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Sammanfattning 
Idag är många organisationer beroende av att personalen lär sig nya saker, en av orsakerna är 
att verksamheten ska utvecklas. Det krävs av arbetstagare att de är öppna för nya intryck och 
att de lär sig nytt både i stor och liten skala. Individen utvecklar sin egen kompetens och blir 
användbar på arbetsmarknaden samtidigt som kompetensen, rätt använd, driver företagets 
utveckling framåt. I detta arbete koncentreras studien till personalen på två förskolor, det är 
deras lärande som står i centrum.  

Lärande är ett stort område och det beskrivs utifrån en mängd olika forskare. För att kunna 
beskriva vuxnas lärprocess valde vi en kvalitativ metod. Intervjupersonerna var barnskötare 
och förskolelärare vid två kommunala förskolorna, dessa hade en gemensam rektor.  

Resultaten som studien visat beskrivs genom de områden som varit återkommande i 
intervjuerna. Dessa är bland annat personalens lärande, vilka lärsituationer som finns på 
arbetsplatsen, på vilket sätt det uppstår ett kollektivt lärande, hur personalen lär genom 
reflekterande grupper och dialog. 

Vi för en diskussion kring lärandet hos de vuxna på förskolorna, där vi ser att det till stor 
del sker tillsammans med kollegorna. Detta kan förekomma genom att individen observerar 
hur kollegor utför sina arbetsuppgifter, genom diskussioner i olika typer av möten om både 
praktiska saker och olika förhållningssätt till omvärlden. Vi har kommit fram till att både 
Kolb och Piagets tankar kring lärprocessen, stämmer väl överens med hur lärande ser ut idag. 
Vidare har Döös idéer angående olika lärtillfällen täckt upp mycket av det lärande som 
personalen tillägnar sig på en förskola. 

Vi ser även att de teorier om lärande som finns att tillgå till stor utsträckning stämmer 
överens med det vi erfarit i studien, det är en process som gör att individer lär sig. Vi ser 
också att i just arbetet på förskolan, så är utbytet och reflektionen tillsammans med 
arbetskamraterna och andra kollegor en stor tillgång för den enskilda i hennes lärande.  
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Förord 
Denna uppsats har varit en intressant resa i lärandets tecken på alla sätt. Vi har lärt oss att 
Kolb och Piaget är ledande i lärandets teorier, och att svenska forskare är framstående på just 
arbetslivspedagogik i nutiden. Vi beskriver hur lärprocessen uppkommer genom individens 
egen reflektion, många av våra slutsatser har uppkommit just på den vägen, med andra ord har 
vi levt lite som vi lär. Vi har slagits med komman och särskrivningar samt lärt oss en hel del 
om det akademiska språket. 

Vi har haft förmånen att möta underbara intervjupersoner som på ett öppet och godhjärtat 
sätt medverkade vid intervjuerna. Till er vill vi rikta ett stort tack, utan er medverkan hade 
inte denna uppsats kommit till stånd. Vi vill även tacka rektorn som ville genomföra denna 
studie, vi hoppas att resultatet ska komma till användning på något bra sätt. Vår handledare 
Tommy Nilsson har ställt upp med glada tillrop och konstruktiv kritik, tusen tack för ditt 
bidrag. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för både emotionell och instrumentell 
stöttning under processen gång. 
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1. Inledning 
Denna studie belyser vuxnas lärande i förskoleverksamhet, där personalen hela tiden är 
inbegripna i ett lärande. Mycket lärande sker utifrån reflektion, för att en individ ska kunna 
reflektera krävs att det finns tid så tankarna kan gå sina egna vägar, och att individer kan möta 
sina arbetskamrater i en dialog. 

I dagens arbetsliv är utveckling av medarbetarnas kompetens ett måste både för individens 
anställningsbarhet och för organisationens utveckling. Granberg (2004) påstår att individen lär 
så länge den lever medan organisationen lever så länge den lär. Med detta menar han att 
organisationen måste utvecklas hela tiden, för att ha ett existensberättigande och denna 
utveckling sker genom de anställdas utveckling, deras lärande. Inställningen till de anställdas 
lärande varierar över tid. På senare tid har diskusen behandlat att lärande är viktigt för både 
individen och organisationen. 

Det finns en rad svenska forskare (Döös 2008, Granberg 2005, Ohlsson 2005, Wilhelmson 
2005, Ellström 2005 och så vidare) som inriktat sig på lärande på arbetsplatser, de menar att 
mycket av lärandet utgår ifrån den arbetsgrupp som individen befinner sig i. På senare tid har 
forskare tittat närmare på hur lärandet sker i ett kollektiv. Individen står inte ensam i sin 
utveckling eller i sitt lärande, utan detta sker i relation till de människor och tillfällen som 
finns i individens omgivning. Det finns olika faktorer som kan fungera möjliggörande eller 
hämmande för lärandet, detta är något annat som de svenska forskarna tar upp. Ett exempel 
som beskrivs i litteraturen är att organisationer med höga krav på effektivitet ibland kan se 
lärande som en belastning av den orsaken att individen behöver tid för sitt lärande. 

Eftersom detta arbete utgår från en arbetsplats där huvudverksamheten handlar om lärande, 
är det intressant att intervjua pedagogerna om deras eget lärande. I gruppen har många en god 
kunskap om lärande och erfarenhet av andras lärande, vilket de använder dagligen när de ska 
uppmuntra barnen på förskolan till att lära. Dessa aspekter ger arbetet en ytterligare 
dimension i förhållande till om vi skulle ha intervjuat en annan arbetsgrupp, som inte är 
insatta i lärprocessen. 

Syftet och frågeställningar 

Syftet är att belysa vuxnas lärprocesser ur personalperspektivet i förskoleverksamhet. 

Nedanstående frågeställningar bidrar till att fånga vuxnas lärprocesser på arbetsplatsen, i detta 
fall i en förskoleverksamhet. Tyngdpunkten ligger på lärprocessen ur ett lärandeperspektiv 
samt vilka lärtillfällen som startar en lärprocess. Hur människor lär tillsammans och genom 
varandra är en viktig frågeställning i sammanhanget.   
 

� På vilket sätt lär personalen? 

� Vid vilka situationer uppstår lärande? 

� På vilket sätt sker kollektivt lärande på arbetsplatsen? 

Disposition 

Fokus för detta arbete är lärprocesserna som förekommer i de förskoleverksamheter, som 
studien är förlagd till.  

Uppsatsen startar med en teoretisk genomgång av de för studien intressanta teorier som 
finns tillgänglig i böcker och artiklar. De huvudområden som tas upp är vuxnas lärprocess och 
hur en aktiv lärprocess skapar kunskap. Kolbs klassiska modell för lärande beskrivs mer 
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ingående och paralleller dras till nutida forskares rön om vuxnas lärande, där många tagit sitt 
avstamp i just Kolbs modell (Andersson & Feje 2005). Granberg (2004) beskriver en 
utveckling av Kolbs modell, där han menar att individen själv inte kan lära, utan att det sker i 
samverkan med kontexten, det vill säga det miljöpedagogiska perspektivet på lärande.   
Piagets tankar kring lärprocessen redovisas också. Därefter presenteras olika syn på läande i 
förhållande till arbetsplatsen. Tyst kunskap tas upp, men även hur en individ lär utifrån ett 
förståelsebaserat perspektiv och hur individer lär tillsammans med andra. Lärande genom 
arbetsuppgifter och reflektion är andra teoretiska områden som presenteras i 
teorigenomgången. Vi avslutar med modellen från pil till blomma som beskriver tillfällen att 
lära i arbetslivet. 

I metodkapitlet redogörs för valet av verksamhet, samt hur vi gick tillväga för att 
bestämma vilken metod vi då skulle välja. Vi beskriver organisationen och intervjupersonerna 
som återfinns i undersökningen. Vidare framställs hur datainsamlingen gick till och hur vi 
bearbetade det insamlade materialet. I slutet av metodkapitlet beskrivs hur vi ser på 
tillförlitligheten och giltigheten i vårt arbete. 

I kapitlet som speglar resultat och analys presenterar vi de citat, som är centrala för 
studien, och kopplar dessa till de teorier som förklarar intervjupersonen utsaga. Vi går in på 
personalens lärande, hur erfarenhet påverkar personalens lärande, vilka lärtillfällen som finns 
på förskolan för personalen och hur personalen lär genom reflektion. Vidare beskrivs 
kollektivt lärande, reflekterande grupper, tyst kunskap och lärande genom styrdokument. 

I diskussionskapitlet diskuteras till en början resultatet utifrån frågeställningarna, därefter 
beskrivs vad vi kommit fram till i studien och drar paralleller till olika infallsvinklar på 
lärande.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den grundläggande teoretiska referensramen för studien. Syftet med 
kapitlet är att ge en beskrivning av de teoretiska sammanhang där frågeställningarna får sin 
mening och betydelse. Tidigare teorier om lärande som är av vikt för studien presenteras. 
Kapitlet inleds med förklaringar till vuxnas lärande och lärprocessen. 

Vuxnas lärande 

I denna del av teorikapitlet beskrivs definitioner av lärande samt forskares syn vad som krävs 
för att lärande skall komma att ske.  

Det finns delvis skillnader i hur vuxnas och barn/ungdomars sätt att lära ser ut. Vilket 
främst beror på två skillnader, för det första så har inte barn förmågan att tänka abstrakt förrän 
vid tolv års ålder och för det andra så saknar barn och ungdomar den erfarenheten som de 
vuxna har. I det erfarenhetsbaserade lärandet är utgångspunkten det som individen redan kan. 
Därför måste delar av undervisningen i barn- och ungdomsskolan bygga på 
förmedlingspedagogik. (Granberg 2004) 

Den vuxnes lärande utgår från en process. För att inlärning skall kunna ske behöver 
individen, den som skall lära sig något, delta i olika typer av aktiviteter. En lärprocess är en 
komplicerad interaktion mellan de intellektuella, de känslomässiga och de färdighetsmässiga 
processerna som pågår inom individen. Lärprocessen är också ett samspel mellan individen 
och den sociala omgivningen, det vill säga den kontext hon befinner sig i. Därför kan sägas att 
inlärning är något som äger rum inom individen samtidigt som inlärning alltid sker i samspel 
med kontexten. (Hård af Segerstad m.fl. 2007) 

Kolb avser att lärande är den process där kunskap utvecklas genom att erfarenhet 
omvandlas (Granberg 2004). Granberg menar att den definition som Kolb formulerat, 
fokuserar på att individen genom sitt eget aktiva tänkande, själv konstruerar sin kunskap 
utifrån sin erfarenhet. Detta är den konstruktivistiska delen i lärprocessen. Individen tar emot 
information från kontexten, innehåll och innebörd i informationen riktas mot den 
erfarenhetsbaserade kunskapen som hon redan har. Ifall den nya informationen som individen 
tagit emot, inte överensstämmer med den kunskap hon redan innehar, måste ny kunskap 
utvecklas för att individen skall kunna förstå omvärlden.  

Granberg (2004 s. 67) citerar vad Ellström avser med lärande: ”Relativt varaktiga 

förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”. 
Granberg menar att Ellström i sin definition av lärande betonar den kontextuella delen av 
lärprocessen till skillnad mot Kolb, som fokuserar på den konstruktivistiska delen. Eftersom 
Ellström använder ordet ”omgivning” får definitionen också betydelsen att lärandet utspelar 
sig i ett socialt eller kulturellt sammanhang, ”Kunskapen är helt inbäddad i ett socialt och 

kulturellt nätverk av olika innebörder, relationer och verksamheter” (Ellström i Granberg 
2004 s. 67).  

Det miljöpedagogiska perspektivet fokuserar på både den konstruktivistiska och den 
kontextuella delen när det gäller lärande. Det vill säga att det varken är bara individen eller 
kontexten, utan ett samspel mellan dem som utgör lärandet, eftersom individen och den 
omgivande miljön alltid är bundna till varandra i denna process. Den lärande individen 
utformar själv sina kunskaper och utformningen sker alltid i samverkan med kontexten. 
Därför är det viktigaste inom miljöpedagogiken att se individen och kontexten som något som 
samspelar, och inte se dessa som något för sig. Kontexten blir påverkad av individen 
samtidigt som individen är en del av kontexten och påverkar den. (Granberg 2004) 

Miljöpedagogiska perspektivet använder sig Granberg (2004 s. 14f) av när han förklarar 
lärande: ”Människans aktiva och meningsskapande förhållande till sin omgivning betonas 

och hennes sätt att bygga upp kunskap i det sammanhang, den kontext hon befinner sig i. 
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Lärande sker genom individens mentala bearbetning och handlingar riktade mot 

omgivningen.”  

Även författarna till vuxenpedagogik (Hård af Segerstad m.fl. 2007) avser lärande som en 
följd av att individen är aktiv i relation till sin omgivning. Både individen och omgivningen är 
aktiva aktörer i denna process. Granberg (2004) och Hård af Segerstad (m.fl. 2007) anser att 
lärande är en process, som sker via ett samspel mellan individ och dennes omgivning. För att 
återgå till Granberg (2004), så förtydligar han relationen mellan individ och kontext genom att 
använda begreppen miljö och meningssammanhang. Så som han beskriver begreppet miljö så 
innefattar det den värld där individen uppträder och agerar i, detta kan exempelvis vara en 
arbetsplats. En arbetsplats är en plats där individer tillsammans med andra utför olika 
arbetsuppgifter, här blir individen en del av ett slags sammanhang. En arbetsplats består av 
fysiska, tekniska, sociala, strukturella och kulturella fenomen. Begreppet 
meningssammanhang, utgörs av individens tankenätverk, ett tankenätverk är individens 
tankar, uppfattningar, idéer, förståelse och föreställningar om miljön. Utifrån sitt tankenätverk 
så tolkar individen omgivande miljön. Dessa två begrepp bildar tillsammans det som 
miljöpedagogiken namnger som kontext.   

Erfarenhetsbaserat lärande  

I det följande avsnittet presenteras det erfarenhetsbaserade lärandet. Till en början beskrivs 
Kolbs modell av lärprocessen.   

Hård af Segerstad (m.fl. 2007) anser att gemensamt för den vuxenpedagogiska litteraturen 
är att de anser att lärprocessen är cyklisk, vilket kan sägas att det ger intryck av att det finns 
vissa generella steg som kännetecknar en individs lärande. Andersson och Fejes (2005) 
skriver i boken Kunskapers värde, att Kolb beskriver lärandet som en process där individen 
bearbetar erfarenhet och sedan omvandlar det till kunskap.   

 
Figur 1 Kolbs modell (Döös i Tedenljung 2008) 
 
Det första steget i lärprocessen, enligt modellen är sinnesintryck, som är människors konkreta 
erfarenheter. Inom sinnesintryck, finns en människas omedelbara förståelse eller uppfattning. 
Det andra steget i modellen, eftertänksamhet/uppmärksamhet, består av att individen 
uppmärksammar och tänker efter kring dennes erfarenheter utifrån olika perspektiv. Den 
omedelbara förståelsen genomgår en omvandling när individen utifrån sina tidigare 
utvecklade erfarenheter, förstår den nya informationen. I det tredje steget, begripa med 
tanken/forma idé, börjar individen att förstå sinnesintrycket med sina tankar och forma idéer. 
Reflekterandet över kunskapen leder till att individen förstår sinnesintrycket på ett djupare 
sätt. Detta medför att personen är beredd att formulera sin förståelse i abstrakta begrepp, till 
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exempel i form av generalisering eller i en teori. Där används den djupare förståelsen för att 
fatta beslut eller för att lösa problem. Till sist tar det fjärde steget vid, prova på/ testa tanken/ 
pröva känslan, genom aktivt experimenterande testar individen sin tankegång. (Döös i 
Tedenljung 2008, Hård af Segerstad m.fl. 2007)  

När en individ lär sig av erfarenhet, betyder det att hon lär sig genom såväl görande och 
handlande, som genom tänkande och reflektion. Hon kan likaså inte undgå erfarenheter och 
därmed inte heller att lära. Med hjälp av två dimensioner beskriver Kolb vad som krävs för en 
god lärprocess. Som kan ses i figur 1 ovan, är det en greppande dimension och en 
omvandlande dimension. Först måste individen ha erfarenhet för att kunna lära av den, och 
greppar tag i, gör individen genom de ändpooler som Kolb anger: genom konkreta 
sinnesintryck eller genom abstrakta, alltså genom att begripa något. (Döös i Tedenljung 2008) 

Döös exemplifierar, för att göra begreppen mer lättförstådda, en störningshanterande 
verkstadsoperatör kan uppmärksamma ett maskinfel genom att till exempel höra ett missljud 
under pågående bearbetning, eller med sina tankar förstå att tillverkade produkter inte fyller 
kraven. När individen registrerat att något inte stämmer, så kan han antingen med hjälp av 
sina tankenätverk observera, reflektera och på så sätt försöka skaffa sig en förståelse av 
problemet, eller så kan operatören handla direkt genom att prova sig fram och testa en tanke 
eller känsla genom att göra något. Genom att omvandla gör individen erfarenheten mer till sin 
egen.  I processen ovan konstrueras och omkonstrueras individens tankenätverk, och alla fyra 
steg i modellen krävs för att det skall ske. (Döös i Tedenljung 2008) 

I Kolbs modell ser vi det erfarenhetsbaserande lärandet, då en individ lär genom sina 
erfarenheter. Via arbetsuppgiften skaffar sig en individ sina erfarenheter. Genom utförandet 
av arbetsuppgiften växer och bärs kunnandet och det är där erfarenhetslärandet sker. I 
uppgiften så utvecklar individen sin kompetens. Hastigt i genomförandet av en arbetsuppgift 
kan en förändring komma att ske, då kan individens kompetens mista sitt trygghetsvärde. På 
det sättet som arbetet har utförts tidigare kan det inte längre utföras. Då ställs krav på 
nytänkande och samarbete, liksom förmågan att kunna lämna det gamla arbetssättet. (Döös i 
Tedenljung 2008)  

Kognitiva strukturer 

Från en förklaring av Kolbs modell av lärprocessen övergår vi till att redogöra för Piagets 
adaptionsprocess, även kallat för lärprocess, som har kommit att vara en teori som många 
forskare utgått från, exempelvis Kolb. 

Konstruktivismen, som nämnts tidigare, är en kunskapsteoretisk inriktning som menar att 
all individens kunskap är konstruerad. Inom detta område återfinns Piaget, han är en av de 
mest inflytelserika pedagogerna inom svensk skola. Hans forskning har också haft stor 
betydelse för teorin om det erfarenhetsbaserade lärandet. Piagets jämviktsteori bygger på en 
grundsyn där vi människor strävar efter balans, det vill säga, efter att anpassa oss. Vilket sker 
genom en lärprocess där individen utvecklar, men först och främst barn, vad Piaget kallar för 
Sensorisk-motoriska egenskaper, i förhållande till objekt i sin omgivning. Ur denna 
reflexstruktur bildar individen nya strukturer. Det som ligger till grund för hur en individ 
handlar och beter sig i olika situationer kallar Piaget för scheman. Dessa scheman är 
utgångspunkten för hur individen samverkar med omvärlden. Författarna till Kunskapernas 
värde (Piaget i Andersson & Fejes 2005) exemplifierar; när ett barn använder nappen i 
munnen för att försöka finna tröst upprepade gånger, utvecklas det ett så kallat schema. 
Schemat använder sig barnet sedan av när de påträffar nya objekt i sin omgivning, till 
exempel en leksak. Då assimilerar, som Piaget kallar det, barnet det nya objektet i det schemat 
som barnet redan har. Om det schemat som individen har, inte passar för det individen 
upplevt, måste schemat förändras. Förändringen av schemat på detta sätt kallas 
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ackommodation. Assimilation och ackommodation använde Piaget för att beskriva 
adaptionsprocessen, vilket också kan kallas för lärprocess. (Piaget i Andersson & Fejes 2005) 

Vad det är som gör en erfarenhet och vad det är som förändras när en individ konstruerar 
förståelse och skapar mening förklarar vi utifrån Döös med hjälp av begrepp som kognitiv 
struktur och tankenätverk. 

Begreppet kognitiv struktur, avser att individer har associationer till och föreställningar om 
något visst. Till exempel så vet de flesta personer att tomte och julafton ”hör ihop” och att 
julafton och påskhare inte gör det. Kognitiva strukturer bygger människan upp successivt 
genom att uppträda i olika livssammanhang. En kognitiv struktur kan byggas upp om nästan 
vad som helst, det kan till exempel vara ett fenomen, ett begrepp, en förståelse, en handling, 
en sak, ett görande, eller ett socialt samspel. Denna föreställning som byggts upp bär 
individen sedan med sig, vilket betyder att kognitiva strukturer är individuella. Genom 
interaktion och handlande med andra individer och fysiska objekt, konstrueras en individs 
förståelse och omkonstruktion av förståelsen. (Döös i Tedenljung 2008) 

Ett tankenätverk är ett begrepp som avser att människan har associationer och 
föreställningar om något visst, i likhet med begreppet kognitiv struktur. Tankenätverk avser 
strukturer som är bundna till en viss situation och är handlingsrelaterade, det kan sägas att 
genom en individs tankenätverk så kopplas hennes analys av nuet och hennes handlande 
samman. Tankenätverket innebär både ett utmärkande av en viss situation och anger möjliga 
handlingsvägar. Tankenätverket genomgår ständigt rekonstruktioner som är öppna för 
förändring, exempelvis genom de frågor som individen ställer sig och genom de handlingar 
som arbetsuppgiften medför. (Döös i Tedenljung 2008) 

Tankenätverk är inte konstruktioner som individen utnyttjar för att bära med sig sina 
erfarenheter. Genom dessa konstruktioners ”sätt att se” uppfattar individen det hon möter 
genom hennes tidigare utvecklade tankenätverk. När individen lär sig, omkonstruerar hon 
hennes aktuella tankenätverk, vilket innebär att hennes tankenätverk om något visst förändras. 
Detta sker aktivt, men oftast så är det omedvetet och oavsiktligt. Runt varje ting har varje 
individ en liten tankevärld, som till exempel runt jul och jultomten. (Döös i Tedenljung 2008) 

Hos alla individer ser tankenätverken olika ut, och detta beror på vad individerna 
associerar den aktuella företeelsen till, och det i sin tur beror på hur den har växt fram. Vilket 
är beroende på hur individen tidigare byggt och konstruerat sitt kunnande kring något visst. 
Inom samma kultur finns det oftast en god överenskommelse mellan individernas 
tankenätverk, framförallt för vissa enkla vardagsmässiga begrepp. Men detta handlar så klart 
om olika grader av överenskommelse, inte att tankenätverken är helt identiska. (Döös i 
Tedenljung 2008) 

Genom individernas arbetsuppgifter byggs hela tiden tankenätverken vidare, detta är i 
varierande utsträckning och med olika kvalitet. Genom att byta erfarenheter i ord eller 
handling, så gör individen delar av hennes tankenätverk synliga för andra. det kan då sägas att 
en individ hela tiden omkonstruerar sina tankenätverk. (Döös i Tedenljung 2008) 

Nedan kommer att presenteras Sandberg och Targamas syn på en individs förståelse och 
kunskap samt hur en individ utvecklas och lär sig genom sina upplevelser av kontexten.  

Individens förståelse för den verklighet vi lever i beskrivs som en social konstruktion. 
Sandberg och Targama (1998) menar att individens förståelse om verkligheten är en tolkning 
som skapas av individen och dess omgivning, utifrån dess erfarenheter och interaktion med 
andra. Det som anses vara sant är det som bekräftas av individens omgivning, det vill säga att 
individen gör en överenskommelse med omgivningen om vad som är sant. Det rationalistiska 
synsättet menar att det finns objektiva förklaringar till det en individ upplever i verkligheten. 
Sandberg och Targama (1998) diskuterar att till skillnad från det rationalistiska synsättet, 
beror all förståelse och kunskap om världen, på hur individen tolkar det hon ser och upplever 
det. Vidare beskriver författarna att individer handlar utifrån den tolkade kunskap. Två 
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individer kan ha råkat ut för samma sak men tolkar situationen helt olika och de handlar 
utifrån sin egen tolkning.  

Sandberg och Targama (1998) menar att individen tolkar situationer på olika sätt och att 
detta sedan påverkar deras sätt att handla. De tar upp fyra olika tolkande perspektiv som 
påverkar en individs handlande. Det första tolkade perspektivet avser vad individen anser 
gäller för den situation hon befinner sig i, vilka möjligheter till val av handlande som kan 
göras i situationen. Det andra perspektivet innefattar individens tolkning av andra individers 
avsikter och förväntningar i situationen. Den effekt som de förväntningar från de individer 
som omger personen i en speciell situation får på individen lärande, tas upp i tredje 
perspektivet. I fjärde och sista perspektivet speglas individens uppfattning i etiska och 
moraliska frågor, som en grund för individens handlande. Sandberg och Targama beskriver att 
individen hela tiden utvecklas och lär sig genom de erfarenheter och reflektioner som hon får 
genom sina upplevelser av den omgivande verkligheten.  

Tyst kunskap 

Ovan har vi förklarat lärprocessen ur olika perspektiv samt det erfarenhetsbaserade lärandet. 
Nedan presenteras begreppet tyst kunskap och en kort presentation av påståendekunskap, 
samt tidigare forskares syn på dessa begrepp.  

Josefson (1991) menar att alla erfarenheter en individ har, inte är bra i sig. Ibland kan det 
bli för mycket erfarenheter som staplas på varandra, utan att individen bearbetar eller tänker 
efter. Då menar Josefson att ett reflektionstillfälle, tillsammans med kollegor på en avdelning, 
kan ge goda förutsättningar för att var och en skall kunna omforma sina erfarenheter till 
användbar kunskap.  

Josefson (1991) anser i boken Kunskapens former att en del individer bara tar till sig, lär 
sig på ett plan, men kan sen inte använda det som de har lärt sig. Forskaren anser också att det 
hörs väldigt tydligt, att en del individer inte kan göra något av sin kunskap. Men däremot så 
märks det också tydligt när en individ har bearbetat en kunskap. Josefson använder sig av 
begreppet reflekterad kunskap för att beskriva det sammanhanget. En individ kan sällan tala 
om hur de har gjort en sak, utan det är snarare bara blir gjort. Bearbetning är enligt Josefson 
viktig och det är ofta det som skiljer mästaren från klåparen. Josefson talar om 
påståendekunskap och tyst kunskap som olika aspekter av kunskap och inte som olika typer 
av kunskap. Det finns ingen skarp gräns mellan dessa utan den är flytande. Det är den tysta 
kunskapen ger påståendekunskapens teoretiska begrepp liv. Då menar Josefson att när en 
individ börjar på en utbildning, tillägnar sig individen oftast mest teoretisk kunskap, vilken är 
en grund för kommande yrkesverksamhet. Där tillägnar sig individen en kunskap som kan 
sägas vara formulerad i påståenden, i regler. ”Om en person gör på det sättet visar det att…” 
Denna kunskap kallar Josefson för påståendekunskap.  Denna erfarenhet menar hon saknar liv 
innan den fylls med praktisk erfarenhet, det vill säga innan den tysta kunskapen har 
utvecklats. 

Tyst kunskap har att göra med erfarenhet och en slags innötningsprocess. Josefsson menar 
också att det är viktigt att ha bra förebilder samt att en individ måste ha sett, erfarit saken på 
något plan. Men författaren anser att det inte räcker med att se hur andra individer gör, utan 
individen måste också utföra saken själv. Då menar hon att individen utvecklar tyst kunskap. 
Josefson ger ett exempel för att tydliggöra vad hon menar, då en sjuksköterskeelev skall lära 
sig att sätta nål, kan föreläsaren ha förklarat hur eleven skall utföra det flera gånger i 
klassrummet. Men när eleven står där och skall sätta nål på patienten och venen rullar, även 
om eleven lärt sig hur han skall hålla emot en ven som rullar, så hjälper det inte. Eleven måste 
själv praktisera och hålla på med det. (Josefsson 1991) 

Josefson beskriver tyst kunskap i termer av förtrogenhetskunskap. Hon menar att den tysta 
kunskapen uppfattas av många som synonymt med "intuition", problemet är att innebörden av 
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ordet intuition av många uppfattas som något gåtfullt. Med anledning av det missförstånd som 
kan uppstå när begreppet tyst kunskap används, väljer Josefsson termen förtrogenhetskunskap 
istället, för att markera att den kunskapen handlar om är resultatet av ett kvalificerat arbete 
och inte något mystiskt. (Josefson 1991) 

Från Josefson övergår vi nu till Polanyis (i Rolf 1995) förklaring till av den tysta 
kunskapen.  

Polanyi menar att individen alltid är aktiv i sitt lärande. Vidare beskriver han att kunskapen 
i förhållande till varje situation, kan delas upp i två kunskapsskikt. Det fokala vetandet är ena 
skiktet, där individen har fokus på det speciella i situationen och därmed använder sin 
specifika kunskap i den speciella situationen. Individen riktar sin uppmärksamhet mot den 
uppgift eller det problem som ska lösas. Det andra skitet, är den tysta kunskapen som kan 
beskrivas som vetande, vilket riktar individens uppmärksamhet mot det fokala vetandet. I och 
med den tysta kunskapen vet individen vad vederbörande ska koncentrera sig på. Den tysta 
kunskapen verkar i bakgrunden till hjälp för individen. På detta sätt hänger den fokala 
kunskapen ihop med den tysta kunskapen, de kan alltså inte stå var för sig. Polanyi menar att 
"all kunskap som inte själv är tyst förutsätter tyst kunskap" (Polanyi i Rolf 1995 s. 63). Vidare 
menar Polanyi att den tysta kunskapen formas av redskap som till exempel metoder, regler 
och värderingar. I ett exempel kring individens förmåga att förstå språk, menar han, att om en 
individ lyssnar på ett intressant föredrag, är det inte föreläsarens ljudbildningar som fångar 
individen utan det föreläsaren pratar om. Här riktar den tysta kunskapen (kunskapen om 
språket) individens uppmärksamhet mot föredraget (förståelsen av bakgrunden till orden utgör 
den fokala kunskapen) för att individen ska kunna ta föredraget till sig. 

Polanyi beskriver fyra aspekter av tyst kunskap. Den första infallsvinkeln är den 
fenomenella aspekten av kunskap, det är den delen av kunskapen som hjälper individen att 
rikta tanken och uppmärksamhet mot något särskilt. Den andra infallsvinkeln är den 
funktionella aspekten, som beskriver att individen behöver bakgrundskunskap för att kunna 
använda den fokala kunskapen. Den tredje infallsvinkeln är den semantiska aspekten, som 
beskriver hur individen med hjälp av små delar, kan se helheten. Detta hjälper individen att 
skapa meningsfullhet i det vederbörande upplever. Den fjärde och sista infallsvinkeln, som 
Polanyi beskriver, är den ontologiska aspekten av tyst kunskap. Denna del av tyst kunskap är 
en följd av de tre tidigare aspekterna och ger en överblick av hela situationen. Dessa fyra 
aspekter utgör tillsammans den tysta kunskapen. (Polanyi i Rolf 1995) 

Från Polaniys fyra olika aspekter på tyst kunskap övergår vi till Cook och Yanow som ger 
ett exempel på tyst kunskap.  

Cook och Yanow (i Sandberg & Targama 1998) har gjort en studie på ett företag som 
tillverkar flöjter. Här har författarna följt lärlingens väg, till att bli en fullvärdig medlem av 
hantverksgruppen. Cork och Yanow menar att en individ socialiseras in i en organisation, och 
i samband med detta sker ett organisatoriskt lärande. Lärlingen får genom arbete med 
flöjttillverkningen, lära sig hur en flöjt ska kännas och se ut. När lärlingen frågar sin mästare 
om resultatet av sitt arbete, bedömer mästaren om den ”känns rätt” eller ”ser rätt ut”. Med 
tiden lär sig lärlingen, hur flöjten ska kännas när den ”känns rätt” och hur den ser ut när den 
”ser rätt ut”. Det är när vederbörande nått detta stadium som lärlingen tas upp i 
hantverksgruppen. Med detta förfarande kan sägas att lärlingen socialiseras in i 
verksamhetens kollektiva kunnande. Kopplat till Josefson (1991) så har lärlingen utvecklat 
tyst kunskap genom utförandet av arbetsuppgiften.  
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Kollektivt lärande 

I följande avsnitt presenteras kollektivt lärande och studier som gjorts på området, samt 
forskares olika syn på det. Det inleds med redogörelse för en studie som Ohlsson gjort inom 
barnomsorgen på kollektivt lärande.  

Ohlsson (1996) har utfört en studie om kollektivt lärande i barnomsorgen, där ställs frågan 
hur arbetsgruppens lärande påverkas av medlemmarnas erfarenheter. Kollektivt lärande 
beskrivs som en process, där vuxnas individuella lärprocess samverkar med kommunikationen 
med andra vuxna. Ohlsson ser att det kollektiva lärandet utgår ifrån tre återkommande 
strukturella dimensioner, som uttrycks i kommunikationen i gruppen. Processen i gruppens 
kommunikation går igenom tre olika stadier. Till en början gör gruppen en bedömning av 
vilka erfarenheter som finns i gruppen, på ett generellt plan. Vidare framför varje individ sin 
egen åsikt om det som diskuteras. Slutligen har flertalet av individerna i gruppen ett 
gemensamt sätt att handla i den situation som de diskuterat.  

Granberg (2004) beskriver kollektivt lärande på ett liknande sätt som Ohlsson. Granberg 
börjar med att definiera ett team som en grupp som består av ett antal individer. Var och en av 
dessa lär genom att de utvecklar kunskaper i ett intimt samspel med sin omgivning. En viktig 
del i omgivningen är medlemmarna i teamet. För att ett kollektivt lärande skall kunna 
utvecklas krävs tre förutsättningar. Den första förutsättningen är att medlemmarna i teamet 
har identifierat, tolkat och skapat gemensam förståelse för uppgiften. Den andra 
förutsättningen är att de gjort den gemensamma, kollektiva kompetensen tillgänglig för 
varandra. Den tredje förutsättningen innebär att individerna utvecklat strategier för hur 
uppgifter skall lösas och problem hanteras. Om ovanstående förutsättningar finns, kan det 
sägas att ett kollektivt lärande har ägt rum.  

Granberg (2004 s. 119) menar att ”en individ lär så länge hon lever” medan ”en 
organisation lever så länge den lär”. Vidare beskriver han att ledningen under tidigare 
årtionden har tagit kommandot över verksamheten och styrningen har skett uppifrån och ner 
genom att bestämma vad som ska göras och hur det ska göras. Ledningen har skapat reglerna 
för verksamheten och det har bara varit för medarbetarna att följa givna direktiv. Idag gäller 
istället målstyrningsprincipen (Sandberg & Targama 1998) vilken innebär att ledningen 
specificerar detaljerade mål som de anställda sedan skall uppfylla. Många av dagens 
organisationer är kunskapsintensiva företag. De anställdas kompetens blir då en viktig tillgång 
för företaget. Många organisationer är serviceverksamheter som kräver av de anställda, att de 
ska vara flexibla och kunna tillmötesgå kundernas varierande önskemål. Utvecklingen har 
gjort att utvecklingsinitiativ inte bara är något för ledningen och specialister, utan även 
medarbetaren ute i produktionen behöver delta i utvecklingsarbetet. Sandberg och Targama 
menar att denna utveckling utmynnar i tre problemställningar som måste lösas. Eftersom det 
ställs högre krav på medarbetarna i verksamheten, gör detta att de i högre utsträckning än 
tidigare, är i behov av kompetensutveckling för att kunna fullfölja sina arbeten. Andra 
problemställningen är att organisationen blir beroende av de anställdas kompetens, genom 
deras förståelse för de uppgifter de ska lösa och hur de tolkar olika situationer. Sist menar 
författarna att ledare i organisationen får en viktig pedagogisk roll i sitt sätt att leda 
personalen. Utmaningen för ledare består i att formulera organisationens mål, på ett sätt så 
personalen tar det till sig och arbetar för att nå målet. 

Döös och Wilhelmson (2005) har gjort en studie på kollektivt lärande inom 
Telecombranschen. Där ställs det höga krav på de anställda att de skall utvecklas i samma takt 
som tekniken, vilket innebär ett högt tempo. I studien har de kommit fram till att det 
kollektiva lärande inte bara sker genom interaktion, utan att de anställda lär av varandra 
genom att till exempel se varandra handla i en gemensam handlingsarena. Medarbetaren lär 
sig genom att se kollegan handla, för att sedan se vad handlingen ledet till i form av resultat 
och konsekvenser. I studien framgår det att medarbetarna ser att ett brett kontaktnät, 
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kännedom om nyckelpersoner, ett gott samarbete och ett utbyte av tjänster var en 
framgångsfaktor för att lösa problemen. Döös och Wilhelmson menar att de anställda lär sig 
genom att fråga varandra och söka gemensamma svar, på de arbetsrelaterade frågorna. När de 
anställda hittar de gemensamma svaren, uppstår en gemensam förståelse hos de anställda för 
lösningen på problemet.  

Döös (m.fl. 2005) kom fram till att de anställda inom Telecombranschen har tre olika typer 
av lärprocesser. Den första typen är när de lär sig den grundläggande kunskapen, som till 
exempel när de anställda skall lära en ny typ av datasystem, där de anställda till en början 
måste tänka på varje moment, men efterhand sitter det i ryggmärgen och användandet av 
datasystemet går av sig själv. Lärtillfällena för den första typen av kunskap kan vara en kurs, 
eller att de lär sig genom att läsa en manual. Den andra typen är när det uppstår helt ny 
kunskap genom nära interaktion med kollega. Denna typ av kunskap uppstår mellan två 
individer som är kunniga inom sitt område och som ofta gemensamt försöker lösa ett problem. 
Denna typ av lärande handlar också om att gå balans mellan att lyhört lyssna på den andre och 
samtidigt stå på sig i sin egen övertygelse. Den tredje typen är när de anställda lär i en 
situation där allting ändrar sig hela tiden. Detta lärande beskrivs när de utvecklade 
telerelaterad mjukvara och förutsättningarna ändrade sig från dag till dag, det som gällde igår 
gäller inte idag. För att fungera i denna verksamhet krävde det av de anställda att de hela tiden 
använde sitt nätverk kring produkten, för att uppdatera sig vad det var som gällde i denna 
sekund. På detta sätt fick den enskilde små fragment som vederbörande pusslade ihop för att 
se de nuvarande förutsättningarna. I processen lärde sig också den enskilde vilka personer 
som hade de mest givande svaren på de frågor som de hade, detta blev ett lärande i sig. 

Teamthink och groupthink  

Genom det kollektiva lärandet är tanken att en positiv synergi ska uppnås i organisationen 
(Granberg 2004). Med synergi menas att det uppstår ett mervärde, detta mervärde kan både 
vara positivt och negativt. Granberg presenterar två termer som kan påverkar synergin positivt 
eller negativt i sammanhanget kollektiv kompetens. Det fenomen som har en positiv inverkan 
på gruppen är teamthink. Neck och Manz (i Granberg 2004) menar att teamthink handlar om 
att teamets medlemmar har ett kollektivt medvetande, medför att de förstår varandras 
handlande. Denna förståelse som teamets medlemmar har för varandra, medför att de kan 
arbeta bra tillsammans och detta skapar i sig en effektivitet. När en grupp som präglas av 
teamthink fattar ett beslut, är kvaliteten på beslutet bättre än om en individ fattat beslutet. 
Groupthink är den negativa synergin i gruppen, denna teori är utarbetad av Janis (i Granberg 
2004). Janis utgick från amerikanska presidenters misslyckanden, och såg att det fanns ett 
samband mellan händelserna i form av att ledningen varit dålig på att fatta beslut, detta på 
grund av felbedömningar. Janis menar att detta problem uppstår om ideologin är stark i en 
grupp, och om det utvecklas outtalade starka normer i gruppen. Ett resultat av detta är när 
individerna i gruppen identifierar sig mer med gruppen än med det egna jaget, om ledaren av 
gruppen tänker fel, slår detta över även på de andra medlemmarna i gruppen. Janis menar att i 
och med att individen så gärna vill tillhöra gruppen, stör detta den logiska tanken vilken gör 
att den enskilde har en sämre förmåga att bedöma risker, effekter och konsekvenser av sitt 
beslutsfattande. Följden av beslut som är fattade i groupthinkanda är att gruppen tillsammans 
fattar sämre beslut än om en person fattat beslutet ensam. 

Granberg och Ohlsson (2005) har i sin artikel om kollektivt lärande i team, kommit fram 
till att lärande i team skapar en synergieffekt, på samma sätt som Granberg beskriver i sitt 
resonemang kring teamthink ovan. Synergin uppstår i gruppens gemensamma erfarenhet och 
detta gör att alla som ingår i gruppen förstår situationer på samma sätt. Granberg och Ohlsson 
beskriver begreppet handlingsrationalitet som förutsätter att individerna i gruppen interagerar 
och kommunicerar med varandra, på detta sätt skapar de förståelse för de gemensamma 
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uppgifterna och tillsammans utformar individen handlingsalternativ för att utföra uppgifterna. 
Granberg och Ohlsson beskriver även att dagens arbetsliv formas efter en tanke att team är en 
framgångsfaktor, och då krävs det att individen tillsammans med andra kan prestera, 
samarbeta, lära och utvecklas. Dagens arbetsgivare framför krav på de anställda att de besitter 
kunskap, och att intresse finns för att utveckla kunskapen, samt att de är flexibla inför nya 
uppgifter. De anställda i sin tur vill ha medbestämmande, insyn och kompetensutveckling. 
Teamorganisationen utgår ofta från målstyrning, det vill säga att ledningen sätter upp mål och 
visioner som de anställda förväntas följa. I organisationen görs uppföljningar med jämna 
mellanrum, för att se hur resultatet och prestationerna utvecklar sig, det vill säga, hur väl 
planeringen följs.  

Reflektion 

I denna del av teoriavsnittet redogörs reflektionens betydelse för en individs lärande, detta 
utifrån både individuell och kollektiv reflektion.  

Döös (i Tedenljung 2008) menar att reflektion kräver en viss distans och tid, ett tidsmässigt 
utrymme. Distans till det som behöver reflekteras gör att individen kan tänka i aningen av ett 
utifrånperspektiv, alltså tänka över snarare än att vara. Reflektionen kan vara djupa tankar 
över livet, men även ytliga och precisa tankar i en pågående handling eller sekundsnabba 
microreflektioner.  

Vid ett reflektionstillfälle förlägger individen en del av sin förståelse tillfälligtvis på viss 
mental distans. Detta är en del av reflektionsprocessen som möjliggör tänkandet utanför det 
individen reflekterar över. Ett medvetandegörande genom vilken individen skapar möjlighet 
att möta andra individer, som av allt att döma kan bjudas in och får då tillträde till hennes 
tankenätverk. (Döös i Tedenljung 2008) 

Individer som samtalar med varandra på en arbetsplats behöver inte bara ord utan också 
begrepp, för att tillsammans skapa förståelse och för att bli överens om exempelvis hur 
arbetsuppgifter skall tolkas, definieras och utföras. Genom att inte stanna vid att använda bara 
ord, utan att också använda begrepp, för att tillsammans ge orden innehåll och innebörd, det 
vill säga skapa begrepp för orden, är en social, kommunikativ process där ett växlande mellan 
dialog och handlande behövs. (Döös i Tedenljung 2008) 

Reflekterande grupper är ett begrepp, som speglar arbetsgrupper som tänker högt 
tillsammans. Klimatet i arbetsgruppen präglas av att prestigelöst genomlysa organisationen ur 
olika aspekter. Gruppen planerar in att träffas en bestämd tid med jämna mellanrum, för att 
tillsammans reflektera över verksamheten och allt som hör till den. Kommunikationen sker 
genom dialog. Dialogens väsen är grundat i samarbetsvilja, förståelse, självkritiskhet och ett 
aktivt lyssnande från varje närvarande individ. Tanken är att gruppen skall skapa en öppen 
attityd till det som sägs, så att individen kan ta in de nya tankarna. Detta i sin tur ger 
möjligheter till att hitta bättre lösningar än de som redan finns i organisationen. När en individ 
i gruppen för fram en tanke, är individen trygg i sin övertygelse att de andra i gruppen, 
kommer att bidra med sina egna reflektioner. Det vill säga, göra tanken eller förslaget ännu 
bättre, individen vågar därför föra fram sina tankar utan risk för att tanken förstörs. I den 
reflekterande gruppen kommunicerar individerna genom dialogens väsen. (Granberg 2004) 

Cressey, Boud och Docherty (2006) presenterar ett begrepp kring produktiv reflektion. De 
menar att detta begrepp växt fram genom lärande på arbetsplatser. Författarna har inspirerats 
av tankesättet att reflektionen uppstår, genom att individen tänker över problem som är mer 
lätthanterliga, istället för att försöka lösa mer svårhanterade problem. När en individ i 
organisationen får allt mindre tid för reflektion på egen hand, uppstår det samtidigt andra 
typer av tillfällen för reflektion, genom att individerna reflekterar tillsammans med 
arbetskamrater för att lösa den gemensamma uppgiften. 
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Produktiv reflektion har sex olika centrala beståndsdelar. Den första beståndsdelen 
beskriver att den produktiva reflektionen har en organisatorisk förankring och att den är 
kollektivt orienterad, båda dessa inriktningar framför det individuella. Den produktiva 
reflektionen är med andra ord fokuserad på reflektion som leder till att individen handlar 
tillsammans med sina arbetskamrater. Handlingen i sig kommer organisationen till godo 
samtidigt som de deltagande får ett tillfälle att reflektera (Cressey m.fl. 2006). Den andra 
beståndsdelen beskriver hur reflektion knyter ihop sammanhanget för lärande och 
arbetsuppgifterna. Det glapp som finns mellan lärandet och arbetsuppgifterna, fyller den 
produktiva reflektionen genom att hitta kopplingar mellan lärande och arbetsuppgifter.  

Den tredje beståndsdelen beskriver att produktiv reflektion involverar ett flertal 
intressenter, och att den sammanför de olika aktörerna. Intressenterna i detta fall kan vara 
företagets ägare, kunder, representanter för företaget och dess samarbetspartner. Alla dessa 
kan bidra till den produktiva reflektionen. Cressey (m.fl. 2006) menar att det också kan finnas 
svårigheter, såsom att gruppen blir allt för liktänkande och att groupthink uppstår. Den fjärde 
beståndsdelen beskriver att den produktiva reflektionen har ett utforskande fokus, istället för 
ett instrumentellt fokus. Det finns ofta ett strategiskt försök att strukturera upp reflektionen i 
en organisation, men dessa försök fungerar ofta hämmande för reflektionen. Om individen 
istället uppmuntrar till produktiv reflektion, får denna en positiv effekt på organisationen i 
form av utveckling.  

Den femte beståndsdelen av produktiv reflektion är av en utvecklande karaktär. Vidare 
menar Cressey (m.fl. 2006) att samtidigt som organisationen löser praktiska problem, gör 
denna process att medarbetarna står bättre rustade för framtida utmaningar. Den sista och 
sjätte beståndsdelen innebär att reflektionen är en öppen och oförutsägbar process. Den är 
också dynamisk och skiftar över tid. Med andra ord går det inte att förutsäga vart 
reflektionen ska leda i förväg. Det är nödvändigt att den oavsiktligt får konsekvenser i 
verksamheten. Det är också naturligt att alla delar i den produktiva reflektionen kommer 
förändras över tid, precis som andra processer gör. Slutligen menar författarna att 
reflektion är en komplex, mångfacetterad och trasslig process som har mycket att erbjuda, 
detta kan dock fördärvas om individen försöker strukturera upp processen för mycket. 

Lärande i arbetslivet 

En lärprocess är en ständigt fortgående process i en individs vardag, nedan skildras forskares 
syn på lärande i arbetslivet.  

Döös skriver (i Tedenljung 2008) om Lärande genom arbetsuppgiftens glasögon. Döös 
menar att i kunskapsekonomin betraktas lärande som kompetens vara avgörande faktorer för 
företagens konkurrensförmåga. I all daglig produktion av varor och tjänster äger ett ständigt 
lärande rum, och det uppstår hela tiden avvikelser och problem som måste hanteras. Dessa 
processer som sker dagligen utgör grunden för lärande för både individens och 
organisationens kompetens, av detta så skapas det nya idéer och lösningar på praktiska 
problem.  

Lärande är något som tar tid och resurser i anspråk, detta kan göra att organisationer ser 
lärande som en belastning. Det kan förekomma att individer på en arbetsplats helt plötsligt lär 
sig något nytt, men det har förmodligen växt fram genom det normala lärandet i vardagen, det 
som ägt rum under en lång tid och som skett i små steg. Det är ett slags lärande där det 
avgörande är att konstruera den bas, som gör att individen kan identifiera variationer och 
avvikelser som ger de frågor som leder till mer kunnande. (Döös i Tedenljung 2008) 

Tid är det viktigaste för lärandet i arbetslivet, samtal, pauser, reflektionsutrymme, 
erfarenhetsutbyte, utveckling genom gemensamma fikapauser och tid för korridorssnack.  
Många individer har fått ta bort sådan här tid ur vardagen för att kunna hinna med. Istället så 
skapas denna tid på konstgjord väg, där lärande skall kunna skapas, detta är ett sätt att 
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återinföra reflektion exempelvis ”kick off” eller ”sum up” och så vidare. Individer och 
verksamheter genomgår ständiga förändringar hela tiden, utan att någon upplever det som 
något konstigt. För en individs liv är en så kallad adaptionsprocess grundläggande. En 
adaptionsprocess är en process, där det ständigt pågår små förändringar i samspel mellan 
individ och omgivning. För en individ är det naturligt att hela tiden förändra och förändras. 
(Döös i Tedenljung 2008) 

Ellström (2005) beskriver att lärandet på arbetsplatsen har två olika sidor. Ena sidan 
handlar om att en individ lär sig genom att reproducera kunskaper och värderingar som gäller 
på arbetsplatsen. Det historiskt sett rådande kunskapssynen som genomsyrat skolan är att lära 
in, genom att reproducera de kunskaper och skrifter som fanns i böcker. Delar av detta sätt att 
se på lärande finns kvar i dagens arbetsliv. I detta tankesätt återfinns idén om att det finns ett 
bästa sätt att till exempel genomföra ett handgrepp individen måste anpassa sig för att stämma 
in under rådande förhållanden i produktionen. Levitt och March (i Ellström 2005) menar att 
om en individ är allt för invand i sina handlings- och tankemönster, som tidigare fungerat bra, 
blir det en kompetensfälla när det inte fungerar längre, då individen inte har varit uppmärksam 
på att något i till exempel omgivningen har förändrats och därför fungerar inte det invanda 
längre. 

Den andra sidan beskrivs som att individen har ett utvecklingsinriktat lärande på 
arbetsplatsen. Detta innebär att medarbetarna genom sitt deltagande i verksamhetsutveckling 
bidrar till att de lär nytt och utvecklas även som individer. Utvecklingsinriktat lärande grundar 
sig på att individen, till skillnad från reproduktiva lärandet, bryter etablerade rutiner och 
ändrar sitt handlande. Medarbetarna uppmuntras att vara kritiska till varför de gör på olika sätt 
i verksamheten. Berner (i Ellström 2005) menar att det finns innovativ och adaptiv kompetens 
i arbetslivet. Den adaptiva kännetecknas med handlande av trial-and-error-karaktär. Innovativ 
kompetens ligger nära det utvecklingsinriktade lärandet där de anställda är med och påverkar 
förändringsarbetet i syfte att förbättra och förändra systemen på arbetsplatsen. Ellström 
(2005) menar att för att en arbetsplats ska fungera måste både det reproduktiva och det 
utvecklingsinriktade lärandet finnas representerade. Det ena lärandet kan inte stå för sig självt 
utan att det andra lärandet måste vara representerat, annars blir lärandet haltande. 

Lärsituationer 

För att starta en individs lärprocess krävs ett erbjudande i individens omgivning. Nedan 
beskriver vi yttre och inre aktiviteter i olika lärsituationer.  

Hård af Segerstad (m.fl. 2007) beskriver olika lärsituationer. Beroende på vad för 
lärsituation det är, så ställer den olika krav på individen. I en del lärsituationer är individen 
enbart beroende av inre aktiviteter, medan individen i andra situationer kan vara beroende av 
yttre aktiviteter – det som händer i individens omgivning. Individen använder de inre 
aktiviteterna för att kunna ta emot samt skapa mening i informationen. De inre aktiviteterna är 
de processer som sker i individens tankevärld, för att göra om information från omvärlden till 
egen kunskap. Ett resultat av inlärningen är hur vi handlade och på vilket sätt individen själva 
kan avgöra om han eller hon handlade på rätt sätt. Detta är en slags inre återkoppling som 
individen gör. En del inlärningsuppgifter kan individen själv bedöma om han eller hon klarat 
av att utföra uppgiften eller lärt sig vad han eller hon hade för avsikt med att lära sig. När 
individen själv inte kan bedöma ifall hon eller han lärt sig eller utfört något på rätt sätt, krävs 
samverkan med omgivningen, det vill säga att det krävs yttre aktiviteter. Det kan då sägas att i 
vissa lärsituationer är individen beroende av att få respons från omgivningen för att veta ifall 
han eller hon har lyckats med uppgiften. Om den lärande inte får återkoppling på sitt sätt att 
utföra uppgiften, kan det leda till att felaktigt sätt lärs in. Återkopplingen som den lärande får 
från någon annan, beskrivs som en yttre aktivitet i detta sammanhang. 
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Från beskrivningen av de inre och yttre lärsituationerna övergår vi till att beskriva Döös 
modell från pil till blomma (figur 2), modellen visar de tillfällen att lära som finns i en 
individs omgivning. 

Döös (i Tedenljung 2008) använder sig av modellen från pil till blomma för att förklara 
lärande. Modellen är ett sätt att illustrera skillnaden mellan miljöpedagogikens uppfattning i 
förhållande till ett mer traditionella synen på lärande. I modellen står pilen för den 
traditionella förmedlingspedagogikens idé om ”små kunskapspaket”, som de menar är möjliga 
att avsändas på samma sätt som de tas emot med samma innehåll. Pedagogikens fokus är på 
förmedlarens skicklighet i avsändandet av informationen till exempel genom att lära ut eller 
att ge instruktioner. Med blomman uppmärksammas istället den som lär. När den lärande 
individen sätts i centrum så riktas intresset mot omgivningen och de andra aktiva processer 
som är viktiga för lärande.  

Figur 2 Från pil till blomma. (Döös 2008 i Tedenljung) 
 
På blomman finns det pilar som vänder sig och bildar kronblad, de symboliserar den lärande 
individen som genom eget aktivt handlande använder sig av miljö, situationer och 
sammanhang för att lära. Detta kan enligt Döös ses som att individen när hon utför en uppgift 
fångar in och använder sig av uppfattade erbjudanden i hennes omgivning. Den avsikt som 
individen har med vad hon vill lära sig hjälper till att välja ut ett litet antal av alla erbjudanden 
som finns i en viss situation. Mot vissa perspektiv av sitt handlingssammanhang riktar hon sin 
uppmärksamhet och använder i sitt handlande. Handlingsmöjligheter erbjuds från 
miljöbetingelserna, både sociala och fysiska. Den enskildes intentioner kan uppfattas som 
uttryck för dennes uppgiftsförståelse. Så som en individ uppfattar och tolkar en uppgift, är 
också en henens sätt att förstå och skapa mening åt både miljö och sitt förhållande till den. 
När individen förstått uppgiften samt satt den i relation till miljön skapar individen oavbrutet 
förståelse av uppgift och sammanhang. (Döös i Tedenljung 2008) 

I modellen ger blomman exempel på att processen utgår från en lärande individ, som i en 
aktuell uppgift upptäcker något och fångar in det, det vill säga återför det till sig själv med 
hjälp av handlingar och tankar som i sin tur ger nya erfarenheter och utgångspunkter för 
individen. Som kan ses i figuren (figur 2) så kan tillfällen att lära som finns i omgivningen 
avse väldigt skilda saker. Dessa erbjudanden kan vara redskap eller verktyg för en individs 
handlande som en individ får ögonen på, ett problem som dyker upp, en handbok, en fråga 
från någon, ett missljud, andras uppgiftslösningar och så vidare. Hur en individ uppfattar 
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omgivningens erbjudanden beror på förhållandet mellan individens egen intention och 
uppfattningsförmåga.  Beroende på vad en individ är sysselsatt med kan en uppgift uppfattas 
olika av olika personer, det vill säga om den aktuella uppgiften är en stol kan den uppfattas 
som bränsle för majbrasa, något man står på för att nå något, något att förvara saker eller vila 
fötterna på, något att sitta och arbeta på eller något helt annat. Individen skapar själv 
användningsmöjligheter av de föremål som finns i omgivningen likväl som omgivningen 
tillhandahåller eller erbjuder vissa förutsättningar för det. (Döös i Tedenljung 2008) 

Summering 

I tidigare forskning beskrivs lärprocessen genom Kolbs modell för inlärning, där han menar 
att en individ får ett sinnesintryck, som kan vara en positiv eller negativ företeelse som 
individen upptäcker. Individen reflekterar sedan över detta sinnesintryck och förstår det med 
hjälp av sina egna tankar, för att sedan kunna använda det nya lärdom som reflektionen givit 
för att exempelvis testa något nytt i arbetet. Lärprocessen innefattar en individs interaktion 
med allt i omgivningen. Inom konstruktivismen beskrivs hur kunskapen är konstruerad hos 
individen. Piagets tankar (Andersson & Fejes 2005) kring scheman – det vill säga att 
individen bygger en struktur av kunnande och bygger ut den efterhand som vederbörande gör 
nya erfarenheter detta ligger till grund för konstruktivismen. Sandberg och Targama (1998) 
anser att lärprocessen har ett förståelsebaserat perspektiv. De menar att individen måste förstå 
sin omvärld för att kunna lära av den. Det kollektiva lärandet är inriktat mot 
arbetsplatslärandet, där individer tillsammans lär av och genom varandra. Granberg och 
Ohlsson (2005) menar till exempel att via teorin om teamthink nås en synergieffekt genom 
individernas handlande och inställning till andra individer på arbetsplatsen. 

Tyst kunskap är den kunskap som fungerar som ett stöd för individen genom att rika 
individens uppmärksamhet till det viktiga, menar Polanyi (i Rolf, 1995). Josefsson (1991) 
beskriver samma fenomen men menar att uttrycket förtrogenhetskunskap skall användas 
istället. 

Ellström angriper arbetsplatslärande genom att reproducera kunskaper eller att ha ett 
utvecklingsinriktat lärande, han menar att det de båda sätten att lära växelverkar och kan inte 
fungera utan varandra. Granberg (2004) och Döös (2008) beskriver att individen lär genom att 
reflektera över det som händer omkring den. Granberg beskriver dialogen i ett arbetslag som 
ett sätt att nå reflektion medan Döös menar att reflektionen kräver en viss distans till det 
inträffade för att individen ska kunna reflektera. Döös modell (figur 2) "från pil till blomma" 
beskriver hur lärandet sker på en arbetsplats genom vilka aktörer som kan vara källan till ny 
kunskap. Det gemensamma för teorin kring lärande är att det handlar om kognitiva strukturer. 
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3. Metod 
I förra kapitlet redogjordes för studiens teoretiska referensram. I början av kapitlet beskrivs 
val av metod och verksamhet, därefter presenteras valet av undersökningspersoner och en 
presentation av dem. Vidare redogörs för de olika stegen i studien, så som kodnings och 
analysprocess samt styrkor och svagheter med studien.  

Val av verksamhet och metod 

Nedan beskrivs hur vi gått tillväga för att välja den verksamhet där studien är förlagd, samt en 
beskrivning om hur vi valde den kvalitativa forskningsmetoden.  

Vi ville göra en studie där resultatet kom till användning för en organisation, därför 
tillfrågades en medelstor kommun i Västra Götaland om det fanns något intresse för en 
undersökning inom det arbetsvetenskapliga området. En rektor kontaktade oss och var 
intresserad av att genomföra en studie av personalens lärprocesser på två förskolor som hon 
var rektor för. Namnen på förskolorna för fingerade.  

Efter samtal med rektorn om studien blev vi tilldelade två kontaktpersoner, en på vardera 
förskola. Vi kontaktade dem och bad dem om ett besök på deras förskola, vilket inte var några 
problem. Besöken på de båda förskolorna var framförallt för att vi skulle få se verksamheten 
och lokalerna men också för att de i personalen som avsåg att intervjuas skulle få träffa oss 
innan den tänkta intervjun. Under besöken på förskolorna berättade de om verksamheterna 
och visade oss runt både inomhus och utomhus. Båda besöken inträffade på förmiddagen 
innan barnen gått ut för att leka. Eftersom förskolorna har samma rektor har de gemensamma 
arbetsplatsträffar där de diskuterar pedagogiska frågor och genomför delvis gemensamma 
planeringar och projekt. 

Förskoleverksamheten brukas av föräldrar som behöver barnomsorg. Barnen är från ett år 
och slutar vanligen under sommaren då de fyllt sex år då de går vidare till förskoleklass. 
Förskolans verksamhet styrs av Skollagen (1985:1100) 2:a kapitlet och Läroplan för förskolan 
1998. Läroplanen har också betydelse för personalen eftersom den fungerar som en 
vägledning vid verksamhetsplanering. Förskolorna ligger båda i nära anslutning till varandra 
och i samma bostadsområde. Förskolan Apan har tre avdelningar, en avdelning för yngre barn 
och två för äldre. På förskolan arbetar 12 personal. Förskolan Björnen har två avdelningar, en 
avdelning för yngre barn och en för äldre barn. På förskolan arbetar 9 personal.  

Efter besök på de båda förskolorna beslutade vi använda en kvalitativ metod, vilket ger en 
helhetsbild av ett fenomen och den kvalitativa metoden möjliggör en ökad förståelse för 
sociala processer och sammanhang som lärande utgör (Holme 1997). Intervju var den 
metoden som vi använde oss av för att undersöka personalens lärprocesser. Avsikten var att 
de enskilda förskolelärarna skulle berätta sina uppfattningar om deras lärande som sker på 
arbetet. Eftersom undersökningen behandlar lärprocesser så ansåg vi att en kvantitativ 
forskningsansats skulle ge alltför övergripande data och då resultatet skall komma till 
användning för verksamheten som en del i kvalitetssäkringen, anser vi att de krävs en 
kvalitativ ansats för att fånga en individs lärande.  

Intervjupersoner 

I det följande beskrivs hur valet av intervjupersoner gått tillväga och en kort beskrivning av 
dem.  

I den kvalitativa undersökningsmetoden är urvalet inte representativt, där strävar forskaren 
istället efter det som inte är typiskt (Holme 1997). Vår studie bygger på intervjuer med 
personal som frivilligt ställt upp efter förfrågan från deras chef. De intervjupersoner som ville 
delta fick anmäla sitt intresse till undersökningen. Detta kan betraktas som en avgränsning, 
det vill säga att begränsningen i studien är de intervjupersonerna som arbetar på de två 
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förskolorna samt att studien bygger på frivillighet (Bryman, 2002). På förskolan Apan arbetar 
tolv stycken och av dessa har tre valt ut att bli intervjuade i undersökningen. Förskolan 
Björnen har två avdelningar, en avdelning för de yngre barnen och en för de äldre barnen. På 
förskolan arbetar nio stycken och av dessa har fem valt ut att bli intervjuade i undersökningen. 
Denna fördelning speglar personalens intresse för att ställa upp i studien, alla som var 
intresserade var med. 

Av de intervjuade var sju förskollärare och en barnskötare. Könsfördelningen bland 
intervjupersonerna var en manlig förskolelärare och sju kvinnliga förskolelärare. 
Intervjupersonerna hade arbetat i yrket mellan någon månad upp till ett tjugotal år. Under vår 
undersökningsprocess har det inte varit några problem för intervjupersonerna att hinna med 
att vara med i undersökningen, då rektorn gav tillåtelse för att göra det på arbetstid när 
verksamheten tillåter. Det kan annars vara ett problem då en samtalsintervju kan ta vara 
tidskrävande för intervjupersonerna. Ett flertal av intervjuerna var tvungna att flyttas, men det 
har inte gjort några större ändringar i vårt arbete. 

Datainsamling 

I denna del av metoddelen beskrivs hur vi samlade in data under studiens gång.  
I vår studie har vi använt oss en semistrukturerad forskningsintervju, som varken är ett 

öppet samtal eller strängt formulerat frågeformulär eftersom vi önskade att deltagarna skulle 
berätta om sitt lärande med egna ord. Vi använde oss av så kallade teman i intervjuguiden 
som vi sedan ställde följdfrågor utifrån. (Kvale 1997)  

Intervjuguiden konstruerades efter vi inhämtat en del teori kring vuxnas lärande samt 
lärande i arbetslivet, detta eftersom vi ville konstruera relevanta frågor som fångade ämnet. 
Informationen om ämnet inhämtade vi mest från litteratur samt från de kontaktpersoner som 
vi träffade vid besöket. Det svåra i denna undersökning var att det finns massor av litteratur 
kring lärande, men den snäva tidsramen har gjort det svårt för oss att hinna bemästra allt. I 
intervjuguiden (bilaga 2) fanns det med en kort inledning om varför vi gjorde studien samt 
information som uppfyller kravet för det informerade samtycket, det vill säga att det där 
framkom att intervjupersonerna när som helst kunde avbryta intervjun, och att data från 
intervjuerna behandlades konfidentiellt. Intervjupersonerna har även via e-post (bilaga 1) 
erhållit information om att de kan avbryta sitt deltagande och där vi i grova drag beskrev 
syftet med studien. Att behandla data konfidentiellt betyder att data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer redovisas i studien. Vi har skyddat intervjupersonernas 
identitet genom att inte använda namn utan istället använda hon, samt bytt ut namnen på 
förskolorna. Personalen som ingår i studien kan kanske identifiera vem som sagt vad i 
arbetsgruppen, men det är ofrånkomligt. (Kvale 1997)  

En stor del av frågorna i intervjuguiden utgår ifrån de tillfällen att lära som Döös visar 
modellen från pil till blomma (Döös i Tedenljung 2008). I modellen visas ett antal olika 
tillfällen där en individ kan lära. I intervjuguiden fanns det olika temaområden på frågorna så 
som bakgrund, arbetsuppgifter, tillfällen att lära, kommunikation och reflektion. Under varje 
temaområde följde ett antal nyckelfrågor och till dessa hade vi följdfrågor. Ordningsföljden på 
intervjufrågorna har under intervjuerna varierat beroende på vad intervjupersonen angivit i 
sina svar. Detta innebär att vi har en låg grad av standardisering (Trost 2005). Intervjuguiden 
omarbetades efter första intervjun då vi tog bort en fråga som handlade om vid vilka tillfällen 
intervjupersonerna lär av sin chef och vi ändrade lite på frågornas ordningsföljd.  

Platsen för intervjuerna var ett avskilt rum på förskolan Apan, denna plats valdes i samråd 
med intervjupersonerna. Att intervjuerna utfördes på arbetsplatsen och under arbetstid kan ha 
inverkat negativt på de intervjuade, då det vid vissa tillfällen hördes barn i bakgrunden och 
annan personal gick förbi utanför. Att intervjuerna utfördes på arbetsplatsen var nästan ett 
måste, då det var på deras arbetstid. Intervjupersonerna fick bestämma tid för intervjuerna, vi 
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hade dock lämnat ut en lista på tillfällen då vi var tillgängliga. Att de fått bestämma tid själva 
tror vi är positivt för intervjupersonerna då det kan avsätta en tid då de inte behöver känna sig 
stressade. Intervjupersonerna har intervjuats personligen en och en, vilket vi ser som en fördel 
eftersom alla då kan uttrycka sig och det ger ett större förtroende mellan intervjupersonen och 
vi som intervjuade. Under en gruppintervju finns det risk att intervjupersonerna inte kan tala 
fritt utan är bundna av andras närvaro (Kjæ-Jensen 1995). Vi bestämde oss för att bara en av 
oss skulle vara med på intervjuerna, detta av praktiska orsaker. I början av intervjutillfället 
gav vi intervjupersonerna en inledning varför studien genomförs och varför vi bandade 
intervjuerna. Vid intervjutillfällena bjöd vi på fika då vi ansåg att det inbjöd till ett bättre 
samtalsklimat. Intervjupersonerna gavs tillfälle genom den sista intervjufrågan att ta upp 
ämne som de ansåg var viktiga för deras lärande, vilka vi inte hade tagit upp i intervjun. 

Intervjuerna spelades in med mp3-spelare eftersom vi då kunde koncentrera oss på ämnet 
och dynamiken i intervjun. De flesta av intervjuerna tog mellan 40 och 50 minuter, två av 
intervjuerna tog dock 20 minuter, detta beroende på hur omfattande intervjupersonernas svar 
var. 

Tillvägagångssätt 

I det följande beskrivs hur vi gick tillväga med transkriberingen, kodningen av texterna samt 
hur vi gjorde i analysen för att beskriva våra resultat av studien.  

Varje intervju har transkriberats ordagrant (Kvale 1997) och fått ett "namn" och färg för att 
det skall underlätta för kodningen. De sista intervjuerna som vi transkriberade valde vi att inte 
skriva ut helt, till exempel om intervjupersonen talade om något som inte var relevant för 
studien, då skrev vi tre punkter för att markera uppehållet och tiden på inspelningen då vi 
slutade att transkribera och började igen. Analysprocessen innebar att vi utvecklade ett 
kategorischema med en huvudkategori för lärande, och underkategorier för de olika fenomen 
som vi sett i materialet tillsammans med den teori vi kommit att tillägna oss under arbetets 
gång. 

I analysarbetet inspirerades vi av Kvales meningskategorisering och använt oss av 
kategorischeman (Kvale 1997). Detta gjordes så att vi började med att ta ut allt som handlade 
om lärande i intervjuerna och skapade nytt dokument för det. Sedan byggde vi 
kategorischeman utifrån olika aspekter av lärande. Ur lärandedokumentet hämtades all 
information som intervjupersonerna hade tagit upp om exempelvis reflektion och sparade 
detta i ett nytt dokument som behandlade intervjupersonernas information om hur deras 
lärande inträffade med hjälp av reflektion. Av dokumentet reflektion kategoriserade vi det 
genom ett nytt dokument som behandlade intervjupersonerna information då lärprocessen 
med hjälp av reflektion gav ett ändrat förhållningssätt i deras sätt att arbeta och en kategori 
där deras information visade att reflektion hade anfört ett nytt förhållningssätt. Intervjuernas 
färgkodning har varit till stor hjälp för oss för att i kategoriseringen kunna se vilken intervju 
texten kommer ifrån. 

Nedan följer ett exempel på de arbetssätt vi använde för att koda intervjuerna.   
     Detta avsnitt av intervjun behandlar hur intervjupersonen lär genom böcker om genus. 
Nedan följer ett citat då intervjupersonen förklarar på vilket sätt den nya kunskapen som hon 
tillägnat sig, har fört med sig en verksamhetsförändring. Denna del av intervjun finns då med i 
vårt kodningsdokument som utgör en kategori som beskriver Böcker/verksamhetsförändring 
och återfinns i dokumentet med samma namn. Nedan följer ett exempel: 

 

Intervjuare: På vilket sätt då? 

Intervjuperson: Framförallt planera lokalerna på ett annat sätt... 
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Nedan är ett citat från samma intervju fast i nedan visas hur intervjupersonen ändrat sitt 
förhållningssätt gentemot barnen. Denna del av intervjun återfinns i vårt kodningsdokumentet 
som behandlar Böcker/förändrat förhållningssätt som utgör en kategori. Nedan följer ett 
exempel: 

Intervjuare: På vilket sätt då? 

Intervjuperson: …jag ju ändrat mitt sätt mot barnen, just hur jag bemöter pojkar, och hur jag 
bemöter flickor.  

Denna slags kategorisering har varit till stor hjälp för att kunna strukturera upp intervjuerna 
för oss och få mindre dokument att arbeta med som behandlar alla intervjuer om just en 
kategori. 

I analysdelen av detta arbete beskrev vi med en förklarande text som visar på i vilken 
kontext svaren från intervjun uppkommit. Efter citatet kopplade vi andemeningen i citatet till 
den teori som vi ansåg vara relevant för citatet och förklarat hur de hör ihop. Vidare har vi 
använt pronomenet hon eftersom det deltog sju kvinnor och en man och vi ville inte peka ut 
vem som sagt vad i analysen, det samma gäller att vi medvetet inte beskriver vem som är 
förskolelärare eller barnskötare eftersom fördelningen var densamma där. Inget i denna studie 
beskriver någon skillnad mellan kön eller olika utbildningsnivå, därför lämnar vi detta därhän. 
I och med begränsningar i resurser kommer inte alla lärtillfällen redovisas i denna studie, utan 
de frekvent förekommande lärtillfällena presenteras. 

Tillförlitlighet och giltighet – svagheter och styrkor 

Nedan beskrivs svagheter och styrkor med studien och vad vi gjort för att förbättra studiens 
tillförlitlighet.   

Inom den kvantitativa forskningen beskrivs en studies kvalitet i termer av reliabilitet och 
validitet. I den kvalitativa forskningen används däremot begrepp som tillförlitlighet och 
giltighet. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie påverkas av hur forskaren ställer frågorna i 
intervjun, om dessa är ledande har studien en låg tillförlitlighet. Om transkriberingen av 
samma intervju skiljer sig åt mellan två olika personer bidrar detta också till en låg 
tillförlitlighet. En tredje del i analysen av tillförlitligheten vilket innebär att om två personer 
gör olika tolkningar av materialet och kategoriserar på olika sätt, kan detta påverka 
tillförlitligheten av studiens resultat, eftersom de båda personernas förförståelse har spelat in 
och har man inte klargjort detta i studien. (Kvale 1997) 

Giltigheten av studien följer den kvalitativa undersökningens sju stadier enligt Kvale. I de 
teoretiska förutsättningarna, logiken i härledningarna, ställs den första delen av giltigheten. 
Planering av studien är den andra delen där hur planeringen är genomförd, etiskt 
förhållningssätt och metodval ligger till grund för giltigheten. Nästa steg innefattar intervjun 
där kvaliteten på intervjupersonens utsago och själva intervjutekniken avspeglas i giltigheten. 
När forskaren transkriberar intervjun påverkas giltigheten av hur forskaren översätter talspråk 
till skriftspråk. När forskaren analyserar påverkar tolkningens logik giltigheten av studien. 
Kvale (1997) menar att hur valideringen av studien görs påverkar giltigheten. Sista stadiet i 
undersökningen är hur forskaren rapporterar det som han eller hon kommit fram till på sätt 
som inte påverkar giltigheten.   

Då vi precis i början av uppsatsarbetet besökte de båda förskoleverksamheterna för att se 
hur deras arbetsplatser såg ut, men även se hur de arbetar, menar vi är en kvalitet i studien. 
Främst då vi utifrån deras beskrivning av arbetsplatsen fick en bättre förståelse av 
verksamheten och deras arbetssätt, vilket i sin tur medförde att vi kunde utarbeta en bättre 
intervjuguide som var inriktad mot verksamheten. Besöket anser vi även har varit positivt för 
intervjupersonerna då de fick tillfälle att träffa oss innan intervjutillfället och på så sätt också 



  24 

känna sig tryggare då de vid intervjun kände igen oss från det tidigare mötet. Eftersom vi 
innan intervjuernas genomförande skrev en stor del av vår teoretiska referensram för studien, 
menar vi att intervjufrågorna är väl utformade och att vi hade god insikt i ämnet.  

Under intervjuerna visade intervjupersonerna inga tecken på att de skulle vara styrda av 
organisationen då de var öppna och tillmötesgående och svarade utförligt och trovärdigt på 
alla frågor. 

Som forskare måste en medvetenhet finnas om att de beskrivningar som intervjupersonen 
ger av händelser och inställningar under en intervju inte avslöjar hur intervjupersonen faktiskt 
hade handlat, i en sådan uppkommen situation. Detta kan självklart vara en brist i studien, 
men genom att be intervjupersonen beskriva hur de handlat i en konkret situation på hur de 
har handlat i en sådan situation visar på att det som intervjupersonen faktiskt har sagt är sant 
då vederbörande kan exemplifiera situationen. Att be intervjupersonen exemplifiera en 
händelse var något som vi strävade efter och anser oss ha fullföljt i den mån det gick under 
intervjuernas gång. (Nilsson 2003) 

Vi har även gått igenom tidigare forskning inom ämnet, där Ohlsson gjort en avhandling 
om Kollektivt lärande- lärande i arbetsgrupper inom barnomsorgen (1996). Efter vi utarbetat 
en del av våra intervjufrågor jämförde vi Ohlssons intervjufrågor för att se om det fanns 
någon likhet. Eftersom vi då såg att andra forskare hade samma typ av intervjufrågor anser vi 
att det ger studien en ytterligare kvalitet. De frågor som vi saknade och som vi ansåg vara 
relevanta för studiens resultat hämtade vi inspiration ifrån.  

När vi transkriberat intervjuerna har vi skrivit så nära talspråk som möjligt och det anser vi 
vara till en fördel för studien, då detta gör att vi i analysen ligger så nära det från början sagda 
som möjligt. (Kvale 1997) 

Vi anser att vår studie är väl genomförd och att studiens resultat är användbart och 
trovärdigt för de arbetsgrupper som vi intervjuat. Troligen är studiens resultat även gällande 
för andra förskolelärares lärprocesser.  
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4. Resultat och analys 
I det följande redovisar vi de resultat som studien har visat utifrån vårt syfte som är att belysa 
vuxnas lärprocesser ur personalperspektivet i förskoleverksamhet. Detta kommer att beskrivas 
med hjälp av intervjupersonernas utsagor kopplat till olika teorier som beskriver och tydliggör 
det intervjupersonerna uttalat. Då lärande sker enskilt som såväl kollektivt och under olika 
tillfällen, gör att en helt klar indelning på detta kapitel har varit svår att göra. Mycket av det 
som följer nedan går in i vartannat och våra frågeställningar besvaras under flera rubriker. 
Tillfällen för personalen att lära är i princip genomgående under varje rubrik, men sist i 
kapitlet kommer en summering på de tillfällen att lära som inte uppkommit under tidigare del 
av analysen.  

Personalens lärande  

En av våra frågeställningar behandlar på vilket sätt personalen lär sig, nedan börjar en 
beskrivning av det, som även fortsätter under andra rubriker. Det går även att göra kopplingar 
under denna rubrik till kollektivt lärande och lärtillfällen, men främst behandlas personalens 
lärande.  

Intervjupersonerna förklarade sin syn på deras lärprocess, vi ser tydliga likheter mellan 
intervjupersonens utsaga och Kolbs beskrivning av lärprocessen samt Döös beskrivning av 
lärande. När en individ lär sig innebär det att tankenätverket avseende något förändras, det vill 
säga att individen gör om sitt aktuella tankenätverk (Döös i Tedenljung 2008). 
Intervjupersonen beskrev hur hon först upptäckte något som inte fungerade och därefter 
försökte hon hitta lösningar på problemet genom att själv fundera, ta råd från kolleger och att 
testa sig fram med nya lösningar. 
 

Hur jag gör, först och främst så får man ju vara medveten om att det inte har fungerat. Det 
handlar ju om reflektion, det här gick inte alls bra, sen tar jag råd ifrån kollegorna eller om jag 
själv kommer på något annat sätt att testa nya saker till nästa gång. Det är väl så man lär sig 
tycker jag.  

 
Här tydliggör intervjupersonen att lärandet sker först utifrån sitt handlande bli medveten om 
vad det är som inte fungerar, vilket sker genom reflektion. Reflektion är ett sätt att lära sig av 
sin erfarenhet. Intervjupersonen beskriver också hur vederbörande rådfrågar kollegor eller 
själv genom sin reflektion hittar nya sätt att arbeta på. Hon gör genom sin rådfrågning delar av 
sitt tankenätverk synliga för sina kollegor, och som Döös (i Tedenljung 2008) beskriver, byter 
erfarenheter i ord och handling. Genom deras utbyte utvecklas deras tankenätverk och i sin tur 
också deras arbetssätt.  

Det som intervjupersonen förklarar är det erfarenhetsbaserade lärandet. Vilket Döös (i 
Tedenljung 2008) menar att det händer när en individ lär sig av erfarenheten, som innebär att 
han eller hon lär sig av sitt handlande och görande, men även genom tänkande och reflektion.  
Individens tankenätverk förändras när han eller hon gör delar av dessa tillgängliga för andra, 
det vill säga byter erfarenheter genom ord eller handling. Vilket intervjupersonen ovan 
beskriver att hon gör.  

I teoriavsnittet redogjordes för hur Kolb (Hård af Segerstad m.fl. 1996, Döös i Tedenljung 
2008) beskrev lärprocessen. I intervjupersonens skildring av sitt lärande kan stora likheter 
dras till Kolbs beskrivning. Första steget i lärprocessen är enligt Kolb sinnesintryck. Det kan 
utifrån intervjupersonen ses som hennes omedelbara förståelse eller uppfattning av det 
inträffade. I andra steget i Kolbs lärprocess menar han att individen uppmärksammar och 
reflekterar kring dennes erfarenheter utifrån olika perspektiv. Den omedelbara förståelsen 
genomgår en omvandling när individen utifrån hennes tidigare utvecklade kunskaper, det vill 
säga individens erfarenheter, förstått den nya informationen. Intervjupersonen beskriver att 
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genom reflektion blir hon medveten om att någonting inte har fungerat, och det är de hon 
utrycker som vi anser kan kopplas till andra steget i lärprocessen. Det tredje steget är begripa 
med tanken, i det steget formar individen idéer med hjälp av sina tankar. Reflekterandet över 
kunskapen leder till att individen förstår sinnesintrycket på ett djupare sätt. Den djupare 
förståelsen används för att fatta beslut eller för att lösa problem. I citatet menar 
intervjupersonen att med hjälp av kollegorna eller utifrån sin egen reflektion leder det till att 
förstå det inträffade på ett annat sätt. I det fjärde steget testar individen sina idéer som 
utformats. Det används för att pröva de logiska resonemang som individen har gjort. 
Intervjupersonens utsago visar hur den djupare förståelsen växer fram genom råd från 
kollegor eller från sina egna reflektioner och utifrån det testar vederbörande nya arbetssätt. 
Detta upplever vi som intervjupersonens aktiva experimenterande, där hon testar sina idéer.   

Lärande genom erfarenhet 

Personalens lärande utgår till stor del ifrån deras erfarenheter, som vi även vidrört lite ovan, 
då Kolbs lärande visar det erfarenhetsbaserade lärandet. Nedan fortsätter en beskrivning av på 
vilket sätt personalen lär och hur de lär sig av sina erfarenheter.  

En av intervjupersonerna förklarade under en intervju att ett problem som uppkommer i 
verksamheten kan ge lärdom. Hon förklarade att hon försöker att se alla problem som ett sätt 
att lära och att av kritik så förändras hennes arbetssätt.  

 
Jag försöker att se alla problem som ett sätt att lära sig, att är det något som går fel så lär man ju 
sig alltid något utav det. Även fast det kan innebära att man får kritik av kollegor, föräldrar, 
chefen eller från något håll, så är det ju ändå en vetskap om att det jag har gjort kanske inte blev 
så bra, och då behöver jag ändra på det. Jag lär mig av att få den kritiken och att få en sådan där 
aha-upplevelse, att det som jag gjorde var inte så bra, och då ändrar jag på mig och mitt sätt att 
arbeta.  

 
Flera av intervjupersonerna menar att ett problem kan medföra ett nytt tänkande och ge ny 
lärdom. Det är ofta som det i verksamheten uppkommer problem och oplanerade händelser 
för personalen. En intervjuperson uttryckte hur hon såg på något oplanerat som uppkom i 
verksamheten, att det inte behöver leda till något sämre utan att det istället kan leda till andra 
diskussioner som hon lär sig mer av.  
 

Det tycker jag är lärande på ett sätt. Det händer saker, det spelar inte så stor roll, man kan göra 
något annat och det blir lika bra, det är inte alltid att det blir som det är tänkt, som är det viktiga. 
Då kan man lära sig något av det som hände då, som man kanske lär sig mer av, det som blir av 
det. Det kanske kommer in nya tankar och idéer, vilket kanske leder till viktigare samtal. Man 
kanske lär sig av det både barn och vuxen av det som hände då, att det blir en annan diskussion, 
ett annat samtal, under de omständigheterna.  

 
En individ kan inte undvika att göra erfarenheter och till följd där av inte heller undvika 
lärande (Döös i Tedenljung 2008). Döös beskriver att lära av erfarenhet betyder att lära 
genom såväl görande och handlande som av tänkande och reflektion. I det första citatet 
beskriver intervjupersonen om hur hon får vetskap om att något i hennes arbete inte gått bra. 
När hon fått denna vetskap från en exempelvis en kollega ändrar hon på sitt arbetssätt.  När 
hon fått kritik beskriver intervjupersonen att hon får en aha-upplevelse, det kan kopplas till 
Döös beskrivning om lärande genom tänkande och reflektion. Intervjupersonen måste 
förmodligen tänka över händelsen och förstå vad som varit fel eller vad det var som hon inte 
gjorde rätt. När hon genom sin reflektion kommit fram till ett nytt arbetssätt kan sägas att hon 
lärt sig av sin erfarenhet. Det är i arbetsuppgiften som individen skaffar sig sina erfarenheter 
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och det är även via utförandet av uppgiften som kunnandet växer. Där sker 
erfarenhetslärandet. 

För en god lärprocess menar Kolb att det krävs två dimensioner. En greppa-tag-i dimension 
och en omvandlingsdimension.  Först måste individen ha fått erfarenhet för att kunna lära av 
den, det individen gör sen är att hon greppar tag och det görs med hjälp av de ändpoler som 
Kolb anger, konkreta sinnesintryck eller genom abstrakta, alltså genom att begripa något. 
(Döös i Tedenljung 2008) Som i det andra citatet beskrivs hur individen märker genom 
sinnesintrycket märker att det händer något som inte var tänkt, men sedan genom 
omvandlingen och hennes sinnesintryck märker hon att det till och med kanske blev till det 
bättre. 

Reflektion 

För att kunna reflektera över något så krävs en erfarenhet. Reflektion kan sägas vara både ett 
lärtillfälle och ett sätt som personalen lär på, men samtidigt uppstår ett kollektivt lärande 
under reflektionstillfällena tillsammans med kollegorna.   

Reflektion är något som intervjupersonerna talat mycket om under intervjutillfällena. 
Reflektion är en väldig stor del av lärandet inom dessa arbetsgrupper som vi intervjuat. På 
måndagskvällarna så har personalgrupperna tid för gemensam planering, där mycket av den 
gemensamma reflektionen äger rum. Sedan så har var och en i personalen två och en halv 
timma i veckan som de själva får använda till planering eller reflektion. Nedan beskriver en 
av intervjupersonerna att reflektion sker hela tiden, tiden för reflektion kanske inte alltid sker 
direkt, utan ibland efteråt.  
 

Jag tror att det är hela tiden egentligen, funderar man över det så är det nog någonting hela tiden 
när man är mitt uppe i en aktivitet så är det inte alltid att man reflekterar direkt men efteråt.   
 

För att reflektion skall kunna ske menar Döös (i Tedenljung 2008) att det kräver en viss 
distans och tid för det.  Som intervjupersonen ovan beskriver att det kan ske efteråt gör att 
individen då har fått distans till sitt sinnesintryck. Distans gör att individen kan tänka på 
sinnesintrycket i ett slags utifrånperspektiv. Reflektion kan vara djupa tankar över livet men 
även ytliga och precisa tankar i en pågående handling eller sekundsnabba microreflektioner. 
Det är det som intervjupersonen beskriver, ibland sker reflektionen direkt i pågående handling 
och ibland sker den efteråt. Döös beskriver reflektion som ett tillfälle då individen lägger en 
del av sin förståelse på mental distans. Detta är en del i reflektionsprocessen som gör 
tänkandet utanför det individen reflekterar över möjligt. Reflektion sker hela tiden och det är 
även det som gör att individen kan utveckla sitt lärande, vilket intervjupersonen tydligt 
beskriver att hon gör. 

Reflekterande grupper - dialog 

Under reflektionstillfällena tillsammans med kollegorna vågar vi påstå att ett kollektivt 
lärande uppstår vilket visas nedan.  

På båda förskolorna hade förskolepersonalen tid till planering en kväll i veckan och då 
fördes alla diskussioner som krävde mer tid än den de hade i den dagliga verksamheten 
tillsammans med barnen. 
 

Sen kan man ju lära sig när man sitter och diskuterar på måndagskvällarna, hur skall vi göra med 
det här.  Man hjälper varandra. 
 

Helt omedvetet fungerar planeringsträffarna en gång i veckan som reflekterande grupper 
(Granberg 2004). Här lyfter personalen upp det som de tänkt på under veckan och vill ta upp 
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till diskussion i gruppen, ofta handlar det om att hitta ett förhållningssätt till något eller att 
hitta en gemensam lösning på ett problem. I en annan intervju beskrev en intervjuperson att de 
i gruppen har ett ansvar för att alla kommer till tals, så att det blir en dialog på lika villkor. Att 
samtalet präglas av ömsesidighet och välvilja såsom tanken är i en dialog. I intervjuerna är det 
återkommande att personalen på förskolorna lär sig av varandra genom de reflekterande 
grupperna, de är öppna för förslag på förändringar från de andra i arbetslaget och personalen 
för en dialog för att ständigt förbättra verksamheten. Det finns en vilja att hjälpas åt för att bli 
bättre. 

Granberg (2004) beskrivet att just att individer försöker hjälpas åt för att blir bättre, är ett 
framstående tecken på att de har reflekterande grupper. Den prestigelösa hjälpsamheten också 
ett tecken på att individer arbetar enligt grundtanken i den reflekterande gruppen. 

Under en annan av intervjuerna utryckte personen att hon ansåg att diskussionen i 
arbetslaget var det viktigaste för hennes lärande. Detta kan ses som viktigt då individer 
erbjuder varandra tillträde till deras tankenätverk (Döös i Tedenljung 2008) då ett lärande 
uppstår. I likhet med Granberg menar Döös att individerna får en slags gemensam förståelse 
om hur arbetsuppgifter skall skötas.  

Josefson (1991) menar att ett forum, en gemensam ventil, på en arbetsplats kan ge stora 
förutsättningar för att var och en i arbetslaget skall kunna omforma sina erfarenheter till 
användbar kunskap. Hon anser också att alla erfarenheter inte är bra i sig, utan att det krävs att 
individen bearbetar och tänker efter och detta genom den gemensamma ventilen. Som vi 
nämnt ovan har personalen tid för att cirka en gång i veckan på planeringsträffen tid för att 
bearbeta och tillsammans reflektera över deras arbete.  

Kollektivt lärande – lärande genom andra 

Ovan beskrevs reflekterade grupper vilket också är ett kollektivt lärande. Under denna rubrik 
fortsätter vi främst att redovisa resultaten från hur personalen lär sig kollektivt, det kan vara 
genom att föra en diskussion tillsammans med kollegan, eller genom att observera kollegans 
arbetssätt med mera.  

I intervjusvaren menade flertalet att de lär sig genom sina arbetskamrater. Intervjupersonen 
ansåg att tiden tillsammans med kollegorna gav mycket i deras lärande, eftersom de hade ett 
utbyte i sin kommunikation, de ger och tar idéer. Intervjupersonen sa sig tänka på ett annat 
sätt efter en gemensam reflektion med kollegor. Intervjupersonen saknade kollegornas 
mångfald av idéer när vederbörande reflekterade på egen hand. 
 

Jag tycker att den tiden som vi sitter och diskuterar är väldigt bra. Ofta så tänker man, när jag 
reflekterar själv så får jag inte de andras sätt, då har jag ju bara sin egen synbild på det. Sitter 
jag och diskuterar med andra så får jag ju andra infallsvinklar, jaha men så kanske det kunde 
vara och tänker på ett annat sätt… 

 
Intervjupersonens schema förändras genom att hon exponeras för nya tankar och att hon tar 
dem till sig. Detta är en typ av ackommodation, det vill säga att intervjupersonen ändrar på ett 
redan befintligt schema (Piaget i Andersson & Fejes 2005). Det nya schemat ligger sedan till 
grund för intervjupersonens förändrade handlingsmönster. 

I gruppen av kollegor har en bra diskussion som kännetecknas av ett givande och tagande 
av individernas egna erfarenheter generaliseras. Varje individ bidrar genom att berätta om 
sina privata uppfattningar. Det som individerna diskuterar i gruppen leder till att gruppen blir 
mer inriktad på ett gemensamt sätt att handla och tänka. Ohlsson beskriver detta i sin modell 
för kollektivt lärande, där han menar att individerna i en grupp lär av varandra, tillsammans 
med varandra när de gemensamt ska lösa en arbetsuppgift (1996).  
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Intervjupersonen pekar på att de i arbetslaget genom att tänka olika ger varandra nya 
infallsvinklar på det de pratar om. Detta i sin tur ger nya bättre lösningar på de problem som 
finns i verksamheten. Granberg (2004) beskriver denna process som teamthink, där tanken är 
att i form av handlande och tankar, tillsammans i gruppen gör att de tillsammans är lite bättre 
än om de varit isolerade individer på egen hand. Detta som är bättre, som intervjupersonen 
beskriver, gör att de i verksamheten upplever en synergi effekt när gruppen genom samtal, för 
verksamheten framåt på ett bättre sätt än isolerade individer gjort. En väl fungerande grupp 
såsom beskrivs över lag i intervjuerna kan uppnå ett kollektivt medvetande, där individerna i 
gruppen har förståelse för varandras handlande.  

Lärande genom kollegors arbetssätt 

Kollektivt lärande kan vara att se kollegan arbeta, men samtidigt är det en lärsituation i sig för 
den enskilda individen. 

Att se en kollegas samspel med barnen kan vara nog så viktigt för den enskilda individens 
lärande. Intervjupersonen beskrev på vilket sätt hon lär sig av sina kollegors sätt att arbeta. 
När hon såg på kollegans arbetssätt, hur en hon hade en bra lösning eller bara genom att 
observera kollegans bemötande med barnen, för att uppmärksamma hur hon fångade barnen 
på ett bra sätt. På detta sätt anser intervjupersonen att hon lärt sig mycket.   
 

Mycket i vardagssituationer tycker jag när kollegor löser saker på ett bra sätt. Jag kanske inte 
skulle gjort så, för jag inte har tänkt att jag kan göra så. Så ser jag, men gud vilken bra lösning, 
så ska jag säga eller göra nästa gång. Sen tycker jag att man lär sig mycket genom att se andra 
hur de bemöter barnen, det kan vara en konflikt eller hur de löser något annat, det kan vara 
barnen eller samlingen eller helt enkelt vad som helst. Att kollegan gör det på ett sätt så man 
tycker, wow, det var väldigt bra. Hur de ser barnen och att de fångar barnen, att barnen blir bra 
bemötta. 

 
En studie som Döös och Wilhelmson (2005) har gjort på kollektivt lärande inom 
Telecombranschen, visar det kollektiva lärande inte bara sker genom interaktion, som 
alternativ lär de anställda av varandra genom att till exempel se kollegor handla i en 
gemensam handlingsarena. Detta har intervjupersonerna betonat, att de framförallt lär sig 
genom kollegornas handlande på arbetsplatsen och deras interaktion med barnen. Döös och 
Wilhelmson fortsätter att förklara hur personalen lär sig genom att se kollegan handla och 
sedan se vad handlingen ledigt till, det vill säga vad handlandet gett för resultat och 
konsekvenser. 

Under de intervjuer som vi utfört har vi fått inblick på verksamheten, och vi har förstått att 
samtliga av de intervjuade anser att diskussionen tillsammans i arbetslaget är väldigt viktig för 
deras lärande på arbetsplatsen. Personalen har på måndagar tid för reflektion och tid att tala 
igenom de problem eller händelser som uppkommit. På de tillfällena kan personalen 
tillsammans finna lösningar på problem och en gemensam förståelse. Nedan beskriver en 
intervjuperson hur hon tillsammans med kollegorna under reflektionstillfällena talde om hur 
deras arbetssätt och finner gemensamma lösningar för arbetet. Hon beskrev också att det 
gäller att vara flexibel då det ibland gäller att ändra på ganska mycket för att få verksamheten 
att fungera.  

 
Hur går vi vidare med det, eller det kan vara just sådana saker som att vi tycker att det inte 
blev någon bra lek i det rummet, och hur vi då skall kunna utveckla det, mycket sådant pratar 
vi om. Hur man tycker att det fungerar för barnen då. Och även vi då, hur vi ska göra, rutiner 
och sådär måste fungera. Man får ändra sig, man får vara flexibel hela tiden liksom, att ändra 
ganska mycket på vissa saker i alla fall då för att det ska fungera. 
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Döös och Wilhelmsons (2005) studie visar att personal lär sig genom att söka gemensamma 
svar på arbetsrelaterade frågor samt att rådfråga varandra. När de anställda hittar 
gemensamma svar uppstår en gemensam förståelse hos de anställda för lösningen på 
problemet vilket gynnar organisationen och de anställda i deras arbete. Som i citatet ovan kan 
ses att de i denna verksamhet försöker att finna gemensamma lösningar och det kan då genom 
Döös och Wilhelmson ses som att personalen i verksamheten gynnas av det, samt att de 
tillsammans har ett kollektivt lärande. 

Döös (m.fl. 2005) gjorde en studie i Telecombranschen och kom fram till att personalen 
har tre olika typer av lärprocesser. Första typen av lärprocess är då personalen lär sig den 
grundläggande kunskapen, då måste de anställda till en början måste tänka på varje moment, 
men efterhand sitter det i ryggmärgen och användandet av kunskapen går av sig själv. De 
lärtillfällen som återfinns i denna typ av lärande är exempelvis en kurs eller genom att lära sig 
genom att läsa en manual. Denna kunskap som de är tal om på vid den första typen av 
lärprocess kan är en väldigt liten del av lärprocesserna inom förskoleverksamheten menar vi. 
Även om de anställda uttryckt att de ett par gånger om året går på kurs så är deras 
arbetsplatslärande mer kopplat de andra typerna av lärande.  

Den andra typen av process är när det uppstår ny kunskap genom nära interaktion med 
kollega. Denna kunskap uppkommer mellan två personal som är kunniga inom sitt område 
och som ofta försöker lösa ett problem gemensamt. Den här typen av lärande handlar även om 
att gå balans mellan att lyhört lyssna på den andre och samtidigt stå på sig i sin egen 
övertygelse.  

Denna typ av lärande uppstår hela tiden inom verksamheten, då flera intervjupersoner 
uppger att personalgruppen löser problem som kommer upp tillsammans, inom verksamheten 
arbetar också de anställda väldigt nära varandra och de uppger att det är viktigt att alla vet 
allting om allt, då det kan uppkomma situationer då exempelvis föräldrar frågar något.  

Den tredje typen av lärprocess är när de anställda lär i en situation där allting ständigt 
ändrar sig. En sak kan ändra sig från den ena dagen till den andra. För att få allt att fungera i 
Telecombranschen krävde det av de anställda att de hela tiden använde sitt nätverk kring 
produkten för att uppdatera sig om vad det var som gällde just nu. På detta sätt fick den 
enskilde små delar som vederbörande pusslade ihop för att se vilka förutsättningar som gällde 
just nu. I processen lärde sig också individen vem av kollegorna som hade de mest givande 
svaren på deras frågor, vilket också blev ett lärande i sig. 

Denna typ av lärande beskrev en intervjuperson i ett citat ovan, då hon uttryckte att de 
anställda hela tiden får ändra på sig och att personalen hela tiden måste vara flexibla, då de 
ofta måste förändra vissa saker för att det ska fungera, vilket kan vara både små och stora 
förändringar.  

Från påståendekunskap till tyst kunskap 

Att lära sig genom att läsa böcker är en del i personalens lärande inom verksamheten, både 
kollektivt och enskilt, samtidigt som det är en lärsituation. Den tysta kunskapen utvecklar 
individen själv, genom lärande av sina erfarenheter från arbetet i fallet nedan.  

Ett par gånger om året uppger personalen att de läser böcker som de sedan reflekterar över 
tillsammans. Flera i personalen uttryckte att genom att läsa litteratur får de den teoretiska 

kunskapen som de sen kan använda i det praktiska arbetet med barnen.   
 

Jag får ju den teoretiska kunskapen och sen får jag prova på det praktiskt också. 
 
Flera i personalen uttryckte att genom att läsa litteratur får de den teoretiska kunskapen som 
de sen kan använda i det praktiska arbetet. Men personalen har också uttryckt att för att 
tillgodogöra sig det som står i böckerna har de diskuterat innehållet med arbetskamraterna och 
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då kan det sägas att de lärt sig både genom litteraturen men också genom ett kollektivt lärande 
i interaktion med kollegorna (Döös 2008, Granberg 2004, Ohlsson 1996). 

Josefson (1991) menar att påståendekunskapen, det vill säga den teoretiska kunskapen, 
saknar liv innan den fylls på med praktisk erfarenhet. Citatet ovan speglar detta, 
intervjupersonen manar att påståendekunskapen måste prövas praktiskt. För att en färdighet 
skall växa fram inom individen krävs att den teoretiska kunskapen prövas praktiskt, och det är 
då som den tysta kunskapen skapas. Josefson anser att den tysta kunskapen har att göra med 
erfarenhet och en slags innötningsprocess. Individen måste själv erfara för att utveckla den 
tysta kunskapen. 

För att göra en koppling mellan teorier kan ses att Kolbs modell av lärande på ett liknande 
sätt menar samma sak. Kolb menar att det först krävs ett sinnesintryck, som även det kan vara 
en teoretisk kunskap, och den kunskapen måste reflekteras och begripas av individen som 
sedan prövas praktiskt, för att ett lärande skall kunna uppstå. (Döös i Tedenljung 2008) (Hård 
af Segerstad m.fl. 2007) Det kan alltså sägas att när individen genomgått de steg som finns i 
Kolbs modell kan en tyst kunskap ha utvecklats. För att individen skall kunna utveckla tyst 
kunskap krävs att individen går igenom hela Kolbs lärprocess då det är då som individen lär 
sig av sina erfarenheter, vilket Josefson menar krävs för att tyst kunskap skall kunna 
utvecklas.  
 
Intervjupersonen beskriver nedan hur de med hjälp av sin tysta kunskap fokuserade på att lösa 
problem med hjälp av de verktyg som fanns tillgängliga hjälper hon ett ledset barn att komma 
på andra tankar. 

Ibland kan man ju komma med någon kompis då och försöka avleda då när de är arga så alltså 
inte när något är galet och de har ont, utan när det kan var ren ilska försöker man hitta på 
någonting så att de kommer på andra tankar då. Men sådant är det ju hela tiden som man får 
tänka på då, det är ju mycket sådan där som sitter i ryggmärgen som blir som en naturlig 
reaktion sen också då, hur ska jag tackla detta. 

En annan intervjuperson menar att läroplanens strävandemål sitter i ryggmärgen och finns 
dagligen med när intervjupersonen väljer olika förhållningssätt på arbetet. 

 
Hela tiden vi har ju läroplanen för förskolan och den arbetar vi efter hela tiden. Och de målen 
eller vi har ju inga uppnående mål utan vi har mer strävandemål. De sitter i ryggmärgen och de 
jobbar man med dagligen exempelvis hur man skall vara mot varandra det är sånt vi jobbar med 
hela tiden… 
 

Josefson (1991) beskriver detta kunnande som förtrogenhetskunskap, det vill säga att 
intervjupersonen med hjälp av sin erfarenhet från tidigare situationer och sitt kunnande om 
barn bedömer att det inte är en allvarlig situation för det ledsna barnet. För att göra barnet 
glad vet hon att hon kan ta hjälp av ett annat barn för att distrahera barnet att tänka på annat. 
Hennes erfarenhet säger att om hon gör på detta sätt brukar hjälpa det ledsna barnet att bli 
glad i denna typ av situation. Hon använder sin erfarenhet för att lösa en uppkommen 
situation till det bästa, det vill säga att barnet ska sluta vara ledset. 

Situationen som beskrivs i ovanstående citat kan också kopplas till Polyanis sätt att se på 
tyst kunskap (Polanyi i Rolf 1995). Han menar att den tysta kunskapen riktar personens 
uppmärksamhet mot det som måste lösas. I detta fall riktas pedagogens uppmärksamhet mot 
det ledsna barnet. Hon vet av erfarenhet att med hjälp av en kompis kan barnet blir glad igen. 
Kompisen kan ses som ett verktyg att glädja det ledsna barnet. Det kan sägas att den tysta 
kunskapen enligt Polyanis sätt att se på den, hjälper pedagogen i denna situation att välja ett 
bra sätt att lösa situationen. 
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I det andra citatet menar intervjupersonen att läroplanens strävandemål sitter i ryggmärgen 
med detta menar hon att hon automatiskt handlar med läroplanen som grund. Detta kan vara 
på det sätt som Cook och Yanow (i Sandberg & Targama 1998) menar att individen 
socialiseras in i sitt yrke så att hon känner på sig vad som är rätt och fel. Pedagogerna lever 
hela tiden med de strävandemål, som läroplanen satt upp och tillslut har de integrerat dessa 
och gjort dem till sina egna.  

Andra tillfällen att lära 

Som tidigare nämnts är att flera av våra frågeställningar går in i varandra, flera tillfällen att 
lära som intervjupersonerna nämnt i sina utsagor är presenterade ovan. Nedan beskrivs de 
tillfällen att lära som ej tagits upp tidigare. Inom dessa kategorier kan även återfinnas på 
vilket sätt personalen lär och hur de lär kollektivt. 

Under intervjuerna har lärande har lärande tillsammans och genom kollegor varit ett 
övergripande tema, därför har dessa områden presenterats tidigare i analysavsnittet men de är 
givetvis också en del av lärtillfällena. Eftersom lärande är ett samspel mellan individen och 
med omgivningen finns det många olika tillfällen där en individ kan lära. Nedan kommer vi 
att beskriva ett axplock av olika tillfällen där ett flertal av intervjupersonerna utryckt ett 
tillfälle för lärande om bortsett från det lärande som sker tillsammans med kollegorna.  

Barnen 

Alla som intervjuas menar att de kan lära sig nytt genom mötet med barnen. Här menar 
intervjupersonen att hon ser nya beteende hos ett barn och att detta leder till att hon funderar 
över vad detta kan betyda. 
 

Jag tycker att man lär sig om barn hela tiden. Det är inte så att man kan allt om barn och vet 
precis hur de fungerar, så är det inte, utan det kommer hela tiden nya saker. Som till exempel 
hur kom det sig att han reagerade så, just så hade jag aldrig upplevt det. Då får man tackla det 
problemet och då är det bra att använda sig av reflektion.  

 
En annan intervjuperson uttrycker att barnen själva kan bidra med ett annat sätt att lösa 
konflikter. 
 

Man lär sig liksom av barnen om man säger. (…) Om det är två barn som har en konflikt så 
försöker jag hjälpa till lite gran, så kan ett barn komma med den bästa lösningen att, men han 
gjorde så och så därför att…, jaha så hade inte jag tänkt, Så det är bara jaha, att de tänker så bra 
liksom, trots att han är så liten. 

 
En tredje intervjuperson menar att hon lär sig av barnen genom att sätta sig in i deras sätt att 
tänka. 

 
Man lär sig barnens sätt att se på de saker som man gör, de kanske inte alls fokuserar på något 
på samma sätt som jag gör, utan de kanske ser något helt annat utav det, då lär man ju sig mer 
och mer på hur barn ser. Tidigare har jag ju inte jobbat så mycket med yngre barn utan det har 
varit mer äldre. Så jag lär mig mer av hur de yngre tänker och hur de ser, vad de ser i händelser, 
lek, sagor sånger och ramsor.  
 

Personalen lär sig hela tiden nya saker både av och om barnen, det kan vara hur ett barn 
reagerar i en viss situation eller barnens uttalanden. En situation för lärande kan uppkomma 
när som helst. I en förskoleverksamhet uppkommer det hela tiden problem eller oplanerade 
händelser som personalen måste gripa an på ett eller annat sätt och ibland bidrar barnen själva 
med lösningar.  
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Denna lärsituation startar en lärprocess genom att det sker en yttre aktivitet. Barnens 
handlande startar lärprocessen hos pedagogen som i sin tur övergår till en inre aktivitet när 
hon reflekterar över vad som hänt och genom detta förstår varför barnen gjorde som de gjorde 
(Hård af Segerstad m.fl. 2007). Detta speglar att det finns ett samspel mellan de inre och yttre 
aktiviteter som påverkar lärandet i olika lärsituationer.  

Samtal som pågår i närheten 

Intervjupersonen beskriver hur de genom att iaktta barnen i en leksituation, ser hur barnen 
tagit till sig det som dem pratat om i till exempel samlingen. Vidare menar hon att hon lär sig 
genom att se konsekvenserna av det som de pratat om. 
 

Det är ofta som man reflekterar över hur barnen pratar med varandra, och tänker att nu har de 
lärt sig det. (…) När det är något som vi har tagit ta upp med de flesta barnen, så hör man sen att 
de pratar om det i leken och då bekräftas ju det att det vi har gjort är bra, att vi har gjort det på 
rätt sätt. Så då lär man ju sig.  
 

Samtal som pågår i närheten av en individ kan vara nog så viktigt för lärande och vara 
bekräftande att personalen gör ett bra arbete. Genom att de hör barnens samtal i leken så 
bekräftas det hur de talar om det som personalen diskuterat med dem.  

Sandberg och Targama (1998) menar att en individ lär sig genom att jämföra sina 
föreställningar med sin omvärld, just detta händer när personalen får återkoppling genom att 
lyssna på barnens diskussion kring det personalen gått igenom och se hur barnen har förstått 
det. Detta gör att personalen lär sig om barnens förståelse för det de gått igenom, vid till 
exempel en samling. 

Utbildningar 

Intervjupersonen menar att hon behöver en påfyllnad med kompetensutveckling i form av 
traditionella utbildningar. Den stora behållningen är att träffa kollegor från andra förskolor 
och få ta del av deras tankar och idéer detta ger henne inspiration, arbetsglädje och nya 
kunskaper som hon kan använda direkt i verksamheten. 

 
Jag tänkte på det att kompetensutveckling det är viktigt det också, för att göra det arbetet så 
känner jag att jag måste ha kontinuerlig kompetensutveckling. Att själv få till mig. Som nu igår 
när jag var iväg på det här med genus, dels var det i Göteborg och så träffar man kollegor som 
jobbar i Göteborg och få deras tankar och idéer, de gör så, det är mer så, jag får tips och idéer 
som jag kan ta med mig hit, jag får inspiration och arbetsglädje och nya kunskaper som jag kan 
direkt använda i verksamheten. 

 
Det som verkar intervjupersonen tycker att det är viktigast att träffa kollegor som har andra 
intryck att bidra med och genom detta få möjlighet att spegla sin verklighet i andra och med 
hjälp av detta lär sig individen. Det sker ett kollektivt lärande när kollegor träffas och delger 
sina tankar och tar till sig de tankar som andra delger dem för att senare testa dem i praktiken 
(Ohlsson 1996). Denna typ av möten skapar utökade tankenätverk hos dem som deltar i 
mötet. På utbildningen delger de varandra nya sätt att förhålla sig till barnen, nya sätt att 
genomföra verksamheten samt nya sätt att tänka kring verksamheten (Döös i Tedenljung 
2008). Detta kan ske under både själva utbildningen i föreläsningar och grupparbeten men 
också i de möten som finns under raster och dylikt. I detta lärtillfälle kan sägas att den 
reproducerade kunskapen och det utvecklingsinriktade lärandet går hand i hand. Den 
reproducerade kunskapen representeras av det som gås igenom på föreläsningarna medan 
diskussionerna med kollegor från andra förskolor startar ett utvecklingsinritat lärande, detta 



  34 

gör att helheten av denna typ av utbildning ger en växelverkan mellan de båda typerna av 
lärande enligt Ellström (2005). 
 

Studiebesök 

Intervjupersonerna uttrycker att de gör studiebesök på andra förskolor relativt ofta. Genom ett 
studiebesök utrycker flertalet av personalen att de lär sig mycket. Främst genom att diskutera 
med andra förskolelärare för att få idéer och inspiration från tanker kring något och hur de 
löser olika saker.   
 

Studiebesök tycker jag egentligen är det bästa sättet att lära sig för då ser man det direkt i 
verksamheten, även om det inte är barn där och det är stängt, så man får gå runt och titta på 
material. Även se hur de på den föreskolan har möblerat. (…) Jag tycker att man lär sig mest av 
att åka runt och se och lära och diskutera med andra kollegor på andra förskolor. 

 
Intervjupersonerna menar att de genom att träffa andra kollegor på andra förskolor lär sig att 
se nya sätt att utforma verksamheten. Detta har lett till att personalen ändrat på rent praktiska 
saker som hur leksakerna förvaras och hur möblerna står på förskolan. Studiebesöken har 
också medfört att personalen ändrar på den pedagogiska verksamheten. Besöken är något som 
personalen på förskolorna söker aktivt för att utveckla verksamheten, detta kan återfinnas i 
Döös (i Tedenljung 2008) modell från pil till blomma. Personalen är centrum av blomman och 
kronbladen är olika tillfällen att lära, genom att göra studiebesök exponerar sig personalen för 
nya erbjudanden om kunskaper som de tar tillfället i akt att ta till sig och ett lärande sker. De 
möten som sker mellan personal från två olika förskolor ger samtidigt ett utökat tankenätverk 
när de som deltar i studiebesöket eftersom båda grupperna ger och tar av sina idéer kring 
pedagogik och verksamhet. 

Styrdokument 

1998 fick förskolan en läroplan att förhålla sig till. Detta beskriver intervjupersonen att det 
blev ett förändrat sätt att tänka kring verksamheten och att de i och med detta fick förhålla sig 
till planering och barnens intressen på ett nytt sätt. Hon beskriver också att kollegiet 
förskollärare fick en högre status i och med att förskolan fick en läroplan. 
 

Vi planerade mer förr, idag följer vi barnens intressen. Det hände ganska mycket med förskolan 
när vi fick läroplanen, tycket jag… Jag tror att det är som det kändes, vi fick en högre status, 
liksom att det var viktigt med det vi gör i förskolan… då blir vi vuxna viktiga, och förstå att det 
är väldigt bra att ha den här läroplanen att följa, det här ska vi göra… Visst hade man ett 
kunskapstänk då också, men inte på samma sätt, idag är det är proffsigare… 

 
Läroplanen som infördes i förskolan 1998, är ett styrdokument som påverkar verksamheten. I 
och med att läroplanen infördes i förskolan 1998, fick personalen sätta ord på vad de gjorde, 
de fick diskutera sig fram till hur de skulle ställa sig till den nya situationen. I och med denna 
diskussion kring läroplanen förändrades verksamheten. Verksamheten utvecklades till att följa 
barnens behov av lärande, på barnens villkor. För att möta barnen på deras villkor måste 
pedagogerna vara lyhörda för vad gruppen vill och möta dem i stunden. För personalens del 
blev detta ett lärtillfälle som utmynnade i att de genom sin insikt om läroplanen fick ett annat 
förhållningssätt i sitt bemötande av barnen på förskolan.  

Sandberg och Targama (1998) beskriver hur utvecklingsarbetet måste ske utifrån 
arbetstagarna för att få en genomslagskraft, samtidigt som det tidigare varit ledningens sak att 
föra utvecklingen framåt. I detta fall blir det en del av båda. Politikerna, som i detta fall kan 
ses som ledningen har tagit beslutet om att införa en läroplan i förskolan. För att de ska kunna 
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leva upp till läroplanen måste pedagogerna som är mitt i verksamheten förhålla sig till det nya 
styrdokumentet. Många av de som intervjuats har uttryckt att det varit skillnad på 
verksamheten för några årtionden sedan och hur det ser ut i dag. En skillnad som de kan se är 
just läroplanens införande. 

Införandet av läroplanen ger en möjlighet till utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2005). 
Med hjälp av läroplanen kunde personalen utveckla nya sätt att se på verksamheten och 
barnen. Detta blev ett tillfälle att bryta etablerade rutiner och att ändra sitt handlande, det var 
också en punkt där personalen kunde distansera sig från det gamla och ta nya tag och gå in i 
något nytt. Det blev ett tillfälle att förändra och förbättra det som de tidigare varit missnöjd 
med. Allt detta kunde göras eftersom lärarna hade en tidigare erfarenhet och en kunskap om 
hur barnen fungerade i olika pedagogiska situationer, det vill säga reproduktiv kunskap om 
verksamheten. 

I modellen från pil till blomma (figur 2) kan ovanstående lärtillfällen återfinnas. Vid en 
aktuell arbetsuppgift upptäcker individen något i sin omgivning och fångar in det. Från 
intervjuexemplen ovan kan ses hur individen upptäcker något, (som i det första citatet) där 
hon upptäcker att barnet reagerade på ett annorlunda sätt, som hon inte var van vid. Genom 
detta upptäckande återför individen det hon upptäckte till sig själv med hjälp av handlingar 
och tankar. Vilket också kan ses i beskrivningen från det första citatet där hon reagerar på att 
han aldrig har reagerat på detta sätt tidigare. Som Döös (i Tedenljung 2008) beskriver kan 
tillfällen att lära som finns i omgivningen avse väldigt skilda saker. I citaten ovan så visas 
som nämnts ett axplock av de lärtillfällen som intervjupersonerna nämnt.  

Hur en individ förstår erbjudanden från omgivningen beror på förhållandet mellan 
individens egen intention och uppfattningsförmåga. En uppgift uppfattas inte på samma sätt 
av olika individer, detta beror på vad individen är sysselsatt med. En snickare hade 
förmodligen inte uppfattat barnets reaktion på samma sätt som förskoleläraren i detta exempel 
gjorde. Enligt Döös skapar individen själv användningsmöjligheter av de erbjudanden som 
finns i omgivningen likväl som omgivningen tillhandahåller eller erbjuder vissa 
förutsättningar för det. 
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5. Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras de resultat som kommit fram i analyskapitlet. I det 
följande sammanfattas också svaren på de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. I 
de fall vi ifrågasatt de teorier som vi använt oss av, finns dessa tankar med här. Slutligen 
resoneras kring frågor som skulle kunna besvaras av den fortsatta forskningen samt en kort 
diskussion kring vår uppfattning om studien i sig.  

Sammanfattning av studiens frågeställningar 

På vilket sätt lär personalen? 
Intervjupersonerna har i olika sammanhang förklarat hur de lär. Deras lärprocesser kan 
jämföras med Kolbs modell för lärande, men också med andra forskares tankar om hur en 
individ lär.  

Det övergripande som kan sägas är att personalen främst lär sig av sina erfarenheter samt 
av reflektion. Dessa två sätt att lära framkommer under samtliga intervjuer. Att lära av 
erfarenhet innebär att intervjupersonerna lär sig från de tillfällen som uppstått i kontexten. 
Reflektionen sker över de erbjudanden som kontexten givit.  

Lärande sker även på så sätt att de genom sin påståendekunskap prövar den i verksamheten 
och utvecklar så väl lärande som ett nytt arbetssätt. Genom att individen i verksamheten testar 
den påståendekunskap som de tillägnat sig gör att kunskap växer fram och tyst kunskap 
utvecklas. Personalen utvecklar även tyst kunskap utifrån deras erfarenheter av 
arbetsuppgiften.  
 

Vid vilka situationer uppstår lärande?  

I studien ser vi att lärprocessen startas genom att individen exponeras för ett lärtillfälle. Detta 
innebär att lärprocessen är beroende av att ett erbjudande i kontexten för att lära äger rum. 
Lärtillfället är något som händer eller finns i individens kontext. Situationer där lärtillfällen 
kan uppstå, kan vara i verksamheten tillsammans med barnen, på ett möte tillsammans med 
kollegorna, eller genom en fortbildningsinsats där ledningen föreslagit att personalen skall 
läsa en bok och diskutera med kollegorna. Andra tillfällen för lärande kan vara vid ett 
studiebesök på en annan förskola, där startar lärprocessen och utvecklingsprocessen genom att 
de ser hur andra gör i sin vardag. Ett problem är också ett lärtillfälle då individen måste pröva 
sig fram för att lösa det, eller rådfråga en annan individ. Listan över tillfällen som personalen 
på förskolan lär av kan bli oändligt lång, men dessa tillfällen som vi nämnt är de tillfällen som 
uppkommit under de flesta intervjuerna. Det viktigaste för lärandet är ändå att individen 
snappar upp de erbjudanden som kontexten erbjuder och reflekterar över dessa.  
 

På vilket sätt sker kollektivt lärande på arbetsplatsen? 

Det kollektiva lärandet sker främst genom diskussion och reflektion tillsammans med 
kollegorna. Att höra kollegors samtal eller att se en kollega arbeta är också ett kollektivt 
lärande. Inom den studerade verksamheten upplever vi att kollektivt lärande sker så gott som 
dagligen, personalen har så kallade planeringsträffar som vi menar fungerar som reflekterande 
grupper och intervjupersonerna uttalade också att de hade en god diskussion även i 
”vardagen”. Kollektivt lärande kan även ske då en individ rådfrågar en kollega eller 
observerar kollegans arbetssätt.  

Diskussion kring resultaten och teorier 

Nedan påbörjas diskussionen kring resultaten som studien har redovisat. Först inleds med en 
kort introduktion (skrivs i kursiv stil) till ämnet där efter följs vår diskussion. 
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Genom de erfarenheter som personalen tillhandahåller lär sig intervjupersonerna av 

erfarenheterna. Erfarenheterna reflekterar de också över, som i sin tur blir en ny kunskap.  

Erfarenhetsbaserat lärande är en utgångspunkt för vuxnas lärande, vilket vi även lade 
märke till under intervjuerna, så väl som de talde mycket om att lärandet handlar om 
reflektion. Vi anser att för att en individ skall kunna reflektera, så krävs det av individen att 
hon har en erfarenhet, det kan vara en bra eller en dålig, stor eller liten. Erfarenheten kommer 
från ett erbjudande i omgivningen. Som det miljöpedagogiska perspektivet menar anser vi att 
lärande är ett samspel mellan individ och kontext, det vill säga att individen är beroende av 
samspelet med kontexten för att kunna lära sig (jfr Granberg 2005). Samtidigt som individen 
själv konstruerar sina kunskaper måste även tillfällen uppstå i kontexten för att ett tillfälle att 
lära skall uppstå. Konstruktionen av kunskap menar vi sker till viss del genom reflektion kring 
omvärlden eller de tillfällen som uppstått.  

Det kollektiva lärandet på förskolorna synliggörs när de anställda berättar för varandra 

om de tankar de har kring verksamheten och när de tillsammans kommer överens om hur de i 

framtiden ska hantera olika frågor.  
Personalen på förskolan har många olika lärtillfällen, men det som slog oss när vi 

intervjuade de anställda är att mycket lärande handlar om att personalen lär sig genom att 
diskutera och föra en dialog med andra människor. Det som beskrivs i teorikapitlet att 
individen lär genom sin omgivning kan vi säga att vi ser att tyngdpunkten i lärandet ligger på 
interaktion med andra människor.(jmf Granberg 2005) De kollegor som har samma 
förförståelse ger dessutom ett bra lärande för att de förstår varandra, genom att de vet vilka 
resurser som finns att tillgå, hur olika situationer vanligtvis ser ut och så vidare. Detta innebär 
att en individ kan ha ett stort utbyte med en kollega från samma typ av verksamhet men en 
förskola i en annan del av landet, lika väl som individen har av en kollega som hon arbetat 
tillsammans med ett antal år.  

Många av intervjupersonerna uttrycker att de lär sig genom att se sina kollegor arbeta, de 

kan ta efter en kollega som de tycker har gjort något på ett bättre sätt än vad de själva skulle 

gjort.  
Genom att det hela tiden sker förändringar i verksamheten kan de inte låsa sig fast vid ett 

och samma arbetssätt och sätt att tänka. Det som fungerade för dem på en barngrupp kanske 
inte fungerar på nästa grupp, eller kanske inte ens nästa dag. Personalen utvecklas hela tiden 
genom att det kommer nya barn som kräver nya färdigheter hos personalen, det kan till 
exempel vara att ett barn har ett funktionshinder. Därför kan det vara bra för personalen att 
observera en kollegas arbetssätt, för att se kollegans utveckling och kunna ta del av den för att 
också utvecklas själv. Inom dessa verksamheter är personalen väl medveten om hur viktigt det 
är att alla har samma arbetssätt och att det gäller att alla drar åt samma håll, så att barnen vet 
vad det är som gäller på förskolan (jfr Döös i Tedenljung 2008). Personalen visade genom 
intervjuerna att de har ett öppet arbetsklimat, vilket är bidragande till ett bra arbete. 
Förskolelärarna visade sig vara stolta över sitt yrke och det som vi upplevde var att de 
engagerade i sitt yrke och att lära barnen, vilket även medför till att personalen lär sig på ett 
bättre sätt och skapar ett gott klimat för kollektivt lärande.  

Tiden för reflektion anser de flesta vara väldigt viktigt för deras lärande. Reflektionen kan 

komma ske direkt eller efter ett tag i förhållande till sinnesintrycket.  

För att en individ skall kunna lära sig av sin erfarenhet anser vi att det krävs reflektion, den 
kan vara under en kort sekund eller under en längre tid. Om inte reflektion över 
erfarenheten/sinnesintrycket sker, menar vi att det tillfälle för lärande gått förlorat. 
Reflektionen behöver inte ske direkt utan det kan komma att ske senare. De ytliga 
reflektionerna som sker inom en individ behöver inte heller vara medvetna, utan ofta sker 
reflektionen när en individ minst anar det. Självklart kan alla lärsituationer som uppstår i en 
individs kontext bearbetas och resultera till lärande. Lärtillfällen som en individ fångar och 
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bearbetar beror till stor del i vad individen tidigare har för erfarenheter och intresse. (jmf 
Döös i tedenljung 2008) 

Varje måndag träffas arbetslagen för att planera verksamheten, dessa möten har en god 

dialog som gör att grupperna har lätt att reflektera tillsammans.  

Samtliga intervjupersoner ansåg att deras planeringstillfällen var bra för deras lärande. 
Idagens samhälle är det inte många organisationer som har tid för gemensamma planeringar 
och det skulle förmodligen inte fungera heller. Men vi tror att reflektionstillfällen tillsammans 
med kollegor är bra för individens lärande, då kollegorna kan bilda sig en gemensam 
uppfattning av arbetsuppgifterna och utföra dem på ett liknande sätt. (jmf Josefsson 1991) 

Genom att personalen har påståendekunskap men även tillägnar sig sådan genom 

exempelvis böcker, när individen reflekterar över vad som sker i verksamheten uppstår en tyst 

kunskap.  

Josefsson (1991) menar att individen utvecklar tyst kunskap genom erfarenhet, hon menar 
att det inte räcker med att individen ser hur andra gör utan att hon också måste prova att utföra 
saken själv. Då menar hon att tyst kunskap utvecklas. I arbetsgrupperna, på de förskolor som 
vi studerat, arbetar personalen väldigt nära varandra. Det gör att personalen ser hur kollegorna 
arbetar och oftast löser problem tillsammans. Genom det erfarenhetsbaserade lärandet (jfr 
Döös i Tedenljung 2008) menar vi också att den tysta kunskapen utvecklas. Men för att den 
tysta kunskapen skall kunna utvecklas krävs det av individen att hon genomgår de steg som 
Kolb anger i sin modell av lärprocessen. När individen genomgått de stegen och lärt sig av 
sina erfarenheter så växer också en tyst kunskap fram. Individen har tänkt och reflekterat över 
arbetsuppgiften men samtidigt utfört den.  

I Döös (m.fl. 2005) beskrivning av lärande på arbetsplatsen menar hon att en individ först 
tillägnar sig den grundläggande kunskapen, enligt Josefsson (1991) påståendekunskap, men 
efterhand utvecklas kunskapen så att den sitter i ryggmärgen. I Josefsons (1991) beskrivning 
av tyst kunskap, menar hon att den utvecklas genom utförandet av arbetsuppgiften. 
Påståendekunskapen som en individ då innehar, utvecklas till tyst kunskap genom att 
utförandet. Detta kan kopplas till Döös påstående om att kunskap sitter i ryggmärgen, detta 
anser vi vara ett uttryck för att skildra den tysta kunskapen.  

Arbetsgrupperna som vi studerat visar i intervjuerna att de kontinuerligt reflekterar 
tillsammans, och många av intervjupersonerna uttryckte att diskussionen i arbetslaget och 
reflektionen med kollegorna var bra för deras eget lärande. Genom deras diskussioner och 
reflektionstillfällen tillsammans gör personalen delar av sina tankenätverk (jfr Döös i 
Tedenljung 2008) tillgängliga för varandra, men även den tysta kunskapen som de byggt upp 
genom lärprocessen. För att kunna delge andra av sin tysta kunskap krävs att individerna har 
liknande erfarenheter för att kunna ha förståelse varandras tysta kunskap.  

Det finns ett flertal lärtillfällen i förskolornas verksamheter för de vuxna. 

Intervjupersonerna menar att de bland annat lär av barnen i olika situationer. Traditionella 

utbildningar, studiebesök och styrdokument är andra källor till ny kunskap.   
I många fall pratas om styrdokument av olika slag som hyllvärmare, det vill säga att 

personal arbetar fram dokument och sedan sätts de in i en pärm bokhyllan. I denna studie 
kommer det fram att ett styrdokument av läroplanens dignitet har gjort en verksamhet bättre 
genom att personalen fått lära sig ett nytt förhållningssätt gentemot de brukare som de har, i 
detta fall barnen på förskolan. En annan sporre, som personalen uttryckte det, var att de fick 
en bättre status i förhållande till hur de blivit sedda tidigare. Vi tror att detta kan påverka 
personalens motivation till att lära nytt. Både verksamheten och individen utvecklades genom 
den förändring som den nya läroplanen innebar.  
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Sammanfattning  

Kolbs modell för lärande och även Piagets tankar kring själva lärprocessen står sig än idag. 
Det som saknas i Kolbs inlärningsmodell är individens interaktion med kontexten. Detta 
eftersom tillfällen att lära uppstår i kontexten och för att en lärprocess skall kunna starta krävs 
ett tillfälle för lärande. Dagens forskare (Döös, Granberg, Hård af Segerstad m.fl.) lägger allt 
större vikt på att lärande sker via ett samspel mellan individ och kontext, det vill säga det 
miljöpedagogiska perspektivet (jfr Granberg 2005). 

De forskare som vi tar upp i studien har en gemensam syn på lärande, men använder sig av 
olika begrepp för att beskriva det. Under studiens gång studerade vi mycket litteratur, vi har 
dock inte funnit någon forskare som skiljer sig från mängden avseende lärande. Då vi i vår 
studie kommit fram till att lärande följer de strukturer som presenterats, anser vi att lärandet är 
väl beskrivit av de tidigare forskarna.  

Personalen som vi intervjuat visar sig vara duktiga på att både ta tillvara på tillfällen att 
lära som uppstår i arbetet samt att vilka lära både sig själva och kollektivt. Detta visar sig 
genom att de hela tiden vill utvecklas och ha en proffetionell förskoleverksamhet. Deras 
inställning till varandra präglas av en ödmjukhet, det vill säga personalen lyssnar på varandra 
och barnen. Detta gör att ett kollektivt lärande kan utvecklas. 

Diskussion kring studien i sin helhet 

Arbetet med studien har varit intressant, men framförallt ett lärande för oss. Då vi började 
arbeta med studien fanns det inte så många tankrar i kring vad resultatet skulle ge, dessa har 
mer byggts upp under tiden som arbetet med studien fortlöpt i och med att vi arbetat 
kvalitativt. De förväntningar som växt fram under arbetets gång har överträffats, vilket vi är 
nöjda med.   

Det som gynnat vår studie är att området vi studerat har varit väl genomlyst och detta har 
inneburit att det fanns litteratur att tillgå när vi gjorde skrev teoridelen. Intervjupersonerna har 
varit öppna och intresserade av studien det har medfört ett bra arbetsklimat för oss. Det enda 
som vi upplever varit ett hinder är att ett fåtal intervjuer blev uppskjutna, men det var inte 
några svårigheter eftersom vi var ute i god tid. 

Vidare forskning 

Nedan presenteras våra förslag på vidare forskning inom ämnet.  
Intressant är att gå vidare med efter denna studie hur reflekterande grupper kan delge 

varandra den tysta kunskap som de bär på. Vi anser att den tysta kunskapen kan delges men 
då inom grupper som har samma förståelse och liknande erfarenhet av det som den tysta 
kunskapen avser.  

En annan intressant väg för vidare forskning är att se hur en reflekterande arbetsgrupp 
kompetensutvecklas till skillnad mot en arbetsgrupp som ej reflekterar ihop även inom olika 
verksamheter. Detta framförallt för att visa vikten av hur viktig reflektion är för lärande. 

Slutord 

Personalen på förskolorna som vi studerat lär genom nya intryck från omvärlden. Framförallt 
lär de genom möten med andra människor. Kollegorna är på olika sätt den största källan till 
ny kunskap. Det kollektiva lärandet sker i huvudsak på de planeringsmöten som personalen 
har på måndagskvällarna där de ofta reflekterar tillsammans, detta skapar ett gemensamt 
lärande.  



  40 

Referenser 

Litteratur  

Andersson P & Fejes A (2005): Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bryman A (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Cressey P, Boud D & Docherty P (2006): Productive reflections at work. London och New 
York: Routledge 
 
Döös M & Wilhelmson L (2005): ”Kollektivt lärande. Om betydelsen av interaktion i 
handling och gemensam handlingsarena.” Pedagogisk forskning i Sverige vol 10, nr 3/4, 
s 209-226  
 
Döös M (2008): ”Genom arbetsuppgiftens glasögon.” Tedenljung D (red): Arbetsliv & 

pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Döös M, Wilhelmson L, Backlund T & Dixon N (2005): “Functioning at the edge of 
knowledge: A study of learning processes in new product development.” Journal of 

Workplace Learning vol 17, nr 8, s 481 -492 
 
Ellström P-E (2005): ”Arbetsplatslärandets janusansikte.” Pedagogisk forskning i Sverige vol 
10, nr 3/4, s 184-192 
 
Garnberg O (2004): Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Granberg O & Ohlsson J (2005): ”Kollektivt lärande i team. Om utveckling av kollektiv 
handlingsrationalitet. ”Pedagogisk forskning i Sverige vol 10, nr 3/4, s 227-243  
 
Holme, I (red) (1997): Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder: Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Hård af Segerstad H, Klasson A & Tebelius U (2007): Vuxenpedagogik – att iscensätta 

vuxnas lärande. Lund: Studenlitteratur. 
 
Josefson I (1991): Kunskapens former. Malmö:Beyronds Grafiska AB  
 
Kjær Jensen M (1995): Kvalitativa metoder för samhälls och beteendevetare, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Kvale, S (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nilsson T (2003): Bussförarens upplevelser av förändrade verksamhetes- och arbetsvillkor. 

Karlstad universitet: Institutionen för ekonomi, avdelningen arbetsvetenskap  
 
Ohlsson J (1996): Kollektivt lärande. Lärande i arbetsgrupper inom barnomsorgen. 
Stockholm: Stockholms universitet. 



  41 

 
Rolf B (1995): Profession, tradition och tyst kunskap. Lund: Nya Doxa 
 
Sandberg J & Targama A (1998): Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv på 

organisationer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost J (2005): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Internetadresser  

Läroplan för förskolan (1998): http://www.skolverket.se/sb/d/2406/a/3409, 2008-10-17, 10:13  

 

Skollagen (1985:1100): http://www.skolverket.se/sb/d/2406/a/3409, 2008-10-17, 10:13 



  42 

 

Bilaga 1 – Brev till intervjupersonerna 
 
Tack för att ni vill medverkar i denna undersökning! 
 
Vi kontaktade er för några veckor sedan för angående en tid för intervju. Av denna anledning 
skickar vi nu er detta brev för att förtydliga avsikten med undersökningen. 
 
Vi är två studenter som läser arbetsvetenskap på Karlstad universitet, målet med utbildningen 
är att vi ska bli personalvetare. Undersökningen ska resultera i en kandidatuppsats inom 
arbetsvetenskap där vi ska titta närmare på lärande och lärprocesserna på arbetsplatsen. 
 
Vid intervjutillfället kommer vi att ställa frågor som rör era arbetsuppgifter och olika lär-
situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Vi kommer att inleda med lite frågor om 
utbildningsbakgrund och erfarenhet av yrket. 
 
Informationen vi samlar genom våra intervjuer kommer vi sedan att koppla till tidigare 
kunskaper inom området. 
 
Det är frivillig att delta i denna undersökning, du kan avbryta din medverkan när som helst 
under intervjun. Materialet från intervjun kommer endast att användas i denna undersökning 
och materialet kommer hanteras konfidentiellt det vill säga att vi kommer att avidentifiera 
individer. Vi har tystandsplikt och berättar inte vem som sagt vad för någon. 
 
Vid ytterligare frågor är ni välkommen att kontakta oss eller vår handledare Tommy Nilsson 
(e-post: tommy.nilsson@kau.se, telefon 054-7001536 alternativt 0730-731804). 
 
Tack på förhand för er medverkan i denna undersökning! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Caroline Ask  Jessica Selin 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Inledning 

Vi läser programmet Personal och arbetsliv vid Karlstad Universitet. Denna undersökning är 
ett led i vår utbildning som ska resultera i en uppsats på C-nivå. 
 
Etisk information 

Du kan avbryta din medverkan när som helst under intervjun. Informerat samtycke. 
Materialet från intervjun kommer endast att användas i denna undersökning och materialet 
kommer hanteras konfidentiellt det vill säga att vi kommer att avidentifiera individer och 
organisation. Vi har tystandsplikt och berättar inte vem som sagt vad för någon. 
 

Har du några frågor innan vi startar intervjun? 

 

Bakgrund 

 
Vilken utbildning har du? 
 
 
Hur länge har du arbetat inom yrket? 
 
 
Hur länge har du arbetar på din nuvarande arbetsplats? 
 
 
Hur gammal är du? 
 
Arbetet - uppgiften 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
 
 
Har ni olika ansvarsområden? Vilka är dina ansvarsområden? 
 
 
 
Vilken arbetsuppgift tycker du är intressantast och mest utvecklande? 
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Tillfällen att lära (från pil till blomma) 
 

När finns det tid för egen reflektion? 

När lär du från böcker eller styrdokument? 

När lär du av samtal som pågår i närheten? 

När lär du av dina kollegors sätta att arbeta? 

När lär du när något händer som går utanför ramen? 

När lär du utifrån problem som kan uppstå i verksamheten? 

När lär du av att använda pedagogiska verktyg? 

När lär du av frågor som uppkommer i verksamheten? 

När lär du av till exempel föreläsningar som du får tillgång till i arbetet? 

När lär du av studiebesök på andra förskolor? 

 
Vilka andrasituationer skulle du säga att du lär i på arbetsplatsen? 
 
 
Kommunikation 

När kommunicerar ni med varandra på arbetsplatsen?  

Reflektion tillsammans med arbetskamrater? 

Beskriv hur ni kommunicerar på arbetsplatsen? 
 
Hur vet du om du gjort något bra eller dåligt på arbetet? 
 

 

Avslutning 

Summera. 
Har du något att tillägga? 

 
Tack för din medverkan! 

När –  i vilken situation? 

Hur –  genom vilken handling? 

Vad –  vilka konsekvenser/följder får 
 handlandet? Vad fick du ut av 
 det? 


