionerna och det statistiskt sett vanligaste inlägget 

görs en lördag, någon gång mellan klockan 08-09 på morgonen.18  

Då sociala medier i struktur och syfte helt bygger på interaktion ville jag säkerställa 

att diskussionerna hunnit avslutas för att så långt som möjligt säkerställa en 

rättvisande analys. Jag beslöt därför i ett tidigt skede att samla in ett representativt 

urval inlägg från ett – relativt studiens genomförande – tidigare läsår. 

Min ursprungliga tanke var att via Facebooks sökfunktion hämta inlägg från flera 

perioder under ett kalender- eller läsår. Publiceringsstatistiken (se ovan) hade visat 

mig när under dagen och veckan gruppen är som mest aktiv, och på samma sätt var 

det möjligt att utläsa mer och mindre aktiva perioder, fördelade över längre tid. Här 

fanns också överväganden att göra, beträffande huruvida det skulle ge en mer 

representativ empiri om jag samlade inlägg fördelade på olika tillfällen under en 

längre tidsperiod, eller om jag skulle fokusera på någon av de mer aktiva perioderna 

i gruppen. 

Studiens inledande frågeställning berör vilka kategorier av pedagogisk kompetens 

som engagerar gruppens medlemmar. Det är en fråga som till viss del berör vilka 

ämnen som diskuteras, men kärnan i frågeställningen ligger snarare i hur dessa 

ämnen presenteras; om frågan har ett organisatoriskt, didaktiskt eller kanske 

aktörcentrerat fokus. 

Det innebar att frågan om empirins tillförlitlighet inte var avhängig hur den var 

fördelad över fältet, utan endast begärde av mig att den samlats in under en pågående 

termin, då de pedagogiska frågorna rimligen har högre aktualitet än under en längre 

ledighet, som under julhelgen eller sommaren. Inlägg hämtade under en 

 
16 Baserat på uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2019).  
17 En “reaktion” på Facebook innebar vid den tid inläggen skrevs att deltagaren markerar det aktuella 
inlägget eller kommentaren med en av sex symboler: gilla, älska, haha, wow, ledsen, arg. 
18 Statistiken bygger på data för perioden 2019-02-27 till 2020-02-26. 
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koncentrerad period om cirka fyra veckor bedömde jag vara ett tillräckligt urval för 

mig att bygga en trovärdig analys ur. 

Jag hämtade således samtliga inlägg gjorda i gruppen under loppet av en 

kalendermånad, vilket resulterade i totalt 270 inledande inlägg - trådstarter - med 

sammanlagt 5115 efterföljande kommentarer och mer än 15 000 reaktioner. Jag 

sparade varje enskild trådstart manuellt som en hypertext-fil på ett för syftet avsett 

USB-minne, för att sedan överföra den till ett kalkylark där den katalogiserades 

utifrån följande faktorer:  

• Klockslag 

• Veckodag 

• Trådstartens text 

• Beskrivningar av eventuellt övrigt innehåll i trådstarten (länk, bild, 

filmklipp, omröstning) 

• Antal kommentarer 

• Antal reaktioner 

Den diskussion som valdes ut för interpersonell textanalys dokumenterades i ett 

separat dokument. Här registrerades samtliga kommentarers text, tillsammans med 

reaktioner samt eventuella andra modaliteter, som bilder, länkar eller videoklipp. 

Deltagarna i diskussionen anonymiserades genom att de kodades i dokumentet som 

trådstartare (TS) och respondent (R1, R2, R3 och så vidare). 

Gruppens inlägg kan enligt systemisk-funktionell grammatik sägas bestå av 

individuella språkhandlingar som spelas ut och ger respons i en reciprok dynamik, 

vilken håller liv i och driver diskussionerna framåt.19 Språkhandlingarna kan 

beskrivas som på samma gång skapande och förmedlande betydelse. 

Utgångspunkten är en konstruktivistisk syn på språk och texter som processer där 

de ständigt omformas i syfte att närma sig det mer eller mindre outtalat definierade 

målet med språkhandlingen (Holmberg & Karlsson, 2006, 10-11). 

Språkhandlingens situerade karaktär synkroniserar således med karaktäristiken i en 

lärande process – beskriven av van Bommel et al. (2020, s. 3-4) som transformation: 

Genom dialog och interaktion i stunden konstitueras (nya) bestämda sätt att beskriva 

just denna verklighet, vilket får till konsekvens (nya) bestämda insikter och (ny) 

bestämd kunskap.  

En analys av denna språkhandlingarnas dynamik kan förstås som kvalitativ. Den 

kvalitativa forskningsansatsen brukar beskrivas som en ambition att tolka eller 

förstå ett bestämt fenomen i en given kontext (Patel & Davidson, 2003) – i detta fall 

deltagandet i en facebookgrupp i syfte att utveckla sin kompetens. Genom 

innehållsanalysen kan en ögonblicksbild genereras, som skildrar en dynamisk, 

pågående process, samtidigt som den också öppnar för mer kvantitativt färgade 

 
19 Jag diskuterar denna dynamik i avsnittet om att analysera språkhandlingar genom interpersonell 
textanalys nedan. 
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läsningar av den insamlade datan genom av att språkhandlingarna kan brytas ned, 

kodas och kategoriseras (Boréus & Bergström, 2017, s. 24).20 

4.2 Kategorisera språkhandlingar 

Att, som ovan nämnt, kategorisera eller på annat sätt koda och strukturera sin data 

kan hjälpa forskaren se mönster som annars riskerar att framstå som otydliga eller 

rentav osynliga. Det kan öppna nya vägar för analys av materialet och placera det i 

en, för materialet relevant, kontext. 

Analysens första steg var – med hänvisning till min första frågeställning – därför att 

kategorisera de insamlade trådstarterna för att synliggöra vilken typ av samtal som 

fördes i gruppen och koppla dem till olika aspekter av pedagogisk kompetens. 

Samtidigt som jag kategoriserade inläggen, behövde jag därför utgå från en mall 

som också förmådde sortera bort de diskussioner som inte var relevanta. 

Fortbildning på Facebook (Karlstads Universitet, 2020) använde sig av Lee S. 

Shulmans kategorier för pedagogisk kompetens (van Bommel & Liljekvist, 2016, s. 

5; Randahl, 2018, s. 118; van Bommel et al. (2020, s. 2). Shulmans (1987, s. 8) sju 

kategorier växte fram ur en ambition att vidga och nyansera frågan om vad som 

egentligen utgör pedagogisk kompetens. Dessa nyanseringar konkretiserades i sju 

samverkande aspekter som var lätta att konkretisera, vilket gjorde dem användbara 

för att mäta och utveckla pedagogisk praxis som en helhet. De ställde sig därmed 

också i motsättning till, och polemik med, tendensen att istället mäta en slags 

pedagogisk effektivitet.  

Kategorierna tillsammans skapar en summa av pedagogisk kompetens, men kan 

också användas för att på teoretisk väg undersöka de olika aspekterna separat. Nedan 

räknar jag upp kategorierna tillsammans med de översättningar och förkortningar 

Randahl (2018, s. 118) använder. Varje kategori förklaras också kortfattat utifrån de 

beskrivningar som ges av Randahl respektive Shulman (1987, s. 8): 

• Content knowledge/ämneskunskap (CK) omfattar de språkhandlingar som 

rör ett specifikt ämne/ämnesområde. 

• General pedagogical knowledge/pedagogisk och allmändidaktisk kunskap 

(PK) avser språkhandlingar som behandlar undervisning på ett övergripande, 

ämnesoberoende, principiellt plan.  

• Curriculum knowledge/kunskap om läromedel och resurser (CuK) avser 

språkhandlingar som behandlar olika former av undervisningsmaterial. 

• Pedagogical content knowledge/ämnesdidaktisk kunskap (PCK) behandlar 

metoder för att arbeta pedagogiskt inom det givna ämnet. 

 
20 Dock handlar kvantitativitet om mer än införandet av data i tabeller. Hårt draget kan man se 
förhållandet kvantitativ-kvalitativ metod som en fråga om huruvida man tror sig kunna ge raka, 
entydiga svar eller sväva på målet så tydligt och övertygande som möjligt (Åsberg, 2001; Patel & 
Davidson, 2003). 
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• Knowledge of learners and their characteristics/kunskap om elever (KoL) 

avser de språkhandlingar som behandlar en specifik grupp barn/elever, 

exempelvis toddlare. 

• Knowledge of educational contexts/kunskap om skolkontexten på olika 

nivåer (KEC) omfattar de språkhandlingar som talar om verksamhetens 

organisation och förutsättningar, liksom om de politiska och kulturella 

faktorer som kan påverka den. 

• Knowledge of pedagogical ends, purposes and values/kunskap om skolans 

mål och värdegrund (KEE) avser slutligen de språkhandlingar som placerar 

verksamheten i exempelvis ett ideologiskt, utbildningsfilosofiskt eller 

historiskt sammanhang. 

Randahl (2018, s. 118) beskriver hur de inom ramen för sitt projekt beslöt att 

kategorisera och definierat innehållet i språkhandlingarna i endast fem kategorier. 

De ersatte kategorierna CuK, PCK och KoL med samlingskategorin PCK+ då dessa 

tre kategorier ofta förekom som kombinationer i den data de samlat in. I 

föreliggande studie kom jag dock att behandla varje kategori för sig, främst eftersom 

mitt underlag var mindre och de kombinationer som förekom därmed framstod som 

heterogena och slumpmässiga, snarare än indikerande en systematik. 

4.3 Analysera språkhandlingar 

Jag har ovan beskrivit hur såväl lärande som språkande kan förklaras som situerade 

processer. Genom att analysera de språkhandlingar jag i det första steget 

kategoriserat, kan jag belysa dem genom ett filter som synliggör den potential för 

lärande jag är intresserad av. Här kommer jag att använda mig av interpersonell 

textanalys, vilken utgår från språkmodellen för systemisk-funktionell grammatik 

(Holmberg, Karlsson & Nord, 2011, s. 10). Den lägger fokus vid den interpersonella 

metafunktionen – det vill säga de språkliga strategier som brukas för att leda dialog 

framåt i en önskad riktning (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 31). 

Interpersonella språkhandlingar är reciproka; utspels- och responsdrag skapar en 

dynamik som driver interaktionen vidare. Den aktuella språkhandlingen – vare sig 

den utgörs av en fråga, ett påstående, en uppmaning eller ett erbjudande – måste 

sträva efter att skapa ett incitament hos mottagaren att replikera. 

Den interpersonella textanalysen intresserar sig för relationen mellan sändare och 

mottagare – av Holmberg et al. (2011, s. 110) beskrivna som skribenten-i-texten 

respektive läsaren-i-texten. I relationen framträder skribenten-i-texten genom sina 

lexikogrammatiskt och semantiskt uttryckta förväntningar på interaktion (utspel) 

från läsaren-i-texten. Samtidigt framträder hen ideationellt genom vad hen vill att 

texten skall förmedla, samt textuellt genom de verktyg – ord, uttryck och andra 

modaliteter – hen använder för att uttrycka detta. Förutom detta positioneras 

språkhandlingen kontextuellt. Det innebär att även omgivande yttre faktorer 

påverkar språkhandlingarnas samtliga skikt och metafunktioner. Även om det i 

första hand är de olika utspels- och responsdrag som föregått den aktuella 
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språkhandlingen som påverkar interaktionen, är det viktigt att vara medveten om att 

även deltagarnas relation till varandra på och utanför arenan samt andra omgivande 

faktorer har betydelse. Detta kan liknas vid att i litteraturstudier försöka läsa ”mellan 

raderna”. 

På en grundläggande schematisk nivå innebär den interpersonella textanalysen att 

språkhandlingen analyseras i termer om utbyte (vad som avhandlas) och talarroll 

(hur det avhandlas). Detta för att kunna placera den i något av de fyra 

språkhandlingsfälten, vilka utgörs av: påstående, erbjudande, fråga och uppmaning. 

I Figur 1 illustreras hur utbyte och talarroll kan samspela för att placera 

språkhandlingen i något av dessa fält.  

 

Figur 1: Språkhandlingssystemet (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011, s. 99) 

Den interpersonella textanalysen undersöker språkhandlingar ur två aspekter. Deras 

grammatik och deras modalitet: 

Att analysera språkhandlingars grammatik handlar om “att formulera vad i språket 

som utmärker de olika språkhandlingarna och skiljer dem från varandra” (Holmberg 

& Karlsson, 2006, s. 37) - det vill säga hur språkhandlingarna positionerar sig i de 

två språkhandlingsfälten utbyte/talarroll för att bilda frågor, påståenden, 

uppmaningar och/eller erbjudanden. För att genomföra analysen undersöks de 

språkliga satsernas subjekt och finit. Tillsammans placerar de aktören eller 

målgruppen (subjektet: jag, förskolläraren, barnen) i tid (finitet: brukade, har, ska) 

och i kombination kan dessa moduselement öppna den aktuella språkhandlingen 

eller satsen för respons. Uppmaningar saknar dock - till skillnad från de andra 

språkhandlingarna - såväl subjekt som finit; här identifieras satsen istället genom att 

den inleds med ett imperativt verb. 

Ett typiskt inlägg i gruppen kunde lyda: “Hur kan man skapa större engagemang på 

samlingen?” Det understrukna subjektet tillsammans med det fetmarkerade finitet 

konstituerar en fråga: skribenten-i-texten riktar sig till läsaren-i-texten och ber 

(“(hur) kan man…”) om förslag på nya arbetssätt och idéer. En fråga som är möjlig 

att bemöta (“Jag vet inte.”, “Har du provat att fråga barnen?”, “Gör såhär.”). 
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Detta kan förefalla enkelt, men ibland uppträder språkhandlingarna i förklädnad. 

Om frågeställaren ovan istället formulerat sig på följande vis, “Det är väl möjligt 

att skapa större engagemang i aktiviteten?”, skulle språkhandlingen ha blivit en 

grammatisk metafor: ett påstående uttryckt som en fråga. Och istället för förslag och 

idéer skulle responsen istället fokusera på ställningstaganden för eller emot 

påståendet; ja eller nej.  

Den andra aspekten av interpersonell textanalys handlar om språkhandlingarnas 

modalitet. Modaliteten påverkar språkhandlingen genom att förstärka eller försvaga 

den genom användandet av modala verb som exempelvis “kan”, “bör”, “ska” eller 

“måste” och interpersonella satsadverbial av typen “kanske”, “nog”, “möjligen” 

eller “säkert”. Modaliteten delas in i fyra typer: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse 

och villighet. Samtliga graderas i tre nivåer, där de kan vara av hög, medelhög eller 

låg grad. De kan också förekomma negerat/onegerat, vilket innebär att ingen 

modalitet lagts till språkhandlingen - att den innebär ett definitivt “nej” eller “ja”.  

I exemplet ovan är frågan om samlingen ställd utan modalitet. Den uttrycker ingen 

grad av sannolikhet - vare sig vad gäller chansen att få ett önskat svar eller få svar 

överhuvudtaget. Omvandlar vi det till grammatisk metafor (“det går säkert att 

skapa”...) och använder satsadverbialet “säkert”, innebär det att påståendet har fått 

en hög grad av sannolikhet: självklart går det att skapa större engagemang, jag vet 

bara inte hur. Skillnaden mellan en ickemodal språkhandling och en språkhandling 

med till exempel hög grad av modalitet ligger alltså främst i att modaliteten ger 

språkhandlingen en fördjupad, interpersonell mening: en ytterligare dimension för 

läsaren-i-texten att ta ställning till i bemötandet av språkhandlingen. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Det är lätt att avfärda de forskningsetiska övervägandena som formalia; som ett 

hinder att övervinna, snarare än ett stöd i kvalitetssäkrandet av den studie en har 

framför sig. Fokus tenderar att hamna på att friskriva sig från ansvar snarare än att 

ta ansvar - för sin studie och för sina informanter. Även jag började med att söka 

besvara frågorna om föreliggande studies behandlande av information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande till min och studiens fördel och med tydliga 

hänvisningar till bland annat Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017). 

Men forskningsetik handlar mindre om att pricka av alla moment på checklistan för 

en godkänd magisteruppsats och mer om att ställa sig själv frågan om jag eller min 

studie riskerar att åsamka någon skada före, under eller efter studiens genomförande. 

Vikten av att anamma ett etiskt försvarbart förhållningssätt gentemot 

forskningsobjekt och informanter kan te sig självskrivet och utgör kärnan i 

Vetenskapsrådets (2017) skrift. Samtidigt problematiseras det faktum att 

forskningsetik är ett dynamiskt område under konstant förändring (2017, s. 28). Inte 

minst gäller detta studier som äger rum på Internet, vilket kan beskrivas som ett 

särskilt forskningsfält – ett “hybridmedium” (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 

2003, s. 29-30) - med förutsättningar som både liknar och skiljer sig från den fysiska 
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värld vi lever och rör oss i.21 Jag måste därför ta hjälp av ytterligare källor i mina 

forskningsetiska överväganden i relation till de fyra huvudkrav vetenskapsrådet 

(2002) ställer upp: 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) innebär att de individer som rör 

sig på fältet har rätt att bli informerade om att de är/kommer att bli föremål för en 

studie - och kunna ta ställning till detta (se samtyckeskravet nedan). Utmaningen vid 

forskning som rör sociala medier ligger framförallt i svårigheten att nå alla 

deltagare, vilket National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and 

the Humanities [NESH] (2014, s. 4-5) observerar. Sveningsson et al. (2003, s. 178) 

föreslår därför att man inför en studies genomförande informerar den eventuella 

gruppens administratör/-er i egenskap av att vara representant/-er för gruppen och 

ber att - om möjligt - få fästa ett anslag om studien på en plats där varje besökare ser 

den.  

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) är ett tungt vägande forskningsetiskt 

krav som går ut på att den som deltar i en studie ska göra det av egen fri vilja, men 

som Vetenskapsrådet menar kan vara “besvärligt” att uppfylla när det sker via 

Internet (Vetenskapsrådet, 2020) Här öppnar Association of Internet Researchers 

[AoIR] för möjligheten att inhämta ett representativt samtycke från administratörer 

eller andra representanter för det aktuella fältet istället för av respektive 

forskningsperson22, men understryker att det gör det viktigt att överväga de 

eventuella etiska konsekvenserna av detta alternativa förfarande (Markham & 

Buchanan, 2012, s. 11). 

Jag vill även peka på Knobel (2003, s. 194), som menar att svaret på frågan om 

informerat samtycke kan utgå från huruvida fältet kan beskrivas som offentligt eller 

privat - där ett offentligt fält är att föredra för forskaren, givet de praktiska 

svårigheterna för hen att inhämta informerat samtycke från samtliga deltagare. van 

Bommel, Liljekvist och Olin-Scheller (2018, s. 7-8) pekar på att gruppens storlek 

kan användas som indikator för just detta.23 Roberts (2015, s. 317) påminner 

samtidigt om att detta inte bör reduceras till en uteslutande kvantitativ fråga: ur ett 

etiskt perspektiv bör forskaren ändå reflektera över vilka frågor fältet avhandlar och 

väga dessas känslighet mot de eventuella konsekvenserna av att beforska fältet utan 

informerat samtycke. En ytterligare faktor som spelar in är huruvida data samlas in 

genom interaktion med informanterna eller om det sker genom inhämtande av redan 

publicerat arkivmaterial, där det senare i princip eliminerar behovet av informerat 

samtycke, förutsatt – förstås – att enskilda individers integritet respekteras, 

exempelvis genom att konfidentialitetskravet uppfylls.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) syftar till att studiens 

deltagare skall kunna känna sig trygga i att ingen information om dem skall spridas 

 
21 Se inledningen av detta kapitel för en närmare genomgång av detta hybridmedium och de särskilda 
förutsättningar som omger det. 
22 Det vill säga samma råd som Sveningsson et al (2003, s. 178) ger angående informationskravet. 
23 Facebookgrupper med mer än 2000 medlemmar bedömde de som offentliga, givet den spridning 
som ändå äger rum inom gruppen. 



 

24 
 

till obehöriga personer som en konsekvens av deras deltagande. Detta blir extra 

viktigt om studien frångår de ovan diskuterade informations- och samtyckeskraven, 

då olika former av anonymisering blir aktuella. Panahi (2017, s. 13) och Carlson 

(2018, s. 16) samlade in sin data genom att ta skärmbilder och därefter maskera 

namnen på de som skrivit de olika inläggen för att säkerställa deras anonymitet. 

Lantz-Andersson et al. (2017, s. 48) och Roberts (2015, s. 319) tipsar om att 

översätta citat till andra språk eller parafrasera dem. Därtill rekommenderar Roberts 

att man i möjligaste mån utelämnar namn på eller beskrivningar av det undersökta 

fältet för att ytterligare underlätta anonymisering och konfidentialitet. 

En förhållandevis unik aspekt av onlinestudier är att den insamlade datan - även om 

den destrueras efter studiens genomförande - ofta finns kvar i sin ursprungliga form 

någonstans på nätet. Det gör det teoretiskt möjligt för den hängivne läsaren av en 

internetstudie att få tillgång till källan, genom att med utgångspunkt i de få och 

kanske oavsiktliga ledtrådar som ges i den publicerade studien identifiera och söka 

upp det fält som undersökts och som en konsekvens även lyckas identifiera enskilda 

informanter. Knobel (2003, s. 198) talar om detta som en back end concern - att 

frågan om konfidentialitet egentligen är omöjlig att besvara på förhand och att den 

som utför studien därför måste hålla sig medveten om risken att avslöja enskilda 

informanter och genom hela processen förhålla sig till detta. Roberts (2015) 

understryker genom hela sin artikel behovet av att kontinuerligt värdera och 

omvärdera huruvida de uppgifter man samlar in är av integritetsmässigt känslig art 

eller inte, samt att man låter de etiska övervägandena förbli aktuella under studiens 

gång: “This highlights the need for ongoing ethical consideration of the sensitivity 

of the topic and purpose of a community in relation to the research methods adopted 

and reporting of findings.” (2015, s. 321) 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista av Vetenskapsrådets (2002, s. 14) krav på 

etiskt hållbar forskning. Det är också, observerar Sveningsson et al. (2003, s. 184), 

det enda som är möjligt att uppfylla utan problem inom internetbaserad forskning. 

Det kräver i korthet att de personuppgifter som samlats in endast får användas för 

de ändamål som angetts i studiens syfte och som skall bidra till att besvara dess 

forskningsfrågor. 

Den för studien aktuella Facebook-gruppens storlek tolkade jag som så omfattande 

att det formella kravet på medlemskap i gruppen för att få tillgång till dess material 

underordnades tillgängligheten i sig.24 Jag valde därför att se på gruppens innehåll 

som offentligt, trots att gruppen enligt Facebooks definitioner är ”privat”. Givet dess 

allmänna inriktning på förskolefrågor och med en redan befintlig medvetenhet – 

samt av administratörerna regelbundna påminnelser - om behovet av balans mellan 

integritet och angelägenhet hos medlemmarna själva i deras praxisnära diskussioner 

 
24 I samtal med två av gruppens administratörer beskriver de dessutom ansökningsprocessen till 
gruppen som främst en formalitet. ”Det är nog lättare att rensa i efterhand” skriver Doris (fingerat 
namn) och syftar på det fåtal konton som söker sig till gruppen för att sprida reklam eller driva opinion 
(personlig kommunikation, 28 februari, 2020). 
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ansåg jag, efter samråd med min handledare, att ett behov av informerat samtycke 

inte förelåg. 

En konsekvens av detta var att jag genom hela studien istället behövde göra 

kontinuerliga överväganden avseende huruvida referenser till det insamlade 

materialet samt den aktuella facebookgruppen riskerade att tillfoga enskilda 

individer skada. I den utsträckning jag bedömde det möjligt, gjorde jag nödvändiga 

justeringar av dessa referenser, genom att framförallt parafrasera materialet istället 

för att citera det. 

4.5 Validitet/reliabilitet och val av metod 

Liksom frågan om forskningsetik riskerar att banaliseras till en bildlig checklista att 

pricka av, ligger det nära tillhands att ett resonemang om studiens relevans och 

tillförlitlighet försvinner i en dimma av förgivettaganden. Dock är detta resonemang 

av samma grundläggande dignitet som det föregående. Utan en medveten, 

problematiserande blick riktad mot hur datainsamling och analys gått till; huruvida 

jag visat hederlighet och följsamhet gentemot empirin, vilken betydelse min 

förförståelse av fältet haft och om analysprocessen följt en tydlig systematik, kan 

inte läsaren skapa sig en uppfattning om studiens generaliserbarhet (Patel & 

Davidson, 2003). 

Jag redogör därför i avsnitt 4.1 ovan för de förutsättningar och överväganden som 

omgärdade urvalet samt insamlingen av min data. Jag beskriver där även den 

facebookgrupp, ur vilken empirin hämtats, på ett sätt som skall motivera mitt val av 

den, samtidigt som jag söker undvika att avslöja så mycket att den blir för lätt att 

identifiera. 

Vad gäller analysen av materialet, beskriver jag vidare de teorier jag utgår från. Var 

och en av Shulmans (1987) PCK-kategorier redogörs för, medan kategoriseringen i 

sig redogörs för i avsnitt 5.1 nedan. Jag förklarar också, med stöd av bland andra 

Holmberg et al. (2011), den systemisk-funktionella grammatiken och interpersonell 

textanalys. Den faktiska analysprocessen redogörs därefter för i avsnitt 5.2. 

Jag har ovan också sökt beskriva den process som föregått val av metod. Här 

framträder bland annat min relation till Forskning på Facebook (Karlstads 

Universitet, 2020) som en viktig strategi. Genom att utgå från samma mall i 

kategoriseringen av inläggen blir det möjligt att ställa våra resultat i relation till 

varandra och göra det till ett argument för studiens reliabilitet. Det bidrar också till 

att stärka PCK-kategoriernas (Shulman, 1987) validitet som analysverktyg i denna 

del av anaysen. 

Valet av interpersonell innehållsanalys baserades på en vilja att fördjupa resultatet 

av den första analysen. Inledningsvis övervägde jag en diskursanalytisk approach, 

men insåg snart att det inte skulle ge mig de svar jag sökte. Diskursanalysen är ett 

användbart verktyg i sökandet efter maktrelationer och för beskrivningen av 

diskursiva fält (Winther Jørgensen & Phillips, 2000); vilka diskussioner/PCK-

kategorier tillåts av gruppen och vilka stängs mer eller mindre ute? Inte heller en 
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fenomenologisk ansats (Hyldgaard, 2008) passade studiens syfte. Det är inte 

upplevelsen av att diskutera eller utveckla sin kompetens jag söker beskriva, även 

om den – liksom den diskursiva frågeställning jag anar ovan – vore intressant att 

utforska. 

Innehållsanalysen kan liknas vid en dissekering av det språk som brukas av 

deltagarna i gruppens diskussioner. Det erbjuder en neutralitet i analysprocessen 

som ligger i samklang med de forskningsetiska övervägandena. Bland annat hade 

jag ett existerande dilemma att ta hänsyn till i och med att jag beslöt avstå från att 

söka informerat samtycke. Att ta vägen via systemisk-funktionell grammatik 

(Holmberg et al., 2011) innebar att jag kunde hålla fokus på språket och hur det i sig 

– som språkhandlingar – skapade förutsättningar för att ett lärande skulle äga rum 

eller uppstå i diskussionerna, samtidigt som de bakomliggande relationer som 

säkerligen också påverkade diskussionerna förlorade i relevans. 
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5. Analys 

Bearbetningen av det insamlade stoffet delades, som beskrivet i metod-avsnittet, 

upp i två moment. Det inledande analysmomentet syftade till att kategorisera de 

insamlade trådstarterna som språkhandlingar i relation till Shulmans (1987, s. 8) 

PCK-kategorier i två syften. Primärt för att besvara den första frågeställningen: Att 

ta reda på vilka kategorier av pedagogisk kompetens som väcker störst engagemang 

hos medlemmarna. Dessutom tjänade det till att skapa ett kvantifierat underlag att 

utgå från inför det andra analysmomentet. Detta andra moment innebar att jag i ett 

urval språkhandlingar - en trådstart inklusive tillhörande diskussioner - genomförde 

en interpersonell textanalys i syfte att åskådliggöra om och hur dessa interaktioner 

även skapar förutsättningar för ett lärande.  

Nedan redogör jag för först kategoriseringen, sedan för den interpersonella 

textanalysen. Jag redogör även för den urvalsprocess jag genomförde, gällande vilka 

språkhandlingar som kom att analyseras och varför. 

5.1 Moment 1: Kategorisering av insamlad data 

Min första frågeställning löd ”vilka kategorier av pedagogisk kompetens väcker 

störst engagemang hos medlemmarna” och besvarades genom en analys av de 270 

trådstarterna. 

Processen att avgöra huruvida en trådstart var möjlig att kategorisera enligt 

Shulmans (1987, s. 8) PCK-kategorier eller inte var bitvis besvärlig. Jag fick relativt 

omgående fatta ett beslut angående huruvida jag skulle göra välvilliga eller strikta 

tolkningar av innehållet. Jag valde det senare: Trådstarter som trots uppenbar närhet 

till praktiken saknade ett explicit pedagogiskt perspektiv som gjorde dem möjliga 

att placera i någon av kategorierna valdes därmed bort. En sådan trådstart kunde 

exempelvis bestå av en bild från verksamheten på en förskola och texten “Det här 

gjorde barnen idag. Snyggt, eller hur?”.25 Även trådstarter som marknadsförde 

tjänster, material eller varumärken valdes bort. Därtill valdes även meta-trådstarter 

bort, där nya medlemmar exempelvis tackade för insläpp i gruppen, eller som bestod 

av frågor om gruppen. Många av ovanstående inlägg hade varit möjliga att 

kategorisera, men på bekostnad av en långtgående tolkning från min sida, som 

sannolikt skulle kunna påverka studiens reliabilitet negativt. 

Efter en genomgång av de 270 insamlade trådstarterna bedömde jag att 157 (ca 58%) 

var möjliga att kategorisera som tillhörande en eller flera av Shulmans (1987, s. 8) 

kategorier.26 I de fall en trådstart kunde placeras i flera kategorier undvek jag 

medvetet att söka uppfatta en inläggets egentliga kategori, då detta skulle kräva 

långtgående, subjektiva antaganden angående trådstartarens intentioner och 

följaktligen även ett avfärdande av de aspekter och eventuella kommentarer som 

 
25 Jag vill påminna om att det av hänsyn till anonymitetskravet inte förekommer några direkta citat ur 
materialet. Jag har istället så långt det är möjligt sökt parafrasera deltagarnas utsagor utan att påverka 
kärnan i det som skrivits. 
26 Kategoriseringen utgick från de beskrivningar av kategorierna jag presenterar i metod-delen, och 
som bygger på Randahls (2018, s. 118) samt Shulmans (1987, s. 8) definitioner. 
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inte överensstämmer med detta antagande. Dessa trådstarter placerades istället i 

samtliga berörda kategorier, vilket ledde till att vissa inlägg kunde omfatta flera – 

upp till fyra – kategorier. Det förklarar också hur de 157 trådstarterna tillsammans 

kategoriserades 201 gånger.  

Mängden kommentarer varierade från 155 i den mest diskuterade trådstarten till noll 

i 31 fall. Medelvärdet var 19 kommentarer/trådstart med ett medianvärde på 8 och 

det totala antalet kommentarer i de kategoriserade trådstarterna var 2985. 

Fördelningen blev som följer i Figur 2 nedan. Varje kategori har där tilldelats en 

stapel som representerar antal trådstarter och punkterna signalerar det totala antalet 

kommentarer. 

 

Figur 2: Trådstarter och kommentarer per kategori 

Den vanligaste kategorin var KEC - knowledge of educational contexts/kunskap om 

skolkontexten på olika nivåer. 36% av de kategoriserade trådstarterna innehöll 

språkhandlingar som kunde hänvisas till denna kategori. Här samsades främst 

praktiska frågor om schemaläggning, lärplattformar och lokalernas utformning, men 

även inlägg som behandlade pedagogiska inriktningar i den händelse fokus låg på 

dessas effekt på skolkontexten, snarare än på undervisningen. Kategorin förekom i 

kombination med en eller flera andra kategorier i sammanlagt 14 fall, varav 

tillsammans med KEE i sju fall. Fyra av trådstarterna var skrivna av en 

administratör. Trådstarterna genererade totalt 1396 kommentarer. 

Kategorin PK - general pedagogical knowledge/pedagogisk och allmändidaktisk 

kunskap - omfattade 24% av trådstarterna. Här var det vanligt att inläggen beskrev 

det som i förskolans läroplan hänvisas till som undervisning med utgångspunkt i 

spontant uppkomna situationer (SKOLFS 2018:50, s. 7). I likhet med KEC 

kombinerades PK-klassificeringen med andra kategorier i 14 fall. Den vanligaste 

kombinationen var tillsammans med kategorin CK, vilket ägde rum i åtta av fallen. 

En av trådstarterna var skriven av en administratör. Trådstarterna genererade totalt 

270 kommentarer. 
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CK, eller content knowledge/kunskap om läromedel och resurser, diskuterades i 

17% av trådstarterna. Denna kategori omfattade diskussioner om digitala 

hjälpmedel, böcker och andra mer specifika undervisningsmaterial. I elva fall 

kombinerades CK med en eller flera andra kategorier, varav den vanligaste 

kombinationen var CK+PK, som ägde rum totalt åtta gånger. Trådstarterna 

genererade 262 kommentarer. 

KoL står för Knowledge of learners and their characteristics/kunskap om elever. 

15% av trådstarterna utgjordes av språkhandlingar som på något sätt fokuserade 

denna kategori, som kännetecknas av inlägg som på olika sätt behandlar uttalade 

grupper av barn. De kunde vara formulerade som frågor angående de barn som sover 

middag, inskolning av nya barn eller aktiviteter för en viss åldersgrupp. KoL 

samkategoriserades nio gånger, varav i sex fall tillsammans med PCK-kategorin. 

Fyra av trådstarterna var skrivna av administratörer. Trådstarterna kommenterades 

sammanlagt 771 gånger, vilket innebär att KoL var den kategori som hade den 

högsta interaktionen, sett till förhållandet mellan trådstarter och kommentarer: 32 

kommentarer/trådstart - att jämföra med den största kategorin, KEC, som trots sina 

mer än dubbelt så många trådstarter endast genererade 24 kommentarer/trådstart. 

Även kategorin KEE - knowledge of pedagogical ends, purposes and values/skolans 

mål och värdegrund - omfattade 15% av trådstarterna. Här dök även inlägg i form 

av memer27 upp i den mån de tolkades som beskrivande någon form av ideologiskt 

eller utbildningsfilosofiskt ställningstagande. För att undvika alltför välvillig 

tolkning förutsatte det dock att memet följdes åt av en skriftlig kommentar där 

trådstartaren förklarade syftet. KEE förekom i kombination med andra kategorier i 

åtta fall, varav sju gånger tillsammans med KEC. Sex av trådstarterna i denna 

kategori var skrivna av en administratör. Trådstarterna kommenterades sammanlagt 

465 gånger. 

Kategorin PCK, pedagogical content knowledge/ämnesdidaktisk kunskap, användes 

bara i 14% av fallen. Trådstarter som klassades som PCK behandlade konkreta 

undervisningsmetoder gällande specifika ämnesområden: “Hur arbetar ni med 

ämnet/momentet X?” Av de totalt 22 trådstarter kategoriserade som PCK, var 14 

kombinerade med andra kategorier, varav sex gånger tillsammans med KoL. 

Trådstarterna samlade totalt 467 kommentarer. 

Den minst frekvent förekommande kategorin var CuK, curriculum 

knowledge/ämneskunskap, som knappt 8% av trådstarterna omfattade. Det kan till 

viss del förklaras av att det var en svår kategori att placera inläggen i, eftersom 

förskolan – jämfört med skolan – inte arbetar med renodlade ämnen. Däremot 

förekom att trådstarter berörde ämnen som områden, exempelvis språk, matematik, 

naturvetenskap. Om dessa inlägg därtill explicit hänvisade till läroplanen eller 

specifika mål i den, kategoriserades det som CuK. CuK förekom ofta tillsammans 

med andra kategorier: 9 av totalt 13 inlägg var kombinationer av något slag, varav 

 
27 Ett mem är ett sätt att uttrycka en reaktion, vanligtvis i form av en textsatt bild eller animation. Det 
kan också användas för att uttrycka en åsikt eller ett ställningstagande. 
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kombinationen CuK+PCK var vanligast (tre trådstarter). Kategorin genererade totalt 

167 kommentarer. 

5.2 Moment 2: Interpersonell textanalys 

När kategoriseringen var genomförd kunde jag inleda den interpersonella 

textanalysen. Syftet var att besvara min andra frågeställning genom att undersöka 

vilka språkhandlingar skribenten-i-texten använde för att interagera med läsaren-i-

texten och skapa förutsättningar för lärande.  

Interpersonella språkhandlingar bygger på reciprocitet; att utspels- och responsdrag 

skapar en dynamik som driver interaktionen vidare. Det handlar om att den aktuella 

språkhandlingen - vare sig den utgörs av en fråga, ett påstående, en uppmaning eller 

ett erbjudande - för att generera interaktion måste skapa ett incitament hos 

mottagaren att replikera.  

Den interpersonella textanalysen är en framförallt kvalitativ analysprocess, då de 

data som extraheras inte förmår stå på egna ben, utan kräver att de tolkas utifrån en 

förståelse för de kontextuella faktorer som omger dem. Det innebär att det inte finns 

ett självklart egenvärde i att analysera samtliga 157 trådstarter och 2985 

kommentarer. Istället bör fokus ligga på att identifiera vad det är forskaren söker 

och var hen kan hitta detta.  

Eftersom syftet med detta moment var att i analysen synliggöra hur diskussionerna 

skapar förutsättningar för lärande valde jag därför att analysera den diskussion där 

reciprociteten framstod som störst; en trådstart kategoriserad som PCK+KoL, vilken 

genererat 155 svar - den mest kommenterade trådstarten av samtliga i min insamlade 

data. Kategorin KoL var också, enligt resultatet av kategoriseringen, den kategori 

som väckte störst engagemang hos deltagarna, vilket ytterligare underströk det 

lämpliga i att analysera just denna diskussion.  

Trådstarten i fråga publicerades vid det för gruppen statistiskt mest sannolika 

tillfället; en lördag morgon28, och diskuterades under de tre följande dygnen, varav 

den mesta aktiviteten ägde rum under lördagen. Efter den första, mest intensiva 

diskussionsperioden återupptogs samtalet stötvis i omgångar fram till att den sista 

kommentaren publicerades på tisdagen. Under den totala tidsperioden förgrenade 

sig diskussionen i 29 trådar – varav alla utom en initierades under lördagen – och 45 

enskilda kommentarer, av vilka endast 14 publicerades under de två sista dygnen. 

Trådstartaren (hädanefter refererad till som TS) deltog bara aktivt i diskussionen 

under lördagen, vilket också sammanföll med den tidsperiod då diskussionen var 

som mest aktiv. 

TS initiala utspelsdrag bestod av en mening i två satser. Först en frågesats i form av 

en sluten fråga, där TS bad om råd - om gruppen hade några tips för TS att prova - 

följd av en påståendesats där dilemmat - barn som nästan inte äter något - beskrevs: 

 
28 En underbar, statistisk slump, även om inlägget missade det ideala tidsintervallet med 40 minuter. 
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”Har ni i gruppen några förslag på vad man kan göra när ett barn nästan inte äter 

något?” 

De första åtta svaren utvecklades till egna diskussionstrådar (betecknade T1, T2...) 

där respondenter (R1, R2...) diskuterade frågan med TS och med varandra genom 

kommentarer (K1, K2…) under de första två timmarna efter inläggets publicering. 

Trådarna följde med små undantag samma generella mönster, vilket exemplifieras 

med nedanstående schematiska beskrivning av T1:29 

1. R1 gör ett responderande utspelsdrag till TS i form av språkhandlingen 

påstående. (T1:K1) 

2. TS ger övervägande negativ respons till R1 i form av ett påstående som följs 

av ett utspelsdrag i form av ytterligare ett påstående, vars syfte är att 

förtydliga det ursprungliga inläggets frågeställning. (T1:K2) 

3. R1 responderar TS med ett utspelsdrag: ett påstående följt av en uppmaning. 

Detta följs av ytterligare två påståenden och en avslutande uppmaning. 

(T1:K3) 

4. R2 kommer in i diskussionen med ett separat utspelsdrag, riktat till TS. Hen 

gör sammanlagt 16 påståenden och ger två uppmaningar. (T1:K4) 

I T1 - som ovan får exemplifiera diskussionen i sin helhet - visades två typer av 

utspelsdrag och responser upp, vilka skapade språkhandlingar relevanta för studien. 

Dessa benämnde jag tips och rådgivning. Båda hade betydelse som språkhandlingar 

i vilka TS ges återkoppling på sitt initiala utspel. Nedan beskriver jag först 

rådgivningens grammatik för att därefter redogöra för tipset som återkopplande 

utspelsdrag och respons. 

5.2.1 “Rådgivning” som återkopplande utspelsdrag 

Kombinationen av påstående och uppmaning i T1:K3 och T1:K4 skapade 

utspelsdrag som begärde respons textuellt eller i (förväntad) handling. För att 

använda språkhandlingssystemets terminologi (Figur 1) bestod de aktuella 

språkhandlingarna av två enheter: (1) påståendet – ett givande av information – som 

ledde till en (2) uppmaning – ett krav på “varor och tjänster”30 – som också kan 

förstås som en strävan av skribenten-i-texten att beskriva en logisk slutsats av sitt 

påstående. Denna kombination av språkhandlingar gav jag beteckningen 

rådgivning. 

Det visade sig att i sex av de åtta inledande trådarna fick TS sammanlagt åtta svar 

som var möjliga att klassa som rådgivning. I T1 dök de två rådgivningarna upp i 

slutet av diskussionen; TS gav inte dessa någon respons. I T3-T7 förekom 

rådgivningen istället i början av tråden och fick då någon form av respons av TS. 

Rådgivningen kunde exempelvis uttryckas på följande sätt (påståendesatserna har 

fetmarkerats och uppmaningssatserna kursiverats): 

 
29 Observera att trådstarten inte ingår i beskrivningen. 
30 i denna kontext att förstå som ett krav/en förväntan på handling eller ställningstagande. 
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• “Det kan upplevas kränkande att bli tvingad att äta, så låt barnet själv 

bestämma.” (T7:K17) 

• “Det viktigaste är att barnet äter. Erbjud ett alternativ ni vet att hen tycker 

om.” (T4:K10) 

• “Ge barnet små portioner så känns det kanske inte så jobbigt.” (T3:K8) 

Rådgivningen kunde dyka upp såväl i början som i slutat av tråden. När den förekom 

i slutet av en tråd var det ofta som en avslutande sammanfattning av den. I de fall 

rådgivningen ägde rum i början av en tråd följdes den vanligtvis av en respons i 

form av ett påstående/ställningstagande som antingen välkomnade eller avvisade de 

givna råden. Även responser på rådgivningen som - lyfta ur sammanhanget - kunde 

tolkas som neutrala responser fick i detta kontextuella sammanhang en svagt 

avvisande karaktär. Nedan följer exempel på - i ordning - positiva, neutrala och 

negativa responser på rådgivning. Notera även hur finitet tenderar att förankras olika 

i tempus, beroende på vilken respons som ges: 

• “Tack för förslaget! Jag ska testa det.” (positiv respons, finitet “testa” i 

futurum) (T6:K16) 

• “Jo, vi brukar erbjuda hen smörgås som alternativ.” (neutral respons, finitet 

“brukar” i presens) (T5:K13) 

• “Vi har redan provat det” (negativ respons, finitet “provat” i perfekt) 

(T3:K9) 

I de två trådar där rådgivning helt uteblev (T2 och T8) inledde R1 sina 

språkhandlingar med responsdrag av låg modalitet. I T8 inleder R1 sin respons med 

det interpersonella satsadverbialet “kanske”, vilket signalerar en låg grad av 

sannolikhet: ”Kanske barnet vill äta ifred?” I T2 handlar det istället om ett så svagt 

utspel att den potentiella rådgivningen uteblir och istället fastnar i påståenden om 

den egna verksamheten: ”Vi gav barnet samma mat som hen fick hemma. Det löste 

problemet för oss.” 31  

TS respons blir i båda fallen nekande (T2: ”Det är inte så i det här fallet”) eller 

avvisande (T8: ”Jag tror inte jag törs testa det”) och leder istället för till en 

rådgivande konklusion, till att R1 i båda trådarna backar från sina tidigare 

påståenden.  

Förutom låg modalitet saknas i båda dessa fall uppmaningssatser, vilket krävs för 

att skapa en rådgivande språkhandling enligt min modell. Exempelvis hade T2 

kunnat bli rådgivande, om R1 istället för att stanna i att beskriva hens egna agerande, 

uppmana TS att agera på samma sätt. (”Vi gav barnet samma mat som hen fick 

hemma. Prova det!”) Men så skedde inte och därmed uteblev rådgivningen. 

Fyra av de rådgivande inläggen var av svagare modalitet och gavs därmed 

noteringen svagt rådgivande. Dessa bestod av den ovan beskrivna, vanliga 

kombinationen påstående+uppmaning eller, som i ett av fallen, fråga+uppmaning. 

 
31 Denna språkhandling konstituerar istället ett tips, vilket jag redogör närmare för nedan. 
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Formellt ansåg jag dessa uppfylla kraven för rådgivande språkhandlingar, men jag 

kunde samtidigt konstatera att de byggde på satser av så låg modalitet att dess 

rådgivande effekt var möjlig att ifrågasätta.  

I ett av fallen var uppmaningssatsen ofullständig: ”Barnets plats vid bordet, intill 

eller framför pedagogen, med väggen bakom sig”. Den saknade det för 

uppmaningssatser kännetecknande imperativa verbet (exempelvis ”Tänk på…”), 

vilket förblev outtalat/oskrivet. Det resulterade i en ambivalens som gjorde den 

möjlig att tolka som antingen uppmaning eller påstående (T14:K42). 

Ytterligare ett sätt att försvaga uppmaningssatser hittade jag i en annan av de fyra 

kommentarerna. Här uttryckte sig R1 i en så låg grad av förpliktelse att TS kunde 

tolka det som ett erbjudande att välja att lyssna till hens råd eller ej istället för att 

förväntas ta ställning till det. Efter en lång redogörelse av hens egna erfarenheter 

(påståenden) avslutades inlägget med uppmaningen ”Lycka till” (T18:K80). 

Summan blir en rådgivande språkhandling, men med ett närmast obefintligt utspel 

till TS, vilket också följaktligen ledde till utebliven respons. 

De kvarvarande två kommentarerna använde uppmanings- eller påståendesatserna 

som lågmodala utspelsdrag för att få TS att vidarebefordra frågeställningen till en ej 

närvarande tredje part - i dessa två fall rektor: ”Jag utgår från att ni pratat med 

rektor om detta.” (T19:K73) respektive barnet självt: ”Om/när hen är redo, kan hen 

själv välja vad hen vill äta.” (K132) - snarare än att själva erbjuda konkreta 

lösningar. Denna typ av satser förekom förvisso även i andra rådgivande inlägg, men 

då tydligare; med starkare modalitet och kombinerat med konkret rådgivande 

språkhandlingar. 

5.2.2 “Tips” som återkopplande utspelsdrag 

Ett alternativt sätt att ge återkoppling som också förekom i diskussionen var att tipsa. 

Tipset som språkhandling följer till skillnad från rådgivningen inget bestämt 

mönster - det kan uttryckas som fråga; ”Hur äter barnet hemma?” (T2:K5), 

påstående; ”Vi ger barnet sådant hen gillar.” (T1:K1), erbjudande; Jag kan berätta 

mer om du vill. (K148), uppmaning; ”Låt barnet bestämma vad hen vill äta!” 

(T13:K40) eller i olika kombinationer. Även modaliteten varierade; tips i 

diskussioner där även rådgivning förekom konstituerades framförallt i sin funktion 

som kontextuell respons av medelhög till hög modalitetsgrad: skribenten-i-texten 

framhävde genom tipset sitt kunnande i frågan. Tips som förekom i trådar som 

saknade rådgivande inlägg kunde däremot ha en lägre modalitet och skapa ett 

jämbördigare förhållande mellan skribenten-i-texten och läsaren-i-texten. Här ägde 

snarare ett gemensamt prövande av idéer och förslag rum. 

I den analyserade diskussionen identifierade jag 38 kommentarer innehållande tips 

som på olika sätt återkopplade till TS fråga. 18 av tipsen förekom i trådar och 20 

tips lämnades som enskilda kommentarer. I 15 av kommentarerna hänvisade 

respondenten till egna erfarenheter, främst i påståendesatser som ”vi ger barnet den 

mat hen själv väljer” (T2:K5) eller ”jag har träffat barn som varit känsliga för 

starka lukter” (T14:K43). I 23 av kommentarerna låg fokus istället på tipset i sig. 
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Här kunde subjektet istället vara TS, barnet eller det problem som låg till grund för 

TS frågeställning: ”ni kan prova att sitta i två olika rum” (T18:K69), ”barnet ska få 

annan mat” (T25:K105), ”det kan ha djupare orsaker” (T26:K107). 

De tips som dök upp i trådar där även rådgivning förekom tenderade att bekräfta 

eller motsätta sig rådgivningen i enlighet med de krav på respons denna ställde upp. 

I T17 inleddes tråden med ett rådgivande inlägg om att låta barnet själv lägga upp 

mat på tallriken, ”Låt barnet ta mat själv. Då kan hen välja vad hen ska äta.” 

(T17:K60) Det följdes upp av tre tips som alla instämde i rådet: ”Det är bättre när 

man får välja själv.” (T17:K64) ”Jag har samma erfarenhet.” (T17:K65) ”Barnen 

tycker det är roligt att välja själva.” (T17:K66). 

I jämförelse inleddes T29 med rådgivningen att inte tvinga barnet att äta, eftersom 

barnet kommer att äta när hen blir hungrig: ”Tvinga inte. Hungriga barn äter.” 

(T29:K141). Detta följdes upp av ett tips som förvisso instämde i rådet, men 

samtidigt invände mot påståendet att barnet skulle äta när hen blev hungrig: 

”Självklart ska ingen tvingas, men inte alla barn äter när de är hungriga.” 

(T29:K142). 

I de trådar som saknade rådgivande språkhandlingar, men där tips förekom, fick 

dessa språkhandlingar en annorlunda funktion, vilket jag nämnt ovan. I vakuumet 

efter rådgivningens vanligtvis högt förpliktande krav på respons skapades utrymme 

för en inbjudande relation mellan deltagarna, där de tillsammans prövade tankar och 

idéer utan egentliga krav på respons. Här framstod skribenten-i-texten och läsaren-

i-texten som jämbördiga deltagare – att jämföra med de tips som förekom i 

rådgivande sammanhang, där den högre modaliteten också påverkade maktbalansen 

mellan deltagarna. 

I T18, som saknar rådgivande språkhandlingar, inledde R1 med ett tipsande inlägg 

där hen gav flera förslag på bakomliggande orsaker till TS frågeställning: ”Barnets 

frukostvanor kan påverka, liksom hur lång tid det är mellan frukost och lunch. Det 

kan också bero på för många intryck. Finns det möjlighet för barnet att sitta 

avskilt?” (T18:K67). TS respons bekräftade R1:s avslutande tips i sin första sats, 

men avvisade det i nästa: ”Det hade varit toppen om vi kunnat göra det, men vi är 

för lite personal.” (T18:K68). R1 bekräftade i sin tur denna avvisande respons 

genom att konkretisera och således förtydliga det avvisade tipset: ”Prova att fördela 

barnen på två rum.” (T18:K69). TS avslutade då tråden genom att bekräfta tipset: 

”Vi gör så idag.” (T18:K70).  
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6. Resultat 

Syftet med föreliggande studie är att förklara hur aktivt deltagande i en 

facebookgrupp för förskoleanställda kan förstås som ett bidrag till deras 

kompetensutveckling. Genom att - med stöd i mina två forskningsfrågor - först 

kategorisera samtliga trådstarter gjorda under en månad och sedan genomföra en 

kvalitativ analys av en av diskussionerna med hjälp av interpersonell textanalys, 

hoppades jag kunna nå detta syfte. 

Nedan följer en redovisning av studiens resultat. Jag inleder med avsnitt 6.1, där jag 

presenterar resultatet av kategoriseringen av inläggen som ett svar på frågan om 

vilka kategorier som väcker störst engagemang hos medlemmarna. Därefter följer 

6.2, där jag på motsvarande sätt redogör för resultatet av den interpersonella 

textanalysen, kopplat till men andra forskningsfrågorna; angående vilka 

språkhandlingar som används för att skapa förutsättningar för lärande i 

diskussionerna. Detta följs av en avslutande del – 6.3 – där jag resonerar om 

resultaten i relation till de teorier om lärande jag beskrivit i kapitel 3. 

6.1 Vilka kategorier av pedagogisk kompetens väcker störst 

engagemang hos medlemmarna? 

I det första analysmomentet analyserades de 157 trådstarter som bedömts möjliga 

att placera i någon av Shulmans (1987, s. 8) PCK-kategorier. Detta resulterade i att 

de kategoriserades 201 gånger: 123 av trådstarterna placerades endast i en kategori, 

24 trådstarter täckte två kategorier, ytterligare nio omfattade tre kategorier och en 

av trådstarterna markerades som tillhörande hela fyra olika kategorier. Ingen av 

kombinationerna var dock så vanligt förekommande att det föranledde en 

ihopslagning av kategorier motsvarande det sätt Randahl (2018, s. 118) beskriver att 

man gjort i Fortbildning på Facebook (Karlstads Universitet, 2020). Tendensen till 

kombinationer verkade främst ha att göra med hur inlägget formulerats - ju fler 

parametrar TS beskrev, desto fler kategorier omfattades också av frågeställningen.32 

15 av de 157 trådstarterna skrevs av administratörer och tre av de kategoriserade 

trådstarterna fick kommentarsfunktionen avaktiverad, då de ansågs bryta mot 

gruppens regler. Två av dessa tillhörde KEC-kategorin och ett klassades som CK.  

I analysen framstod kategorierna KEC, knowledge of educational contexts/kunskap 

om skolkontexten på olika nivåer, och KoL, Knowledge of learners and their 

characteristics/kunskap om elever, som särskilt intressanta: 

KEC var den mest frekventa kategorin med mer än en tredjedel av trådstarterna 

(36%) och sammanlagt 1396 kommentarer - nästan dubbelt så mycket som den näst 

mest kommenterade kategorin. Det innebar en stark indikation på att 

gruppmedlemmarna hade behov av att ställa frågor om och diskutera förskolan som 

kontextualiserad visavi pedagogiska inriktningar, praktiska förutsättningar 

 
32 Exempelvis kunde ett inlägg om de yngsta barnen (KoL) formuleras som en fråga om hur man 
arbetade med naturvetenskap i den gruppen (PK) och då specifikt hur ett visst material användes (CK). 
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(lokalernas utformning, arbetsschemats design) eller andra omständigheter som 

påverkar praxis. Exempel på frågeställningar i denna kategori var: 

• Ska barnskötare ha lika mycket planeringstid som förskollärare? 

• Bör det finnas känd personal på plats vid ihopslagningar av flera 

verksamheter i semestertider? 

• Vad ska jag tänka på när jag börjar mitt första jobb som förskollärare? 

• Vilken verksamhet är tryggast: förskola eller dagbarnvårdare? 

• Vad tycker ni om lärplattformen “X”? 

• Hur tänker ni om att samla in pengar från vårdnadshavare? 

• Söker tips på digitala dokumentationsverktyg. 

De frågor som väckte störst engagemang inom denna kategori handlade om de olika 

yrkeskategorier som verkar i förskolan, frågor om barns trygghet, jämförelser 

mellan olika verksamhetsformer, digitala verktyg och lärplattformar, dokumentation 

samt frågor om regler/normer. Förutom dessa lyftes även frågor om planeringstid, 

organisation/schemaläggning, systematiskt kvalitetsarbete, anknytningsteorier, 

genus och sexualitet, styrdokument, barns delaktighet, traditioner, etik, 

intersektionalitet, politik samt specifika frågor kring det pedagogiska arbetet. 

I jämförelse placerades endast 24 trådstarter i KoL-kategorin, men med sina 771 

kommentarer var interaktionsnivån den högsta; hela 25% högre än i KEC. Här 

väcktes stort engagemang hos gruppens medlemmar, trots att benägenheten att 

initiera diskussioner samtidigt var så mycket lägre (42%) i denna kategori än i KEC. 

Ämnet för KoL utgjordes av frågeställningar kring specifika barngrupper; det vill 

säga där beskrivningen av “barnen” innehöll tydliga avgränsningar. Det kunde 

exempelvis röra sig om frågeställningar kring barn utifrån attribut som ålder, kön, 

grupptillhörighet (de yngre barnen, barn i behov av särskilt stöd) eller aktivitet 

(barn som sover middag). De mest frekventa frågeställningarna inom denna kategori 

behandlade barn: 

• ...i åldrarna 1-3 år (9 frågeställningar) 

• ...i behov av särskilt stöd (8 frågeställningar) 

• ...som vilar/sover middag (4 frågeställningar) 

• ...i matsituationer (3 frågeställningar) 

• ...som ska börja i förskoleklass nästa läsår (2 frågeställningar) 

Därtill hittade jag i tre trådstarter ett gemensamt tema som dock bestod av 

frågeställningar om olika grupper barn. Dessa inlägg utgjordes av diskussioner om 

kön/genus i form av inlägg om pojkflickor, flickor med adhd och barn som uttrycker 

kärlek. 
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Det stora engagemang frågeställningar som de ovan listade väckte i gruppen visar 

att även om frågeställningarna i sig var ovanliga - de representerar endast 9% av det 

totala antalet trådstarter - så uppfattades dessa i större utsträckning som relevanta.  

Det förekom även vid flera tillfällen att trådstarter kategoriserade som KoL 

kombinerades med andra kategorier, framförallt PCK. En fråga som hur samtalar 

ni med 5-åringar om döden? bedömdes exempelvis handla om både gruppen 5-

åringar (KoL) och döden som ämnesdidaktik (PCK). 

Sammanfattningsvis visar analysen att KEC och KoL är de två kategorier av 

pedagogisk kompetens som väcker störst engagemang hos gruppens medlemmar, 

men på olika sätt: 

KEC – knowledge of educational contexts/kunskap om skolkontexten – visade sig 

vara den kategori som till störst del stimulerar eller provocerar till trådstarter. 

Kategorin representerar ett område som väcker frågor som till sin art är övergripande 

strukturella, men som samtidigt har en direkt inverkan på den enskildes 

förutsättningar att utöva sitt uppdrag. Den relativt låga interaktionsfrekvensen kan 

därtill förklaras med att trådstarterna ofta var möjliga att besvara genom att hänvisa 

till regler, lagar eller lokala rutiner – det var bara när diskussionerna hamnade på en 

teoretisk/principiell nivå som interaktionen ökade – som i diskussioner om 

förskollärare kontra barnskötare eller behovet av känd personal på plats i 

semestertider.  

I jämförelse visar den höga andelen kommentarer till trådstarter kategoriserade KoL 

– knowledge of learners/kunskap om elever – att det råder en viss diskrepans mellan 

den kategori som väcker frågor (KEC) och den som väcker diskussion (KoL). Här 

var, som nämnt ovan, interaktionen 25% högre än i KEC. Kategorin samlar centrala, 

praxisnära dilemman som endast i undantagsfall går att besvara på ett entydigt sätt.  

Här dominerar diskussionsvänliga frågor om ”hur kan man göra”, snarare än de för 

KEC kännetecknande ”vad gäller”-frågorna. 

6.2 Vilka språkhandlingar används för att skapa förutsättningar för 

lärande i gruppens diskussioner? 

Min andra forskningsfråga syftade till att identifiera de språkhandlingar som 

förekom i gruppmedlemmarnas interaktioner och som ledde dessa i en riktning mot 

en gynnsam miljö för lärande. Detta skedde genom en interpersonell textanalys av 

en trådstart dubbelkategoriserad som PCK (Pedagogical content 

knowledge/ämnesdidaktisk kunskap) och KoL (Knowledge of learners and their 

characteristics/kunskap om elever). Den bestod av 156 unika inlägg (trådstarten 

medräknad) som tillsammans bildade 29 underdiskussioner och 45 fristående 

kommentarer. Här utkristalliserade sig två slags språkhandlingar som utspelsdrag, 

vilka på olika sätt återkopplade trådstarten och således bjöd in till ett lärande samtal. 

Dessa återkopplande utspelsdrag, vilka beskrivs ovan, benämnde jag rådgivning och 

tips. 
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Diskussionstrådarna innehöll 25 rådgivande inlägg, fördelat på 20 av de 29 trådarna. 

Av de fristående kommentarerna kunde 15 av de totalt 44 analyserade inläggen33 

tolkas som rådgivande, enligt de ovan beskrivna kriterier jag ställt upp för denna typ 

av språkhandling. Totalt sett innehöll diskussionen 40 rådgivande inlägg, varav fyra 

var av svagare modalitet och därmed gavs noteringen svagt rådgivande i analysen. 

Jag identifierade därtill 38 inlägg innehållande tips. 18 av dessa förekom i 

diskussionstrådar medan 20 tips lämnades i form av enskilda kommentarer.  

Sammanlagt bestod ca 50% (78 st) av de totalt 155 inlägg som följde på trådstarten, 

av något av de återkopplande utspelsdragen rådgivning eller tips. 

De rådgivande inläggen kännetecknades av en respons i form av givande av 

information tillsammans med ett utspelsdrag som i form av uppmaningar skapade 

en förväntan på ytterligare respons. Här erbjöd respondenterna TS (och övriga 

respondenter/läsare) en möjlighet att inte bara ta emot ett råd, utan även reflektera 

över detta och i sin tur ge en återkoppling i form av ett ställningstagande som kunde 

vara antingen positivt, neutralt eller negativt. 

I 21 av fallen saknades denna respons. Här var språkhandlingarnas avslutande 

utspelsdrag av låg modalitet och kunde uppfattas som generella/allmängiltiga, 

snarare än riktade. Exempel på denna typ av utspel kunde lyda ”Lycka till” eller 

”Jobba med ert förhållningssätt”. 

Tipsen konstituerades å sin sida bland annat av en generellt hög modalitet i 

kombination med fokus på ett i tråden föregående rådgivande inlägg. Den höga 

modaliteten bidrog till att uttrycka hur tipsens avsändare visade tilltro till den 

information de gav i responsen, vilket ytterligare styrktes av hur den tipsande 

skribenten-i-texten generellt avstod från att följa upp responsen med ett utspelsdrag 

som öppnade för TS att ta ställning till och värdera informationen. 

Om samspelet mellan tips och rådgivning kännetecknades av högmodala 

språkhandlingar (tips) som antingen bekräftade eller avvisade de råd som givits, 

visade de tips som förekom utan koppling till rådgivande utspelsdrag på ett 

alternativt förhållningssätt. Här tenderade tipsen istället att leda till ett gemensamt 

prövande av idéer. Detta blir synligt när vi jämför TS responsdrag i rådgivande 

respektive tipsande trådar. Även om de i egenskap av språkhandlingar formellt sett 

är desamma, får de olika innebörd: 

• TS responsdrag i rådgivande tråd: ”Vi har testat det, men det fungerar inte”. 

(T3:K9) 

• TS responsdrag i tipsande tråd): ”Det hade varit toppen om vi kunnat göra 

det, men vi är för lite personal”. (T18:K68) 

Responsdragen utgörs i båda fallen av en bekräftande sats (fetmarkerad i exemplen) 

följd av en avvisade sats (kursiverad). I den rådgivande tråden avslutar TS 

kommentar diskussionen. Både den bekräftande och den avvisande satsen signalerar 

ett slags avvisande; rådet kommer försent och det fungerade ändå inte. I den tipsande 

 
33 En administratörs metakommentar om diskussionen analyserades ej. 
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tråden framstår dock responsen mer som ursäktande än avvisande - det är möjligt att 

tolka som att TS beklagar att tipset inte går att använda. Det skapar ett underordnat, 

lågmodalt utspelsdrag som gör det möjligt för R1 att ge ytterligare respons i form 

av ett mer konkret tips. TS respons på detta andra tips lyder ”vi gör så idag” 

(T18:K70) och hade i en rådgivande tråd framstått som en avvisande respons med 

hänvisning till att rådet som ges hänvisar till en strategi som redan är i bruk. I den 

tipsande kontexten leder det avslutande responsdraget istället till att R1:s tips 

bekräftas genom utsagan att TS redan tänkt i samma bana: de är på rätt spår 

tillsammans. 

Språkhandlingarna rådgivning och tips tar sig an trådstartens frågeställning på olika 

sätt: De rådgivande inläggen utgår från påståenden med utgångspunkt i skribentens-

i-texten egna erfarenheter eller kunskap och bjuder genom utspelsdragen in till 

handling/reflektion från läsaren-i-texten. De tipsande inläggen förväntar sig däremot 

ingen egen respons. Här låter sig skribenten-i-texten nöja med att göra egna 

responsiva påståenden som bemötande av ett föregående inlägg. Samtidigt visar 

analysen att tips, trots bristen på explicita utspelsdrag, ändå tycks bjuda in till ett 

gemensamt prövande eller delande av idéer när de förekommer som enskilda 

kommentarer eller i trådar där rådgivning inte förekommer.  

I båda fallen äger kunskapstransaktioner rum, som sedan antingen förväntar sig leda 

till transformation av kunskap (rådgivning) eller bjuder in till transformation (tips). 

6.3 Fortbildning på Facebook? 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att skapa insikt i hur aktivt 

deltagande i en facebookgrupp för förskoleanställda kan förstås som bidragande till 

deras kompetensutveckling. 

Analysen, med utgångspunkt i mina två frågeställningar, ger två resultat. I avsnitt 

6.1 ovan påvisar jag att en majoritet (58%) av trådstarterna tillhör någon av 

Shulmans (1987) kategorier för pedagogisk kompetens och således kan beskrivas 

som praxisnära i olika hög grad. De kategorier som väcker störst engagemang är 

KEC och KoL – vilka behandlar yrkets och de yrksesverksammas övergipande 

förutsättningar, samt dilemman som rör arbetet med olika kategorier av barn. I de 

diskussioner som förs, och vars analysresultat presenteras i avsnitt 6.2 ovan, 

använder deltagarna språkhandlingarna rådgivning och tips för att tränga in i den 

aktuella frågeställningen och skapa förutsättningar för ny eller utvidgad kunskap. I 

några av diskussionstrådarna förekommer båda dessa strategier, men de samverkar 

sällan till gemensam fördel. Båda språkhandlingarna bjuder dock – på olika sätt – in 

till reflektion. Därför kan det även påpekas att dessa i sig själva ger uttryck för ett 

lärande.  

Gruppens trådstarter – frågeställningarna – lägger grunden för skapandet av ett 

socialt sammanhang, möjligt att beskriva som en lärande gemenskap (se avsnitt 3.1 

ovan). Hit överförs de enskilda subjektens erfaranden i syfte att transformeras till ny 

kunskap. Men det är de språkhandlingar som följer, vilka avgör om så sker. 

Rådgivningens explicita förväntningar på respons och tipsens mer implicerade 
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inbjudan till TS eller ytterligare respondenter att pröva idéer och förslag mellan 

varandra är exempel på två strategier som både upprätthåller det sociala 

sammanhanget och öppnar för att ett lärande kan äga rum inom det. 

Det är även att förstå som att det är ett demokratiserat lärande34 som äger rum i 

gruppen. Initiativ och genomförande ligger huvudsakligen i händerna på de 

deltagande, vilka har alla möjligheter att styra såväl ämnesval och frågeställningar 

som diskussionsprocess. Gruppens administratörer är förvisso närvarande, men i det 

insamlade materialet ser jag inga tendenser till styrning, frånsett att påminna om 

gruppens regler. Generellt sett verkar de sträva efter att delta i diskussionerna på 

samma premisser som de andra medlemmarna.35 

Därtill är det ett informellt lärande (se avsnitt 3.2 ovan) som äger rum genom 

frånvaron av på förhand uppställda mål. Här är det deltagarnas frivilliga och ur deras 

egen motivation sprungna deltagande i sig som är det centrala; potentialen för 

lärande kan här sägas ersätta det formella lärandets upplevda och i viss mån 

missvisande – om än mätbara – garant. 

  

 
34 Se avsnitt 3.1 om pragmatismens betydelse för det förändrade förhållandet mellan lärare-elev. 
35 Detta är dock ett område som kan undersökas närmare i en framtida studie. Sammanlagt 23 av de 
270 analyserade trådstarterna var skrivna av en administratör och de var inte främmande för att delta i 
diskussionerna. En fråga som är möjlig att ställa sig är om och i så fall i vilken mån deras närvaro såväl 
inom som utanför en strikt modererande funktion kan sägas påverka detta demokratiserade lärande. 



 

41 
 

7. Diskussion 

Denna studie sjösattes med syftet att undersöka fenomenet lärande gemenskaper på 

sociala medier och med förhoppningen att visa om aktiviteten i dessa grupper kunde 

ha ett större värde än bara tidsfördriv och klagomur. Jag närde en tanke om att de 

praxisrelaterade diskussionerna i en grupp för förskoleanställda kunde beskrivas 

som en del i dessa individers livslånga lärande och närmade mig den tanken genom 

framförallt Wengers (1998) teorier om situerat lärande. Golding et al. (2009) 

tillförde en informell dimension till detta när de konstaterade att just situeringen 

eller kontexten kan beskriva ett lärande utanför traditionella sammanhang.  

Ur en förståelse för att lärande kan uppstå spontant och i princip äga rum både 

överallt och hela tiden (Karlsson och Ronquist, 2016) hittade jag till Forskning på 

Facebook (Karlstads Universitet, 2020) och lät mig inspireras av det då pågående 

projektet genom att – liksom dem – begagna mig av Shulmans (1987) PCK-

kategorier för att besvara min första forskningsfråga. 

Det svar jag fick stärkte min misstanke om att internetbaserade nätverk som den 

facebookgrupp jag valt att undersöka kunde fungera som lärande gemenskaper. 

Majoriteten (58%) av de inlägg jag undersökte gick att koppla till en kategori som 

berörde en eller flera aspekter av pedagogisk kompetens. Men fortfarande kvarstod 

en viktig fråga: kunde jag på något sätt påvisa att diskussionerna, förutom att beröra 

praxis, också innehöll ett lärande eller åtminstone bjöd in till ett lärande? 

En innehållsanalys – den interpersonella textanalys jag genomförde med stöd av 

Holmberg et al. (2011) – gav mig svaren jag sökte. Språkhandlingarna rådgivning 

och stöd ledde diskussionerna i en riktning som visade på åtminstone potentialen för 

ett lärande. 

Tillsammans skildrar resultaten från de två analyserna en virtuell gemenskap där 

yrkesmänniskor – i det här fallet förskoleanställda – kan mötas och dela med sig av 

sin kompetens till varandra. Här kunde också handfasta råd och tips delas och 

bearbetas för att bli kognitivt meningsfulla och i förlängningen skapa möjlighet för 

de enskilda deltagarna att omsätta dem i praktisk handling på deras arbetsplatser och 

leda till beprövade erfarenheter. 

Detta innebär att aktiviteten i gruppen kan beskrivas med termer direkt tagna från 

Wengers (1998, s. 4) beskrivning av grundpremisserna för situerat lärande och som 

jag redogör för i avsnitt 3.1 ovan och mina frågetecken har rätats ut. För stunden, 

åtminstone.  

Glädjande nog har dock nya frågetecken uppstått under analysarbetet och 

resultatredovisningen. Jag har också börjat ana implikationer av den kunskap jag 

nått, både angående lärande gemenskaper i allmänhet och den typ av praxisnära 

lärande gemenskap jag undersökt i föreliggande studie. Jag ser också hur studien 

och dess resultat kan tjäna som ett inlägg i den övergripande skoldebatten, i det att 

den kan sätta ord på varför en del upplever brister i lärarutbildning och lärares 
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kompetens i allmänhet. Innan jag avslutar denna magisteruppsats tänkte jag ta 

tillfället i akt och diskutera några av dessa nya frågetecken och implikationer: 

7.1 Praxis eller praktik? 

När jag ovan redogjorde för KEC – Knowledge of educational contexts/kunskap om 

skolkontexten på olika nivåer – som den kategori som genererat flest trådstarter 

konstaterade jag att det utgjorde “en stark indikation på att gruppmedlemmarna hade 

behov av att ställa frågor om och diskutera förskolan som kontextualiserad visavi 

pedagogiska inriktningar, praktiska förutsättningar (lokalernas utformning, 

arbetsschemats design) eller andra omständigheter som påverkar praxis”. Det väcker 

tankar.  

Jag skriver i inledningen om naturally occurring interactions (Warren Little, 2002, 

s. 919) som den möjlighet kollegor har att tillsammans reflektera över det som 

skaver i ett här och nu och som kanske inte ges tillräckligt utrymme på 

nätverksträffar eller gemensamma fortbildningar. I dessa interaktioner ryms både 

frågor om praxis och praktik. Här, i den dominerande kategorin (KEC), behandlades 

framförallt det senare: ett slags praktiska, lokala, kollektiva frågor som egentligen 

inte är möjliga att tillfullo bearbetas av facebookgruppens medlemmar på egen hand, 

utan måste föras med tillbaka till den enskildes praktik för att även där bearbetas. 

Det kan förstås argumenteras att få sidor av det pedagogiska arbetet i förskolan är 

helt individuella och att ingen av kategorierna för pedagogisk kompetens därmed 

kan sägas vara entydigt riktad mot individens egen utveckling. Det stämmer nog till 

viss del - förskolan är präglad av ett arbetssätt där arbetslaget fortfarande trumfar 

enskilda pedagogers glänsande i exempelvis förstelärarens strålkastarsken. Men jag 

vill samtidigt mena att det här råder en viktig skillnad mellan olika former av 

förhållningssätt, där det ena kan förstås som ett pedagogiskt förhållningssätt; ett 

framförallt personligt projekt, riktat mot den enskilda pedagogens – men också 

arbetslagets – möte med barn i form av såväl specifika (grupper av) barn som 

bestämda moment eller undervisningssituationer, samtidigt som vi har ett mer 

kollektivt betonat förhållningssätt, som istället kan hänvisas till en förskolas 

gemensamma, pedagogiska inriktning; ett pedagogers förhållningssätt till praktiska 

frågor om exempelvis schematekniska lösningar eller rutiner för ihopslagning av 

verksamheter under semestertider. Jag menar med detta att det i KEC-

frågeställningarna ryms diskussioner som behandlar det senare, och som i vissa fall 

är så starkt åtskilda från det förra att de inte ens kan förstås som vare sig praxis- eller 

praktiknära. Istället berör de den sorts grundläggande förutsättningar som behövs 

för att överhuvudtaget kunna utöva yrket; frågeställningar och efterföljande 

diskussioner som talar om förskolepraktiken, inte till den.  

I jämförelse med KEC framstod KoL – Knowledge of learners and their 

characteristics/kunskap om elever – som en högst praxisnära kategori. Här var 

deltagarnas engagemang det största, jämfört med övriga kategorier, men samtidigt 

var antalet trådstarter lågt, kanske för att dessa frågor - om de barn som genom sin 

blotta existens utgör epicentrum för förskolans verksamhet - upplevs som så levande 
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och påtagliga i deltagarnas yrkesvardag att de tas för givna. Det skulle också förklara 

den samtidigt högre benägenheten hos medlemmarna att delta i diskussionerna; i 

upplevelsen av att behärska ämnet som avhandlas ligger en benägenhet att såväl dela 

med sig av sin kunskap och sitt perspektiv när frågor väl ställs, liksom en beredskap 

inför att utsätta den egna kompetensen för prövning.  

Huruvida dessa diskussioner i förlängningen verkligen ledde till en förändring av 

praxis undersöker inte min studie. Jag har istället låtit mig nöja vid att identifiera de 

språkhandlingar som i diskussionerna bjuder in till en förändring av praktik/praxis. 

Här visade KoL på ett närmare praxisfokus än KEC:s mer distanserade diskussioner 

om exempelvis förskollärare kontra barnskötare. Sett till den diskussion jag 

analyserade, vilken delkategoriserats som just KoL, är det rimligt att förvänta sig att 

fler än trådstartaren fick en slags feedback som hade potential att påverka och 

förändra deras förhållningssätt till “barn som nästan inte äter” - det vill säga till deras 

praxis och, kan tilläggas, oberoende av praktik. 

Är detta synonymt med att KoL ligger närmare praxis än, låt säga KEC? Nej, det är 

inte en slutsats jag är beredd att dra. Att ha fokus på praxis innebär inte per automatik 

att vara nära praxis. Istället visar de kategoriserade frågeställningarna att 

förskolediskussionerna i lärande gemenskaper inte per automatik blir praxisnära, 

bara för att de är relevanta i en övergripande förskolekontext. Inom KEC låter sig 

exempelvis det informella lärandet ledas bort från praxis till nackdel för 

utvecklandet av den pedagogiska kompetensen, men samtidigt till fördel för 

utvecklandet av den organisatoriska kompetens som ibland krävs för att pedagogers 

kompetens skall komma till sin rätt. 

7.2 Informellt lärande: styrkor och svagheter 

Det informella lärandet leds bort, skriver jag strax ovan. Men det innebär inte att det 

saknar egen agens: tvärtom pekar det informella lärandet samtidigt ut en bestämd 

riktning genom det inbyggda inkännande av vad som faktiskt skaver i enskilda 

pedagoger, såväl som på enskilda enheter, i bestämda områden, i bestämda 

kommuner och ibland i svensk förskola som helhet. Och som tar sig uttryck, bland 

annat i den form av lärande gemenskaper föreliggande studie har undersökt. 

På samma sätt som det informella lärandet leder framåt genom att låta sig ledas anar 

jag att frågeställningar som inte väcker reaktion saknar tillräcklig relevans för de 

andra medlemmarna samtidigt som de inte behöver vara irrelevanta i sig. De 31 

kategoriserade trådstarter där kommentarer helt uteblev bör istället kunna förstås 

som felställda i tid och rum.  

Måhända är detta svagheten i det informella lärandet? Att det är så beroende av en 

samverkande kontext att frågeställningar riskerar att nonchaleras om de råkar dyka 

upp i flödet vid fel tillfälle? Medan de formaliserade formerna av lärande skapar sin 

egen kontext - problemformuleringen hänvisar till målet för lärandet - uppstår det 

informella lärandet i kontexten - lärandet skapar problemformuleringen. Och känner 
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ingen annan igen sig i, eller ens ser36, problemformuleringen som postats till 

gruppen uppstår heller ingen diskussion och lärandet uteblir. 

Den samtidiga styrkan i detta ligger i att det informella lärandet aldrig undgår att 

vara relevant för den som deltar i det. Rådgivningen, som beskriven ovan, må vara 

det mest explicita uttrycket för lärandepotential i diskussionerna, men även tipsen – 

liksom de språkhandlingar som undgått kategorisering – stärks av 

målmedvetenheten hos de informella lärande. Under analysen oroades jag ständigt 

för risken att just tipsens tendens till det implicita skulle göra uttolkningen av dessa 

subjektiv - att jag skulle läsa in tips i språkhandlingarna alltför välvilligt eller snålt, 

beroende på hur väl endera tolkningen skulle samspela med mitt önskvärda resultat.  

I skenet av ovanstående anar jag att även en välvillig tolkning kan misstänkas 

underskatta såväl tipsens som rådgivningens betydelse i en informellt lärande-

kontext. Att den potential för lärande jag påvisat bara är ett skrapande på ytan. Det 

handlar i så fall egentligen inte om huruvida det förekommer ett informellt lärande 

i Facebook-gruppen och vilka språkhandlingar som stödjer detta – vilket jag med 

denna studie har klarlagt att det gör – utan om vilket informellt lärande som 

förekommer. 

7.3 Formellt och informellt lärande i symbios 

Det kan avslutningsvis vara på sin plats att förtydliga att jag med föreliggande studie 

inte avser hävda att det deltagande i lärande gemenskaper som här analyserats, helt 

och oproblematiskt ska kunna ersätta eller likställas med formell fortbildning. Det 

finns fortfarande viktiga poänger i det närmast ritualiserade sätt på vilket exempelvis 

en förskollärarexamen är avhängig studentens förmåga att uppnå utbildningens 

formellt ställda kriterier och hur medarbetare skriver in de ut- och fortbildningar de 

genomgått i sitt CV. Arbetsgivaren – liksom barnen via deras vårdnadshavare – har 

rätt att veta om den anställde förskolläraren är uppdraget mogen, om så än bara ”på 

papperet”, och det saknas tillräckligt skarpa verktyg för att möjliggöra en sådan 

formalisering av det informella lärandet på bred front.37 

Men kanske kan den här formaliserade mogenheten ses som en utgångspunkt för ett 

friare sätt för individen att vidareutveckla sin kompetens och efterhand låta det 

informella transcendera det formella? Jag konstaterar ovan hur det informella 

lärandet kännetecknas av bland annat deltagarnas personliga engagemang i de frågor 

som avhandlas och ser begrepp som social learning - en gravt förenklad beskrivning 

av det Wenger (1998) beskrev som situerat lärande - användas alltmer i fackpress 

och skoldebatt.38 Här finns en stark potential för lärande som ännu inte tycks 

 
36 Det är möjligt att på statistisk väg räkna ut när ett inlägg ska publiceras för att det ska få så stor 
spridning som möjligt. Jag ställer mig dock tveksam till om det är relevant för den här typen av lärande 
gemenskap, där spridning underordnas träffsäkerhet – det vill säga att det är mer värdefullt att ”rätt” 
personer läser inlägget, än att så många som möjligt gör det. 
37 …Men utvecklingen går framåt. Valideringsförfarandet, som nämnts inledningsvis i denna text, är ett 
steg på vägen till att kunna erkänna en individs informella lärande som jämbördigt hens formella.  
38 Ulf Skarin nämner hur begreppet social learning blev “årets buzzword” på Edtech Sweden i samband 
med ett resonemang om hur dagens teknikutveckling bryter ner de hierarkiska top-down strukturerna 
kring kunskap och lärande (af Sandeberg, 2019, november, s. 55) 
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värderas nämnvärt utanför (Facebook-)gruppen, trots att föreliggande studie är i gott 

sällskap av tidigare och pågående forskning som bekräftar detta.39 Kanske är det 

ratio-samhällets (Bornemark, 2018) ännu hegemoniska ställning som hindrar dessa 

insikter från att nå in i praktiken och som får oss att hålla fast vid nätverksträffar 

med uppifrån fastställda agendor, utbildningar för hela arbetslag (varav i värsta fall 

högst en handfull finner dem relevanta) och andra tidskrävande och själadödande 

kompetenshöjande (sic!) insatser? 

Skoldebatten hamnar ibland i frågan om blivande lärare och förskollärare lär sig rätt 

saker på sina utbildningar. Inte så sällan lyfts då de nyblivna lärarnas relativa brist 

på metodologiska verktyg – de saknar helt enkelt den typ av praxisnära kunskap som 

är en behjälplig i exempelvis hanteringen av en klass eller barngrupp som inte är 

helt medgörlig. Men är det verkligen brister som kan generaliseras till formella 

utbildningsmoment, vilket vissa i debatten tycks hävda? Eller handlar de här 

frågorna om de sidor av förskollärar- och läraryrket som man måste erfara för att 

kunna lära sig hantera? Jag vill hävda att det finns centrala pedagogiska kompetenser 

som inte kan utvecklas på andra sätt än genom en kombination av praktisk handling 

och gemensam reflektion. En del av denna utveckling ryms inom den 

verksamhetsförlagda delen (VFU) av förskollärar- och lärarutbildningen. 

Majoriteten av detta pedagogiska blivande kan dock inte ske på annat sätt än att, 

med utgångspunkt i det egna erfarandet, reflektera tillsammans med kollegor i ett 

ständigt pågående, informellt lärande som i tid sträcker sig över pedagogens hela 

yrkesverksamma liv.  

Oavsett vilka orsakerna kan vara till det informella lärandets vid-sidan-av tillvaro i 

förhållande till det formella, vilka jag redan spekulerat om på gränsen för det rimliga 

i en formellt hållen magisteruppsats, kan jag åtminstone – såhär i slutet av arbetet 

med min studie – dra slutsatsen att det inte handlar så mycket om ifall, utan i hur 

hög grad och på vilket sätt det informella lärande som bland annat äger rum i den 

typ av facebookgrupp jag studerat, utvecklar deltagarnas kompetens och i 

förlängningen påverkar praxis.  

Det blir min vidare fråga. Att besvaras av mig en annan gång. Eller av en annan 

någon gång. 

  

 
39 Se kapitlet om studiens teoretiska ramverk ovan. 
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