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Abstrakt 

I dagens samhälle ställs stora krav på organisationer och dess medlemmar, ett sätt att nå upp 

till dessa krav är att skapa arbetsplatser som genererar i lärande. Forskning visar att det 

informella lärande som sker i det dagliga arbetet på arbetsplatsen är minst lika viktigt som 

planerade utbildningsinsatser. Kollektivt lärande i arbetsgrupper är en viktig del i detta och 

kan sägas uppstå när arbetsgruppen utvecklar en gemensam handlingsberedskap. Att detta 

sker i en organisation är dock inte någon självklarhet. Tidigare forskning visar att det finns 

olika faktorer som påverkar detta, så som dialog, samarbete, delaktighet, erfarenhetsutbyte 

och reflektion, hänsyn tas till både individuella och sociala perspektiv. Syftet med vår studie 

är att beskriva den lärprocess som leder till att en gemensam handlingsberedskap kan 

utvecklas i arbetsgrupper inom förskolan, utifrån förskolepedagogernas uppfattningar. 

Studien är av kvalitativ karaktär med fallstudiedesign och som metod för datainsamling har 

triangulering använts. Datan har samlats in genom observationer, fokusgruppintervjuer och 

öppna brev. Resultatet visade att personalen anser att de lär av varandra och att lärande 

uppstår vid avvikande händelser och problem. De faktorer som kan genera lärande är tid för 

gemensam dialog och reflektion, en gemensam grundsyn på arbetet med utrymme för viss 

flexibilitet, delaktighet, samspel, trygghet och en vilja att lära sig. Om rätt förutsättningar 

finns i arbetsgruppen kan detta leda till en gemensam handlingsberedskap, ett kollektivt 

lärande har skett.  

 

Nyckelord: arbetsgrupp, dialog, gemensam handlingsberedskap, kollektivt lärande, reflektion, 

samspel 
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Förord 

Vi vill inleda vårt examensarbete med att tacka de som hjälpt oss i arbetsprocessen fram till 

denna slutgiltiga version. Ett stort tack till de förskolor och informanter som tagit emot oss 

och försett oss med ett mycket användbart datamaterial. Tack till våra anhöriga och vänner 

som hjälpt och stöttat oss. Även våra studiekamrater har bidragit med både välbehövliga 

stunder med skratt och mindre seriösa diskussioner såväl som värdefulla synpunkter och 

stöttande ord, tack! Sist men inte minst vill vi självklart också tacka vår handledare Staffan 

Löfquist som genom användbara tips och råd hjälpt oss då vi behövt en knuff i rätt riktning.  

 

Vi kan sammanfatta vår egen lärprocess i samband med denna studie med ett citat från 

resultatet av vår studie: 

 

”…det går ju inte en dag utan att jag lär mig någonting […]. 

Det gäller ju bara att man märker att man gör det.” 
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Introduktion  

I och med globaliseringen och kunskapssamhället som växer fram idag ställs krav på de 

organisationer som verkar på marknaden. Organisationsmedlemmar kräver innovativa, 

produktiva och flexibla arbetsplatser där de kan trivas. Ett sätt att nå detta krav är att arbeta 

med organisationsutveckling och skapa arbetsplatser som genererar i lärande (Höyrup, 

2006). Under senare tid har intresset för individers lärande i arbetslivet ökat. Starka 

anknytningar till bland annat organisationsteori finns, men även egna inriktningar inom 

pedagogiken, som ett miljöpedagogiskt perspektiv, har växt fram. Forskning har fokuserats 

på bland annat individers sätt att gemensamt lösa arbetsuppgifter genom samarbete och på 

dialogens betydelse för lärande (Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Vårt pedagogiska 

problem utgår från ämnet kollektivt lärande i arbetslivet. Vi vill titta närmare på hur 

lärandeprocessen i arbetsgrupper kan se ut och hur en gemensam handlingsberedskap kan 

utvecklas, utifrån personalens uppfattning.  

     Vad kollektivt lärande är råder det olika åsikter om. Vissa utgår från ett kognitivt 

perspektiv och vissa fokuserar på de sociala aspekterna. En del förknippar kollektivt lärande 

med organisationer och andra menar att kollektivt lärande handlar om individens lärande i 

sociala sammanhang (Granberg & Ohlsson, 2005). Vi kommer utgå ifrån Granberg och 

Ohlssons syn på kollektivt lärande som en process där ”medlemmar i ett team identifierar 

och skapar förståelse av teamets uppgifter och utvecklar handlingsalternativ för hur de ska 

utföras” (Granberg & Ohlsson, 2005, s. 227).  

Bakgrund  

När vi inledningsvis började söka litteratur med relevans för vårt valda ämnesområde var 

det flera begrepp och aspekter som ofta återkom. Utifrån dessa avgränsade vi oss i vårt 

litteratursökande vilket lade en grund för utformingen på detta kapitel. Här börjar vi med att 

presentera lärande och förklara vad som avses med en arbetsgrupp för att sedan komma in 

på ämnet kollektivt lärande. Därefter förklarar vi mer utförligt de begrepp och faktorer vi 

identifierat som centrala i kollektivt lärande – oliktänkande och likatänkande, dialog, 

reflektion, delaktighet och gemenskap och kontextberoende lärande.  

Lärande utifrån olika perspektiv 

Vi ser det sociokulturella perspektivet som en viktig aspekt av kollektivt lärande. Detta 

perspektiv, tillsammans med ett konstruktivistiskt synsätt, är de två utgångspunkter som är 

mest representerade inom området lärande i arbetslivet, men vissa författare anser att en 

kombination av dessa kan användas (Stedt, 2013; Ohlsson, 1996). En sådan kombination 

anser vi vara relevant då det kan vara svårt att skilja mellan de individuella och sociala 

aspekterna av lärande, vi ser det som att båda aspekterna är viktiga för ett hållbart lärande. 

Det ena förutsätter det andra inom kollektivt lärande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

poängteras den kollektiva och kulturella aspekten av lärande, vilken kontext vi befinner oss i 

har betydelse för hur vi lär (Säljö, 2000). John Dewey (i Säljö, 2000) står för följande citat: 

”[T]he very process of living together educates” (s.13), vilket kanske sammanfattar vilket 

brett begrepp lärande egentligen är. Säljö (2000) själv beskriver mänskligt lärande som 

”förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang” (s. 13).  
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   Granberg (1996) definierar lärande utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv som innebär 

att individen konstruerar sina kunskaper. Genom individens kognitiva processer sker 

konstruktionerna i samspel med omgivningen. Man ser dock aldrig individen som avskild 

från omgivningen utan som en del i ett system. Att diskutera lärande är svårt utan att se till 

det sociala sammanhanget och dess funktion, samtidigt som det är vanligt förekommande att 

enbart ta upp den kognitiva aspekten i forskning om lärande. Speciellt när det handlar om 

organisatoriskt lärande är det viktigt att få med alla delarna, sammanhanget, processerna 

och de kognitiva strukturerna.   

Genom kommunikation påverkar och påverkas individen av omgivningen i en ständigt 

fortlöpande. Information tas kontinuerligt in, vilken sedan tolkas och analyseras för att 

individen ska kunna göra aktiva val, detta kallas för perceptionsprocessen. En individs 

tankeprocesser är en viktig del i lärandet som innefattar att resonera, analysera, reflektera, 

fantisera och associera (Granberg, 1996). 

   Det finns en rad olika förutsättningar som kan hjälpa eller stjälpa lärande, en viktig 

aspekt är att individen själv vill lära sig, en inre motivation. Inom vuxenpedagogisk 

forskning har viktiga faktorer lyfts fram som handlar om individens självförtroende till den 

egna förmågan att lära och synen på värdet av lärande. Dessa faktorer kan kopplas samman 

med social bakgrund, utbildningsnivå och tidigare erfarenheter av olika lärandesituationer 

(Ellström, 1996). Viljan att lära och visa ett engagemang för att åstadkomma personlig 

utveckling är viktig inom organisatoriskt lärande (Senge, 2006).  

Skola och formell utbildning är en viktig del i vår lärandeprocess, men detta är långt ifrån 

de enda miljöer där lärande sker. Vi lär oss vid middagsbordet, i föreningar och inte minst 

på arbetsplatser – i sådana sammanhang där lärande inte är det primära syftet. På dessa 

platser sker olika typer av lärandet som ett resultat av interaktion mellan människor. 

Lärande kan ses som något som är närvarande av alla aspekter i livet och potential för 

lärande finns även i det vardagligaste av samtal (Säljö, 2000).  

Lärande i en arbetsgrupp kan delas in i formellt och informellt lärande. Det formella 

lärandet är ett planerat lärande. Det informella lärandet är det lärande som sker dagligen 

inom arbetslivet och är ofta spontant och omedvetet som en del av övriga aktiviteter. 

Informellt lärande kan även i vissa fall vara planerat men då i form av konsultation eller i ett 

nätverk (Granberg, 1996). Det informella lärandet är i många fall minst lika viktigt för 

kompetensutvecklingen inom arbetslivet som planerade utbildningsinsatser (Ellström, 1992). 

Lärande sker allt mer genom interaktion mellan kollegor och i mindre utsträckning i 

formella lärsammanhang (Baert & Govaerts, 2012). Lärande leder till utveckling av både 

individ och organisation och att skapa förutsättningar för informellt lärande bör vara en 

prioritetsfråga för arbetsgivare. 

 Lärande kan antingen vara utvecklande eller innebära en anpassning till ett passivt eller 

underordnat förhållningssätt. Man kan dela upp det lärande som sker kollektivt på 

arbetsplatser genom att skilja mellan lärande som en instrumentell process med fokus på 

produktion och effektivitet, och lärande som en utvecklande process som främjar både 

individens och verksamhetens lärande och kräver någon form av kritisk analys, vilken kan 

genomföras enskilt eller kollektivt (Ellström, 1992; Ellström, 2005). Här kan paralleller dras 

till begreppet reflektion som utvecklas senare i texten. 
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   Samarbete och samtal mellan människor kan leda till utveckling, tillsammans kan vi bli 

mer intelligenta och öppna än vad en enskild individ kan uppnå på egen hand. Detta leder 

till en synergieffekt – den kollektiva kompetensen blir större än den enskilda individens 

kompetens. Det vill säga 1+1=3 (Granberg, 2006; Senge, 1995). 

Arbetsgrupper 

En grupp kan definieras som en samling individer som har ett gemensamt mål eller syfte. En 

grupp bör innehålla minst två individer som samspelar med varandra för att nå ett mål eller 

utföra en uppgift. En arbetsgrupp kan definieras som en grupp där personerna som ingår 

interagerar och har en relation till varandra. De ska tillsammans lösa, tolka och identifiera 

arbetsuppgifter. En arbetsgrupp kan ur ett lärandeperspektiv ses som ett kollektiv 

(Granberg, 1996). 

   Granberg (2006) skiljer på begreppen arbetslag och arbetsgrupp. Ett arbetslag är en 

arbetsgrupp som kan uppnå vissa positiva synergieffekter – till exempel som ett resultat av 

kollektivt lärande. Att organisera arbete genom arbetslag är en snabbt växande företeelse. 

Detta kräver dock självstyrande och välfungerande arbetslag. Ett arbetslag kan förstås som 

en grupp individer med olika kompetenser, som arbetar tillsammans eller med samordnade 

uppgifter för att nå uppsatta mål (Granberg, 2006). Vi väljer i vår studie att använda ordet 

arbetsgrupp, även då vi avser det som i och med Granbergs definition skulle klassas som ett 

arbetslag. Vi väljer också att översätta det engelska ordet team till arbetsgrupp, även då 

författaren åsyftar en annan typ av grupp, till exempel ett fotbollslag.  

Kollektivt lärande – en gemensam handlingsberedskap 

Först och främst bör förtydligas att den som lär och tänker alltid är en individ. Ett kollektivt 

lärande är inte något diffust fenomen eller eget medvetande som råkar existera i samspelta 

grupper utan är uppbyggt av relationer som medlemmarna i gruppen har. Om till exempel 

en av gruppmedlemmarna inte längre ingår i gruppen kommer det inverka på gruppens sätt 

att fungera och dess relationer (Ohlsson, 1996; Granberg, 2006). Granberg och Ohlsson är två 

välkända namn när det kommer till forskning om lärande på arbetsplatser, Ohlsson (1996) 

skriver om kollektivt lärande hos personal inom barnomsorgen och utgår från ett empiriskt 

material framtaget genom observationer och intervjuer. Granberg (1996) skriver i sin 

avhandling om strategier hos yrkesutövare inom Stockholms län vid 

organisationsförändringar och det lärande som kan uppstå, hans data samlades in genom 

enkäter, intervjuer och gruppintervjuer.  

Att skilja på individuellt och kollektivt lärande är svårt. Utifrån en relationistisk 

socialkonstruktionsteori hävdas att relationerna är det intressanta i en organisation och att 

separera på individuellt och kollektivt lärande blir då inte möjligt (Granberg & Ohlsson, 

2005). Granberg menar att ett kollektivt lärande kan ses som att en gemensam likartad 

handlingsberedskap utvecklas hos individerna i arbetsgruppen. Genom dialog och 

gemensam reflektion kan man inom gruppen klargöra sina erfarenheter och sitt sätt att 

tänka. Därigenom åstadkommer man liknande tankesätt hos individerna i gruppen vilket 

också styr hur uppgifter löses (Granberg, 2006; Granberg & Ohlsson, 2005). Olika personer 

inom en organisation kan ha olika tankar och åsikter om vilka arbetsuppgifter som ska 

genomföras och på vilket sätt, det är därför viktigt att ha i åtanke att lärandet är något som 
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sker mellan människor vilket i sin tur skapar förutsättningar för gruppens möjligheter till 

kollektivt lärande. Det är viktigt att personalen utbyter erfarenheter och hittar gemensamma 

sätt att tolka uppgiften på (Ohlsson, 1996). Döös och Wilhelmson (2005) kunde i sin studie se 

att samtal och gemensam handling var en viktig del i lärandet och uppgiftslösningen på 

arbetsplatsen. Att pröva lösningar och arbetssätt praktiskt och att tänka tillsammans bidrog 

till att skapa ny kunskap för både individ och organisation. Interagerande med andra ledde 

till att tips, idéer och kunskap kunde delges så att arbetsuppgifter kunde lösas. Skicklighet 

stod i det här fallet för att veta vem man skulle fråga för att få svar (Döös & Wilhelmson, 

2005). Genom att med hjälp av tankeprocesser och gemensam interaktion kategorisera 

arbetsuppgifter såväl som kollegor kan detta hjälpa personalen att snabbt skapa sig en 

uppfattning om vem som har vilka kunskaper, vilket kan vara till hjälp för att utföra arbetet 

på ett adekvat sätt (Collin & Valleala, 2005). 

För att kollektivt lärande ska äga rum krävs att arbetsgruppen har gemensamma 

arbetsuppgifter och en gemensam förståelse för arbetet och ser sig själv som delar i en grupp. 

Arbetsgruppen måste ges utrymme till socialt samspel som diskussioner, dialoger och 

kollektiv reflektion. För att ett kollektivt lärande ska ske måste de kognitiva processer som 

äger rum hos individerna delas med andra. Kollektivt lärande sker främst inom den egna 

arbetsgruppen där man tillsammans tolkar arbetsuppgifterna. Trots att arbetsgruppen ingår i 

en större organisatorisk enhet finns det inga garantier för att lärande ska uppstå mellan olika 

grupper (Granberg, 1996; Granberg, 2006; Yeo & Li, 2013). Lärande inom arbetsgrupper är 

dock en förutsättning för lärande inom organisationen anser Senge, som ser det som det 

första steget i organisationens lärprocess (2006). 

Oliktänkande eller likatänkande 

Stedts (2013) avhandling berör lärares lärande och hur de genom samarbete skapar 

möjligheter eller svårigheter för lärande i arbetet. Stedt undersöker genom observationer och 

intervjuer samarbete i fyra olika arbetslag inom skolan, samt de förutsättningar för lärande 

som detta genererar i. Hon tar upp friktion som centralt begrepp. Att friktion uppstår kan 

vara en grund till gemensam diskussion och samarbete och är något som antingen kan 

främja eller stjälpa möjligheterna att utveckla nya kunskaper inom arbetsgruppen. Friktion 

kan påverkas av oliktänkande hos medarbetarna. ”Friktion mellan lärares handlingar 

uppstår när effekten av en lärares handlingar hindrar någon annan lärares möjligheter att 

utföra sina arbetsuppgifter på egen hand.” (Stedt, 2013, s. 157).  

     Ellström (1992) betonar vikten av olikhet men även likhet för att generera lärande – 

lärande inom en arbetsgrupp kräver att individerna i gruppen inte är alltför lika varandra 

gällande till exempel bakgrund, kön, erfarenheter eller kunskap. Det finns även faktorer som 

istället kan gynna lärandet om det finns likheter mellan individerna, dessa innefattar 

personliga egenskaper, intressen och attityd.   

     Senge (2006) anser dock att en arbetsgrupp bör verka som en linjerad helhet. En grupp 

som inte arbetar efter detta slösar bort sin energi. Individerna måste arbeta efter samma mål 

och sätta gruppens intressen före sina egna. Detta är en nödvändig förutsättning för 

utveckling och lärande.  
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Fig. 1. Linjerad helhet. 

 

 
Fig. 2. Oliktänkande. 

 

I motsats till Senge anser Granberg och Ohlsson (2005) att oliktänkande och konflikt är 

faktorer som kan främja lärprocesser och utveckling i organisationen, de är skeptiska till det 

harmonitänkande som Senge förespråkar. Här är det viktigt att ta fasta på Senges respektive 

Granberg och Ohlssons olika ståndpunkter. Granberg och Ohlsson är kritiska till 

organisatoriskt lärande som fenomen, de menar att relationerna mellan individer i gruppen 

är det centrala. De fokuserar främst på lärandet som process medan Senge snarare ser till 

målet som det viktiga.  

Om friktion uppstår och den är överbryggbar kan detta innebära att ett behov finns för 

lärarna att koordinera sina handlingar genom samarbete vilket kan medföra 

erfarenhetsutbyten. För att lära av varandra måste medarbetarna se varandra som resurser 

för att lösa uppgifter. Genom att koordinera sitt arbete med sina kollegor kunde lärarna 

behålla sitt eget handlingsutrymme. Detta är viktigt för att kunna påverka med sina 

handlingar men även kunna läsa av effekten av dessa, vilket är en förutsättning för lärande 

(Stedt, 2013).  

Schechter (2012) skriver om kollektivt lärande som en form av lärande som sker mellan 

individer i grupper och argumenterar för kollektivt lärande utifrån framgångsrikt 

yrkesutövande istället för den generella synen på kollektivt lärande som något som sker vid 

problem och problemlösning. Han menar att man måste göra detta tillämpbart i praktiken. 

Genom att yrkesutövare medvetet reflekterar om framgångsrikt handlande hos sina kollegor 

och genom socialt lärande kan man främja utvecklingen av den professionella kunskapen. 

Dialog 

Ordet Dia-log härstammar från grekiskan och betyder att åsikter och meningar får flöda fritt 

i en grupp, genom detta kan gruppen komma till insikter som inte hade varit möjliga för en 

enskild individ. Lärande i arbetsgrupper börjar med dialog. Genom ett fritt meningsflöde 

inom gruppen och ämnen som annars kanske skulle vara svåra att ta upp på grund av 

motsättningar kan lättare diskuteras. Genom en öppen dialog utan motsättningar kan ny 

kunskap skapas (Senge, 1995; Senge, 2005). Öppenhet och acceptans inom gruppen är viktiga 

förutsättningar för att lyckas föra en konstruktiv dialog och samarbeta. Att arbeta 

tillsammans med sina kollegor och inte främst som enskilda aktörer är viktigt. 
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   Samtal, som är en viktig komponent i människors lärande, går att dela in i två 

huvudtyper: dialog och diskussion. Genom dialog kan medlemmarna lyfta svåra frågor ur 

olika perspektiv. Dialogen kan även ge en individ möjlighet att granska sina egna tankar. 

Människans tankar kan man säga är delar av ett kollektivt tänkande, delar av en helhet som 

formas genom vårt sätt att samverka med varandra (Senge, 1995).  

   Dialog innebär att enskilda medarbetare får möjlighet att rekonstruera erfarenheter, 

gruppmedlemmarna kan gemensamt reflektera över sin kollegas berättelse då de ges tillgång 

till varandras åsikter och gemensamma intentioner kan skapas. Att bara berätta något för 

sina kollegor är dock inget som per automatik innebär ett lärande för den enskilde eller 

gruppen. Dock erbjuds ett annat perspektiv och dessa perspektivs offentliggörande – genom 

dialog – möjliggör för gruppmedlemmarna att formas av varandras tänkande och kan skapa 

ny förståelse för en situation hos individ eller grupp. Om detta offentliggörande följs av en 

diskussion kring ämnet kan detta vara ett steg på väg mot en gemensam förståelse för det 

aktuella problemet och hur detta bör hanteras, vilket kan generera lärande. Att personalen 

har tid att föra dialog med varandra är en förutsättning för att främja lärande i arbetet då 

personalen inte fastnar i egna åsikter och uppfattningar (Leinonen & Bluemink, 2007; 

Ohlsson, 1996; Senge, 1995; Stedt, 2013).  

I diskussionen läggs olika åsikter fram och försvaras, beslut fattas och nya lösningar kan 

uppkomma. I arbetsgrupper där dialogen är vanlig utvecklas ett förtroende som leder till att 

det lättare kan bli en diskussion (Senge, 1995). I vår studie kommer vi inte skilja mellan 

orden dialog och diskussion utan använder dessa relativt synonymt med varandra men 

anser ändå att det kan vara bra att ha en förståelse för att karaktären på olika samtalsformer 

kan skilja sig åt. 

Att skapa en gemensam förståelse för det aktuella problemet och hur det kan hanteras 

överensstämmer med det som Granberg (2006) menar är det essentiella i kollektivt lärande, 

nämligen gemensam handlingsberedskap. I likhet med Granberg visar även resultatet av 

Stedts (2013) studie att diskussion och dialog är viktiga steg i lärandeprocessen när det 

kommer till kollektivt lärande. Ett av de undersökta arbetslagen i Stedts studie använde sig 

också flitigt av skriftlig dokumentation som ett kompletterande verktyg för kommunikation, 

vilket underlättande offentliggörandet av särskilda händelser. Ett begrepp starkt 

sammankopplat med dialog och diskussion är reflektion. Alla samtal är inte av reflekterande 

karaktär, men dialog är en förutsättning för gemensam reflektion.  

Reflektion 

Gemensam reflektion innebär att medlemmarna i en arbetsgrupp genom dialog delar med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter som rör gruppens uppgifter, mål och händelser som 

inträffat och berör gruppen. Tankar och funderingar som individen håller för sig själv bidrar 

inte till gruppens lärande (Granberg, 1996; Yeo & Li, 2013). Att dela med sig av kunskap är 

viktigt för arbetsgruppens utveckling (Höyrup, 2006).  

Reflektion är ett brett begrepp, men så måste det också få vara. Reflektion sker på olika 

nivåer; individuellt, genom interaktion och på ett organisatoriskt plan. En av svagheterna 

med erfarenhetsbaserat lärande är att vi kan uppfatta saker fel, dra felaktiga slutsatser och 

därmed genererar detta i ”falskt” lärande. Genom reflektion kan individen skapa distans till 

upplevelser, utforska och utvärdera dem igen, vilket innebär att vi kan se saker utifrån ett 
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annat perspektiv och i ett bredare sammanhang, därmed undviks ett felaktigt lärande. 

Reflektion kan ses som en komplex tankeprocess, men är också en social process. Många av 

kärnprocesserna i reflektion – att dela med sig av kritiska åsikter, be om feedback, utmana 

grupptänkande, lära av misstag och dela med sig av kunskap – kan endast ske genom 

interaktion (Höyrup, 2006).  

Genom reflektion kan vi åstadkomma en beredskap för framtida handlingar och skapa en 

förståelse för en upplevelse som vi inte kunde få vid tidpunkten som händelsen utspelade 

sig. Att ha kollegor vi kan lita på är viktigt när det handlar om gemensam reflektion. Att 

reflektera innebär att vi delar med oss av våra tolkningar för publik granskning och låter 

våra handlingar och idéer utvärderas. Utkomsten av detta kan bli att kunskap, antaganden, 

planer och handlingar utvecklas. Det ideala, och viktiga, här är att den aktuella kulturen 

tillåter och möjliggör för människor att hela tiden bli utmanade utan att vara rädda för 

negativa konsekvenser (Höyrup, 2006). 

Reflektion kan vara problematiskt i en organisation – att påpeka fel och brister kan vara 

olustigt för en medarbetare och ledningen kan se det som irrelevant. Trots detta är det viktigt 

att våga uttrycka sina åsikter. Att dela med sig av sin vision, ställa kritiska frågor och föreslå 

förbättringar är viktigt och konstruktivt för organisationen, att inte kritisera eller ifrågasätta 

kan leda till felaktiga beslut. Reflektion gör det möjligt att rätta till fel eller misstag (Höyrup, 

2006).  

Cederwald (2006) har studerat lärarrollen och uppmärksammat hur den förändrats över 

tid, från att vara ett yrke där läraren ensam stod för undervisningen till att numera ingå i 

arbetslag. Lärarrollen har genomgått förändringar inom områden som berör reflektion, 

kollegial reflektion, samarbete och självreflektion. Detta är viktigt för att stärka personalens 

kompetens och egenvärde. Genom reflektion kan personen upptäcka sina egna 

förhållningssätt och känslor som yrkesrollen för med sig, vilket bidrar till en medvetenhet 

om sina egna styrkor. Reflektion är en process i vilken ny kunskap ständigt skapas genom 

det medvetna tänkandet. Vid reflektion är det viktigt att sätta ord på kunskapen för att ta 

vara på den och bli medveten om den. Man kan alltså säga att reflektion är att få förståelse 

för varför man tänker som man gör och på vilket sätt (Cederwald, 2006).  

”Man menar att reflektion kring innehåll i möten och samtal är ett led i en professionell 

yrkesutveckling. Reflektion skall ge upphov till en ny medvetenhet i förhållningssätten 

kolleger emellan.” (Cederwald, 2006, s. 27). I en reflektionsprocess börjar man med att 

formulera en definition av problemet, därefter en preliminär handlingsplan och sedan 

prövar man sin lösning i praktiken (Höyrup, 2006). Ett problem här kan vara att de 

inblandade parterna ibland har olika åsikter om vad som är det essentiella i ett problem och 

vilken lösning som är den bästa. Genom att man prövar olika alternativ, agerar kreativt och 

möter kraven från den aktuella situationen kan man hitta lösningar på problem. Att möta 

och lösa problem på arbetsplatsen kan generera i lärande delvis tack vare av generella 

problemlösningsprocesser, men även för att de förutsätter att personalen samarbetar med 

varandra (Collin & Valleala, 2005).  

Delaktighet och gemenskap 

Delaktighet kan utmärkas genom att gruppmedlemmarna planerar och utför arbetsuppgifter 

tillsammans, erfarenheter delas och arbetskollegorna visar ett intresse för varandras arbete. I 
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en sådan typ av delaktighet främjas lärandet. Vidare uppstår lärande genom att delta i 

arbetet, och det krävs också att individen vill lära för att möjliggöra ett lärande på 

arbetsplatser. Delaktighet och ett intresse från den enskilda individen att lära är viktiga 

förutsättningar för att en arbetsplats ska generera lärande (Andersson, 2013). Delaktighet 

lyfter även Ellström (1996) som en viktig faktor för lärande på arbetsplatsen som en del i ett 

kontextuellt lärandeperspektiv där det är viktigt att individen får tillgång till de lärtillfällen 

som ständigt uppstår på arbetsplatsen.  

     Collin och Valleala (2005) har studerat arbetsgrupper på två olika typer av arbetsplatser; 

två teknikföretag och tre kommunala ungdomscentra. Deras empiriska material utgår ifrån 

observationer, intervjuer och ljudupptagningar vid arbetsplatsmöten. De ville här se hur 

lärande tog form i sociala sammanhang på arbetsplatsen. De kom fram till att en känsla av 

gemenskap är en viktig förutsättning för lärande. När konflikter uppstod använde sig 

personalen av olika strategier för att upprätthålla en positiv atmosfär som främjade arbetet. 

Till exempel undvek medarbetarna att kritisera sin kollega när diskussioner om dennes 

handlingar uppstod, istället kunde de komma med positiv feedback, trots att kollegan ifråga 

själv kritiserade sitt eget handlande (Collin & Valleala, 2005).  

     Att be om feedback är en viktig del i reflektionsprocessen då man genom detta får 

möjligheten att lära genom konsekvenserna av sina handlingar (Höyrup, 2006). Att 

nyanställd personal tar in de mer erfarnas sätt att arbeta på, både ifrågasätter och följer 

regler, kan utöka personalens handlingsutrymme (Ohlsson, 1996). Nyanställda lär sig vilka 

sätt att interagera på som är till fördel för dem då de vill få gehör för sina idéer (Collin & 

Valleala, 2005). 

Att utföra ett bra arbete var ofta viktigare för informanterna i Collin och Vallealas (2005) 

studie än att undvika konflikter, även om detta också värdesattes. De menade att det var 

viktigt att ibland låta en enskild arbetare få göra saker på det sätt hen tyckte var det bästa, 

utifrån sin egen erfarenhet och uppfattning. Höyrup (2006) menar att det är viktigt att 

medarbetarna får experimentera och ges möjlighet att omsätta sina idéer i handling.  

Utöver konflikter fanns också humor och en positiv anda hos personalen, man planerade 

bland annat gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen. Det är lätt hänt att lägga för 

mycket fokus på det praktiska utförandet av arbetsuppgifterna och glömma att lägga 

resurser på den viktiga aspekten att skapa och upprätthålla en positiv atmosfär på 

arbetsplatsen. Men detta och arbetet som läggs på att skapa en gemensam förståelse är 

viktiga förutsättningar för arbetsplatslärande (Collin & Valleala, 2005). 

Genom samarbete kollegor emellan kan erfarenhetsutbyte ske som slutligen resulterar i 

lärande. Känslan av gemenskap och stödet som kollegor kan ge varandra i arbetsgruppen 

kan leda till att personer vågar pröva nya arbetssätt. Att ledare och beslutsfattare styr när 

samarbete ska ske bidrar inte till utveckling för gruppen eller individen. Att kollegialiteten 

styrs uppifrån och personalen får direktiv om var, när och hur det ska ske är inte effektivt för 

varken individ eller organisation (Cederwald 2006). Stedt (2013) kunde i sin studie se att 

samarbetet mellan lärarna underlättades av att de utförde sina arbetsuppgifter i en 

gemensam kontext.  
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Kontextberoende lärande 

Den kontext som arbetsgruppen i fråga befinner sig i kan ge goda möjligheter till ett 

kollektivt lärande men den kan även verka hindrande i vissa fall. De fall när kontexten 

verkar positivt för det kollektiva lärandet är speciellt på arbetsplatser där utrymme ges åt 

flexibilitet, kreativitet och empati. I miljöer där en huvuduppgift är att hjälpa eller ta hand 

om människor på något vis fungerar allra bäst för att generera lärande. Kontexten kan ur en 

miljöpedagogisk syn ses som starkt möjliggörande för lärande genom de förutsättningar 

miljön skapar i olika sammanhang (Granberg, 1996).  

Yeo och Li (2013) lyfter lärandet i förhållande till kontext och menar i likhet med 

Granberg (1996) att det finns faktorer som kan främja lärande men också faktorer som kan 

fungera hindrande för utveckling. De poängterar bland annat att det bör finnas tillfällen för 

kunskapsutveckling, flexibla arbetstider och en stark arbetsidentitet för att lärande ska 

uppstå i arbetsgruppen. Faktorer som skulle kunna hämma lärandet i gruppen är brist på 

resurser och tid samt orealistiska krav på vilka arbetsuppgifter som ska genomföras. 

Arbetets organisering påverkar hur möjligheterna till samarbete och lärande ser ut. Att 

arbetskollegor delar en fysisk kontext förefaller också vara något som bidrar positivt till 

kunskapsutbyte. Att dela samma gemensamma kontext innebär att lärarna kan ta del av sina 

kollegors handlande och möjligheterna att se varandra utföra sina individuella 

arbetsuppgifter kan bidra till ett ökat lärande (Stedt, 2013). Döös och Wilhelmson (2005) 

menar att tidigare forskning har fokuserat på kollektivt lärande där individer möts och för 

dialog ansikte mot ansikte samt ingår i bestämda grupper där funktionen och vilka som 

ingår är fastställt.  På arbetsplatsen där studien genomfördes kunde de se att informationen 

inte enbart söktes inom arbetsgruppen, utan även genom telefon, mail, nätmöten och 

liknande. Det kollektiva lärandet och hur kunskap utvecklas är kontextberoende.  

Rutiner kan skapa en trygg arbetsmiljö där samtliga i en arbetsgrupp vet vad som krävs 

och uppgifterna kan utföras rutinmässigt, vilket medför effektivitet. Rutiner kan också föra 

med sig negativa konsekvenser. De kan verka som skygglappar till förändring, personalen 

feltolkar istället förändringen och ser enbart problem för att på så vis kunna upprätthålla 

tidigare tanke- och handlingsmönster i de strukturer som finns. Svårigheten att komma ur 

invanda rutiner kan föra med sig att individens lärande minskar. Det bästa vore om man på 

en arbetsplats skulle kunna kombinera ett rutinbaserat arbete och samtidigt få in ett 

reflekterande handlande i arbetet vilket skulle generera lärande (Ellström, 1996).  

Sammanfattning 

Det vi kan se utifrån tidigare forskning är att det inte är någon självklarhet att kollektivt 

lärande uppstår i en arbetsgrupp. Det finns olika faktorer som hjälper eller stjälper lärandet. 

Att individerna lär enskilt är inte heller någon självklarhet för att ett kollektivt lärande sker. 

Sådant som kan vara viktigt för att främja kollektivt lärande är dialog, samarbete, 

delaktighet, reflektion och erfarenhetsutbyte. Gemensamt för många texter som behandlar 

kollektivt lärande, oavsett utgångspunkt, är att man tar hänsyn till både individuella och 

sociala aspekter. Samverkan, dialog och reflektion är centralt i det kollektiva lärandet.  

Detta utmynnar, enligt Granberg (2006), i att arbetsgruppen kan skapa en gemensam 

handlingsberedskap, vilket kan ses som själva kärnan i kollektivt lärande.  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva den lärprocess som leder till att en gemensam 

handlingsberedskap kan utvecklas i arbetsgrupper inom förskolan, utifrån 

förskolepedagogernas uppfattningar.  
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Metod  

Fallstudiedesign 

I vår studie undersöktes tre specifika arbetsgrupper som kan ses som avgränsade och vi har 

därför valt att använda oss av en fallstudiedesign. Bland annat Stedt (2013) menar att detta är 

ett lämpligt val i den här typen av undersökningar. Vårt syfte var att beskriva hur en 

gemensam handlingsberedskap kan utvecklas i den aktuella kontexten; nämligen 

förskolepedagogernas dagliga arbetsmiljö. I sådana fall menar Yin (2007) att det är lämpligt 

att använda sig av fallstudiemetoden som forskningsstrategi. Denna typ av design bidrar till 

den samlade kunskapen om företeelser inom gruppen. Vår studie utgick även från aktuella 

skeenden och inte historiska händelser, vilket också faller inom ramarna för när fallstudier är 

en lämplig design att använda enligt Yin. 

   En analysenhet är en beskrivning av vad själva fallet som ska studeras består av. I vårt 

fall är analysenheten arbetsgrupper bestående av förskolelärare. Yin (2007) menar att 

eftersom man gärna vill kunna jämföra sin studie med tidigare forskning bör inte 

analysenheten vara allt för specifik eller tidsbunden, vilket vi inte anser att vår analysenhet 

är.  

Vid fallstudier är det viktigt att man har teoretiska utgångspunkter innan 

datainsamlingen börjar. Enkelt sagt innebär det att ha en plan som medför ett bra upplägg av 

studien: ”en [teoretisk] beskrivning av varför handlingar, händelser, strukturer och tankar 

förekommer” (Sutton & Saw i Yin, 2007, s. 48). Att använda en sådan beskrivning ger en bra 

vägledning om vilken data som ska samlas in och hur denna sedan bör analyseras (Yin, 

2007). Genom en noggrann litteraturgenomgång innan datainsamlingen påbörjades kunde vi 

skapa en beskrivning av dessa teoretiska utgångspunkter som rör kollektivt lärande och 

formandet av en gemensam handlingsberedskap, vilket underlättade vår datainsamling.  

Kvalitativ studie inspirerad av hermeneutiken 

Vår studie är av kvalitativ karaktär. Fördelen här är att detta inte kräver ett lika stort antal 

informanter och datainsamlingsprocessen är inte lika strukturerad som vid kvantitativa 

studier. Vid kvalitativ forskning blir ofta etiska frågor aktuella eftersom forskaren går på 

djupet i de studerade individernas livsvärld (Kerlinger & Lee, 2000). 

Vi har inspirerats av hermeneutiken som innebär att intresset ligger i att beskriva en 

grupp individers livsvärld. Livsvärd är den värld så som en individ uppfattar den och det är 

denna som teorin ska beskriva. Inom hermeneutiken är förståelse viktigare än förklaring 

(Hartman, 2004). Personerna vars livsvärld vi var intresserade av att få en förståelse för var 

förskolepedagoger, vilka ingår i en arbetsgrupp. Genom att få ta del av individernas egna 

föreställningar om hur lärande i gruppen ser ut kan vi få en inblick i lärandeprocesserna.  

Vi som forskare har sedan tidigare kunskaper, erfarenheter och referensramar och tolkar 

också därigenom. En tolkning kan därför aldrig vara absolut objektiv och en forskare kan 

aldrig vara tabula rasa (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi var i och med vår 

litteraturgenomgång insatta i den undersökta problematiken och vi är även, poängterar 

Alvesson och Sköldberg (2008), själva medlemmar av en livsvärd som är betingad av historia 

och kultur – våra erfarenheter och vår förförståelse påverkar vår förståelse av det studerade 
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fenomenet. Utöver detta får vi hela tiden nya erfarenheter som påverkar vår förståelse och 

blir till förförståelse senare i tolkningsprocessen. 

Inom hermeneutiken anses att ett fenomen inte kan förstås i sin helhet utan att hänsyn tas 

till de olika delarna. Omvänt kan inte heller en del av någonting förstås utan att detta sätts i 

samband med helheten. Vår tolkning av helhetsbilden påverkar vår tolkning av delarna och 

vice versa (Alvesson & Sköldberg, 2008). I och med vår fallstudiedesign underlättar det för 

oss att se till helheten. I och med vår analys av vår insamlade data kan vi bryta ned 

helhetsbilden i mindre delar och på så vis genom tolkning skapa oss en bild av dessa.   

Yrkesverksamma förskolepedagoger 

Våra respondenter var yrkesverksamma förskolepedagoger. Urvalet har begränsats till två 

förskolor där vi på ena förskolan har genomfört vår undersökning på två avdelningar, inom 

två arbetsgrupper. Vi valde även att titta på en arbetsgrupp på en annan förskola. I varje 

arbetslag ingår tre pedagoger, vilket gav oss nio förskolepedagoger. Vi har inte gjort en 

jämförelse mellan kön eller åldersfördelning i gruppen, det primära har varit att få ta del av 

personalens uppfattning kring lärande i arbetsgruppen. 

Vi valde att göra ett teoretiskt motiverat urval då vi som forskare ville välja en grupp som 

stämde överens med syftet med studien och som genom sina erfarenheter kunde föra en 

diskussion kring ämnet. Att valet föll på just förskolepedagoger beror delvis på att vi trodde 

att de skulle ha en viss kunskap om lärprocesser rent generellt på grund av sin pedagogiska 

utbildning. Tursunovic (2002) poängterar att det är viktigt att forskare hittar rätt personer 

som stämmer överens med studien och kan bidra med meningsfull information.  Vi har 

kombinerat detta med ett bekvämlighetsurval vilket innebär att använda sig av redan 

tillgängliga kontakter, detta urval har senare utmynnat i ett snöbollsurval – att få nya 

kontakter genom de redan etablerade (Bryman, 2011). Vi hade redan kontakter på en 

förskola och genom dessa kontakter fick vi tillgång till ytterligare en förskola.  

Alla arbetsgrupperna har en varierad sammansättning gällande ålder och erfarenheter.  

Ingen av pedagogerna i grupperna har arbetat tillsammans i den nuvarande 

sammansättningen mer än runt ett års tid, däremot har en del av dem arbetat tillsammans 

tidigare i samma grupp eller på samma förskola. Den som har arbetat kortast tid som 

förskolepedagog utexaminerades i juni 2013 och de som arbetat längst har arbetat med barn i 

över 40 år. 

Triangulering 

Triangulering är vanligt förekommande vid kvalitativa studier och innebär att forskaren 

använder sig av tre olika datainsamlingsmetoder, vilket vi har gjort i vår studie. Vi har 

använt oss av observationer, fokusgruppintervjuer och öppna brev, vi kommer att beskriva 

hur vi gått tillväga och vad respektive metod går ut på nedan. Genom att använda sig av 

olika metoder kan vi få olika infallsvinklar till det vi som forskare vill titta på. En viss grad 

av giltighet och säkerhet kan byggas upp kring studien och den data som samlas in. Det är 

viktigt att ha i åtanke att den information som samlas in påverkas av det metodval som 

forskare gör (Laws, Harper & Marcus, 2003). Därför kan en kombination av olika 

datainsamlingsmetoder stärka vår reliabilitet och validitet, då de olika metoderna innebar 

olika infallsvinklar och ger oss olika perspektiv på det undersökta fenomenet. Att använda 
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triangulering har gett oss en bra helhetsbild av vårt undersökta problem och risken att missa 

viktig information minskar.  

Observationer 

Vi har valt att använda oss av bland annat observationer för att få inblick i hur det dagliga 

arbetet ser ut och vilka förutsättningar som finns för lärande i arbetsgruppen.  

     Observationer kan även vara ett mycket bra komplement till andra 

datainsamlingsmetoder då man kan få möjlighet att se om individen faktiskt agerar och beter 

sig så som hen säger sig göra. Att välja observation som en datainsamlingsmetod kräver en 

hel del av observatören, det krävs kreativt tänkande, förmåga att se viktiga händelser och 

noggranna förberedelser (Bell, 2006; Kerlinger & Lee, 2000). Att försöka göra allt för snäva 

och detaljerade beskrivningar av beteendet som ska observeras bör man vara försiktig med, 

det kan visserligen höja reliabiliteten på studien, men även medföra att kärnan i det 

observerade beteendet missas (Kerlinger & Lee, 2000). Något man även bör tänka på 

gällande observationer är att vi uppfattar det vi ser olika, vi tolkar utifrån tidigare 

erfarenheter. Denna skevhet som då kan uppstå i den insamlade datan kan man undvika 

genom att vara fler än en observatör (Bell, 2006). I vårt fall har vi varit två observatörer, 

genomfört fokusgruppintervjuer och använt oss av öppna brev som har hjälpt oss att 

undvika feltolkningar. Vi valde att använda oss av ostrukturerade observationer då vi redan 

innan hade ett klart syfte med observationerna, vilket Bell (2006) menar är viktigt i de fallen.  

Under observationerna som vi genomförde försökte vi skapa oss en helhetsbild av 

arbetsgruppen, hur dialoger fördes och i vilka situationer vi kunde se att lärande uppstod. Vi 

förde anteckningar som hjälp till att minnas vad pedagogerna samtalade kring och vilka som 

deltog i respektive samtal. Vi hade för avsikt att genomföra observationerna utan att ha 

alltför snäva förväntningar på vilken typ av beteende informanterna skulle uppvisa. På så 

vis undvek vi att fokusera blint på bara vissa faktorer som kunde gjort att vi missade annat 

som var relevant för vår studie.   

Fokusgruppintervjuer 

Fokusgruppintervjuer används ofta i kombination med andra datainsamlingsmetoder och 

blev i vårt fall ett komplement till observationerna och öppna brev. Fokusgruppintervjuer 

används för att samla in kvalitativ data där deltagarna i en grupp får föra en diskussion 

kring en eller några frågeställningar som diskussionsledaren har ställt. Metoden kan alltså 

delas in i tre steg, forskaren bestämmer ett ämne som ska diskuteras av gruppen som sedan 

gruppen för en konversation kring, därefter sammanställs och summeras den information 

som framkommit (Tursunovic, 2002). Dessa tre steg arbetade vi efter i vår studie.  

Vi valde fokusgruppintervjuer som metod eftersom vi var intresserade av processer som 

äger rum inom gruppen. Bryman (2011) menar att fokusgruppintervjuer kan användas när 

man vill ge gruppen möjlighet att belysa de aspekter av ett ämne som är intressant för dem 

och metoden kan med fördel användas när forskaren är intresserad av hur individer 

diskuterar en fråga i egenskap av gruppmedlemmar. Samspelet i gruppen sätts i fokus. Detta 

har vi tagit fasta på i vår studie då det stämde överens med vårt syfte och vi ansåg att 

fokusgruppintervjuer var ett lämpligt metodval.  

Diskussionsledaren har i en fokusgruppintervju som uppgift att styra in samtalet på det 

ämne som ska diskuteras men bör i övrigt inta en relativt passiv roll för att kunna ta in vad 
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som sägs och inte sägs i gruppdiskussionen (Tursonivic, 2002).  Det är alltså viktigt att inte 

bli delaktig eller styrande i samtalet. Vi valde dock att ha en intervjuguide med övergripande 

frågor att utgå ifrån om diskussionen skulle avstanna (se bilaga 2). Det är alltid en fördel om 

det åtminstone finns ytterligare en person med vid intervjutillfället som kan hjälpa till att 

observera och ta anteckningar kring det som uppkommer i samtalet (Tursunovic, 2002). I vår 

studie var det främst en av oss som ledde diskussionen medan den andra antecknade. Dock 

hjälptes vi båda åt att föra diskussionen på rätt spår vid de tillfällen detta var nödvändigt. 

Det är viktigt att medlemmarna i gruppen som deltar i fokusgruppintervjun känner sig 

bekväma och trygga i varandras sällskap så deltagarna kan vara öppna med sina åsikter i 

diskussionen. Om detta inte är fallet finns risk för att diskussionen blir förutsägbar eller att 

ingen diskussion uppstår. I vissa fall kan det, beroende på ämnet som ska diskuteras, vara 

till fördel att personerna inte känner varandra för att minska risken för att någon inte känner 

sig trygg i att säga vad hen tycker (Tursunovic, 2002). I vårt fall var vi däremot intresserade 

av att se hur medlemmar i en redan existerande grupp diskuterade ett ämne och eftersom vi 

var medvetna om risken att gruppmedlemmarna inte hade vågat uttrycka en specifik åsikt 

använde vi oss även av en tredje datainsamlingsmetod – öppna brev.    

Öppna brev 

Ett sätt att samla in data som skulle kunna beskrivas som en blandning mellan en öppen 

intervju och en enkät är öppna brev. Detta är en metod som använts av bland annat Berg 

(1999) då syftet varit att utvärdera skolors kultur. Han kallar detta för brevmetoden, en 

metod som gärna får kompletteras av intervjuer – i vårt fall har vi gjort detta och då valt att 

använda fokusgruppintervjuer. Att använda sig av brevmetoden innebär att informanterna 

får skriva ett anonymt eller signerat brev (Berg, 1999). Vi har valt att be deltagarna signera 

sitt brev, eftersom vi ville ha möjliget att ställa eventuella följdfrågor eller be om ett 

förtydligande i de fall det behövdes. Brevet gav informanterna möjligheten att ta upp 

känsliga ämnen och tillägga sådant som inte framkom vid fokusgruppintervjuerna. Se 

information till respondenterna i bilaga 1. 

Berg (1999) beskriver det som en nackdel med brevmetoden att man inte kan ställa 

följdfrågor på samma sätt som vid en intervju. För att kunna nyttja metoden på ett bra sätt 

krävs att brevskrivaren är engagerad och motiverad när hen ska skriva sitt brev. Relativt 

utförliga brev krävs för att de ska gå att nyttja, är personalen omotiverad blir breven 

förmodligen inte så användbara. För att undvika detta krävs att personalen innan 

brevskrivningen fått en bra och tydlig information om syftet med undersökningen, detta gav 

vi dem både skriftligt och muntligt innan vi bad dem skriva breven. 

Procedur 

Vi valde att börja vår datainsamling med att genomföra observationer. Dels för att vi ville ha 

en grundläggande förståelse för hur arbetet ser ut inom arbetsgruppen men även för att vi 

ville etablera en kontakt med informanterna, vilket vi trodde skulle kunna ge oss mer 

utförliga och öppna svar vid senare moment i datainsamlingsprocessen. Totalt genomfördes 

observationer under tre olika tillfällen. Vi har varit med och observerat personalen i deras 

dagliga arbete under ungefär sex timmar i varje arbetsgrupp. Vi har under dessa tillfällen 

även observerat under två planeringsmöten som pågick i en timme, med två av 
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arbetsgrupperna. Vi observerade också en grupp under ett möte där en representant från 

arbetsgruppen samverkade med representanter från andra arbetsgrupper, chefen för 

förskoleverksamheten och en pedagogisk rådgivare, detta möte pågick under ungefär en 

timme.  

Vi genomförde även en fokusgruppintervju med varje arbetsgrupp, totalt tre intervjuer. 

Intervjun pågick ungefär 30 minuter på respondenternas arbetsplats i ett rum där vi kunde 

prata ostört. Intervjuerna kunde spelas in eftersom alla respondenter medgav till detta och 

därefter transkriberades samtliga fokusgruppintervjuer.  

Därefter bad vi personalen att individuellt skriva ett öppet brev till oss, vi förklarade 

syftet med detta i slutet av fokusgruppintervjuerna och vi lämnade skriftlig information om 

hur vi hanterar uppgifterna i brevet samt övriga uppgifter vi samlat in (se bilaga 1). Att vi 

bad dem skriva brevet sist beror på att vi trodde att de då skulle känna sig tryggare med att 

skriva detta och kunna göra det något utförligare i och med att de under 

observationstillfället och fokusgruppintervjun skapat en form av relation till oss. Av breven 

fick vi in fem av nio brev, dels på grund av sjukdom och i en av arbetsgrupperna lämnade 

ingen in något brev. De brev vi fick in av personalen var av varierande längd, men inget av 

dem var längre än några meningar. När vi hade fått in all data påbörjades analysen och 

utifrån detta formulerades en presentation av resultatet. 

Etiskt ställningstagande 

I vår studie utgick vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka utgår från fyra 

huvudkrav: 

 

 Informationskravet – innebär att vi som forskare är skyldiga att delge 
uppgiftslämnare och deltagare i studien information som möjligen skulle påverka 
deras villighet att delta. 

 Samtyckeskravet – Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares samtycke ska 
inhämtas av forskaren. 

 Konfidentialitetskravet – uppgifter som framkommer i samband med studien ska ges 
största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. Enskilda människor ska inte kunna identifieras av utomstående. (Detta 
gäller förstås både direkt deltagande uppgiftslämnare i studien och uppgifter som rör 
andra enskilda individer.) 

 Nyttjandekravet – uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2014). 

 

Informanterna informerades muntligt innan studiens början om att deltagandet var frivilligt 

och att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. Då vi i vår studie befann oss i en kontext 

där vi indirekt fick ta del av uppgifter som rör dels personal inom förskolans verksamhet, 

men även barn, föräldrar eller andra som ej tillhör studiens analysenhet lade vi stor vikt vid 

att ta hänsyn till konfidentialitetskravet även gällande dessa uppgifter. Vi kommer inte att 

publicera uppgifter som vi bedömer vara etiskt känsliga eller irrelevanta för studiens syfte, 

vi kommer inte heller att publicera namn på informanterna eller deras arbetsplats. 
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan förklaras genom synonymer som pålitlighet, stabilitet, kontinuerligt och 

förutsägbarhet. Reliabiliteten står för att vi kan lita på resultatet. Ett sätt att testa om ett 

resultat är reliabelt är att genomföra samma undersökning med liknande mätinstrument 

flera gånger.  Stämmer resultatet överens med tidigare resultat kan man i det fallet säga att 

undersökningens resultat blev reliabelt (Kerlinger & Lee, 2000). Vårt resultat visade sig ha 

flera likheter med tidigare forskning från liknande studier som genomförts, vilket ger en 

indikation om att det finns en stark reliabilitet. Även det faktum att vi gjort samma mätning 

på tre olika arbetsgrupper, vilka gett liknande resultat antyder just detta. Vidare har vi 

dokumenterat vårt tillvägagångssätt, vilket innebär att studien kan upprepas av en annan 

forskare, detta menar Yin (2007) är ett sätt att säkerställa att reliabiliteten inte ifrågasätts. 

     Reliabiliteten mäter alltså hur trovärdigt eller precist ett resultat är men det behöver inte 

betyda att vi har mätt det som var tänkt att mätas. Validiteten hjälper oss att ställa frågan om 

vi verkligen mäter det som vi tänkt mäta. Det kan handla om en undersökning där forskaren 

får fram ett reliabelt resultat som är stabilt men där fel sak har mätts (Kerlinger & Lee, 2000).  

En aspekt av fallstudier som brukar kritiseras gällande extern validitet är att det inte går 

att generalisera utifrån endast ett fall (Yin, 2007). Vårt syfte med studien har inte varit att 

generaliserbart resultat, men vi har ändå använt oss av flera arbetsgrupper och två olika 

förskolor, och trots detta fått liknande resultat från de olika arbetsgrupperna. Detta ger en 

indikation om att resultatet är överförbart till en annan förskola och den externa validiteten 

kan anses vara starkare än om vi endast studerat en arbetsgrupp. 

Begreppsvaliditet kallas det för när en forskare får fram en positiv korrelation mellan två 

mått genom att titta på vilka begrepp och fenomen som ligger bakom denna korrelation 

(Kerlinger & Lee, 2000).  Genom att använda sig av triangulering, vilket vi gjort i vår studie, 

kan man stärka begreppsvaliditeten. Detta eftersom det finns tre olika datakällor som i 

grund och botten innebär flerfaldiga mått på samma företeelse.  

En analys av fallstudien som design visade att de studier som använt sig av multipla 

datainsamlingskällor var kvalitativt bättre än de som enbart använt sig av en 

datainsamlingskälla (Yin, 2007). Detta är något vi gjort, vilket stärker validiteten och 

reliabiliteten på vår studie.  

Metoddiskussion 

Eftersom vår studie inspireras av en hermeneutisk ansats så påverkar vår förförståelse för 

ämnet datainsamlingen. Vi kan ifrågasätta att det skulle finnas en helt objektiv sanning. 

Människor tolkar hela tiden sin omvärld och så även när vi genomför en studie. Man kan 

inte bortse från forskarens påverkan på resultatet och detta är något man som forskare måste 

vara medveten om (Alvesson & Sköldberg, 2012). Vi har under vår datainsamlingsprocess 

fått många frågor från personalen om vad vårt syfte med studien är och vilka 

forskningsfrågor vi haft. Naturligtvis har vi svarat övergripande vad vår studie går ut på 

men undvikit att gå in i detalj på vilka faktorer vi tittar särskilt på för att vi inte ville påverka 

personalens handlingar och utsagor i vår datainsamling. Detta kan annars vara en risk när 

man samlar in data (Kerlinger & Lee, 2000).  

Det största problemet med observationer, som vi använt oss av, är observatören själv, 

denne kan vara både en styrka och en svaghet eftersom hen måste dra slutsatser från det 
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observerade beteendet. En observatör kan lägga samman beteendet med studiens 

föreställningar och dra slutsatser utifrån dessa. Att lägga ett för stort ansvar gällande 

tolkningen av observationerna på observatören kan hämma validiteten i undersökningen 

(Kerlinger och Lee, 2000). Vi försökte vid våra observationer att inte lägga någon värdering i 

vad som sades utan antecknade vad vi såg och hörde, utan tolkningar.  

Yin (2007) menar att det finns en risk att forskaren bortser från motsägande information 

och söker efter sådant som kan underbygga eller bekräfta förutfattade meningar. Vi tror att 

det faktum att vi gav oss in i datainsamlingen relativt förutsättningslöst, utan att ha 

formulerat några hypoteser var till vår fördel. Detta innebar att vi inte endast sökte efter 

sådana data som kunde ha bekräftat vår hypotes, trots att vi hade en viss förståelse för ämnet 

innan vi började med datainsamlingen. Det vi främst fick ut av observationerna var en 

bekräftelse på att det beteende pedagogerna vid fokusgruppintervjutillfället sade sig ha även 

stämde med den bild vi fick vid observationstillfällena. Det gav oss även möjlighet till 

kortare och mer informella samtal med pedagogerna. 

Vi valde ut vår grupp utifrån ett teoretiskt motiverat urval, vilket visade sig vara positivt 

då det material vi samlade in var relevant för studiens syfte. Hade vi valt ett slumpmässigt 

urval så hade risken varit stor att personerna i gruppen inte hade haft den kunskap och 

erfarenhet som hade krävts för en meningsfull diskussion (Tursunovic, 2002). Vi hade redan 

innan begränsat oss till att genomföra vår studie inom förskolor där vi visste att vi kunde få 

tillgång till arbetsgrupper där ett nära samarbete finns.   

Vissa forskare argumenterar för att använda fokusgrupper där deltagarna inte känner 

varandra sedan innan (Tursunovic, 2002). Men Bryman (2011) tar upp ett exempel där man 

använt sig av redan etablerade grupper för att se hur de diskuterade med varandra, detta 

kan också innebära att diskussionen får ett bättre flyt. Vi ville titta på hur samspelet i just 

dessa grupper fungerade och då ämnet rörde just arbetet och lärandet i den egna gruppen 

var det relevant att genomföra fokusgruppintervjuerna med redan befintliga grupper. 

Fokusgruppintervjuerna tog kortare tid att genomföra än vad vi räknat med. Detta kan bero 

på att vi som forskare inte ville styra inriktningen på samtalet för mycket, vi undvek därför 

att ställa allt för specifika följdfrågor eller ledande frågor. När informanterna inte hade mer 

att tillägga ville vi inte tvinga fram någonting då det var deras uppfattning av ämnet som 

intresserade oss. 

Vi tror att bortfallet gällande de öppna breven beror på flera orsaker. Först och främst 

hade personalen redan diskuterat ämnet relativt uttömmande vid 

fokusgruppintervjutillfället. Personalen hade inte heller någon möjlighet att skriva brevet på 

arbetstid, vilket vi tror innebar att de fick svårt att finna tid till detta, då vi endast kunde ge 

dem 1-2 veckor på sig att skriva brevet. Den arbetsgrupp ur vilken vi inte fick in något brev 

var även den arbetsgrupp vi haft minst kontakt med, vilket vi tror kan ha påverkat bortfallet. 

Då vi redan innan vi påbörjade datainsamlingen haft kontakt med de två övriga 

arbetsgrupperna tror vi att det påverkade deras engagemang vid brevskrivningen. Dock ser 

vi inte någon risk med att vårt empiriska underlag är för litet, dels på grund av vår 

triangulering, dels på grund av att det underlag pedagogerna försedde oss med var väldigt 

konkret och relevant. Vi hade inga problem med att uppfylla studiens syfte utifrån det 

material vi erhöll. 
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Analysmetod 

I analyser av fallstudier är forskarens eget vetenskapliga tänkande en viktig faktor. Vår 

analysstrategi skulle kunna sägas gå ut på det Yin (2007) kallar för en fallbeskrivning, detta 

för att vår studie främst syftar till att skapa förståelse för ett fenomen, inte att förklara detta. 

Oavsett vilken strategi eller teknik man väljer för sin dataanalys är det viktigt att säkerställa 

att den håller en viss kvalitet. Yin tar upp viktiga aspekter av analysen: Att ta hänsyn till 

samtliga data och belägg, ta fasta på alla möjliga alternativa tolkningar som kan finnas, rikta 

in analysen mot den viktigaste aspekten av studien samt att använda sig av sina egna 

tidigare kunskaper angående ämnet för studien. Dessa aspekter har vi tagit hänsyn till vid 

vår analys. 

Vi har inspirerats av analysprocessen som ofta används inom den grundade teorin som 

kallas för kodning. Detta innebär att man delar in datan i olika kategorier, vilka 

representerar olika egenskaper, dessa kan utvecklas under processens gång (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). De initiala kategorierna bestämde vi oss för efter en första granskning av 

materialet. Detta innefattade såväl det transkriberade materialet som fältanteckningar från 

observationerna och de öppna brev vi samlat in.  

De kategorier vi valde påverkades till viss del av litteraturgenomgången och de likheter vi 

kunde se mellan vår data och tidigare forskning, i enighet med hermeneutiken påverkade 

alltså vår förförståelse tolkningen. Våra kategorier var: dialog, reflektion, tid, gemensam 

handlingsberedskap, delaktighet, rutiner, flexibilitet, problem och meningsskiljaktigheter, 

barngruppen, vad lärande i arbetsgruppen är, samspel, vilja och intresse, yrkesrollen, mål 

och läroplanen, projektgruppen och fysisk kontext. Därefter gjorde vi en viss 

omstrukturering av kategorierna beroende på vad vi fick fram utifrån materialet, några av 

kategorierna fördes samman.  

Hela denna process innebär att vi som författare tolkar den insamlade datan och här blir 

även vår koppling till hermeneutiken tydlig. Vi har använt oss av tidigare kunskaper för att 

förstå materialet, samtidigt som vi försökte att förhålla oss relativt objektiva till materialet. 

Den data som inte ansågs vara relevant utifrån vårt syfte sållades kontinuerligt bort i 

processen. Genom denna analys kunde vi skapa oss en helhetsbild utifrån de olika delarna 

av materialet. 
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Resultat 

Vi kommer här att presentera sammanställda och analyserade resultatet utifrån de kategorier 

som slutligen skapades från vår datainsamling. Informanterna har fått figurerade namn för 

att garantera deras anonymitet. Samma informant förekommer i texten under olika namn då 

vi inte ville att det skulle gå att identifiera vem som skrivit vilket brev i förhållande till 

fokusgruppintervjuerna. Detta för att garantera anonymiteten även informanterna emellan.   

Lärande inom arbetsgruppen – personalens perspektiv 

Pedagogerna menar att de ständigt lär sig nya saker under det dagliga arbetet. Karin: ”Och 

jag menar, vi har ju med oss olika saker att bidra med, så att jag menar, det går ju inte en dag utan att 

jag lär mig någonting av er och av barnen. Det gäller ju bara att man märker att man gör det.” 

(Fokusgruppintervju 1). 

Pedagogerna anser att de lär sig bäst tillsammans och av varandra, genom att utbyta 

erfarenheter och se varandra i handling i det dagliga arbetet. Pedagogerna tar gärna efter 

varandras handlingar, men utrymme för att göra på sitt eget sätt finns också. Diskussioner är 

en viktig del av det dagliga arbetet som leder till lärande. Att till exempel gå tillsammans på 

studiedagar tycker personalen är positivt, även möjligheten att diskutera dagen med sina 

kollegor är givande då personalen menar att de kan tolka samma sak på olika sätt och genom 

att utbyta tankar kan de ”få gobitarna av varandra.” Marie (Fokusgruppintervju 1,2 och 3). 

Sofia: ”Våra kunskaper – vårt lärande – får vi i det dagliga arbetet med barnen, kurser, 

studiedagar, m.m.” (Brev 5). 

Kerstin: ”Sedan tycker jag också att man lär sig... eller jag kan prata utifrån mig själv, hur jag lär 

mig, för jag tar ju efter av er, alltså det som ni gör som jag tycker är bra. Jag behöver inte uppfinna 

hjulet två gånger utan då kan man kopiera det, kanske ta något från dig och något från dig och sedan 

kanske det är något som ni kanske gör som jag inte alls tycker är bra så gör jag som jag vill.” 

(Fokusgruppintervju 3). 

Personalen menar att de härmar varandras handlingar när de tycker att de andra i 

arbetsgruppen gör något bra och detta genererar lärande. Att ha samma tolkning och 

definition av ord, begrepp och betydelser, till exempel när dokument tas fram, är viktigt. 

Man strävar efter en gemensam förståelse, gemensam tolkning och ett liknande tänk i 

arbetsgruppen. Ibland uppstår meningsskiljaktigheter om personalen har olika tolkningar av 

ett ords innebörd. Det måste finnas flexibilitet i arbetet men med läroplanen som 

grundstomme. Eva: ”Men då för att hålla den levande så måste vi ständigt diskutera den 

[läroplanen] och det är det jag menar med lärandet.” (Fokusgruppintervju 1). Personalen nämner 

sådant som att ge barnen samma svar och ha ett liknande sätt att hantera olika situationer 

inom arbetsgruppen som viktiga. Här visar personalen på att en samsyn och gemensam 

handlingsförmåga är viktigt.  

Problem och avvikande händelser ger möjligheter till lärande 

Framförallt två grupper poängterar att lärande sker när det uppstår problem, 

meningsskiljaktigheter eller när det händer något avvikande eller oväntat, dels hos 

personalen dels inom barngruppen. Detta kräver att personalen diskuterar problemet och 
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reflekterar kring det för att komma fram till hur det ska hanteras. Vi frågar personalen om 

när lärande kan uppstå: 

Karin: ”Det kanske är mest när det gnisslar till.”  

Ulrica: ”Ja!” 

(Skratt) 

Eva: ”Något negativt menar du då eller?” 

Karin: ”Ja.” 

Eva: ”När det händer någonting.” 

[…] 

Eva: ”Eller händer ska jag väl inte säga, men det är då det liksom blir, och lyfts upp. Diskussionerna 

blir så vi inte går där på vår kammare och tror att det är så bra utan jag tror man ska ha de här 

diskussionerna... men sedan tror jag det är så här och som det är när man har delade meningar om 

barnen. Ibland kan ju vi ha de hära... men då får man gå hem och fundera, jo men gud, Karin och 

Ulrika, det var ju rätt, det där var, ja, att man inte får vara liksom sämre än att man får tänka om.”  

(Fokusgruppintervju 1). 

När det gäller till exempel barn som behöver extra stöd, där problem kan uppstå i olika 

situationer har vi sett att personalen diskuterar och reflekterar kring detta tillsammans. Vi 

har under våra observationer sett att när svåra situationer uppstår så tvingas personalen till 

mer omfattande diskussioner om hur man kan hantera liknande händelser (Observationer, 1 

& 2). En arbetsgrupp betonar snarare att lärande sker när man prövar något som visar sig 

inte fungera som man hade tänkt sig. Lärande sker främst genom att utbyta olika 

erfarenheter inom gruppen. Men även denna grupp menade att problem som uppstår kan 

vara en källa till lärande, Elsa: ”...men även när det uppstår saker. Det kan ju både vara ett problem 

och någonting som är jättebra.” (Fokusgruppintervju 3). 

Att personalen själva fått utveckla den pedagogiska miljön på arbetsplatsen har varit ett 

lärande för dem själva. Detta har gjorts genom att personalen prövat en lösning, reflekterat 

över hur den fungerade och vid behov gjort om och prövat något annat om det visat sig att 

den tidigare lösningen inte fungerade (Fokusgruppintervju 2). 

Faktorer för lärande 

Vi har kunnat se att det finns några faktorer som av personalen anses vara extra viktiga för 

att lärande ska uppstå, dessa har vi lyft under följande rubriker: 

Mer tid för gemensam dialog och reflektion önskas 

Personalen reflekterar kontinuerligt över sitt arbete, både spontant vid snabba möten i det 

dagliga arbetet och vid mer formellt strukturerade planeringsmöten. De följer upp de 

aktiviteter som genomförts med barnen och ifrågasätter vad som fungerade och vad som inte 

fungerade. Alla är överens om att tid för gemensam reflektion är en viktig komponent för att 

generera lärande inom gruppen och utveckla verksamheten. Vid observationsstudierna har 

vi sett att personalen i alla arbetslag i olika grad pratar med varandra i det dagliga arbetet, 

de kan komma till varandra för att snabbt få svar på en fundering kring ett uppkommet 

problem till exempel. Pedagogerna menar att de har sin egen tolkning på händelser och att 

det är givande att få någon annans syn på saken, ett lärande kan då uppstå hos individen. 

Pedagogerna i arbetsgrupperna har gemensam planeringstid en och en halv timme per vecka 
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och arbetsplatsträff med hela personalen på förskolan genomförs en gång i månaden och 

pågår i två timmar. Utöver detta har personalen individuell planeringstid, detta ger dock 

inte någon möjlighet till att föra dialog med kollegorna. Personalen menar att de får ut mer 

av den gemensamma reflektionstiden (Observationer, 1,2 & 3, Fokusgruppintervjuer 1,2 & 3). 

Eva: ”Det är ju också att få den här tiden att prata för att jag vet flera arbetslag... där får man 

sedan sitta tillsammans på barnfri tid som man kan säga då. Då kan ja, Ulrika och jag få sitta 

tillsammans och ha samma tid, barnfria tid, samtidigt. Vad ger det mig att sitta på kammaren, jo jag 

tar ut bilder, jag tittar på bilder, jag skriver samtal och försöker praktiskt tänka ut och lite planering 

och sådant. Men då sitter jag ensam, det ger ju ingenting.” (Fokusgruppintervju 1). 

En av grupperna pratar om vikten av att kunna bolla olika problem med varandra. De 

arbetar ofta tillsammans i samma fysiska kontext, vilket underlättar när de senare diskuterar 

och reflekterar kring olika händelser. De pratar bland annat om när de har samlingar med 

barnen. 

Ylva: ”Men nästan allt sådant gör vi tillsammans...” 

Elsa: ”Ja.”  

Ylva: ”...det är ju inte så att man sitter själv och funderar på hur... så ofta.” 

Elsa: ”Nej...” 

Ylva: ”...att ’oj vad bra det här blev’ utan det delar man ju med oss av till varandra.” 

(Fokusgruppintervju 3). 

Att inte vara ensam med barnen vid aktiviteter anser den här gruppen är positivt då 

detaljer så som barnens blickar kan uppmärksammas i större utsträckning än om man är 

ensam. Detta leder till att arbetsgruppen får gemensamma erfarenheter. Samtliga grupper är 

överens om att en viktig förutsättning för att kunna lära inom gruppen är att det finns tid för 

dialog och reflektion (Fokusgruppintervju 3). Sofia: ”Tyvärr skulle mer tid för reflektion finnas, 

men man får göra det bästa av de stunder som finns.”(Brev 5). 

Barngruppen och hur den fungerar påverkar personalens behov av att samtala och 

reflektera över eventuella problem. En mindre välfungerande barngrupp där problem 

uppstår kräver mer diskussions- och reflektionstid från personalens sida. Barngruppen 

påverkar även personalens möjligheter att samtala med varandra. Då hela barngruppen är 

samlad kan även personalen vara samlad och delta gemensamt i samma aktivitet, vilket gör 

det möjligt för dem att se varandra i handling och samtala med varandra samtidigt. Är 

barngruppen utspridd är personalen det också vilket inte ger samma möjligheter till 

samspel. Att barngruppen är självständig, till exempel när barnen blir äldre och klarar sig 

bättre själva, ges större möjligheter för personalen att prata spontant med varandra under 

arbetsdagen även om de inte har en planerad gemensam reflektionstid – som till exempel 

planeringstiden (Folusgruppintervju 1,2 &3, Observation 1,2 & 3).  

Personalen i en av grupperna önskar att de hade haft mer tid att reflektera över sitt 

uppdrag som pedagog och barnens lärande. Men den tiden som skulle ha gått till detta går 

ofta istället åt till att diskutera andra händelser och problem. De värdesätter sin 

gemensamma reflektionstid men menar att det ofta dyker upp oförutsedda händelser som 

tar mycket tid. (Fokusgruppintervju 1). 
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Egen vilja att lära 

Många av pedagogerna har tagit upp vikten av viljan att lära som en viktig faktor till att 

lärande ska uppstå.  

Anna: ”Men jag tänker att det handlar också om hur jag är som person, vill jag lära mig nya saker 

eller tror jag att jag har varit chef i 10 år och vet nästan allt och behöver inte lära mig någonting.” 

(Brev 2). 

Här tar personalen upp det egna intresset och viljan att lära sig något nytt som en viktig 

förutsättning för lärande. Ett intresse menar de kan väckas av olika saker, man kan få 

inspiration av till exempel en bok, en föreläsning, utbildningsdagar eller något man hör i 

personalrummet. De menar även att det handlar om professionalitet att framstå som kunnig i 

sin yrkesroll. Man vill ha ”koll på läget”, det ger kvalitet i arbetet (Fokusgruppintervju 1, 2 & 

3). Ylva: ”Men återigen så krävs det ju att man själv är intresserad, det är ju en förutsättning...” 

(Fokusgruppintervju 3). Detta individuella lärande kan även utmynna i en delad kunskap 

vilket är viktigt för att pedagogerna ska kunna skapa en gemensam grundsyn vilket vi 

kommer in på här nedan. 

Flexibilitet inom ramarna för en gemensam grundsyn på arbetet 

Arbetsgrupperna strävar efter att de ska ha samma svar när barnen frågar dem någonting. 

Barnen prövar sig gärna fram och frågar olika pedagoger om samma sak för att få det svar de 

helst vill ha, barnen kan också tolka svaren som de vill och därför är det viktigt att 

personalen hanterar dessa situationer likartat. Detta bland annat för att barnen inte ska 

”spela ut dem” mot varandra, uttryckte en pedagog det (Fokusgruppintervju 1,2 & 3). Elsa: 

”...alltså de kan gärna gå och fråga alla tre, men de får samma svar.” 

Att ha ett likartat arbetssätt, en gemensam idé om hur man hanterar olika situationer och 

ett gemensamt mål lyfts som viktigt av personalen. Det är önskvärt att ha en gemensam 

grundstomme i gruppen. Det är viktigt att arbetet inte är allt för föränderligt även om till 

exempel en vikarie skulle ersätta någon i gruppen en dag. Ett exempel på en situation där 

det är viktigt att hantera situationer på liknande sätt inom personalgruppen är när barnen 

inte vill plocka undan sina skor. Om en pedagog har sagt åt ett barn att hen måste plocka 

undan sina skor själv och en annan pedagog ändå hjälper barnet att ställa undan skorna kan 

detta bli ett problem i det dagliga arbetet (Fokusgruppintervju 1).  

Alla arbetsgrupper menar att det är viktigt att vara överens om de övergripande 

värderingarna och rutinerna. Däremot tycker de inte att man måste tycka lika om alla 

detaljer, vissa situationer kräver flexibilitet. Att gruppen har fått skapa sina egna rutiner och 

ta fram ett eget arbetssätt har hjälpt dem att bli samspelta. Att inte detaljstyra rutiner utan ha 

ett flexibelt arbetssätt är positivt för gruppen (Fokusgruppintervju 1,2 & 3). Gun: ”Blir det för 

mycket rutiner, då mår man dåligt.”(Fokusgruppintervju 2). 

Elsa: ”Näe, det tror jag att man måste vara i det här jobbet, flexibel, alltså man... alltså man ställs 

ju inför många olika beslut som man ska fatta snabbt.” 

Ylva: ”Mmm.” 

Kerstin: ”Och så tänker jag som du sa att det inte finns något rätt eller fel, man testar en sak ena 

dagen, nämen det här funkade inte, då gör man på ett annat sätt nästa gång, och då är det ju också att 

man är väldigt flexibel.” 
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Elsa: ”Och att man får liksom misslyckas. Alltså det behöver inte bli så himla bra jämt. Då har man ju 

verkligen lärt sig någonting. Det där var ju inget bra.” (Fokusgruppintervju 3). 

Detta leder in oss på ytterligare en aspekt som togs upp som viktig, nämligen trygghet i 

arbetsgruppen. 

Trygghet – en förutsättning för att våga pröva nya idéer 

Trygghet i arbetsgruppen innebär att inte vara rädd för att göra misstag. Att våga pröva på 

nya saker och att uttrycka sina åsikter är viktigt för lärandet och gruppens utveckling. Detta 

kräver att gruppen tillåter nya idéer och att gruppmedlemmarna stöttar sin kollega 

(Fokusgruppintervju 1,2 & 3). 

Britta: ”Och sedan, jag tycker inte att man måste vara överens, men det som jag tycker var bra här, 

att man fick prova.” 

Gun och Marie: ”Ja.” 

Britta: ”Man kan vända tillbaka om det...” 

Gun: ”Ja, just det.” 

Britta: ”...funkar inte. Men alla får chans att prova, det tyckte jag var bra.” 

Gun: ”Ja” 

Marie: ”Mm.” 

Britta: ”För man kände sig trygg här, det kändes att man kan prova på liksom.” 

(Fokusgruppintervju 2). 

Om det finns en trygghet i arbetsgruppen kan detta också innebära att pedagogerna vågar 

visa att de inte är fullärda. Förhållandet kan också vara det motsatta – att man vågar 

ifrågasätta sina kollegors handlande om det finns en trygghet i gruppen. 

Astrid: ”För att lära sig, tror jag att det behövs en vilja och modet att visa att jag inte kan allt 

ännu.” (Brev 1). 

Birgitta: ”Jag personligen har blivit mycket starkare bara det senaste året. Jag har lärt mig att 

ifrågasätta saker och ting när jag tycker något är tokigt och att inte bara vara tyst och hålla med. Det 

bästa är att lyssna och ta till sig kritik men även kunna ge kritik. På så vis lär man sig mycket.” (Brev 

3). 

Tillit och ömsesidig respekt är också viktiga komponenter som kan bidra till tryggheten i 

gruppen. 

Christina: ”Respekt för varandra och varandras åsikter är jätteviktigt för arbetsklimatet och att man 

är öppen med en positiv inställning till varandra.”(Brev 4). 

Sofia: ”I vårt arbetslag litar vi på varandra. Vi utför vårt uppdrag i positiv anda. Ingen av oss smiter 

undan.” (Brev 5). 

Trygghet i arbetsgruppen förutsätter i sin tur att alla i gruppen känner sig delaktiga och att 

det finns ett samspel mellan pedagogerna. 

Delaktighet och samspel – en självklarhet? 

Alla grupper uttrycker att de som arbetat längst tid och har arbetslivserfarenheter kan dela 

med sig av detta men att de även kan lära av dem som är relativt nyutexaminerade då dessa 

har färska kunskaper och andra perspektiv. Att ha olika kunskaper beskriver personalen 

som berikande, de menar att de kompletterar varandra och lär av varandras olika 

erfarenheter (Observationer 1,2 & 3, Fokusgruppintervjuer 1,2 och 3). Samtidigt lyfter en 
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pedagog fram det faktum att personalen har olika utbildning och syn på yrkesrollen kan leda 

till diskussioner. Att ha samma utbildningsbakgrund kan bidra till att förstå varandra bättre.  

Astrid: ”Vi har haft en hel del diskussioner som jag tror beror på olika utbildning och syn på 

yrkesrollen, kunskapssyn och barnsyn. Min kollega som är förskolelärare och jag har ofta samma 

grundtanke och syfte med aktiviteter osv.” (Brev 1). ¨ 

     En grupp diskuterar detta under fokusgruppintervjun och menar att de ser det som en 

fördel att alla i gruppen har samma utbildning – förskollärare. De tror att detta bidrar till 

gruppens lärande. 

Ylva: ”Det är ganska ovanligt tror jag att man är tre förskolelärare.” 

[…] 

Ylva: ”Det tror jag också bidrar till, ehm… till att vi kan lära oss utav varandra.” 

En av pedagogerna menar att hon trots att hon varit på arbetsplatsen länge tycker att det 

är viktigt att ta till sig av kollegornas perspektiv och bestämma ett nytt arbetssätt utifrån den 

nuvarande sammansättningen av gruppen. 

Gun: ”...om någon ställer en fråga 'hur brukar ni göra?' då tänker inte jag svara, vi brukar göra så 

här...” 

(Skratt) 

Marie: ”Nej.”  

Gun: ”...utan då säger jag 'ja, vi gjorde så här, men nu får vi ju bestämma hur vi ska göra när det är 

vi.” (Fokusgruppintervju 2). 

Alla grupper strävar efter att hålla sina kollegor informerade om vad som hänt då någon 

av dem varit frånvarande. Detta gäller sådant som sker i det dagliga arbetet, på 

projektgruppsmöten, utbildningsdagar eller andra sammankomster. Personalen menar att 

detta är viktigt även för att de ska kunna ge samma svar i mötet med föräldrar. Kerstin:  

”...det ska inte spela någon roll vem föräldern pratar med, det gör ju alltså oss mer trovärdiga...” 

(Fokusgruppintervjuer 1, 2 och 3). Sofia: ”Vi delger varandra så mycket vi kan och hinner.” (Brev 

5). 

Pedagogerna började i en arbetsgrupp att använda sig av pedagogisk dokumentation, 

dels för sin egen skull som minnesanteckningar dels som ett sätt att hålla varandra 

underrättade och delge sitt perspektiv på en viss situation, vilket fungerade bra, men sedan 

rann ut i sanden då det inte fanns tid till detta. 

Karin: ”Att hinna krafsa ned lite… lite stödord i en liten… några ord i en trespaltare så att man ska 

kunna återge så det inte blir att jag blir bärare på viktig information.” (Fokusgruppintervju 1). 

Alla arbetsgrupper menar att det är viktigt att inte skylla på barnen när det uppstår 

problem utan att istället fokusera på vad de som pedagoger kan göra. En av grupperna 

menar dock att det är lätt hänt att skylla på barnen när arbetssituationen blir stressig. 

Pedagogerna i alla grupper menar att hur de förhåller sig mot varandra och agerar i 

situationer påverkar barnen på olika sätt (Fokusgruppintervju 1,2 & 3, Observation 1, 2 & 3). 

Elsa: ”Det är klart att de märker om man är överens och samspelta.” (Fokusgruppintervju 3). 

En bra sammanhållning i gruppen lyfts fram som en viktig förutsättning för lärande. En 

del pedagoger efterlyser teambildande aktiviteter redan innan terminsstart för att hinna få en 

samspelt grupp innan arbetet med barnen kommer igång. Detta för att lära känna varandra 

och få en uppfattning om varandras värderingar (Fokusgruppintervjuer 1,2 och 3). 
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En del av pedagogerna har arbetat tidigare på samma förskola men inom en annan 

arbetsgrupp. De menar att det har varit en bra erfarenhet att få vara i en annan grupp, 

samtidigt vill de inte att grupperna ska förändras för ofta. Det tar tid att få en samspelt 

grupp.  

Ulrika: ”Det är först nu tycker jag som man kan förstå varandra utan ord.”  

Eva och Karin: ”Mm.”  

Ulrika: ”Förstår du, jag kan bara titta på dig, du tittar på mig, du vet exakt vad som gäller under 

någon situation, vi behöver inte ens prata. Samma sak mellan dig och mig, förut det var inte så, jag 

var ju ny.” (Fokusgruppintervju 1). 

I en av grupperna har endast två av pedagogerna en fast anställning, den tredje 

pedagogen har gått på ett vikariat som förlängs efter hand, sedan hösten 2013. Detta menar 

gruppen innebär ett problem, bland annat eftersom pedagogen som är vikarie inte får gå på 

alla studiedagar och samtal och inte är delaktig på samma sätt som sina kollegor. 

Eva: ”Du är inte bara, du behövs.” 

Ulrika: ”Ja, jag behövs, men jag är inte med på allt annat...” 

Eva: ”Nej.”  

Ulrika: ”...som är jätteviktigt för att komma in i det här tänket...” (Fokusgruppintervju 1). 

Vi kunde även se att denna pedagog inte var lika aktiv som sina kollegor i gruppens 

diskussion vid fokusgruppintervjutillfället, vi kan dock inte dra några slutsatser om 

huruvida detta även förekommer i andra diskussioner i det dagliga arbetet. 

Faktumet att en pedagog inte är delaktig på samma vis i alla sammanhang innebär att tid 

tas från den gemensamma planeringstiden för att återge sådant som sagts på andra möten, 

studiedagar och liknande. De andra pedagogerna i arbetsgruppen anser att det borde vara 

självklart att Ulrika får ta del av samma information som de övriga i gruppen 

(Fousgruppintervju 1). 

Delaktighet och samspel har lyfts som viktiga komponenter till lärande inom 

arbetsgruppen och det är även detta som har varit vägledande för ett projekt som förskolor i 

området har arbetat med.   

Lärande mellan arbetsgrupper – samarbetsprojekt ska främja den 

pedagogiska reflektionen 

I samtliga arbetsgrupper har man sedan hösten 2013 arbetat med ett projekt där det 

övergripande temat utgår från delaktighet och gemenskap. På varje enskild avdelning 

arbetar man sedan med ett eget projekt, här ska barnen vara de drivande i projektet. 

Projektet är tänkt att vara en källa för reflektion och inspiration till personalen. Här ges de 

möjlighet att ta upp såväl vardagliga händelser som svårigheter man kan ställas inför som 

pedagog. Var tredje vecka träffas projektgruppen på förskolan med en representant per 

avdelning, fyra stycken. Ibland deltar också en pedagogista och förskolechefen på mötena. 

En pedagogista fungerar som en pedagogisk rådgivare och ska bidra till den pedagogiska 

reflektionen och utvecklingen (Observation 1 och 3).  

Ett projektgruppsmöte är en timme långt, under denna tid ska fyra förskolepedagoger få 

möjlighet att diskutera och reflektera kring sitt projekt. Under vår observation hann endast 

representanter från två avdelningar ta upp sitt projekt. Under detta möte var pedagogistan 

närvarande och dialogen under mötet förs främst mellan henne och den pedagog som tagit 
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upp sitt projekt till diskussion. Dialogen består mycket av konkreta tips. De andra 

pedagogerna tar möjligheten att komma med synpunkter vid enstaka tillfällen men lyssnar 

mest. När vi har frågat pedagogerna om hur de ser på dessa möten är de övergripande 

positiva och menar att det är givande att kunna utbyta erfarenheter, tankar och idéer med 

kollegor från andra avdelningar och pedagogistan. Men pedagogerna uttrycker även att det 

ibland kan bli rörigt och kännas krångligt med för många olika idéer och att de kanske inte 

hinner med att genomföra allt som föreslås vid dessa tillfällen (Observation 1,2 & 3; 

Fokusgruppintervju 1,2 & 3). 

Det vi kunde se var att det skiljer sig i hur delaktig personalen är i planeringsarbetet för 

projektet. I en arbetsgrupp var gruppen tydlig med att de alla tillsammans kom överens om 

hur projektet skulle utformas, medan det i en annan arbetsgrupp särskilt var en person som 

var drivande i arbetet med projektet. Utöver projektgruppen finns fler liknande 

samverkansgrupper. Dessa sammankomster är positiva menar personalen (Observation 1,2 

& 3; Fokusgruppintervju 1,2 & 3). Gun: ”...annars skulle man ju vara som en isolerad ö, kanske.” 

(Fokusgruppintervju 2). 

Grupperna och individerna i grupperna lär även av andra grupper. Detta blir tydligt när 

de är ute med barnen och vid mer spontana, informella eller oplanerade möten. Detta ger 

dem en möjlighet att även utanför den egna arbetsgruppen utbyta erfarenheter (Observation 

1,2 & 3; Fokusgruppintervju 1,2 & 3). 

Birgitta: ”Jag har lärt mig mycket genom att diskutera och reflektera i min arbetsgrupp men även 

att kunna prata med de andra grupperna i arbetsplatsen. Bästa tiden tycker jag är ute på gården eller 

på rasterna.” (Brev 3). Här kan vi se att möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensamt 

lärande kan uppstå i många olika sammanhang, även utanför den egna arbetsgruppen. 

Sammanfattning 

Personalen menar att de lär av varandra genom att utbyta erfarenheter och att möjligheter till 

lärande ofta uppstår vid avvikande händelser och problem. De faktorer som lyfts som 

viktiga för att ett gemensamt lärande ska uppstå är att personalen har tid för gemensam 

dialog och reflektion, att det finns en gemensam grundsyn på arbetet men även en viss 

flexibilitet inom dessa ramar och att alla i personalen är delaktiga och har ett bra samspel. 

Detta kan ge en trygghet i arbetsgruppen vilket tillsammans med en vilja att lära sig kan leda 

till att lärande uppstår i arbetsgruppen. Vårt resultat visar också att lärande uppstår mellan 

olika arbetsgrupper och inte bara inom den egna arbetsgruppen. Att personalen lär av 

varandra, utbyter erfarenheter genom dialog och reflektion leder till en gemensam tolkning 

av ord, begrepp och händelser och kan leda till en gemensam handlingsberedskap. 
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Diskussion  

Sambandet mellan individuellt och kollektivt lärande 

Det resultat vår studie visar är att personalgrupperna anser att de lär sig mycket av 

varandra. Olika erfarenheter är givande och bidrar till lärandet. Att diskutera och skapa sig 

en gemensam tolkning av ord och begrepp, en gemensam förståelse och ett liknande tänk är 

något som alla arbetsgrupper belyser som centralt för lärandet i gruppen. Personalen i 

samtliga arbetsgrupper lyfter erfarenhetsutbyten dem emellan som en viktig del i lärandet 

inom arbetsgruppen. Stedts (2013) och Ohlssons (1996) studie visar vikten av 

erfarenhetsutbyte genom dialog och diskussion för att åstadkomma ett kollektivt lärande. 

Genom dialog, diskussion och reflektion försöker pedagogerna i vår studie att skapa 

gemensamma tolkningar och åstadkomma ett likartat arbetssätt – det vill säga en gemensam 

handlingsberedskap. Detta är enligt Granberg (2006) det essentiella i det kollektiva lärandet.  

När vi ber pedagogerna ge oss sin syn på lärande inom arbetsgruppen lyfter de både det 

som kan anses vara ett individuellt lärande och ett kollektivt lärande. Som Granberg (1996; 

2006) poängterar, grundar sig allt lärande hos individen på kognitiva processer, men genom 

att utbyta erfarenheter, prata om och reflektera kring detta kan det bli till ett kollektivt 

lärande. Här ser vi dels kopplingar till konstruktivismen och dels betydelsen av det 

sociokulturella perspektivet då språket och den sociala aspekten av lärandet lyfts fram i 

sammanhanget (Säljö, 2000). Det individuella lärandet kan alltså utvecklas till ett kollektivt 

lärande och en gemensam handlingsberedskap. Det är möjligt att personalen tolkar 

begreppet ”kollektivt lärande” och ”lärande inom arbetsgruppen” på ett annat vis än vi. Vi 

har inte förklarat vår definition av detta för personalen – eftersom det var personalens egen 

uppfattning vi var ute efter. Dock kan vi se att personalen vid flera tillfällen lyfter samma 

aspekter som de vi tagit upp i bakgrunden i den här uppsatsen. De tar till exempel upp 

dialog, gemensam reflektion och meningsutbyte som viktigt för lärandet i gruppen – 

aspekter som även är viktiga i processen som leder fram till en gemensam 

handlingsberedskap.  

Vilja att lära sig 

Vidare lyfter flera pedagoger det egna intresset och viljan att lära sig som viktigt för lärandet, 

något som stämmer överens med vad Andersson (2013), Senge (2006) och Ellström (1996) tar 

upp som en förutsättning för att lärande ska uppstå. Den här viljan och intresset är förstås 

viktiga oavsett om det rör sig om individuellt eller kollektivt lärande. 

Hur individen ser på värdet av lärande och den egna förmågan, kan kopplas samman 

med bland annat tidigare erfarenheter och utbildningsnivå (Ellström, 1996). I vår studie 

framkommer att den grupp som framför allt lyfter den egna gruppens vilja att lära består av 

personal som alla har en förskollärarutbildning. De tror att det faktum att de har en 

gemensam utbildningsbakgrund bidrar till deras förmåga att lära av varandra.  
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Gruppens samspel har betydelse för erfarenhetsutbyte 

Alla arbetsgrupper poängterar vikten av att ha en trygghet i gruppen, vilket gör att man 

vågar ifrågasätta och komma med andra idéer, något som både Ohlsson (1996) och 

Cederwald (2006) menar kan generera lärande. 

Att ha en bra gemenskap i arbetsgruppen kan innebära att personalen vågar pröva nya 

arbetssätt, vilket är viktigt för lärande och utveckling (Cederwald, 2006; Collin & Valleala, 

2005; Höyrup, 2006), något som även framkommit i vår studie. Att lita på sina kollegor och 

känna sig trygg i situationen är viktigt för att våga ifrågasätta och uttrycka sina åsikter utan 

att behöva vara rädd för att negativa konflikter ska uppstå (Höyrup, 2006). 

Ohlsson (1996) menar att de nyanställda tar efter de mer erfarna, ett fenomen som även vi 

kunnat se. Stedt (2013) anger också att detta sker, men säger samtidigt att det motsatta inte 

förekommer i hennes studie. Vårt resultat visar till skillnad från detta att även de mer erfarna 

pedagogerna lär sig av de nyutexaminerade pedagogerna. 

För att lärande ska uppstå menar Ellström (1996) att gruppmedlemmarna inte bör vara för 

lika varandra gällande bakgrund, kunskap och olika egenskaper för att gynna lärandet. 

Detta är även något som pedagogerna i vår studie lyft som positivt, att de kan utbyta 

erfarenheter med varandra tack vare sina olika erfarenheter och kunskaper. Däremot menar 

flera av pedagogerna att det kan vara lättare att förstå varandra då de har en gemensam 

utbildningsbakgrund. 

Kollektivt lärande byggs upp av relationerna i gruppen och är beroende av 

gruppmedlemmarna. Att rubba den här balansen genom att ta bort en gruppmedlem kan i 

sin tur hämma gruppens sätt att fungera (Granberg, 2006; Ohlsson, 1996). Detta kan vi se 

som ett problem i en av arbetsgrupperna där en av pedagogerna endast har en tidsbegränsad 

anställning och inte deltar i samma aktiviteter som de övriga i gruppen. Pedagogerna i 

gruppen lyfter denna ovisshet som problematisk och vår tolkning är att detta skulle kunna 

påverka hur samspelet i gruppen fungerar. Detta lyfter även Ellstöm (1996) som menar att 

det är viktigt att alla i arbetsgruppen ges möjlighet att delta i de lärtillfällen som uppstår på 

arbetsplatsen. 

Arbetsgrupperna menar att det är viktigt att alla i gruppen är delaktiga och om någon inte 

varit närvarande på någon aktivitet försöker de andra i gruppen uppdatera sin kollega. Detta 

gäller både den dagliga verksamheten och speciella tillfällen som till exempel studiedagar. 

Lärandet främjas när delaktighet förekommer inom arbetsgruppen. Delaktighet innebär att 

personalen tillsammans planerar och utför arbetsuppgifterna samt visar ett intresse för 

varandras arbete (Andersson, 2013). 

En arbetsgrupp började använda sig av dokumentation för att komma ihåg och delge 

varandra enskilda händelser. I Stedts (2013) studie hade man också använt sig av skriftlig 

dokumentation för att underlätta kommunikationen och offentliggörandet av händelser. 

Ohlsson (1996) menar att detta kan generera i ett lärande förutsatt att offentliggörandet följs 

av diskussion och reflektion. 

Senge (1995) och Granberg (2006) poängterar att samarbete och samverkan kan leda till 

utveckling i olika former, gruppens gemensamma kompetens kan bli större än den enskilda 

individens, det vill säga 1+1=3. Detta bekräftas av vårt resultat. Pedagogerna menar att det 

ger dem mer då de kan arbeta tillsammans både med vardagliga arbetsuppgifter och 

aktiviteter med barnen och när de får möjlighet att reflektera gemensamt över arbetet. 
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Kontext påverkar lärande 

Pedagogerna i vår studie menar att de kan lära sig genom att se hur de övriga i 

arbetsgruppen agerar i olika situationer. Döös och Wilhelmsson (2005) menar att det 

kollektiva lärandet är kontextberoende och även Stedt (2013) menar att det underlättar för 

lärandet hos gruppmedlemmarna att se sina kollegor i handling.  

Det egna arbetslaget är inte den enda källan till lärande, utan även andra källor till 

information är viktiga (Döös & Wilhelmson, 2005). Vårt resultat visar att samverkansmöten 

mellan grupperna och informellt informationsutbyte som har betydelse för lärandet sker då 

personal från olika arbetsgrupper träffar varandra, till exempel vid utomhusaktiviteter med 

barnen eller i personalrummet. Även sådant som studiedagar, böcker och annat lyftes av 

personalen som möjliga källor till lärande. I tidigare forskning framgår att det inte är någon 

självklarhet att lärande sker mellan arbetsgrupperna i samma organisatoriska enhet 

(Granberg, 1996; Granberg, 2006; Yeo & Li, 2012). Vår studie visar dock att ett relativt 

omfattande lärande sker mellan arbetsgrupperna på förskolorna. Detta blir synligt i samband 

med det projekt som pågår på förskolorna. En aspekt av detta är dock att personalen ibland 

tycker att det blir för mycket information att ta in i och med dessa möten, de har ibland svårt 

att se hur de ska hinna med, något som Yeo och Li (2012) menar kan hämma lärandet om 

arbetsuppgifterna blir ohanterbara. Vi kan se att en risk för detta finns om personalen 

upplever att de inte har tillräckligt med tid till att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

kvalitativt sätt. 

Oväntade händelser och oliktänkande utvecklar arbetsgruppen 

Lärande kan ske på många olika sätt och i många olika situationer. Alla arbetsgrupper 

menar att lärande sker när en situation som avviker från rutinerna uppstår. Positiva som 

negativa, men det som har tagits upp först och främst är när det uppstår ett problem. För att 

lärande ska ske i en sådan situation är det dock viktigt att de faktorer som främjar lärandet 

finns i gruppen. 

Vår tolkning är att de avvikande händelsernas funktion i lärandeprocessen är att belysa 

den problematik där potential till lärande finns. Men har personalen till exempel inte tid eller 

möjlighet att diskutera problemet och reflektera över det som skett kommer förmodligen inte 

något lärande inom gruppen att uppstå. 

Senge (2006) anser att det är nödvändigt att grupper har en gemensam inriktning, att de 

drar åt samma håll, annars kan de individuella ansträngningarna anses vara bortkastade. 

Detta är något som Granberg och Ohlsson (2005) motsätter sig, de anser tvärtemot att viss 

spänning och konflikt är något som verkar utvecklande i en organisation. Detta visar även 

resultatet av vår studie. Som vi tidigare poängterat är Senge mer fokuserad på målet medan 

Granberg och Ohlsson ser mer till processen. Vi tolkar utifrån detta och vårt resultat det som 

att oliktänkande och skilda meningar är viktiga främst i början av processen då händelser 

och problem diskuteras. När arbetsgruppen sedan kommit fram till ett gemensamt mål kan 

det vara viktigt att vara mer likatänkande och överens. Problem och avvikande händelser 

kan utgöra en grund för att dialog och diskussion ska uppstå och genom en process 

utvecklas till lärande och möjligtvis en gemensam handlingsberedskap. Dock är det viktigt 

att ta fasta på det som Stedt (2013) lyfter fram gällande icke överbryggbar friktion. Är 



 

 

31 

 

konflikten inte av den karaktären att den kan överbryggas kan detta istället stjälpa 

möjligheterna till lärande. 

Schechters (2012) argumentation om kollektivt lärande utifrån framgångsrikt 

yrkesutövande istället för vid problem och problemlösning är en annan intressant aspekt av 

detta som dock inte lyfts på samma sätt av våra respondenter. De hävdar att lärande sker 

främst vid problem. 

Vi kan se att det är viktigt med en balans mellan oliktänkande och likatänkande. En 

gemensam grundsyn framstår som viktigt, samtidigt som det måste finnas utrymme för 

oliktänkande i viss grad. Är gruppen för likatänkande kan detta leda till att tillfällen för 

lärande inte uppstår. Detsamma gäller för en grupp som har svårt att hitta en gemensam 

grund att utgå från, där det sannolikt förekommer icke överbryggbar friktion. En intressant 

fundering är om behovet av att utveckla en gemensam handlingsberedskap inte finns på 

samma sätt i grupper som redan har en samsyn. Här kan vi dra paralleller till Ellström (1996) 

som skrev om allt för rutiniserat arbete och att detta skulle kunna hämma lärandet. 

Dialog, diskussion och reflektion leder till samsyn 

För att oliktänkande och friktion i arbetsgruppen ska leda till utveckling måste dialog, 

diskussion och reflektion förekomma för att en samsyn på så vis ska kunna skapas i gruppen 

(Stedt, 2013). Dessa faktorer är alltså viktiga i processen mot en gemensam 

handlingsberedskap. 

     Pedagogerna i vår studie hävdar att både avsatt gemensam planeringstid, 

arbetsplatsträffar och samverkansgrupper tas upp som viktiga tillfällen för reflektion och 

lärande, då detta är en möjlighet för arbetsgrupperna att utbyta erfarenheter och idéer. 

Cederwald (2006) å andra sidan menar att det inte främjar lärandet då ledning och 

beslutsfattare styr när samarbete ska ske. 

     Kanske kan arbetets karaktär ha betydelse för detta. Pedagogernas arbete förutsätter att 

de fokuserar barnen och sina arbetsuppgifter vilket försvårar spontana dialoger och utbyten 

med kollegor under den mesta tiden av det vardagliga arbetet. Planeringstid och kanske 

framför allt samverkan genom projektgrupperna som finns inom förskolan är tid som 

ledningen har avsatt till pedagogerna för samarbete, men detta ses som något positivt trots 

att projektsamverkan är relativt styrd uppifrån.  

För att ta vara på den kunskap som uppkommer vid reflektion är det viktigt att sätta ord 

på den för att på så vis medvetandegöra kunskapen (Cederwald, 2006) och därför kan det 

vara viktigt att personalen uppmärksammar sitt eget lärande. Personalen i alla grupper 

efterlyser mer tid för reflektion eftersom de menar att detta är värdefullt för lärandet. Genom 

att reflektera kring situationer som uppstår ges pedagogerna möjlighet till just att sätta ord 

på det de sett och lärt sig och på så sätt medvetandegörs kunskapen. När pedagogerna i och 

med vår studie ges möjligheten att reflektera över sitt eget lärande är alla överens om att de 

lär sig något nytt hela tiden. Ohlsson (1996) poängterar vikten av att tid ges för att föra 

dialog, vilket i sin tur kan leda till reflektion och gemensamt lärande. Höyrup (2006) menar 

att reflektion innebär att man får möjlighet att distansera sig från en upplevelse och granska 

den i efterhand, vilket i slutändan kan ge en mer korrekt bild av upplevelsen. Vårt resultat 

visar att pedagogerna värdesätter den gemensamma reflektionstiden framför den 

individuella, vilket vi kan koppla till vad Höyrup (2006) skriver om vikten av att inte bortse 
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från den sociala aspekten av reflektion, här ser vi även kopplingar till det sociokulturella 

perspektivet.  

Att tolka arbetsuppgifter och reflektera tillsammans med kollegor kring sin yrkesroll kan 

bidra till att personalen får en ökad förståelse för sina egna styrkor och svagheter 

(Cederwald, 2006; Granberg, 1996). En pedagog framhåller att hon lärt sig mycket om sig 

själv och sin egen kompetens genom gemensam reflektion. 

Här kan vi också dra paralleller till Ellström (2005) som menar att lärande kan vara 

antingen anpassande eller utvecklande. Lärande som en utvecklande process främjar både 

individens och organisationens lärande. 

Trots att en viss samsyn, en gemensam grundsyn, måste finnas inom arbetsgruppen anser 

pedagogerna inte att man måste vara överens om detaljerna i arbetet, en viss flexibilitet 

måste få förekomma.  

Pedagogerna ställer sig positiva till att de inom arbetsgruppen tagit fram sitt eget 

arbetssätt och sina egna rutiner, dock menar de att det måste finnas ett visst 

handlingsutrymme inom dessa ramar. Ellström (1996) ser det, i likhet med vad vårt resultat 

visar, som önskvärt med ett arbete som grundar sig i rutiner men ändå ger utrymme för ett 

reflekterande handlande som i sin tur kan generera lärande på arbetsplatsen. 

Att ha en gemensam förståelse för olika begrepp och händelser och att hantera situationer 

på likartade sätt är ofta viktigt och ligger inom ramarna för Granbergs (2006) begrepp 

’gemensam handlingsberedskap’. 

Slutsatser 

Om rätt förutsättningar finns, så som trygghet och ett bra samspel i gruppen samt en vilja att 

lära sig, kan detta resultera i dialog, diskussioner och reflektion kring arbetet – förutsatt att 

tid för detta finns. Just utbytet av erfarenheter är centralt här, stannar kunskaperna hos den 

enskilde kan det visserligen ha uppstått ett individuellt lärande, men för att lärandet ska bli 

kollektivt krävs att personalen delar med sig av sina kunskaper till varandra. Detta kan i sin 

tur leda till ett liknande sätt att hantera situationer på. Pedagogerna har nämnt att de tycker 

det är viktigt att de hanterar vissa situationer på likartat sätt och ger barn och föräldrar 

samma svar, oavsett vilken pedagog som tillfrågas. Att detta sker innebär att personalen har 

en gemensam handlingsbereskap (Granberg, 2006), vilket kan ses som kärnan i kollektivt 

lärande. 

Framtida studier 

En av pedagogerna i vår studie efterfrågade teambildande kurser innan terminens början för 

att öka samhörigheten i arbetsgruppen, vilket i sin tur främjar trygghet och kan leda till att 

gruppmedlemmar vågar ifrågasätta och lyfta problem. Detta kan i sin tur generera i ett 

kollektivt lärande. Därför tror vi att arbetsgruppens sammansättning påverkar lärandet. Det 

hade varit intressant att se fler studier med den inriktningen. 

Tidigare forskning av Ohlsson (1996) där det empiriska underlaget var arbetsgrupper 

inom just barnomsorgen har senare använts av Granberg (2006) i en text om kollektivt 

lärande inom försvarsmaktens verksamhet. Detta pekar på att det finns likheter i kollektivt 

lärande oavsett verksamhetsområde. Vi tror dock att det kan finnas vissa skillnader i arbetets 

karaktär som också påverkar möjligheterna till kollektivt lärande. Därför tycker vi att det 
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vore intressant att se fler jämförande studier av grupper inom olika verksamhetsområden, 

inom ramarna för kollektivt lärande. 
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Bilaga 1 

Missiv  

Hej!  

Som vi redan har berättat så skriver vi vår C-uppsats på temat lärande i arbetslivet. Vi är 

därför mycket intresserade av att få ta del av dina synpunkter på ditt arbete och dina 

möjligheter till lärande i arbetssammanhang. Vi är intresserade dels av din syn på planerade 

utbildningsinsatser men särskilt hur du ser på lärande i det dagliga arbetet. Därför skulle vi 

gärna vilja att du skrev ett ”brev” till oss om detta.  

De övergripande frågor vi valt som utgångspunkter för detta är: 

• Hur fungerar arbetet i din arbetsgrupp? 

• Hur ser du på din arbetsgrupps möjligheter till lärande? 

Utifrån detta väljer du själv vilka aspekter av arbetsplatslärande du anser är viktiga att ta 

upp, du får gärna skriva relativt utförligt och motivera varför du har dessa uppfattningar. Vi 

ser gärna att du skriver ditt förnamn av den enkla anledningen att vi ska kunna nå dig 

personligen om vi mot förmodan vill ställa enstaka följdfrågor eller be om ett förtydligande. 

Längden på brevet och vad du anser som relevant för ämnet att skriva om väljer du själv. 

Det finns inga rätt eller fel. 

Deltagande och uppgiftslämnande inom ramarna för studien är helt frivilligt och du har 

rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Vi kommer att följa vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer i vår studie. Dessa utgår från fyra huvudkrav som här nedan 

beskrivs i korthet: 

• Informationskravet – innebär att vi som forskare är skyldiga att delge uppgiftslämnare och 
deltagare i studien information som möjligen skulle påverka deras villighet att delta. 

• Samtyckeskravet – Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares samtycke ska inhämtas      
av forskaren. 

• Konfidentialitetskravet – uppgifter som framkommer i samband med studien ska ges 
största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem. Enskilda människor ska ej kunna identifieras av utomstående. (Detta gäller förstås 
både direkt deltagande uppgiftslämnare i studien och uppgifter som rör andra enskilda 
individer.) 

• Nyttjandekravet – uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

Ditt namn eller din arbetsplats namn kommer självfallet inte att figurera i någon publikation, 

vi kommer så långt vi kan sträva efter att garantera din anonymitet och uppgifterna kommer 

endast att användas för den här studiens syfte. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

Tack på förhand för din hjälp! 

Veronica Fischer, xxx@student.miun.se 073-xxx xx xx 

eller 

Linda Gottvall, xxx@student.miun.se 070-xxx xx xx 

Studenter vid Mittuniversitetet, avdelningen för utbildningsvetenskap, beteendevetenskapliga 

programmet
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Intervjuguide 

Övergripande frågor att ställa vid fokusgruppintervjuerna och om diskussionen avstannar: 

 

 Vad är lärande i arbetsgruppen för er? (Det gemensamma lärandet.) 

 Hur ser ni på lärandet inom er grupp? 

 Hur ser ni på er grupps möjligheter till lärande? 

 Är det viktigt att alltid vara överrens? 

 I vilka situationer kan ni se att lärande uppstår? 

 Har ni de förutsättningar som krävs för att lärande ska uppstå i gruppen? 

 Vad krävs i era ögon för att ett lärande ska uppstå? 

 Hur ser ni på mötena där ni träffar övrig personal från andra arbetsgrupper? 
 


