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Abstract 

The purpose of this essay is to develop knowledge about how learning among employees is 

perceived to occur practically in a pre-school unit seen as a learning organization. From an 

employee perspective the intention was to gain an understanding of how they perceive the 

organization regarding employee learning in the workplace when it comes to in which contexts 

and what conditions that enable collaborative learning. Because learning organization is mostly 

a vision from a management perspective thereby it should in this case mostly be viewed as the 

context in which the employees work in. 

 

The essay is based on a qualitative research approach with eight semi-structured interviews. It 

was based on hermeneutics as method of analysis with the intention to gain an understanding of 

the employees' subjective perception. It is a case study on a selected pre-school unit in 

Stockholm. Eight themes emerged in the results and these formed the basis for analysis and 

discussion. The results have been interpreted on theories about learning organization, collective 

and organizational learning. 

 

The results indicate that employees perceive the importance of working closely with competent 

colleagues and that much of their common learning occurs primarily in the work teams. This 

takes the form of cooperation, openness with competencies, dialogue and reflection. The 

planned meetings also appeared to be supportive of the work outside of them. Furthermore, 

possible power aspects appeared in the communication, and particularly in the dialogue. 

Individual differences in how employees can manage themselves in communication also 

appeared to be an obstacle. Throughout, a picture emerges in which employees perceive that 

learning and development is based on personal responsibility. 
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1.  Inledning 

Inledningsvis uppstod ett intresse kring ämnet då en av uppsatsförfattarna har tidigare erfarenhet 

av att ha arbetat inom förskolans värld. Intresset handlade om hur förskoleledningens intention 

och organisering kring lärande mottogs bland medarbetarna. Tankarna kring hur lärandet 

uppfattas bland medarbetarna kan i mångt och mycket härröras till att den förskoleenheten 

arbetade och utgav sig för att vara en lärande organisation. Där upplevdes det som att det fanns 

en skillnad i hur ledningen respektive medarbetarna uppfattade och utförde uppgifter relaterade 

till lärande. Det kändes som att det även fanns klara skillnader på individnivå gällande att hur de 

såg på sina arbetsuppgifter samt kompetensutveckling och hur intresset och engagemanget såg 

ut för detta. Det fungerar inte för medarbetaren att endast fokusera på sitt individuella lärande, 

utan denne bör även vara medveten om de möjligheter som finns till lärande tillsammans med 

sina kollegor. Dock spelar det i slutändan ingen roll hur förskoleledningen organiserar kring 

lärande och kompetensutveckling, om inte medarbetarna förstår och uppskattar upplägget samt 

är medvetna om hur detta ska förankras i verksamheten. Det är en sak att en verksamhet utger 

sig för att vara en lärande organisation men sen kan det se annorlunda ut i verkligheten. För att 

uppnå något slags lärande på organisationsnivå så krävs det att alla medarbetare drar sitt strå till 

stacken och vill vara med i utvecklandet av verksamheten som stort. En tanke väcktes kring 

huruvida detta är ett fenomen som även finns inom andra verksamheter i allmänhet och 

förskolor i synnerlighet som utger sig för att arbeta som en lärande organisation. För att klargöra 

det hela så är det är inte samma förskoleenhet som har studerats i denna uppsats. 
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2. Bakgrund 

Sedan sekelskiftet har det svenska skolväsendet genomgått stora förändringar. Myndigheten för 

skolutveckling, som numera är införlivat i Skolverket, har presenterat ett flertal förslag på 

skolutveckling varvid att utveckla skolan till att bli en lärande organisation var ett av dessa 

förslag (Berg & Scherp red. 2003). Att utveckla skolan till att bli en lärande organisation syftar 

till att genom utveckling av goda lärmiljöer höja kvalitén i verksamheten för att bättre klara av 

en alltmer utvecklande och föränderlig miljö (ibid.). 

 

Idag framhäver således många skolor och förskolor, både externt och internt, en bild av att de är 

eller arbetar som en lärande organisation. Med detta menas då inte endast gentemot barnen, utan 

även hos medarbetarna. En lärande organisation ses oftast som någonting som finns till för att 

främja lärandet, både hos individen och kollektivt (Ohlsson red. 2004). Begrepp som dialog och 

reflektion är idag nära förknippade med en lärande organisation. Ett stort problem med att påstå 

sig för att vara en lärande organisation är dock att det bland både forskare och praktiker finns 

många vitt skilda beskrivningar och definitioner av begreppet. Lärande organisation har under 

de senaste tjugo åren benämnts som: en organisationskultur, en organisationsstruktur, en 

metafor samt en arena (ibid.). Samtidigt har det under de senaste åren växt fram en kritik mot 

mycket av den tidigare forskningen, som har anklagats för att vara, om inte enbart så i alla fall, 

allt för fokuserad på ledarskapsperspektivet och den lärande organisationen som ett ideal där 

alla medarbetarna jobbar i harmoni (ibid.). Det är med bakgrund i denna problematik där teorier 

och tidigare forskning intagit ett ledningsperspektiv då det gäller att utveckla en lärande 

organisation, som det istället blir intressant att inta ett medarbetarperspektiv. För i slutändan är 

det trots allt medarbetarna som utgör den största delen av arbetsstyrkan i de flesta 

organisationer. 

 

Därmed handlar det inte om att slå fast huruvida organisationen är en lärande organisation eller 

inte, utan det handlar om att inta ett medarbetarperspektiv i en organisation som utger sig för att 

vara en lärande organisation. Den lärande organisationen bör i denna uppsats ses mer som själva 

kontexten i vilken medarbetarna arbetar i. Det vi har valt att göra är att i så långt som det är 

möjligt undvika ett ledningsperspektiv, men i och med att det är de som styr de formella mötena 

och mycket av kompetensutvecklingen så är det samtidigt svårt att helt bortse från det. 

 

Då tidigare forskning om lärande organisation enligt Ohlsson red. (2004) har varit allt för 

fokuserad på ledningsperspektivet, kompletteras uppsatsen med teorier kring organisatoriskt 

lärande och kollektivt lärande. För att på så sätt få förståelse för hur lärandet mellan 

medarbetarna kan ske ur ett medarbetarperspektiv. 
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3. Teori 

En genomgång kommer att göras på vad begreppet lärande organisation har varit, kan vara och 

vilken definition som används. Detta sätts i perspektiv genom att se på vad som kan ses som 

förutsättningar för lärande och därigenom även lyfts upp till så kallat organisatoriskt lärande. I 

denna process blir kollektivt lärande centralt. 

3.1 Lärande organisation utifrån den femte disciplinen 

Ett av de mest grundläggande synsätten kring lärande organisation är utvecklat av Senge (1995) 

och detta ligger till grund för det som blivit ett sätt att organisera och tänka kring hur 

organisationer lär och utvecklas. Senge beskriver fem discipliner som han menar ligger till 

grund för och bildar den lärande organisationen. Den förstnämnda disciplinen är tankemodeller 

och avser individers invanda tankebanor och beteendemönster. Oftast finns inte en medvetenhet 

om hur dessa påverkar hur vi förstår världen omkring oss. Här handlar det om att lyfta fram och 

förändra de tankemodeller som förhindrar organisationens utveckling, därmed sätts fokus på att 

utveckla tankemodeller som gynnar utveckling och lärande för organisationen. Den andra 

disciplinen är personligt mästerskap denna är kopplad till individens eget lärande, vilket betyder 

att detta handlar om att enskilda individers lärande skall vara en förutsättning för 

organisationens lärande. Personligt mästerskap handlar därmed om individens eget lärande och 

växande, det som en person valt att uppnå sker genom ständig utveckling av färdigheter som 

bidrar till att uppnå de uppsatta målen. Det är denna ständiga utveckling hos individerna som är 

eftersträvbart i en lärande organisation. Gemensamma visioner menar Senge är viktigt för att de 

har en förmåga att fungera som mål för vad den lärande organisationen ska sträva efter. Här blir 

det centralt att finna de visioner av framtiden som delas av de flesta och som engagerar dem. 

Enligt Senge är personligt mästerskap grunden till att utveckla gemensamma visioner. Här setts 

fokus på lärandet då en anpassad utveckling är möjlig utan en gemensam vision men en 

förändrande utveckling bara kan nås genom att sträva efter något som är centralt för alla. Den 

gemensamma visionen är det som ska vara centralt för alla. Teamlärandet är ett viktigt steg i att 

bygga en lärande organisation. Senge beskriver att en grupps utveckling inte bara betyder att de 

uppnår resultat utan att detta betyder att medlemmarna också utvecklas och att de gör det fortare 

än de gjort var för sig. Senge beskriver att teamlärande bygger på en utveckling genom en 

kombination av dialog och diskussion. Dock menar Senge att dialog är grunden för teamlärande, 

detta då medlemmarna i teamet med öppna sinnen ska samarbeta och lära tillsammans. Ett väl 

fungerande team har ett gemensamt syfte, en gemensam vision men även att det finns en 

förståelse bland medlemmarna om hur de ska kompletterar varandra (ibid). Dessa fyra 

discipliner binds samman av Senge genom det så kallade systemtänkande och bildar därmed en 
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helhet. Detta kan vara en utmaning men genom att ha en medvenhet om att delarna bildar en 

helhet framstår helheten som något som överstiger delarna (Senge 1995). 

 

Detta skapar en förståelse om att en organisation bör arbeta med de tankemodeller som styr 

organisationens tänkande, då tänkandet kan vara ett hinder att organisationen utvecklas. Därtill 

skall ett arbete ske kring medarbetarnas personliga mästerskap för att på detta sätt även utveckla 

gemensamma visioner. Vidare framstår teamet som en central del för individerna för att på detta 

sätt även utveckla organisationen som stort och när alla dessa delar hänger samman görs det 

genom systemtänkandet. 

3.2 Lärande organisation utifrån ett organisationspedagogiskt 

perspektiv 

Att se lärande organisation utifrån en organisationspedagogisk synvinkel innebär att fokus 

ligger på verksamhetens ständigt pågående organisering samt hur denna påverkar medarbetarnas 

lärande (Ohlsson red. 2004). Vi har valt att använda oss av följande definition i uppsatsen: 

Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar 

tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig 

till omvärlden med syftet hög effektivitet (Granberg & Ohlsson 2009, s. 51). 

Detta ger en förståelse om att det handlar om att skapa förutsättningar som möjliggör lärande 

och att dessa förutsättningar är något som ska lyfta lärandet från medarbetarna till 

organisationen som stort. De förutsättningar som i uppsatsens fall är aktuella är dialog, 

diskussion och reflektion. 

 

Isaacs (2000) är en av de forskare som har skrivit allra mest om dialog och dess betydelse för 

lärande och förståelse. Han definierade dialog som:  

Ett samtal med centrum och inte med marginalen (Isaacs 2000, s. 44).  

Med det menar han att dialog går ut på att nå en ny förståelse och överenskommelser. Dialog 

bygger enligt Isaacs (2000) på att de inblandades förmåga att: lyssna, respektera, avvakta och att 

tala oförställt. Att lyssna handlar om deltagande och att aktivt lyssna, både på andra, men även 

till sig själv. Att respektera någon innebär att man ser och hör denne och att man tar hänsyn till 

den andres gränser och åsikter. Med att avvakta under en dialog handlar om att hålla tillbaka 

sina egna ståndpunkter och istället ta ett steg tillbaka och reflektera över var som verkligen 

händer och hur problemet ser ut. Med att tala oförställt menas att individen säger det den vill ha 

sagt på ett sanningsenligt och oreflekterat sätt, det vill säga, utan att ta hänsyn till vad andra 

tänker och tycker. Granberg och Ohlsson (2009) diskuterar dialogens betydelse för individers-, 

gruppers- och organisationers lärande. Enligt Schein (1993, se Granberg & Ohlsson 2009) är 

dialogen central när det kommer till att effektivisera grupper. För det är bara via dialogen som 
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individerna har fri möjlighet att uttrycka sig och säga var de tycker och känner. Detta är av 

yttersta vikt för att kunna uppnå gemensam förståelse. Vidare menar Schein (1993, se Granberg 

& Ohlsson 2009) att dialogen är en förutsättning för utvecklingsinriktat lärande, alltså inte det 

rutinbaserade. Isaacs (2000) skriver även om vikten att hantera strukturfällor i dialogmiljöerna. 

Det vill säga ramar och villkor som påverkar hur individerna tänker och handlar. Han skriver 

vidare att samtalsfält, en slags atmosfär, är en av hörnstenarna i dialogen. 

 

På senare år har det dock framkommit en del kritik mot att dialog oftast framställts som ett fritt 

samtal mellan individer. Ohlsson (2004) sammanfattar kortfattat kritiken mot den blåögda synen 

av dialog och påpekar att det alltid finns olika former av öppen- och dold maktutövning i alla 

organisationer. Med det här perspektivet så skriver författarna att det fria samtalet är en utopi. 

Enligt Granberg och Ohlsson (2009) gör det utifrån kritiken, i och med att dialogen då har spelat 

ut sin roll som läranderedskap, att det inte sker något utvecklingsinriktat lärande. Enligt 

författarna skulle det ur detta synsätt betyda att det utvecklingsinriktade skulle vara förbehållet 

vissa privilegierade nyckelpersoner i organisationen. Enligt Isaacs (2000) är diskussion 

motsatsen till dialog. Diskussion kännetecknas av att de inblandande parterna intar en mer 

argumenterande och försvarande ställning, samt att de inte alls har en lika förbehållningslös 

inställning till vad som är rätt och fel åsikt eller lösning i situationen. Dock menar Isaacs att 

diskussion är den vanligaste formen av samspel och kommunikation i arbetslivet, då den är känd 

för att uppnå effektiva resultat. Han skriver även att människor överlag vanligtvis är mer 

benägna att framföra sina egna ståndpunkter än att lyssna på andras. Enligt Granberg och 

Ohlsson (2009) behövs en balans av dialog och diskussion i alla verksamheter, då de har olika 

syften och kvalitéer. 

 

Dialog och diskussion kan i det här avseendet även förstås som förutsättningar för reflektion. 

Enligt Alexandersson (1999, se Ohlsson red. 2004) finns det olika sorters reflektion. Dels 

självreflektion, då individen själv tänker över sitt eget agerande och sig själv. Dels kan även en 

individ reflektera kring saker som ligger utanför individen, så som sin arbetsuppgift eller sitt 

yrke. Enligt honom är reflektionen synonymt med kritiskt tänkande och meningsskapande. 

Enligt Ohlsson (2004) finns det även kollektiv reflektion, som han benämner som gemensam 

reflektion och som till exempel kan ske mellan kollegor i ett arbetslag. Han definierar enligt 

följande:  

Vilket innebär ett kommunikativt möte där människor samtalar på ett sätt som innebär att 

de aktivt går in i varandras sätt att skapa mening åt erfarenheter och uppgifter (Ohlsson red. 

2004, s. 40).  

Molander (1993, se Granberg & Ohlsson 2009) anser att det finns två sorters reflektion: 

reflektion i handling och reflektion över handling. I det sistnämnda ligger fokus på att distansera 

sig och fundera kring vad som har hänt, medan reflektion i handling har sin utgångspunkt i det 

som händer just nu och vad som ska eller kan hända. Dock tar Granberg och Ohlsson (2009) 

upp otydligheterna mellan reflektion i- respektive över handling, då det beroende på definition, 

kan vara ytterst svårt att veta vilket som är vilket. 

 

Utifrån föregående genomgång av dialog, diskussion och reflektion finns det även ytterligare 

förutsättningar för gemensamt lärande och här blir det aktuellt att tala om organisationskultur, 

handlingsutrymme och interaktionsutrymme. 
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Enligt Docherty (1996) behöver en kultur som är till för att stimulera lärande i en organisation 

betona handling, initiativ och risktagande. Kulturen bör även vara tolerant mot olika 

uppfattningar inom organisationen samt mot misstag i arbetet. Till sist, men inte minst, så bör 

kulturen uppmuntra reflektion, kritiskt tänkande av arbetssätt och normer med mera. 

 

Objektivt handlingsutrymme är en väldigt viktig del om medarbetare ska ha en möjlighet att lära 

nytt (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson 2011). Enligt teorin så innebär det att ju större 

handlingsutrymme en person har, ju större lärandepotential finns det. Handlingsutrymmet är 

även väldigt sammanflätat med arbetsuppgiftens komplexitet samt medarbetarens 

självständighet (autonomi). Således leder inte objektivt handlingsutrymme automatiskt till att 

lärande sker. Detta inte minst då subjektivt handlingsutrymme spelar en minst lika stor roll, det 

vill säga det handlingsutrymme som individen själv känner att den har. Så en persons verkliga- 

och upplevda handlingsutrymme kan vara helt olika och kan lätt misstolkas åt i arbetslivet. 

Coopey (1996, se Granberg & Ohlsson 2009) lyfter i sin kritik mot lärande organisation att 

medarbetarnas handlingsutrymme kan bli en paradox eller en slags ond cirkel. Detta då 

ledningen kanske till exempel främjar frihet i arbetsuppgifterna, men samtidigt försöker de 

implementera en organisationskultur som är starkt förknippad med ständigt lärande och 

utveckling. Det innebär då att medarbetaren måste ställa upp på dessa villkor, men det kan 

också leda till bland annat mycket övertidsarbete och liknande, då de inget hellre vill än att vara 

duktiga och vara organisation till lags. Angående subjektivt handlingsutrymme, så är det inte 

säkert att ens det räcker för att lärande och utveckling ska råda, utan det hänger även starkt ihop 

med individen vilja och engagemang för att lära. (Nilsson et al. 2011). Denna skillnad bland 

individer kan härröras till skillnader i bland annat i utbildningserfarenheter, utbildningsnivå 

samt social bakgrund. Illeris (2007, se Nilsson et al. 2011) beskriver lärandets 

drivkraftsdimension och för i samband med det en diskussion om hur individens motivation, 

självkänsla och identitet hänger ihop och påverkar varandra. Moxnes (1984, se Nilsson et al. 

2011) menar att individens motivation för lärande är avgörande, men pekar även på ledningens 

roll att stödja och uppmuntra medarbetarnas lärande. Interaktionsutrymme är en annan 

förutsättning som pekas ut som avgörande om för kompetensutveckling (Nilsson et al. 2011). 

Det går ut på att medarbetarna behöver ha tillgång till både formella- och informella möten och 

platser där de kan dels prata med kollegor och dels har möjligheten att arbeta tillsammans med 

kollegorna och se och lära från dem. Så är inte fallet på alla arbetsplatser. Vidare, när det gäller 

interaktionsutrymme i arbetslaget, så bör det enligt Ellström och Ekholm (2004, se Nilsson et al. 

2011) eftersträvas heterogenitet gällande arbetslagets sammansättning. Detta för att maximera 

lär- och utvecklingsmöjligheterna inom det interaktionsutrymme som arbetslaget är. 

3.3 Kritiken mot lärande organisation 

Utifrån föregående förutsättningar för lärande har det riktats kritik mot att lärande 

organisationer lätt kan målas upp som ett ideal, där förmåga till att lära effektivt och därigenom 

bli framgångsrik ses som något eftersträvbart i organisationen (Granberg & Ohlsson 2009). 
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Granberg och Ohlsson ställer sig kritiska till tidigare böcker och forskning kring lärande 

organisation, då mycket av den är gjord utifrån företagsledningens intresse av att alla 

medarbetarna ska dra åt samma håll. Det vill säga ett harmonitänkande där motsättningar inte 

ses som något positivt (Granberg & Ohlsson 2009). Enligt Granberg och Ohlsson kan olika 

sorters konflikter ses som en potential för bland annat kollektivt lärande. De anser vidare att 

motsättningar, i form av olika perspektiv och kunskaper som krockar, är ett måste för lärande 

organisationen (ibid.). Kritiken går vidare ut på att mycket av maktperspektivet förbises samt att 

dialogens betydelse romantiseras (Ohlsson red. 2004). Det mesta av forskningen är gjord utifrån 

ett ledarskapsperspektiv och är inte sällan inriktat på att få till utveckling av en verksamhet. 

Detta på bekostnad av medarbetarperspektivet, det vill säga hur medarbetarna egentligen förstår 

och uppfattar den lärande organisation som de arbetar i (ibid.). Utifrån denna kritik mot lärande 

organisation blir det aktuellt att se lärandet i organisationer utifrån ett alternativt perspektiv. 

3.4 Organisatoriskt lärande och kollektivt lärande 

Ekman (2004) beskriver att forskare som behandlar lärande i organisationer försöker att skilja 

på lärande organisation och organisatoriskt lärande. Tsang (1997, se Ekman 2004) har beskrivit 

skillnaden med följande: Lärande organisation svarar på frågan “How should an organization 

learn” och organisatoriskt lärande svarar på frågan “How does an organization learn”. Detta 

visar på att skillnaden kan ses som antingen en vision om hur en organisation bör lära eller att se 

vad som egentligen görs för att en organisation lär. Larsson (2004) diskuterar förhållandet 

mellan individuellt lärande, kollektivt lärande och när ett organisatoriskt lärande sker. Här 

beskriver Larsson att då ett lärande sker mellan fler än en individ exempelvis inom ett arbetslag, 

genereras erfarenheter som inom arbetslaget sprids och tolkas. Här gör Larsson en skillnad på 

att detta ännu inte kan betraktas som ett organisatoriskt lärande utan att det är när det kollektiva 

lärandet leder till förändring av det han kallar handlingsmönster i organisationen, det är först då 

det går att tala om ett organisatoriskt lärande (ibid). Det kollektiva lärandet i det här avseendet 

kan förstås som att det inte är ett individuellt lärande utan att det tillsammans med andra sker ett 

lärande men dock inte på organisatorisk nivå. Larsson (2004) definierar det organisatoriska 

lärandet som: 

En process där individer i det dagliga arbetet utvecklar sin kompetens i samverkan med 

andra, och samordnar och integrerar detta lärande till nya handlingsstrukturer i 

organisationen (Larsson 2004, s. 52). 

Detta ger en förståelse om att det är i medarbetarnas vardag som lärandet sker och detta i form 

av interaktion med andra. Det centrala i Larssons definition är den sociala aspekten som är en 

förutsättning för att utveckla kompetens. Dock är det först när denna kompetensutveckling 

mellan medarbetarna lyfts upp till att bli det Larsson kallar nya handlingsstrukturer för 

organisationen som ett organisatoriskt lärande uppnåtts. Om kunskapen ska ha en möjlighet att 

komma upp på en organisatorisk nivå så måste det ske via kollektivt lärande. Kollektivt lärande 

kan ses som själva bron mellan det individuella lärandet och ett mer organisatoriskt lärande 

(Nilsson et al. 2011). Individuellt lärande definieras av Ellström som: 
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Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 

individens samspel med sin omgivning (Ellström 1992, se Ohlsson 2004 s. 39). 

Här ligger betoningen på att genom det samspel som sker med omgivningen förändas individen. 

I detta sammanhang kan samspelet ses som att det är till andra individer och därmed blir det 

aktuellt med att se till det kollektiva lärandet. Kollektivt lärande definieras enligt följande: 

Individers erfarenheter kommuniceras och reflekteras öppet i arbetsgruppen och detta 

utmynnar i gemensamma föreställningar och intentioner för detta kollektiv (Nilsson et al. 

2011, s. 62). 

Det är främst genom dialog som det kollektiva lärandet kan uppkomma. Men även ju mer 

förtroende kollegorna känner mot varandra och ju mer stöd de får av varandra, ju större är 

möjligheterna för ett kollektivt lärande i arbetslaget (Nilsson et al. 2011). Ohlsson (2004) 

skriver att det ständigt pågående kollektiva lärandet är beroende inte bara av ständiga samtal 

utan kanske framför allt av det konkreta handlandet som sker i det dagliga arbetet. Han påpekar 

att det troligtvis är vanligare att handlingen kommer före samtalet, det vill säga att man 

reflekterar över det som har hänt. Det viktiga för att få till ett kollektivt lärande i till exempel ett 

arbetslag är först och främst att alla medlemmar är öppna med sina tankar och synpunkter. Om 

detta inte är fallet så är det svårt att skapa en gemensam strategi för bland annat arbetsuppgifter. 

Det är dock mindre viktigt eller nödvändigt att alla håller med om allt, snarare tvärtom då 

diskussion kan föra saker och ting framåt (ibid.).  

 

Granström (2006) har utarbetat en så kallad teammodell (arbetslagsmodell) som består av fyra 

delar och kan sägas vara ett ideal för hur ett arbetslag ska fungera. Det fyra punkterna är: (1) 

horisontellt ansvarstagande och problemlösning, (2) problem- och uppgiftsstyrning, (3) 

gruppspecifika lösningar, samt (4) varje enskild individ vet gruppens uppgift och kan rycka in 

där det behövs. Men den första menas att alla i arbetsgruppen har samma ansvar och även 

förväntas vara frikostig med sin kompetens och hjälpa till att lösa problem. Tvåan har att göra 

med att arbetslaget ska styras utifrån de praktiska situationerna som de handskas med och inte 

via order och instruktioner uppifrån. Med trean menas att ett arbetslag kan, självklart innanför 

ramarna, hitta på andra lösningar på ett problem än vad andra arbetslag har gjort. Fyran syftar 

till att medlemmar kan komma att få täcka upp för varandra och att ingen är klar förrän gruppen 

är det. Till denna ideal-modell ingår även att arbetslagen ska vara heterogent sammansatta. Det 

innebär i detta fall att gruppmedlemmarna ska ha olika utbildning och erfarenheter (ibid.). 
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4. Tidigare forskning 

Då tidigare forskning om lärande organisation setts ur ett ledningsperspektiv som inte tar 

hänsyn till hur medarbetarna förstår lärandet i en lärande organisation är det relevant att se till 

den tidigare forskning som kan ge förståelse åt medarbetarperspektivet (Ohlsson red. 2004). 

Den tidigare forskning som presenteras nedan görs kring det som kallas organisatoriskt lärande. 

 

Med sin avhandling om organisatoriskt lärande och förändring inom skolan undersökte Larsson 

(2004) lärarnas lärande. Han fann att inom skolor som organiserar sig verksamhetsinriktat 

värdesätter lärarna ett samarbete till de andra kollegorna då samarbetet anses vara en viktig 

kunskapskälla för kollegorna emellan. Larsson visar på att synen på samarbete har avgörande 

konsekvenser för hur organisering kring lärande sker. Här betonar han att om kompetens ses 

som något individuellt sker en organisering kring att lärarna inte är varandras resurser, och 

poängen ligger i att då bortses det att kompetens är något som byggs upp i relationer mellan 

lärarna. Vidare fann Larsson att ett sätt att utveckla kompetens hos lärarna var genom samarbete 

där erfarenheter och kompetens synliggörs i handling. Här betonas att ifall personalen kan se 

varandra utföra handlingar i olika arbetssituationer ligger detta till grund för att de ska utveckla 

möjligheter till förändring. Däremot framkom det att det inte enbart räcker med att se en annan 

lärare i handling utan kompetensen som den andre läraren visar och innehar måste ses som 

betydelsefull för det egna lärandet också. Detta ger en förståelse för organisationens lärande 

som stort, här handlar det inte bara om att synliggöra och sprida erfarenheter utan att genom den 

kollektiva kompetensen utveckla nya arbetssätt. Här poängterar Larsson att ta tillvara på 

varandras kompetens i detta sammanhang inte bara handlar om att uppfatta hur medarbetarna 

handlar, utan det blir centralt att förstå och uppfatta hur kompetenserna ses som viktiga 

tillgångar för organisationens lärande som stort (ibid.). 

 

Med sin avhandling om kollektivt lärande och lärande i arbetsgrupper inom barnomsorgen 

undersökte Ohlsson (1996) hur fritidspedagoger, barnskötare och förkollärare inom barnhem 

och fritidshem uppfattar och förstår sitt arbete gällande arbetsuppgifter samt hur de rent 

praktiskt utför dessa. Trots att forskningen är 18 år gammal och barnomsorgen har förändrats 

väldigt mycket inklusive tydligare arbetsuppgifter för personalen så ger resultaten ändå en 

värdefull förståelse kring processerna vid kollektivt lärande i den här arbetsmiljön. Ohlsson fann 

att utövarna i dessa yrkesgrupper hade en pågående dialog som omfattande: en berättande form 

som handlar om att individen delger sina upplevelser, en gemensam reflektion när de 

reflekterade över varandras upplevelser och gemensam intention då de skapade gemensamma 

strategier för att lösa olika uppgifter. Han fann också att individen bidrar till arbetsgruppens 

lärande genom ett pågående kollektivt lärande, vari gruppmedlemmarna tillsammans 

konkretiserar sina, enligt honom, generellt vaga arbetsuppgifter. Han menar även på att i de 

lärande arbetsgrupperna lär man sig inte bara av varandra, utan man lär sig även att lära med 

varandra. Ohlssons avslutande poäng är om ledningen vill att de ska pågå ett aktivt kollektivt 

lärande i arbetsgrupperna, så är det centralt att stödja och uppmuntra till gemensam reflektion 

bland medarbetarna (ibid.). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap kring hur lärandet hos medarbetarna uppfattas 

ske i praktiken i en förskoleenhet sedd som en lärande organisation. Utifrån ett 

medarbetarperspektiv avses att få en förståelse för hur de uppfattar organiseringen kring 

medarbetarnas lärande i verksamheten. 

 

1. I vilka sammanhang uppfattar medarbetarna att gemensamt lärande sker? 

 

2. Vilka förutsättningar uppfattar medarbetarna möjliggör gemensamt lärande? 

 

En avgränsning har gjorts till att studera medarbetarna i den pedagogiska kärnverkssamheten 

inom förskoleenheten: förskollärare och barnskötare. Det vill säga de som arbetar med barnens 

utveckling och som även tar del av förskolledningens planerade organisering kring lärande. 

Således är till exempel inte köks- eller städpersonal inkluderade i denna uppsats. Det fanns även 

planer på att även inkludera resurspersonal, men utifrån förskolechefen var detta inte aktuellt. 

Om det beror på att de inte är fullt integrerade i organisationen, eller om de helt enkelt inte kan 

lämna sina barn, framkommer dock inte. Vidare görs heller ingen jämförelse mellan- eller 

värdering av de olika förskolorna.  

 

Med medarbetare menar vi i den här uppsatsen alla som arbetar med det pedagogiska arbetet 

inom enheten. Med kollegor syftar vi och intervjupersonerna på de som arbetar inom den egna 

avdelningen, men ibland på hela den aktuella förskolan. 
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6. Metod 

6.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsansats (Langemar 2008), för att på detta sätt förstå 

förskollärarnas och barnskötarnas uppfattning om medarbetarnas lärande i en lärande 

organisation. Med den kvalitativa forskningsansatsen sätts deras tankar och mening i fokus. 

Forskningsdesignen som använts är en fallstudie i och med att endast vissa utvalda personer 

inom förskoleenheten har studerats (Bryman 2011). Ett strategiskt urval av informanter har 

gjorts med hänsyn till att kunna få ett medarbetarperspektiv. Utifrån lämplighet har förskollärare 

och barnskötare valts ut som informanter. Det strategiska urvalet i den här studien kan ses som 

ett typiskt fall, det vill säga att informanterna är bra representanter för det fenomen som ska 

studeras (Johannessen & Tufte 2003). Avsikten var att få ett medarbetarperspektiv i en lärande 

organisation och utifrån detta perspektiv förstå medarbetarnas uppfattning om det undersöka 

fenomenet. En efterfrågan om fyra förskollärare och fyra barnskötare gjordes samt att ett antal 

av dem var arbetsledare respektive nyanställda. Därtill efterfrågades medarbetare från samtliga 

fyra förskolor. Utifrån denna förfrågan valde förskolechefen ut åtta informanter som 

intervjuades. I uppsatsen undersöktes medarbetarnas upplevelser i en representativ förskola som 

säger sig arbeta som en lärande organisation. Empirin består av åtta semistrukturerade intervjuer 

(Johannessen & Tufte 2003). Intervjuguiden (Bilaga 2) utgick från några korta generella frågor 

för att sedan vara uppdelad i tre teman, dessa teman berörde medarbetarnas arbetsvardag, 

lärande organisation och organisering av lärande på förskoleenheten. Under dessa teman 

formulerades öppna frågor för att ge informantera frihet att besvara dem. Intervjuguiden stod 

som grund för intervjun men därtill ställdes följdfrågor för att få ett djup och beröra intressanta 

områden. Intervjuerna transkriberades och därefter skedde en tematisk analys för att hitta 

centrala teman (Langemar 2008). Den insamlade empirin lästes igenom och preliminära teman 

antecknades, dessa preliminära teman utvecklades till åtta centrala teman som låg till grund för 

att belysa frågeställningarna. Med hermeneutiken som analysmetod är avsikten att få förståelse 

för den subjektiva uppfattningen och upplevelsen som informanterna innehar om det undersökta 

fenomenet. Langemar menar att hermeneutiken har ett tolkande syfte i en kvalitativ metodansats 

vilket ska skapa förståelse kring ett fenomen eller en företeelse. Att skapa sig förståelse innebär 

i det här avseendet att förstå innebörden och meningen i olika företeelser. Här tillägger 

Langemar att förståelsen är något som uppnås via tolkning. Detta betyder att tolkningar gjordes 

av de transkriberade intervjuerna för att få förståelse för informanternas subjektiva 

beskrivningar. Genom tolkning i det här avseendet handlade det om att förstå meningen i deras 

uttalanden och hur de hänger ihop med i vilka sammanhang lärande sker och vilka 

förutsättningar som möjliggör detta lärande. Langemar beskriver vidare att förförståelsen för ett 

fenomen innefattar allt från teoretisk kunskap till egna erfarenheter och att just denna 

förförståelse ingår i en växelverkan till förståelsen som formas för det som studeras.  
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Med ett abduktivt förhållningssätt skedde ett växelspel mellan induktiva (empiristyrda) och 

deduktiva (teoristyrda) analysmodeller (Langemar 2008). Utifrån preliminära teorier formades 

en förståelse för det fenomen som studerades men utifrån empirin framkom även material som 

medförde ytterligare teoribildning för fenomenet. Därmed behövdes ytterligare 

förklaringsmodeller för att få förståelse för informanteras beskrivningar. Fortsättningsvis 

kommer informanterna att benämnas som intervjupersoner. 

6.2 Författarnas förförståelse 

Då uppsatsen har en hermeneutisk analysmetod, beskrivs författarnas förförståelse för det 

undersökta ämnesområdet nedan. Förutom respektive författares erfarenheter som förförståelse 

står teori och tidigare forskning som en gemensam förförståelse. Thomas Liljerum tar i och med 

denna uppsats en kandidatexamen i pedagogik med inriktning personal, arbete och organisation. 

Det innebär att han är väl bekant med bland annat de olika lärteorierna och förutsättningar för 

lärande. Harri Luttinen kommer att inkludera denna uppsats i en kommande kandidatexamen 

med huvudämne i pedagogik och har även gått en beteendevetenskaplig linje på gymnasiet. 

Harri har tidigare arbetat som outbildad barnskötare i sammanlagt två år i en förskoleenhet som, 

precis som den i fallstudien, var Reggio Emilia-inspirerad samt profilerade sig som en lärande 

organisation. 

6.3 Fallstudien 

Fallstudien är gjord inom en förskoleenhet i Stockholm. Enheten består av fyra förskolor och 

har ett 80-tal anställda. Förskolorna är indelade i olika mindre avdelningar som leds av ett 

arbetslag. Ett arbetslag består, beroende på antalet barn, av mellan två till fyra förskollärare och 

barnskötare, samt eventuell resurspersonal för barn med extra behov av stöd. Förskoleenheten 

arbetar på ett Reggio Emilia-inspirerat sätt vilket kortfattat innebär att barnsynen bygger på att 

barnet är kompetent. Men framför allt så kommunicerar de både internt och externt en bild av 

att de arbetar som en lärande organisation och arbetet kring detta startades 2008. Det sistnämnda 

är skälet till att vi kontaktade dem, då det är centralt för inriktningen på uppsatsen. 

Informationen nedan baseras på en förberedande intervju med förskolechefen samt dokument 

som beskriver hur organisering sker på förskoleenheten, då bland annat organisering kring 

medarbetarnas lärande. 

 

Lärande organisation för förskolechefen innebär att organisationen aldrig står still, 

utgångspunkten är att ta tillvara och samla ihop medarbetarnas kompetenser. Här anser 

förskolechefen att det handlar om att ta tillvara på medarbetarnas kompetenser, intressen och 
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fallenheter och på detta sätt sprida det vidare men också fokusera medarbetarnas kompetenser 

till andra barngrupper. Det hela grundar sig i att barnen står i centrum och att medarbetarnas 

kompetenser skall gynna dem. Då organisationen är väldigt stor finns det många kompetenta 

medarbetare och det är med denna insikt som förskoleenheten arbetar med att utbyta 

erfarenheter. Här står arbetsplatsträffarna som det forum där förskoleenheten i stort kan dela 

med sig utan de erfarenheter som de har, då bland annat utifrån utbildningar de gått. Vart 

organisationen står ligger till grund för den behovsinventering som görs, här handlar det om att 

finna de styrkor och de svagheter som finns och lägga upp en plan kring hur de ska organisera. 

Frågor som är centrala då är vilka som behövs tas in och hjälpa för att kunna arbeta långsiktigt. I 

en lärande organisation är medarbetarnas uppgift enligt förskolechefen att vara aktiva och 

medskapande i sin vardag. Detta innebär att vara aktiva i sitt lärande, sitt tänkande, barnens 

lärande men även organisationens lärande. Förskolechefen beskriver att det kommuniceras om 

delaktighet och bidragande för medarbetarna. Förskolechefen har valt att fokusera på den 

pedagogiska biten av arbetsuppgifterna och delegerar andra bitar, så som ekonomi. 

Förskoleenheten arbetar sedan ett par år tillbaka också med lean. Det innebär att de har 

tavelmöten regelbundet och huvudsyftet med dem är att effektivisera och frigöra tid genom att 

ta tag i- och lösa mindre problem, så att mer fokus kan läggas på lärande på andra möten. 

 

Mötesbeskrivningar 

Förskolan organiserar för att medarbetarna på de fyra förskolorna gemensamt kan träffas genom 

så kallade arbetsplatsträffar (APT). Dessa träffar syftar till att ledningen tillsammans med 

medarbetarna kan föra en dialog över förskoleenhetens åtaganden. Därtill arbetar de med att 

fördjupa kommunikationen inom förskoleenheten genom att sammanföra medarbetarna i olika 

tvärgrupper. Dessa tvärgrupper används för att kunna utbyta kompetenser men är även till för att 

utmana och inspirera. Inom förskoleenhetens fyra förskolor anordnas lokala pedagogmöten. 

Arbetsplatsledarna tillsammans med den pedagogiska utvecklaren håller i dessa möten. Här sker 

ett arbete kring att konkretisera och följa upp de åtaganden som förskolan har. Återgärder som 

måste följas upp sker genom att det sammanförs med ledningsgruppen samt de pedagogiska 

utvecklarna. Två dagar i veckan sker så kallade reflektionsmöten lokalt på varje förskola för 

medarbetarna. Det ena mötet är inom respektive arbetslag och det andra är i tvärgrupp över 

förskolan. Dessa reflektionsmöten är innehållsmässigt strukturerade och syftar till att se till den 

dagliga verksamheten där det sker en uppföljning och utveckling av den i relation till förskolans 

åtaganden. Reflektionsmötena syftar till att medarbetarnas tankar lyfts upp genom reflektion. 

 

Medarbetarna 

Förskollärarna bär det pedagogiska ansvaret för barnens lärande och utveckling. Förskollärarna 

har som uppgift att se till att den reviderade läroplanen från 2010 för förskolan följs. 

Förskollärarna har fem timmars icke schemalagd planeringstid. Vissa av förskollärarna är även 

arbetsplatsledare vilket innebär ansvar över organisering på respektive förskola samt att de är 

viktiga för kommunikationen inom enheten. Barnskötarna har som uppgift att tillsammans med 

förskollärarna ansvara för barnens vistelse på förskolan och har två timmars icke schemalagd 

planeringstid. 

 

Kompetensutveckling 

Förskoleenheten ägnar sig mycket åt både intern- och extern kompetensutveckling. Den interna 

består av föredrag på arbetsplatsträffar och pedagogmöten, där man synliggör kompetens som 

finns eller precis har tillkommit till organisationen. Det finns även tvärgrupper, nätverk, som till 
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exempel likabehandlingsgrupp, där medarbetare från alla förskolor ingår. Den externa 

kompetensutvecklingen består av att medarbetare får åka iväg på kurser och föreläsningar, men 

även så kallad pedagogiska caféer inom stadsdelen. 

6.4 Urval 

Intervjuerna är alla mellan 60 till 80 minuter. Intervjuerna ägde rum under loppet av en månad. 

Alla åtta intervjuerna utfördes gemensamt av uppsatsens två författare. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Intervjupersonerna består av fyra förskollärare och fyra barnskötare, 

fördelade någorlunda jämt på de fyra förskolorna. Det läggs dock inget värde i deras yrkesroll 

utan de ska bara ses som en jämlik fördelning. Två av förskollärarna är även arbetsplatsledare 

och en förskollärare är biträdande arbetsplatsledare. En förskolelärare och en barnskötare är 

relativt nyanställda, medan en förskollärare är i princip helt nyanställd. Intervjupersonerna 

benämns i uppsatsen som namnen IP1, IP2 och så vidare. Intervjupersonerna är följande: 

 

Förskola 1 

IP1: Förskollärare, nyanställd, samt arbetsplatsledare. 

IP2: Barnskötare. 

 

Förskola 2 

IP3: Förskollärare samt arbetsplatsledare. 

IP4: Barnskötare. 

 

Förskola 3 

IP5: Förskollärare samt biträdande arbetsplatsledare. 

IP6: Förskollärare som är nyanställd. 

IP7: Barnskötare och tillförordnad förskollärare. 

 

Förskola 4 

IP8: Barnskötare, relativt nyanställd. 

6.5 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har utarbetat fyra etiska riktlinjer som ska beaktas vid all forskning (Langemar 

2008). Hur dessa riktlinjer uppnåddes beskrivs härefter. För att uppfylla informationskravet så 

informerades intervjupersonerna om deras uppgift i studien och även själva syftet med 

uppsatsen. Därtill informerades deltagarna i uppsatsen om att deras deltagande var frivilligt och 
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att uppsatsen publiceras. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna i denna uppsats 

själva fick avgöra om de ville medverka och att de kunde avbryta intervjun ifall de önskade. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att intervjupersonerna har anonymiserats och går 

under namnen IP1, IP2 och så vidare. Organisationen namnges därmed inte heller. Allt detta är 

gjort för att obehöriga inte skall kunna identifiera någon i studien. Även nyttjandekravet är 

uppnått då den insamlade informationen enbart har använts för denna uppsats och raderats 

efteråt. Samtliga intervjupersoner godkände att intervjuerna spelades (Langemar 2008). 

6.6 Metodologiska ställningstaganden 

Med hänsyn till att uppsatsen har en kvalitativ forskningsansats var det avgörande att 

empiriinsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, detta då det gav en djupare 

förståelse kring det undersöka fenomenet. Här handlade det om att få djupare beskrivningar om 

intervjupersonernas uppfattningar som sedan kunde belysa frågeställningarna; I vilka 

sammanhang uppfattar medarbetarna att gemensamt lärande sker och vilka förutsättningar 

uppfattar medarbetarna möjliggör gemensamt lärande. Att få djupare beskrivningar kunde 

därmed exempelvis inte vara möjligt i form av en enkätstudie. Då uppsatsen hade som avsikt att 

finna medarbetarnas uppfattningar gavs det utrymme att de själva fick beskriva och tala öppet 

utifrån deras egna erfarenheter under intervjun. Därmed var intervjuguiden utformad med öppna 

frågor för att inte styra dem i deras svar.  

 

Intern validitet i kvalitativ metod brukar diskuteras i form av trovärdighet (Bryman 2011). 

Trovärdigheten i uppsatsens fall kan sägas vara relativt god då studien är systematiskt 

genomförd, från urval, semistrukturerade intervjuer och transkribering. Däremot kan en svaghet 

vara att vi inte har gjort någon så kallad triangulering, det vill säga använd oss av flera olika 

undersökningsmetoder för att öka tillförlitligheten (ibid.). 

 

När det kommer till reliabilitet är det främst intern reliabilitet som är relevant. Det är där alla 

forskarna i gruppen bestämmer sig för hur de ska tolka resultaten. Här är det även bra att 

tydliggöra forskarnas förförståelse (Bryman 2011). Som tidigare nämnt gällande författarnas 

förförståelse gjordes tolkningar tillsammans utifrån det, arbetet har skett genom att granska 

varandras tolkningar och därmed anses den interna reliabiliteten vara hög. 

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) så är det överförbarhet och inte generaliserbarhet som 

skulle kunna vara relevant. Med överförbarhet i uppsatsens fall handlar det om resultatet kan 

appliceras på liknande situationer eller sammanhang. Detta handlar om resultaten kan vara 

överförbara till andra verksamheter som anser sig vara en lärande organisation likt denna. Det 

som kan anses av resultaten i uppsatsen är att de kan ge en förståelse om hur det ur ett 

medarbetarperspektiv kan se ut gällande gemensamt lärande i en förskoleenhet sedd som en 

lärande organisation. Därmed anses överförbarheten i uppsatsens fall ge ett förklaringsvärde då 

det gäller att förstå liknande sammanhang. 
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7. Resultat 

Resultatredovisningen kommer att presenteras utifrån åtta teman, som på olika sätt belyser 

frågeställningarna. Dessa teman har uppkommit som centrala i att få en förståelse för hur 

medarbetarna uppfattar sammanhang och förutsättningar för det gemensamma lärandet på 

förskoleenheten. Resultatavsnittet presenteras först med en tolkning av intervjupersoneras 

uttalanden vilket sedan förtydligas med ett citat. Nedan presenteras resultatens åtta teman: 

 

 Kompetensutveckling 

 Mötenas betydelse för gemensamt lärande 

 Lärandet i arbetslaget och betydelsen av kompetenta kollegor 

 Kommunikation 

 Reflektion och dess betydelse för gemensamt lärande 

 Samarbete och stöd 

 Initiativtagande 

 Eget ansvar och personligt engagemang för lärande 

 

Förskoleenheten använder sig mycket av både intern- och extern kompetensutveckling. Vilket 

syftar till att höja kunskapsnivån inom organisationen. 

7.1 Kompetensutveckling 

Medarbetarna uppskattar den externa kompetensutvecklingen och vill ha så mycket som 

möjligt. Men angående extern kompetens så lyfter IP4 fram en ganska kritisk bild som handlar 

om risken att kunskapen blir individuell istället för gemensam om bara en eller ett fåtal skickas 

iväg på en kurs. IP4 ger även ett förslag på hur det borde vara, nämligen att flera medarbetare 

skickades på samma kurs och sedan fick ett tydligt mandat att genomföra förändringen i 

organisationen: 

Syftet är ändå att det ska vara för alla, men det blir mer individuellt […] Men hade man 

istället varit fem personer från samma förskola som var och tittade och lyssnade och sen 

efter det fick i uppdrag att fixa det. Ni kommer att ha ett mandat på förskolan. Ni kommer 

att presentera det under en kvart på ett pedagogmöte, sen kommer ni att etablera och 

utvärdera det på nästa pedagogmöte […] Det är ett större syfte, för det kommer ju alla till 

nytta […]  jag kan se mycket här att det är många som kanske går på många bra 

kompetensutvecklingstillfällen, men sen försvinner den där kunskapen någonstans. Och då 

undrar man hur mycket pengar som läggs ner från kommunalt håll för att försöka skapa de 

här föreläsningarna, seminarierna, kurserna. Vart tar kunskapen vägen? 
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Från extern kompetens är steget inte långt till intern kompetens som avhandlas här nedan. Intern 

kompetensutveckling sker bland annat genom att personer som har varit iväg på kurser får 

presentera sina nya kunskaper på något av enhetens möten. Det verkar nu för tiden vara praxis 

och IP3 är en av de som ställer det kravet på de som till exempel vill åka iväg på en kurs att 

faktiskt dela med sig: 

I en lärande organisation så måste man också ställa lite krav på folk, för folk kommer inte 

bara spontant och säger, jag vill dela med mig. Och så upplevde jag att det var förr, att folk 

gick på kurser hit och dit och vad är det som händer och vi andra fick inte nån del av det 

och då tycker jag att om man går en kurs. [...] Så är ju den kursen till för att vårt arbete och 

vår verksamhet och den gynnar ju inte vår verksamhet att en person sitter i ett hörn. 

En anledning till det ganska utbredda användandet av intern kompetensutveckling kan vara, 

precis som IP2 säger, att det är ett mycket billigare sätt än att skicka iväg medarbetare på dyra 

kurser. Enlig IP2 fungerar arbetsplatsträffarna väldigt bra vad det gäller att få ta del av 

medarbetare som håller föredrag om något som de har lärt sig. Det kan tolkas som att det finns 

en systematik bakom hur och när den interna kompetensutvecklingen ska ske. IP2:s ord: 

En ganska kostnadseffektiv sak och någonting som de gör bra är just att tillvara på 

kompetens som finns i enheten och att vi delar på den i enheten. Men sen...visst, vi går på 

externa föreläsningar också och tar in kompetens utifrån, men genom att låta personer få 

berätta om sin erfarenhet och sina kunskapsområden på APT:er. Ett bra exempel. APT är 

jättebra i den här förskoleenheten. 

Men det är inte bara inom enheten i stort, utan intern kompetens utnyttjas även inom respektive 

förskola. Framför allt, ju större förskolan är ju mer kompetenser har man lättillgängliga. IP4 

förklara detta med följande: 

Men samtidigt så sker ju det på en mindre nivå inom förskolan. För jag menar, bara för att 

vi jobbar i samma stuga så jobbar vi väldigt olika. Så det finns ju ett utbyte på plats också 

som är ganska bra. 

Utöver den planerade kompetensutvecklingen så har de formella mötena även andra betydelser 

för det gemensamt lärande. 

7.2 Mötenas betydelse för gemensamt lärande 

Arbetsplatsträffar och pedagogmöten bidrar till en känsla av samhörighet och en samförståelse 

för arbetet inom förskoleenheten respektive förskolan. Medarbetarnas delaktighet, i form av 

diskussioner, i mötena framstår också som central för deras personliga utveckling. Det visar sig 

även finnas en koppling mellan arbetsplatsträffarna och arbetslagens arbete, där 

arbetsplatsträffarna stödjer arbetet som sker med barnen i verksamheten. IP7 berör alla dessa 

ämnen: 
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Men det tror jag är sammanhållning och vi-känsla. Ibland kan det ju vara väldigt, väldigt, 

värdefullt också att alla får exakt samma information. [...] Men möjligheterna till 

samförståelse finns ju ganska bra, tycker jag. Men också delaktighet tycker jag att det 

bidrar till när vi jobbar med vår verksamhetsplan och man sitter tillsammans och får 

formulera olika saker. Jag tycker att de där diskussionerna gör ju att det blir mycket lättare 

att jobba i vardagen sedan, för man får det liksom implementerat i sig på något sätt när man 

har suttit och stött och blött och nött det. När man har vänt och vridit på saker. ‘Vad menar 

vi då nu när vi skriver så här?’. Så jag tror att det underlättar det dagliga arbetet. 

Arbetsplatsträffarna framstår även som ett forum där det ges möjlighet att kunna delge den 

kunskap som finns bland medarbetarna och som det tar med från sin arbetsvardag. Detta går att 

förstå som att de presentationer som medarbetarna kan ta del av handlar om att ge nya 

perspektiv till hela medarbetargruppen, vilket kan ses som en form av intern 

kompetensutveckling. IP4 förklarar vad mötet ger: 

Nya perspektiv. Och är det någonting som jag känner att jag kan, att det här vet jag hur jag 

gör, då kan jag ju få känna mig duktigt också. Att jag kan få presentera det som jag kanske 

har arbetat med. 

Vidare framstår ett växelspel mellan det formella pedagogmötet och vardagsarbetet utanför 

mötena, det som diskuterats under ett möte väcker i det här sammanhanget nya tankar och idéer 

som sedan även tas upp på gården i form av frågor. Det kan förstås som att det sker ett växelspel 

mellan det planerade och det dagliga. IP2 Förklara detta med följande: 

Men även idag hade bollats lite på gården, har jag hört. Och det ger ju i sin tur en resonans 

hos barnen i och med att pedagoger förändrar då sig sätt att prova nytt. [...] En kom fram 

spontant och sa ‘tack, tack vad roligt och härligt det var’. Och en person hade väldigt 

många följdfrågor som har kommit upp. Och det kan ju vara att någon kanske inte vågar 

ställa så många frågor inför andra på mötet, utan det kan komma upp efteråt. Så då började 

vi bolla igen imorse och pratade. Fortsatte helt enkelt där vi avslutade diskussionen igår. 

Däremot framstår betydelsen av att ha reflektionsmöten som att det bidrar till att medarbetarna 

kan dela med sig utav tankar kring frågor som dyker upp i vardagen, här framstår även dialogen 

ha en betydande del att kunna kommunicera med varandra. Reflektionsmötet kan här ses som 

det sätt som sammanför medarbetarna till att hitta olika tillvägagångssätt. IP1 beskriver 

följande: 

Där får vi ut mycket utbyte. Vi hinner kanske inte prata i veckan, så att där hinner man 

verkligen få dialog kring hur: “hur gör vi med det här problemet, det här dök upp kring det 

här barnet, eller de här två barnen går inte alls ihop och jag hanterade den här situationen 

såhär, hur ska vi göra? Vi måste ha ett gemensamt tillvägagångssätt. 

Därtill är reflektionsmötet ett forum som syftar till att utveckla och föra vidare medarbetarnas 

tänkande. Detta kan förstås som att det handlar om att genom beröm och konstruktiv kritik 

hjälpa varandra i att tänka. De enskilda medarbetarnas tänkande utvecklas därmed utifrån 

medarbetargruppen sätt att framföra beröm och konstruktiv kritik. IP5 beskriver att: 

Att få lite bekräftelse i det jobbet man gör för oftast så får man ju...vi är ju väldigt snälla i 

de här reflektionssammanhangen, för vi ska ju ge varandra uppåtpuffar att tänk såhär, åh är 

det såhär, det är ju för att föra varandras tänkande vidare. 



19 

 

Utöver kompetensutvecklingen och lärandet under de planerade mötesformerna uppfattar 

medarbetarna att mycket av det gemensamma lärandet sker i respektive arbetslag. 

7.3 Lärandet i arbetslagen och betydelsen av kompetenta 

kollegor 

Arbetet i arbetslagen verkar handla mycket om att komplettera varandra, samt att de delger 

varandra sina kunskaper. Även det konstanta pratandet kollegorna emellan verkar vara en 

bidragande orsak till lärandet. Här är IP2:s syn på arbetet och lärandet sitt arbetslag: 

Vi är väldigt bra på att komplettera varandra i mitt arbetslag [...] Vi lär ju varandra 

gemensamt hela tiden, men vi tre kan inte exakt samma saker exakt samtidigt. Men vi delar 

med oss av det vi kan. Men det är också okej i vårat närmsta arbetslag att säga: “men jag 

kan det här, jag gör det, så gör du något annat [...] Men vi pratar konstant, vi pratar hela 

tiden, om allt: “jaha, gjorde du så okej, jag brukar göra så, men det där var ju effektivt. 

Även IP7 tar upp hur extremt nära de jobbar med varandra under arbetsdagen och hur mycket de 

pratar med varandra och ständigt försöker hjälpa och förbättra olika arbetssituationer: 

Jag och min kollega är nästan på samma yta hela tiden, så vi gör ju det hela tiden dagligt. 

Pratar med varandra, peppar varandra, stöttar varandra. Säger ‘amen det blev ingen vidare 

det där, vi får nog tänka nytt till imorgon, för det fungerade inte att presentera materialet på 

det sättet. 

IP6 tar upp vikten av att faktiskt hela dagarna ha möjligheten att se hur sina kollegor arbetar 

med barnen och dra egna lärdomar utifrån detta: 

Ja, det är man ju. Till exempel på samlingar så är man ju två eller tre pedagoger och då har 

man ju en möjlighet att kunna observera varandra. 

Även betydelsen av vilka som ingår i arbetslaget spelar en avgörande roll. Intervjupersonera 

pratar gott om kompetensen som finns inom respektive förskola. Det framträder en tydlig bild 

att kompetenta och välutbildade kollegor är en oerhörd tillgång för intervjupersonernas lärande 

och stimulering. IP1 beskriver hur de lär tillsammans bland annat genom att ha en öppen dialog: 

Jag känner att jag befinner mig i ett arbetslag där jag har två otroligt kompetenta kollegor 

som jag lär mig jättemycket av varje dag också. Vi har en väldigt öppen dialog kring det 

mesta: hur vi hanterar, vi frågar varandra hur man tänker. Så det ser jag väldigt mycket som 

gemensamt lärande. Just med mina närmsta kollegor. 

Det framstår att det finns ett väldigt stort värde i att få chansen att jobba tätt ihop med en högre 

utbildad kollega i arbetslaget. IP4 tar bland annat upp tillgången det ger av teoretisk kunskap 
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och konstruktiv kritik. IP4 nämner även att den relativt höga andelen förskollärarna på förskolan 

bidrar stöd och kompetens vid problemlösning: 

Som barnskötare, att få jobba nära en förskollärare […] varje gång jag sitter med min 

förskollärare eller när jag har suttit med någon annan kollega, så har det varit så att jag kan 

presentera mina tankar och hur jag har tänkt […] så kan hon ge mig pedagogisk fakta och 

bekräfta det som jag känner eller tänker. Så det är utvecklande och lärande för mig att förstå 

att här har jag kanske tänkt helt rätt eller här har jag tänkt mer fel eller mindre rätt. Så att få 

jobba med någon som är utbildad på det sättet är ovärderligt. [...] I och med att det finns 

många välutbildade här så finns det alltid någon som kan plocka upp mitt 

problematiserande och ge ett bra svar […] Sen är det kanske det här, tätheten av 

förskollärare. Det finns alltid någon som kan hjälpa mig, så jag kanske inte hinner känna att 

min kompetens inte räcker. 

En av intervjupersonerna, IP5, förskollärare, jobbar för tillfället inte med några andra 

förskollärare i sitt arbetslag och ser en problematik i det. Intervjupersonen beskriver lite 

avundsjukt hur situationen ser ut i en av de andra arbetslagen, men hittar även ljusglimtar inom 

sitt eget arbetslag då det innehåller en kollega som håller på att utbilda sig på universitetet och 

kommer med nya uppslag: 

Jag kan ju tänka mig att dom som jobbar i hennes arbetslag dom får ju säkert saker hela 

dagarna liksom […]  men jag är med lite outbildade liksom […] Jag har en kollega som 

håller på att plugga till, masterprogrammet i pedagogik och hon kommer ju också med 

massa nytt och då är det ny forskning, och då är det också att jaha man kan tänka så, och 

det är också jättespännande, annars skulle nog allting bara stanna till, tror jag. 

Utifrån tidigare nämnda kompetensutveckling under de planerade mötena samt arbetslagets roll 

har det framstått att betydelsen av kommunikation är viktig. 

7.4 Kommunikation 

Dialogens innebörd och dess betydelse för förskoleenheten kan förstås utifrån att IP8 framhäver 

dialogen som ett sätt att mötas i ett samtal där ens åsikter och värderingar inte är något som ska 

komma i vägen för att våga prata. Detta kan förstås som att det handlar om ett öppet samtal där 

alla ges möjlighet till att uttrycka sig vilket tolkas som en förutsättning för att ett lärande ska 

vara möjligt. 

Dialog är alltså att man kan diskutera saker utan att den ena, att den bara ena har rätt, nä 

men att man ja...jag kan lyssna in dig, även om jag inte har exakt samma åsikt och 

värderingar så lägger jag inget värde i det och jag ska kunna säga min åsikt att för mig är 

det en dialog att våga prata. 

Ett öppet förhållningssätt både på förskolan men även i arbetslagen gentemot att prova nytt 

tycks bygga på att det finns en relativt öppen dialog. Vad som kan förstås är att dialogen är en 
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förutsättning för att medarbetarna kan kommunicera med varandra på ett sätt som öppnar upp 

för nya sätt att se på saker. IP2 framhäver detta med följande: 

Men både i närmsta arbetslaget men också på förskolan så har vi nog en relativt öppen 

dialog där det kan vara okej att tala om för någon att: prova det där istället. 

En förutsättning för att dialogen ska fungera på förskoleenheten är att alla får talutrymme, detta 

framstår som centralt då det finns en med uttalat mandat till att fördela ordet. Att alla får komma 

till tals kan förstås som en förutsättning för att dela ut ordet och lära genom det. IP4 beskriver 

detta med följande 

Det är väldigt effektivt organiserat, våran arbetsplatsledare, lagledare, som leder dem här är 

väldigt duktiga på att hålla sig till dels dagordningen, men även att sprida talutrymme. Och 

även om vi alla kanske inte hinner säga allt som man känner eller har på hjärtat i den här 

frågan, så hinner de ändå att börja röra vid det. 

Kommunikationen som pågår på förskolan kan förstås som att den är kopplad till utveckling och 

lärande. IP6:s uttalande kan förstås som att rätt sorts kommunikation är en förutsättning för att 

gruppen ska kunna tänka nytt, detta i sig kan ses som att kommunikationen är ett sätt att få 

medarbetarna att komma in på liknande tankespår gällande idéer. 

Men det känns väldigt utvecklande att man kan ha en kommunikation med de man jobbar 

med och känna att alla går åt samma håll och är öppna för nya tankar och idéer. Det gör 

väldigt mycket. 

Den ovan nämnda kommunikationen sker inte alltid under samma förutsättningar för alla 

medarbetare. Något som har framkommit är att det finns individuella skillnader i hur olika 

personer tar för sig då de kommunicerar i grupp. Detta kan förstås som att det både sker under 

möten men även i arbetslagen. IP2:s uttalande går därmed att förstås som att personer som har 

lätt för att tala kommer att automatiskt få större gehör i gruppen, detta i sig leder även till att 

andra personer kommer att dra sig undan i samtalssituationen. Att det finns individuella 

skillnader i hur man tar för sig i samtal framstår därmed som en utmaning på förskolan. 

Det som kan vara är att i en stor grupp har vissa lätt att uttrycka sig, medans andra har 

svårare som person, för vi har individuella skillnader. Vilket i sin tur egentligen då ger 

effekten att den som har lätt att säga, lyssnar alla på. Medans den som har lika bra eller till 

och med bättre saker, viktigare saker att säga har svårare att komma fram. Det gäller ju 

alltså all kommunikation, men framförallt kommunikation i grupp. Men även i ett arbetslag 

kan de utmaningarna finnas. 

Vikten av att alla ska få komma till tals kan förstås som central då de som håller i mötena har 

som uppgift att se till att alla ska få tala. Att förstå detta tyder på att förskolan arbetar aktivt med 

att medarbetarna ska få känna sig delaktiga i möten och uttrycka sin talan. IP1 beskriver att: 

Det min uppgift att se till att de flesta får höras. Och ibland kanske man får dämpa. Oftast 

är det nog det som är lättare. Det är lättare att dämpa någon än att få någon att prata, kan jag 

tycka. För att dämpar man någon så kan det ju vara någon utav de här lite tystare som 

faktiskt får ordet. Men att specifikt be någon som är den tysta varianten, lite inåtvänd, det 

blir väldigt utpekande på något sätt. 
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Dock kan man förstå att det är medarbetarens eget ansvar att ta för sig både vad det gäller deras 

eget lärande men också under kommuniceringen i grupp. Det kan ses som att medarbetarna ska 

kunna delge varandra sin kunskap att det handlar om att sprida den till varandra ifall så önskas. 

IP2 beskriver det med följande: 

Mitt lärande är väl mitt ansvar. Men, om jag ber om hjälp eller om jag ber om förklaring, så 

ska ju de ha tid, ork, lust, vilja att ge mig det. Kanske inte just då, men man ska inte vara 

snål med sin kompetens. 

Kommunikationen framstår även som en förutsättning för reflektionen mellan medarbetarna och 

i förlängningen även för det gemensamma lärandet. 

7.5 Reflektion och dess betydelse för gemensamt lärande 

Att förstå reflektionens betydelse för medarbetarna kan ses som att den är en avgörande del av 

lärandet där det handlar om att reflektera kring det förflutna och se till framtiden. Det går att 

tolka att den syftar till att medarbetarna genom reflektionen bland annat försöker hitta på 

lösningar på olika situationer i arbetsvardagen. IP3 förklarar det med följande:  

Reflektion är fullständigt nödvändigt det handlar om överlevnad [...] det är en möjlighet att 

bolla saker, att bolla saker och idéer, och tankar, hur gör vi, varför gör vi det vi gör, hur kan 

vi göra bättre, vad var det som gick fel? Att reflektion innebär att liksom ta hand om det 

som varit och ta hand om det som komma skall, hur ska vi göra för att det ska bli bättre? 

Kollegorna framstår som en central del av reflekterandet, det går att förstå att det är genom 

reflektion mellan medarbetarna som de kan utveckla och lära. I reflektionen framstår 

medarbetarnas olika erfarenheter som det verktyg som används för att hitta nya perspektiv kring 

hur det går att se på saker och genom detta lära och komma in på nya spår. IP1 förklarar det 

med följande: 

Kollegor kan ju utmana mig genom att, men att fråga hur man tänker bara, på något vis och 

i våra reflektioner så känner jag att där kan vi utmana varandra, för vi tänker inte alltid lika. 

Och bara att diskutera saker gör att vi hamnar i, som visar på att vi inte alltid är på samma 

spår liksom. Men det är det här med erfarenhet, man har olika erfarenhet om olika saker 

och bara att få dryfta dem med varandra gör att man kan komma på något nytt tillsammans. 

Reflektionen går att förstå som det centrala i det gemensamma lärandet mellan kollegorna. IP4:s 

uttalande kan förstås som att det är reflektionen som lyfter det enskilda lärandet till en högre 

nivå, nämligen till det gemensamma lärandet mellan medarbetarna. 

Reflektionen, eller gemensamt lärande är väl mer att båda får lära sig och att båda får 

möjlighet att lära i sin reflektion, hon reflekterar ju med mig kring det hon ser, tänker, 

möter och upplever, och jag reflekterar med henne. 
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Olika sätt att se på saker kan förstås som att det är grunden för det gemensamma lärandet mellan 

kollegorna. Genom att lyfta upp medarbetarnas enskilda tankar i möten med andra medarbetare 

finns det en möjlighet att möjliggöra lärande mellan medarbetarna. IP6 beskiver det med: 

Det går väl tillbaks lite till det jag sade först med det här utbyte med att träffa andra och 

deras sätt att se på saken. Det är ju egentligen det bästa sätten till gemensamt lärande, att 

byta tankar. 

Utöver reflektion så framstår också samarbete och stöd som viktigt för det gemensamma 

lärandet. 

7.6 Samarbete och stöd 

Det förekommer att det inte sker något kontinuerligt samarbete mellan förskolorna men det 

framkommer att kompetens delas mellan dem. Detta kan förstås som att möjligheten till att dela 

kunskap mellan förskolorna är något som värderas högt, detta kan ske ibland spontant men 

också formellt i form av möten. På frågan om det sker spontant samarbete mellan förskolorna 

förklarar IP2 sin uppfattning som att:  

Och då vill jag nog svara att det inte är något kontinuerligt, utan det sker ibland […] Vi var 

på en annan förskola och tittade på deras Lean-möte, när vi skulle börja Lean:a. Så jag 

tycker att det lånas kompetens ganska mycket mellan förskolorna och vi går runt och tittar 

på varandras verksamheter också. Även utöver APT-tiderna, tycker jag. 

Det framkommer dock att det kan uppstå svårigheter i att få medarbetarna att samarbeta. IP6:s 

uttalande kan förstås som att det finns ett dilemma i att få alla medarbetarna att samarbeta, då 

medarbetarna är beroende av varandra förutsätts det att det ska finnas ett fungerande samarbete 

men en stor medarbetargrupp kan orsaka att det uppstår svårigheter gällande samarbete. 

Det är hur man ska få samarbetet att fungera när det är så pass många personer som är 

beroende av varandra och då uppmuntras eller blir tillsagda att samarbeta. 

Gällande samarbete på förskolan så sker det främst i arbetslagen på respektive avdelning, här 

finns utrymme för att genom samtal utbyta tankar och idéer samt föra en diskussion kring 

diverse dilemman. Detta visar på att det finns utrymme för medarbetarna att samarbeta inom 

arbetslagen på respektive avdelning. IP6 beskriver med vilka och hur samarbetet sker: 

Dels personerna som jag jobbar med på min avdelning. Det är väldigt lätt att prata, bolla 

tankar och idéer, eller diskutera dilemman. 

Då medarbetare behöver stöd framkommer det att det finns möjlighet till att vända sig till 

ledningen eller mentorer, detta kan förstås som avgörande ifall förskoleenhetens medarbetare 

behöver finna lärdom inom något. IP1 beskriver det med följande: 
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Jag har en jättetrygg ledning och en mentor också så jag kan vända mig absolut. Det är bara 

att hojta eller skicka ett mail eller ringa så får jag hjälp direkt. 

Samarbete och stöd kan även tänkas höra ihop med hur medarbetarna uppfattar att deras initiativ 

tas emot i organisationen. 

7.7 Initiativtagande 

Det som kanske verkar vara förskolledningens kanske viktigast uppgift, utöver organiserandet, 

är att skapa en organisationskultur som är öppen, som främjar initiativtagande och där det finns 

platser som är anpassade för lärande. På frågan om huruvida medarbetarna uppmuntras att 

komma med egna initiativ och förslag så svarade IP4 på följande vis: 

Ja, det gör det absolut. Från toppen, våra chefer, är det väldigt lyhört och väldigt 

välkommet med funderingar, idéer och reflektioner. Sen är det samma sak med kollegorna 

också... Det tror jag inte att det är på varje arbetsplats heller. Det här öppna, högt till tak, 

som jag sade tidigare också. Det finns forum, verkligen. Och det finns möjlighet att tycka, 

tänka och känna olika. Sen kan man ju ta det ansvar som man vill ta. 

Det framträder en bild i intervjuerna att ledningen medvetet inte lägger sig i styrningen i 

förskolornas dagliga verksamhet, utan istället litar på att de jobbar enligt förskoleenhetens 

ramverk, det vill säga de olika styrdokument, samt den gemensamma visionen som finns inom 

organisationen. IP5, biträdande arbetsplatsledare, har en tydlig åsikt om att det faktiskt ingår i 

arbetsuppgifterna att utveckla miljön och komma med förbättringsförslag inom förskolorna: 

Ledningen vill ju att man ska ta egna initiativ, vi kan ju inte sitta och vänta på att de ska 

styra oss i det dagliga arbetet, det går ju inte liksom, det ingår ju i arbetsuppgifterna anser 

jag. 

Sedan ju längre ner ifrån förskoleledningen man tittar, ju mer verkar medarbetarna själva 

bestämma över vilka förändringar som behöver göras och vilket arbetsupplägg som passar bäst 

för dem. Men självklart sker det hela med styrdokumenten i åtanke och är det något de känner 

att de ändå vill bolla med ledningen så finns det möjlighet till det också. IP7 är en av flera som 

upplever det på det här sättet: 

Sen har ju jag väldigt mycket spelrum i projektgruppen, jag och min kollega. Där vi 

diskuterar vad vi ska göra och vilka steg vi tycker att vi ska ta nästa gång. [...] Men sen så 

har vi ju alltid de där ramarna. Vi måste ju följa läroplanen och våra styrdokument och 

sådant. [...] Men vi fattar ju egna, självständiga, beslut där. Sen har vi dialog med chefen. 

Hon tittar på våra projektpresentationer och ger feedback på vad hon tänker och tycker. 

Vad det gäller initiativtagande och lärande så verkar eget ansvar och personligt engagemang 

vara av stor vikt. Nedan beskrivs medarbetarnas uppfattning gällande detta. 
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7.8 Eget ansvar och personligt engagemang för lärande 

När det kommer till individens eget lärande och utveckling så framstår det att det i mångt och 

mycket vilar på individens eget ansvar. Det framkommer även att detta också kan vara en 

förväntning från ledningens sida, IP7 sammanfattar de tankarna på ett tydligt sätt: 

Ledningen vill ju att vi ska vara en lärande organisation och de ställer ju det kravet på oss. 

Och vi vill ju ha en lärande organisation. Men det är ju ett givande och tagande. Jag måste 

ju också ta eget ansvar och säga ifrån: “jag behöver det här och nu helst”. 

Just att vara driven och ha ett personligt engagemang, är något som har kommit upp. Det kan 

tolkas som att samtidigt som ledningen förväntas se och hjälpa medarbetarna, så ligger det ändå 

mycket på individen själv att ta plats i organisationen och se till att man aktivt själv får den 

sortens kompetensutveckling som man vill ha. Det kan tolkas som att alla i organisationen inte 

vill eller kan ta samma plats och i slutändan kanske dessvärre går miste om 

utvecklingspotentialen. IP4 beskriver sig själv hur det fungerar om man är driven som person 

och hur detta leder till nya möjligheter: 

Jag har ju legat i framkant för min egen skull men jag kan tänka mig, för jag har sett att det 

finns andra som kanske inte är drivna på samma sätt. Och även om de kanske är nöjda, så 

kanske de inte heller får samma möjligheter. För nu så får jag ju också andra erbjudanden, i 

och med att jag ändå har visat intresse, så kanske jag får andra möjligheter […] Visar man 

inte det så kanske det är svårt. Särskilt när man leder en såhär stor organisation med fyra 

förskolor. Det är många medarbetare. Det är lätt att man kanske faller mellan stolarna. 
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8. Analys 

I analysdelen kommer varje tema att analyseras var för sig, förutom kompetensutveckling och 

mötenas betydelse för lärande som kommer att analyseras ihop. Detta då de hänger samman 

med varandra då den interna kompetensutvecklingen till stor del sker under mötena. Analysen 

görs på de tolkningar som gjorts i resultatavsnittet och sker utifrån de valda teorierna. 

8.1 Kompetensutveckling och mötenas betydelse för lärande 

Förutom den kompetens som medarbetarna redan besitter, så sker som redan konstaterat en hel 

del kompetensutveckling externt. Det framträdde en bild av att kunskaperna som förvärvas 

genom den externa kompetensutvecklingen, visserligen är uppskattad, men dessa kunskaper 

riskerar även att förbli enbart individuella istället för gemensamma när bara en eller ett fåtal 

personer skickas iväg på till exempel en kurs. Detta samtidigt som det utifrån intervjuerna 

framstår nästan som systematiserat att om en individ får gå på en extern kurs så ska denne även 

dela med sig av de nya kunskaperna under ett formellt möte. Det framkommer även att det ställs 

tydliga krav på detta på medarbetarna. Det är således bland annat under de formella mötena som 

en del av den interna kompetensutvecklingen är tänkt att äga rum. Den består, som sagt, 

antingen av ny kompetens utifrån, men även att ledningen vill lyfta upp något positivt eller nytt 

från något av arbetslagen. Nilsson et al. (2011) skriver om vikten av interaktionsutrymme, det 

vill säga att det finns plattformar där alla får eller har tillgång till varandras kunskaper och 

kompetenser. På en formell, planerad, nivå är tanken att framför allt arbetsplatsträffarna samt 

pedagogmötena ska fungera som just ett interaktionsutrymme, där medarbetarna åtminstone kan 

prata med varandra och utbyta idéer. Här kommer det som Nilsson et al. (2011) beskriver att det 

är det kollektiva lärandet som är själva bron mellan det individuella- och det mer 

organisatoriska lärandet. Det framstår dock som att det kan finnas vissa sprickor i denna “bro”. 

Ett tänkbart problem med denna form av intern kompetensutveckling är det som Larsson (2004) 

tar upp, nämligen vikten av att se eller ha sett varandra i handling. Vilket även skulle kunna 

tolkas som att medarbetarna på möten inte har varit med och sett varken situationen i arbetslaget 

eller den externa kursen. Enligt Larsson (2004) är just synliggörandet av kompetenser för 

varandra det som är grunden till att utveckla möjligheter till förändring. Viktigt enligt honom är 

dock att förstå att för att kompetensutvecklingen ska ses som betydelsefull så krävs de även att 

de som lyssnar även själva verkligen ser nyttan av den nya kunskapen. Utifrån detta så skulle 

reflektionsmötena, där arbetslaget sitter tillsammans och reflekterar över sin gemensamma 

arbetsvardag och kommer fram till lösningar på aktuella situationer, ha en större möjlighet att 

uppnå ett kollektivt lärande. Det kom även fram i resultatet att det finns tankar hos 

medarbetarna om hur saker och ting skulle kunna göras annorlunda, just för att “överföra” den 

nya individuella kunskapen till resten av medarbetarna. Förslag som väcktes var att skicka iväg 
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flera personer på samma kurs och att sedan ge dem ett tydligt mandat att implementera de nya 

kunskaperna i verksamheten. På så sätt skulle flera personer besitta samma kompetenser och 

engagemang. Detta skulle eventuellt kunna lösa delar av denna problematik. Överlag så 

upplever dock medarbetarna att den interna kompetensutvecklingen under mötena fungerar bra. 

Exakt vad det innebär och huruvida alla medarbetare eller organisationen i stort verkligen har 

lärt sig något är svårt att fastslå.  

 

Utöver den interna kompetensutveckling som sker på mötena, så framkommer det att 

intervjupersonerna uppfattar att de olika sorternas möten i grund och botten har liknande syften, 

om än på olika nivåer inom organisationen. De uppfattar det som att arbetsträffarna, 

pedagogmötena samt reflektionsmötena bidrar till samhörighet och delaktighet. En slags “vi-

känsla”, som de själva benämner det. För arbetsplatsträffarna rör samhörigheten och 

delaktigheten att få vara del av något större, det vill säga på enhetensnivå. På pedagogmötena är 

det, som sagt, medarbetarna inom den specifika förskolan som knyts samman. Samt i 

reflektionsmötena är det arbetslaget som svetsas samman och försöker att hitta ett gemensamt 

arbetssätt för att lösa situationer i deras arbetsdag. Kanske framför allt arbetsplatsträffarna och 

pedagogmötena kan kopplas till Senges (1995) disciplin, gemensamma visioner. Med den 

menas att förändrande utveckling bara går att nå genom att sträva efter det som är centralt hos 

alla i gruppen. Det gäller att fånga upp alla intressen och välja ut det som flest är engagerade i.  

8.2 Lärandet i arbetslaget och betydelsen av kompetenta 

kollegor 

Medarbetarnas arbetsdag utspelar sig till allra största del tillsammans med de närmsta 

kollegorna i arbetslaget. Och arbetslagen är en central, och vanligt förekommande, del av 

förskolors organisering. Detta kan bland annat förstås utifrån en av Senges (1995) fem 

discipliner för att kunna vara en lärande organisation, nämligen teamlärande. Grunden i 

teamlärandet är en kombination av dialog och diskussion där dock dialogen är allra viktigast. 

Detta överensstämmer till den del att det framkom av intervjupersonerna att de mer eller mindre 

hela tiden för något slags samtal med sina kollegor under arbetsdagen. Intervjupersonerna 

berättade om hur mycket de i arbetslagen dels kompletterar varandra och dels delar med sig av 

sin kunskap i stor utsträckning. Det kan således vara precis som Senge (1995) beskriver det att 

det bör finnas en förståelse bland medlemmarna inom arbetslaget om hur de bäst kompletterar 

varandra. Det kan även sägas hänga ihop med Ohlssons (2004) tankar om att det mest väsentliga 

är att alla medlemmar är öppna med sina tankar och synpunkter. Detta för att på så sätt kunna 

skapa en gemensam strategi för bland annat arbetsuppgifter. I och med det så är det inte alls 

nödvändigt att alla i arbetslaget håller med om allt, snarare tvärtom då diskussion kan föra saker 

och ting framåt. På tal om det, så är det är inte bara i samtal som personalen säger sig lära av 

sina kollegor, utan det framkommer i intervjuerna att de uppskattar och drar nytta av 

möjligheten att faktiskt kunna se sina kollegor jobba dag in och dag ut. Om de ser en kollega 

lösa ett problem så säger de sig insupa idéer om hur de själva kan hantera liknande situationer i 

framtiden. Detta är liknande de slutsatser som Larsson (2004) drog av sin studie om lärares 



28 

 

kompetensutveckling. Nämligen vikten av att erfarenheter och kompetenser synliggörs i 

handling. Även Ohlsson (2004) menar att störst fokus kanske bör läggas på det konkreta 

handlandet som sker i det dagliga arbetet. För enligt honom är det troligtvis vanligare att 

handlingen kommer före samtalet, det vill säga att man reflekterar sedan över det som har hänt. 

Angående att lära av varandra i ett arbetslag, via både syn och samtal, så kan man även koppla 

det till interaktionsutrymme (Nilsson et al. 2011). Det innebär att en stor förutsättning för att 

lära är just att ha tillgång till medarbetare och deras kunskap. På den här förskoleenheten är 

bland annat alla formella mötena interaktionsutrymmen, men framför allt är det arbetslagen som 

fungerar som sådana. Det framkom i intervjuerna att deras respektive arbetslag såg ganska 

annorlunda ut vad det gäller sammansättningen av förskollärare, barnskötare och outbildade. 

Enligt Ellström och Ekholm (2004, se Nilsson et al. 2011) så bör ett arbetslag vara så heterogent 

som möjligt vad det gäller bland annat kompetens. Detta just för att maximera lär- och 

utvecklingsmöjligheterna inom det interaktionsutrymme som arbetslaget faktiskt är. Det 

framkom dock i intervjuerna att det kanske framför allt var barnskötarna som uppskattade att få 

arbeta ihop med välutbildade förskollärare, medan en del förskollärare uppskattar att kunna 

bolla frågor med någon ligger på samma kunskaps- eller utbildningsnivå. Om man ser på 

resultaten utifrån Granströms (2000) så kallade teammodell (arbetslagsmodell), så kan man 

åtmistonde säga att de fyra punkterna mer eller mindre kan bockas av. Det horisontella 

ansvarstagandet och problemlösningen samt att varje individ vet gruppens uppgift, synliggörs 

med att arbetsgrupperna har en jämn fördelning, oavsett yrkesroll, av olika arbetssysslor rörande 

barnen. Däremot har förskollärare, och inte minst arbetsplatsledare, självklart ett större 

övergripande ansvar för arbetsgruppen. Det mesta av arbetsdagens uppgifter utgår från en slags 

problem- och uppgiftsstyrning, då de arbetar med människor och dels för att de ständigt 

samarbetar, kommunicerar och reflekterar med varandra. Att det existerar gruppspecifika 

lösningar, för respektive förskolor har också framkommit. 

8.3 Kommunikation 

Intervjupersonernas uttalanden om hur kommunikationen sker på förskolan tycks tyda på att det 

finns ett behov av att kunna mötas i ett samtal där olika åsikter och värderingar inte är något 

som ska försvåra deras kommunikation. Möjligheten till att kunna ha ett öppet samtal tycks 

värdersättas högt och detta kan förstås som eftersträvbart för att kunna öppna upp för att prova 

nytt. I intervjuerna framkommer det att dialogen är en förutsättning för att kunna kommunicera 

och öppna upp för nya sätt att se på saker. Detta kan förstås utifrån vad Isaacs (2000) beskriver 

om att dialogen går ut på att nå förståelse och överenskommelse. Vidare beskriver Schein (1993, 

se Granberg & Ohlsson 2009) att dialogen är central då det gäller att effektivisera grupper och 

till detta tilläggs även att dialogen är ett sätt för individerna och i det här fallet medarbetarna att 

tänka fritt och uttrycka vad de känner vilket kan vara ett sätt att uppnå samförståelse. Detta 

pekar på att intervjupersonernas uttalanden visar på att dialogen som samtal är ett sätt att öppet 

kommunicera med varandra där deras åsikter och värderingar inte är något som skall hindra dem 

från att tänka fritt och kunna uttrycka vad de känner. Det framstår även att en förutsättning för 

att dialogen ska fungera under förskolenhetens möten är att det finns en som har mandat att 
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fördela ordet, dock framkommer det inte ifall detta går att betrakta detta handlande för det 

Isaacs (2000) kallar strukturfälla. Då Isaacs hävdar att en strukturfälla är de ramar och villkor 

som påverkar hur individer tänker och handlar framkommer det inte ur intervjuerna ifall det 

finns strukturfällor. Dock framkommer det i intervjuerna att rätt sorts kommunikation är en 

förutsättning för att tänka nytt, kommunikationen i det här fallet handlar om att få medarbetarna 

att komma in på liknande tankespår gällande nya idéer. Här skulle det Schein (1993, se 

Granberg & Ohlsson, 2009) beskriver kunna ge ett förklaringsvärde för att komma in i nya 

tankesätt, de beskriver nämligen att dialogen är en förutsättning för utvecklingsinriktat lärande, 

att komma in i ett nytt sätt att tänka för att finna nya idéer kan ses som ett resultat av att föra 

dialog. 

 

Något som är svårt att tyda ur intervjuerna är huruvida det verkligen är en dialog eller 

diskussion som sker. Att det framkommit att kommunikationen ska handla om att medarbetarna 

ska komma in på liknande tankespår kan även ses som att det förs en diskussion. Då Isaacs 

(2000) beskriver att diskussionen är det vanligaste kommunikationssättet i arbetslivet då den är 

effektivast att använda sig av då resultat skall uppnås, kan det ses som att medarbetarna utövar 

diskussion också. Men detta kan utvecklas med det Granberg och Ohlsson (2009) menar att det 

behövs en balans mellan dialogen och diskussionen, då de har olika syften. Vilket skulle betyda 

att medarbetarna i vissa avseenden även bör föra en diskussion. 

 

Det har framkommit i intervjuerna att det finns individuella skillnader i hur mycket 

medarbetarna tar för sig då de kommunicerar i grupp, detta visar på att det finns utmaningar på 

förskolan för de organiserade mötena. Att det finns individuella skillnader i hur mycket 

medarbetarna tar för sig under samtalen kan förstås utifrån den kritik som framförts mot 

dialogen. Den kritisk som Ohlsson (2004) framhåller går ut på att mycket av maktperspektivet 

förbises samt att dialogens betydelse romantiseras. Ohlsson (2004) pekar på att det finns olika 

former av öppen- och dold maktutövning i alla organisationer. Detta kan ge förståelse för varför 

vissa tar för sig mindre och andra mer dock framkommer det bara att det finns individuella 

skillnader i varför vissa tar för sig mer och andra inte, de bakomliggande orsakerna är svåra att 

förstå i detta läge. Dock sker ett aktivt arbete på förskolans möten där den som håller i mötet har 

mandat att dela ut ordet så att alla får känna sig delaktiga. Men detta i sig visar på att det är en 

som har makt att få alla att komma till tals. Däremot framkommer ett förhållningssätt i en av 

intervjuerna som visar på att medarbetarna har ett eget ansvar gällande deras eget lärande men 

också att ta för sig då kommunicering sker i grupp. Detta kan ses som ett dilemma där 

medarbetarna bär ett eget ansvar över att ta för sig samtidigt som det kan finnas en maktaspekt 

med i spelet då det gäller kommunicering i grupp. 

8.4 Reflektion och dess betydelse för gemensamt lärande 

Ur intervjuerna framkommer att reflektionens betydelse för medarbetarna på förskolan kan ses 

som att det är ett sätt att se till det förflutna och lära in i framtiden, här framstår det centralt att 

förstå meningen med varför och hur saker görs på förskolan. Kollegorna framstår som en central 
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del av reflekterandet och det är genom reflektionen med andra medarbetare som de utvecklar 

och lär tillsammans. Ur intervjuerna framkommer det att medarbetarnas erfarenheter är centrala 

då de lär av varandra och kommer vidare i sitt tänk. Detta går att förstå med att Ohlsson (2004) 

beskriver kollektiv reflektion som en gemensam reflektion exempelvis mellan kollegor och här 

benämns det som ett kommunikativt möte människor emellan där de samtalar så att de skapar 

mening åt erfarenheter och uppgifter. Därmed handlar reflektionen mellan medarbetarna på 

förskoleenheten om att de genom ett kommunikativt möte delar erfarenheter med varandra för 

att på detta sätt skapa mening åt de uppgifter de gör. 

 

Vidare framkom det ur intervjuerna att reflektion kan ses som det centrala för det gemensamma 

lärandet och att lyfta upp medarbetarnas enskilda tankar i möten är ett sätt att möjliggöra 

lärande mellan medarbetarna, här skulle det Molander (1993, se Granberg & Ohlsson 2009) 

menar att det finns två sorters reflektion: reflektion i handling och reflektion över handling. 

Distinktionen mellan dem är dock inte helt klart då det kan vara svårt att vet vilket som är vilket 

men att reflektera över handling kan ses som att det görs mellan medarbetarna då de möts och 

samtalar om erfarenheter för att skapa mening åt det och blicka framåt. Därtill kan reflektion i 

handling ske mellan medarbetarna också i form av att de i en aktuell situation reflekterar över 

vad de gör och lär genom det. 

8.5 Samarbete och stöd 

Ur intervjuerna framkommer det att det inte sker något spontant samarbete förskolorna emellan, 

dock sker utbyte av kompetens främst i form av inplanerade möten. Dock framkommer 

svårigheter i att få alla medarbetare att samarbeta då det är en stor medarbetargrupp. Detta kan 

förstås utifrån den kritik som Granberg och Ohlsson (2009) riktar mot böcker och forskning 

kring lärande organisationer, där betoningen ligger på att alla medarbetare ska dra åt samma håll 

under harmoni och att motsättningar inte ses som något positivt. Att det framkommit att 

medarbetargruppens storlek har en inverkan på att det kan uppkomma svårigheter till att 

samarbeta kan detta ses som en nackdel om verksamheten ska fungera som en lärande 

organisation. Vid första anblicken kan detta vara ett dåligt tecken men det beror på vilka 

orsakerna bakom samarbetssvårigheterna är. Om det är personliga åsikter mot varandra och just 

problem med själva samarbetsbiten, eller om det är många personer med starka viljor som drar 

åt olika håll. Kritiken bottnar i det faktum att motstånd, som enligt bland andra Granberg och 

Ohlsson (2009) inte alltid behöver vara något hinder, utan snarare en stor potential, för bland 

annat kollektivt lärande samt lärande organisation, då olika perspektiv och åsikter krockar mot 

varandra. Detta kan dock leda till en förståelse om att det främsta samarbetet i organisationen 

sker i arbetslagen på respektive avdelning. I arbetslagen sker samarbetet bland annat genom att 

de för samtal kring dilemman samt utbyter tankar och idéer. Att det inte i någon större 

utsträckning sker något spontant samarbete mellan förskolorna visar snarare på betydelsen av att 

det bör ske ett samarbete inom respektive arbetslag. Här framstår betydelsen av att arbetslaget är 

en förutsättning för det Nilsson et al. (2011) kallar kollektivt lärande. De beskriver det som att 

de erfarenheter som individer har, öppet kommuniceras och reflekteras i arbetsgruppen för att de 
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ska bli någon slags gemensam förställning och intention för det kollektiva. Att ett kollektivt 

lärande ska uppstå förutsätter därmed att ett samarbete sker inom arbetslagen. Detta är i enlighet 

med det Larsson (2004) visade på att i en verksamhetsinriktad skola anser lärarna att just 

samarbetet till kollegorna ses som en viktig kunskapskälla. Ur intervjuerna går det även att 

förstå att medarbetarna kan vända sig till ledningen men även mentorer ifall de behöver stöd, 

detta pekar vidare på att det finns möjligheter för samarbete i andra led också och inte bara inom 

arbetslagen. 

8.6 Initiativtagande 

När det kommer till medarbetarnas upplevelser kring initiativtagande så framstår ändå en rätt så 

liktydlig bild. De uppfattar att förskoleenheten har ett öppet klimat där det efterfrågas och 

inbjuds till initiativtagande. Detta skulle kunna liknas med det som enligt Docherty (1996) 

behövs av en kultur för att stimulera lärande. Nämligen bland annat betoning på handling, 

initiativ och risktagande, samt uppmuntran av reflektion och kritiskt tänkande. Men även till sist 

en tolerans mot felhandlande. Med tanke på allt detta, så skulle det också kunna sägas att det 

råder ett stort verkligt handlingsutrymme där alla har möjlighet att bidra och utveckla 

verksamheten (Nilsson et al. 2011). Just att det är intervjupersonerna som säger sig uppleva det 

här och att de själva kommer med flera exempel på när de har kommit med förändringsförslag 

som i sin tur har realiserats, så är det troligt att många upplever det subjektiva 

handlingsutrymmet som ganska stort också. Det står också klart när intervjupersonerna har talat 

att det upplever att det finns ett stort utrymme, spelrum, att komma på och genomföra egna 

förslag inom respektive förskola. Självklart är de medvetna om vilka ramar, bland annat i form 

av olika styrdokument som finns. Detta kan kopplas till en av Granströms (2000) fyra punkter i 

dennes teammodell (arbetslagsmodell), nämligen gruppspecifika lösningar. Vilket i det här 

fallet innebär just att alla förskolor inte jobbar på exakt samma sätt, utan utvecklar egna sätt att 

lösa problem på och det är accepterat, och kanske till och med, önskvärt av förskoleledningen. 

På tal om detta så framkommer det att de inom varje arbetslag i mångt och mycket också 

utvecklar sina egna lösningar och upplägg under arbetsdagen. Allt detta kan även kopplas till 

handlingsutrymme (Nilsson et al. 2011) och utifrån dessa resultat så skulle det kunna sägas 

finnas ett stort verkligt handlingsutrymme från ledningen. Många av intervjupersonerna verkar, 

som sagt, också känna att de har mandat och kan påverka åtminstone sin mer lokala arbetsmiljö 

och arbetsuppgifter. Detta skulle kunna översättas till att de flesta även upplever ett stort 

subjektivt handlingsutrymme. Det kan, precis som en intervjuperson påpekade, gå hand i hand 

med att det faktiskt ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter att komma på olika förbättringar på 

sin förskola. Men ett stort handlingsutrymme behöver dock inte bara vara något positivt. I sin 

kritik mot lärande organisation så trycker Coopey (1996, se Granberg & Ohlsson 2009) på att 

den lärande organisationen i sig blir en så stark kultur att medarbetarna inte gör något annat än 

att ständigt tänka på sitt lärande och sin utveckling. Detta kan enligt honom då leda till ökad 

arbetsmängd och stress. 
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8.7 Eget ansvar och personligt engagemang för lärande 

En återkommande sak var att intervjupersonerna talade om sitt engagemang och intresse av att 

vilja lära nytt och alla påpekade att de lär konstant tillsammans med sina kollegor i arbetslaget. 

Detta stämmer väldigt bra överrens med hur Nilsson et al. (2011) beskriver just vikten av 

individens lust och engagemang för att lärande ska kunna ske. Det spelar ingen roll vilka andra 

förutsättningar för eller möjligheter till lärande som finns om inte individen själv är intresserad 

av att utvecklas i sitt arbetsliv. Det framkom även i intervjuerna att den psykologiska 

egenskapen att vara driven, vara i framkant, är något som är bra och något som bidrar till 

lärande. Även om ingen av intervjupersonerna själva var det så framkom det dock i intervjuerna 

att det fanns andra medarbetare, som inte var lika drivna och på så sätt och därmed kanske 

riskera att missa möjligheter och kompetensutveckling. Anledningarna bakom är fortfarande 

oklara. En intervjuperson spekulerade i att de kanske är helt nöjda med sin nuvarande 

arbetssituation. Enligt Nilsson et al. (2011) så kan de individuella skillnaderna gällande 

inställning till lärande härröra från att de helt enkelt har olika mycket tidigare erfarenhet av 

utbildning, men även social bakgrund är en faktor som har visat sig påverka detta. Enligt Illeris 

(2007, se Nilsson et al. 2011) så hänger individens motivation, självkänsla och identitet ihop 

och påverkar varandra när det kommer till inställningen till lärande och kompetensutveckling. 

Moxnes (1984, se Nilsson et al. 2011) är också inne på att individens motivation för lärande är 

avgörande, men betonar även att ledningen har en viktig roll när det kommer till att stödja och 

uppmuntra medarbetarnas lärande. Det skulle kunna kopplas till att några intervjupersoner 

förväntade sig utav ledningen att de skulle stödja och hjälpa medarbete som inte aktivt deltog i 

olika lär- och kompetensutvecklande forum. Samtidigt är intervjupersonerna inne på att det egna 

lärandet är individens eget ansvar, vilket med ovanstående i bakhuvudet, då är det dels kanske 

inte riktigt så enkelt och att det dels finns flera bakomliggande faktorer som påverkar. Detta kan 

även kopplas tillbaka till Senges (1995) disciplin om personligt mästerskap, vari han verkligen 

betonar värdet i individens eget lärande och växande. Det är denna ständiga utveckling hos 

individerna som är eftersträvbart i en lärande organisation, slår han fast. 
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9. Diskussion 

Nedan förs en diskussion kring uppsatsens resultat i relation till analysens åtta teman, för att på 

detta sätt besvara frågeställningarna samt visa på hur de hänger samman med varandra och 

därigenom även besvara uppsatsens syfte. 

9.1 Reflektion 

Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap kring hur lärandet hos medarbetarna 

uppfattas ske i praktiken i en förskoleenhet sedd som en lärande organisation. Utifrån ett 

medarbetarperspektiv avsågs att få en förståelse för hur de uppfattar organiseringen kring 

medarbetarnas lärande i verksamheten. 

 

Den här uppsatsen visar på att medarbetarna uppfattar att de planerade mötena är ett 

sammanhang där de lär samt utvecklas. Alla de olika sorternas möten har liknande syften och 

bidrag till organisationen, bara det att det sker på olika nivåer inom den. Det handlar mycket om 

en känsla av samhörighet och en slags delaktighet av förskoleenheten eller förskolan. Men även 

lärande och kompetensutveckling är en stor del av de formella mötena och det är något som 

intervjupersonerna uppskattar. Ett hinder som dock har framkommit är att det inte är helt enkelt 

att översätta extern kompetensutveckling, via intern kompetensutveckling, till organisatoriskt 

lärande. Det kan bland annat ha att göra med att den ursprungliga kontexten saknas eller att 

individen inte varken förstår situationen i sig eller varför det är relevant för denne. Eller så blev 

aldrig de nya kunskaperna tillräckligt förankrade hos tillräckligt många medarbetare inom 

organisationen. Så, om möjligt, bör den interna kompetensutvecklingen tydligare gå via 

kollektivt lärande och att synliggöra kompetenserna för varandra, innan lärandet ska försöka nå 

upp till den översta nivån. Medarbetarna uppfattar ännu tydligare sina respektive arbetslag som 

ett sammanhang där gemensamt lärande sker. I enlighet med teorier och tidigare forskning så 

framträder även här att arbetslagen är en av grundpelarna i denna verksamhet. För medarbetarna 

uppfattar att det är genom att under så gott som hela arbetsdagarna se och samtala med 

kollegorna som det gemensamma lärandet, eller så kallat kollektivt lärande, uppstår. Detta 

ligger helt i linje med Larssons (2004) slutsatser, nämligen att erfarenheter och kompetens bör 

synliggöras i handling om gemensamt lärande ska ske. Det är sedan främst under de planerade 

reflektionsmötena som erfarenheterna sedan lyfts till en gemensam förståelse och kompetens. 

Även vikten av väl sammansatta och fungerande arbetslag samt kompetenta kollegor framstår 

som centralt. Trots vissa tänkbara hinder kring kompetensutvecklingen på de olika mötena, så 

framträder det en bild av att det är ett slags växelspel mellan de formella mötena och arbetet 

som sker utanför dem, i och kring arbetslagen. Här framstår växelspelet i form av att det som tas 
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med från medarbetarnas arbete in i de formella mötena vidareutvecklas där. Detta kommer 

sedan tillbaka till arbetslagen i form av exempelvis nya tankar och idéer, men även att samtalet 

fortsätter ute på gården dagen efter mötet. Detta kan ses som att de formella mötena har en 

stödjande funktion för arbetet i arbetslagen. Det är på mötena som den gemensamma visionen 

och strategin tar form för att sedan praktiseras ute i arbetet med barnen. Detta växelspel har 

likheter med Larssons (2004) definition av organisatoriskt lärande som menar att det är en 

process som sker när kunskapen går från individuellt- till organisatoriskt lärande, via kollektivt 

lärande och sedan tillbaka till individen. 

 

Medarbetarna inom förskolenheten uppfattar kommunikationen som en förutsättning för det 

gemensamma lärandet. Kommunikationen är en central del av arbetet som sker på 

förskoleenheten och den beskrevs främst utifrån termen dialog. Dialogen här kan förstås som en 

förutsättning för det gemensamma lärandet och med detta avsågs att ha ett öppet samtal där 

olika åsikter och värderingar inte är något som ska försvåra deras kommunikation för att på 

detta sätt tänka fritt och kunna uttrycka vad de känner. Då det är medarbetarnas uppfattningar 

om hur kommunikationen sker är det svårt att avgöra hur det verkligen sker. Men att 

kommunikationen är en förutsättning för det gemensamma lärandet framstår tydligt. Vilket även 

är poängen med det Schein (1993, se Granberg & Ohlsson, 2009) beskrev om att dialogen är en 

förutsättning för utvecklingsinriktat lärande. Dock framgick inte ifall de uppfattade en skiljelinje 

mellan diskussion och dialog, i det här avseendet kan det vara svårt att avgöra ifall de har en 

dialog med varandra. Det som däremot framgick var att det finns en medvetenhet om att det 

finns individuella skillnader i hur mycket medarbetarna tar för sig i kommunikationen. Detta 

kan ses som ett hinder och kan faktiskt vara ett resultat av att alla åsikter och värderingar inte 

sätts åt sidan vilket kan leda till att vissa medarbetare inte vågar uttrycka vad de känner. Vidare 

kan det även finnas en maktaspekt i kommunikationen under mötena då det är en som har 

mandat att fördela ordet, detta kan både vara en förutsättning för att få alla medarbetare att prata 

men faktum är att då det är en som fördelar ordet kan detta vara negativt också. Vidare 

uppfattade medarbetarna även reflektionen som en förutsättning för det gemensamma lärandet 

där kollegorna är en central del i detta. Här betonas att reflektion med andra medarbetare är ett 

sätt att utvecklas och lära tillsammans. Vilket även Ohlsson (1996) poängterade att om 

ledningen vill att de ska pågå ett aktivt kollektivt lärande i arbetsgrupperna, så är det centralt att 

stödja och uppmuntra till gemensam reflektion bland medarbetarna. Då reflektion tillsammans 

med andra sker genom att medarbetarna kommunicerar med varandra visar detta på betydelsen 

av att ha en väl fungerande kommunikation. Om det som ovan nämnt kan finnas hinder för 

kommunikationen riskerar även reflektionen mellan medarbetarna att påverkas negativt. Detta 

visar på att en väl fungerade kommunikation har betydelse för att även reflektionen mellan 

medarbetarna ska fungera. Vidare uppfattas samarbete som en förutsättning för det 

gemensamma lärandet där det främst sker i form av utbyte av kompetens under inplanerade 

möten. Däremot är samarbetet beroende av att få en hel medarbetargrupp att fungera 

tillsammans, här framträder en problematik med att ha en stor medarbetargrupp med många 

medarbetare. Om inte medarbetargruppen fungerar tillsammans finns risken att samarbete som 

en förutsättning för det gemensamma lärandet hämmas. Med den stora medarbetargruppen och 

hur arbetet sker på förskoleenheten framträder en bild som tidigare nämnt av att det främsta 

samarbetet sker i arbetslagen och det är här samarbetet kan främst ses som en förutsättning för 

det gemensamma lärandet. Här handlar det då om att det genom både kommunikation och 

samarbete skall utmynna i det Nilsson et al(2011) kallar kollektivt lärande för medarbetarna. 
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Initiativtagande, teoretiskt översatt till handlingsutrymme, visar sig också vara en förutsättning 

för det gemensamma lärandet i förskoleenheten. Handlingsutrymme brukar delas upp i verkligt- 

och upplevt handlingsutrymme och utifrån intervjuerna så verkar medarbetarna uppleva båda 

två som stora och det verkar vara genomgående för hela enheten. Men det är framför allt ju 

längre ner i organisationen, det vill säga dels inom respektive förskola, men framför allt i 

arbetslagen, som intervjupersonerna upplever att de har ett stort spelrum att komma med förslag 

och genomföra förändringar. Detta framstod som uppskattat och något som intervjupersonerna 

jobbade aktivt med. Men samtidigt bör även den kritiska bilden till att ha ett stort 

handlingsutrymme i en lärande organisation finnas i bakhuvudet. För i kulturen ligger det att 

medarbetarna och organisationen konstant ska lära och utvecklas, detta kan i förlängningen få 

konsekvenser i form av övertidsarbete och stress då medarbetarna vill framstå som ambitiösa. 

En annan förutsättning som framträder i resultatet är att individen måste ta eget ansvar för sitt 

lärande och sin utveckling. Det som är väldigt tydligt är om inte annat att drivande personer 

anser att det är individens eget ansvar. Utifrån intervjuerna målades det ändå upp en bild av att 

det definitivt finns andra medarbetare inom organisationen som är mindre framåt och kanske 

mer nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Bakomliggande orsaker till detta kan enligt 

tidigare forskning vara erfarenhet av utbildning och social bakgrund. Allt detta hänger tätt 

samman med personligt engagemang och motivation, vilket i sin tur bottnar i bland annat 

individens självkänsla. Det kan bli ett problem, i och med att det är ju de individer som inte tar 

för sig eller som tydligt vet om att de får ta för sig är de som då riskerar att inte få ta del av 

samma kompetensutveckling som de andra mer drivna medarbetarna.  

 

Sammantaget framträder en bild av att de sammanhang som uppkommit och de förutsättningar 

som har beskrivits för det gemensamma lärandet hänger tätt samman. Sammanhangen i form av 

planerade möten och arbetslagen kan i det här avseendet ses som arenor för att förutsättningarna 

i form av kommunikation, reflektion, samarbete, initiativtagande och eget ansvar ens skall 

kunna äga rum. Dessa sammanhang och förutsättningar kan ses som att de är beroende av 

varandra då de tillsammans bildar en helhet kring gemensamt lärande. Om det finns brister i 

planeringen av de sammanhang där gemensamt lärande uppfattas ske finns risken att de 

förutsättningar som skall mynna ut i gemensamt lärande blir lidande. Därtill kan även de olika 

sammanhangen förstås som förutsättningar, då de ingår i själva organiserandet för lärande. Detta 

visar ännu tydligare på det nära samspelet mellan dem och hur de ligger till grund för 

gemensamt lärande. 

 

Då det inte existerar så mycket forskning om lärande organisation ur ett medarbetarperspektiv 

så kan denna uppsats fungera som en slags intresseväckande inkörsport och någonting att bygga 

vidare på. Resultaten i denna uppsats skulle kunna ge förståelse för ett medarbetarperspektiv i 

andra, liknande förskolor, som anser sig arbeta som en lärande organisation. Förklaringsvärdet 

gäller främst betydelsen av det gemensamma lärandet för medarbetarna. Överförbarheten i detta 

sammanhang betyder inte att det förklarar hur det kan se ut i en liknande organisation utan ska 

snarare ses som en ökad förståelse för hur detta fenomen kan förstås. 
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9.2 Konklusion 

Avsikten med denna uppsats var att få förståelse för ett medarbetarperspektiv i en lärande 

organisation. Då ett medarbetarperspektiv intogs framkom komplexiteten i att ringa i vilka 

sammanhang och förutsättningar som mynnar ut i gemensamt lärande, samt hur det kan förstås i 

relation till den lärande organisationen. Det framstår att det är svårt för en organisation att ur ett 

ledningsperspektiv uttala sig om att de är en lärande organisation då det ur ett 

medarbetarperspektiv snarare blir relevant att se mer specifikt på det gemensamma lärandet och 

vad det betyder för organisationen som stort. 

 

Även om inte denna uppsats går in djupare på maktaspekter i kommunikationen, så framstår det 

som att det är något som skulle kunna vara ett hinder för lärande och utveckling i organisationen 

om sådana existerar. Att synliggöra och minimera öppna- och dolda maktaspekter framstår som 

ett utvecklingsområde om en organisation vill få en mer fungerande verksamhet som bygger på 

en daglig kommunikation mellan medarbetarna. 

 

Exakt hur kopplingen ser ut mellan extern- till intern kompetensutveckling och den eventuella 

kunskap som försvinner däremellan bör undersökas mer noggrant. Hur detta påverkar det 

gemensamma lärandet samt det organisatoriska lärandet skulle kunna ligga till grund för 

framtida forskning. 

 

Om någon skulle vilja utföra en mer fördjupad studie på detta område så skulle man kunna 

undersöka om, hur, när och var medarbetarna faktiskt lär och inte deras uppfattning om detta. 

Men det är en mer komplicerad process och kräver många fler lärteorier samt observation. Med 

just observation som ytterligare datainsamlingsmetod så hade vi kunnat gå in ännu djupare i vad 

som verkligen händer i de olika mötena. Med observationer hade uppsatsen blivit mer 

omfattande men även kunnat ge mer kunskap kring ämnet. 

9.3 Kritisk granskning 

Att utgå från ett medarbetarperspektiv i en lärande organisation framstod längst vägen som 

problematisk. Då brist på teorier kring medarbetarna i en lärande organisation ledde in oss på 

teorier om kollektivt lärande och organisatoriskt lärande. Det hade onekligen varit mycket 

enklare att gå i andras fotspår och skriva uppsatsen ur ett ledningsperspektiv. 

 

Ursprungligen hade vi en kontaktperson inom enheten som var förskollärare samt 

arbetsplatsledare. Men på grund av vissa omständigheter så fick istället förskolechefen ta över 

uppgiften att tillhandahålla oss de sorters yrkespersoner som vi ville intervjua. Med tanke på att 

det rör sig om en relativt stor organisation, så är det mycket möjligt och ganska troligt att 

förskolechefen gav oss tillgång till personer som hon själv känner eller har nära kontakt med. 

Personer som i sin tur kanske är mer framåt, kommunikativa och kanske ingår i flera olika 
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nätverk än vad andra medarbetare gör. Till exempel har det framkommit i våra intervjuer att ett 

flertal av intervjupersonerna sitter med i enhetens olika nätverk, som till exempel 

likabehandlingsgruppen. Kontentan är att det kan finnas en risk att vi bara har fått tillgång till en 

viss sorts personer, medan vi således har missat andra. Det har till exempel i flertalet intervjuer 

framkommit att det finns andra personer som är tystare och inte tar för sig lika mycket på de 

olika mötena och i verksamheten i stort, men även de som kanske skulle kunna ha lite 

svårigheter att ta till sig kompetensutvecklingen under dess nuvarande former. 

Intervjupersonernas uttalanden kan ha varit likriktade gällande bland annat deras beskrivningar 

om hur kommunikationen sker genom dialog och diskussion. Deras beskrivningar har inte direkt 

berört någon problematik förutom att det finns individuella skillnader i hur medarbetarna tar för 

sig under möten. Några intervjupersoner har snuddat lite kring detta och funderat kring om det 

kanske kan röra sig om att alla har olika teoretiska kunskapsnivåer eller erfarenhet av studier, 

men även hur väl medarbetaren behärskar språket, samt eventuellt hur insatt personen är i det 

aktuella ämnet.  

 

En annan sak är att förskollärarna och barnskötarna är ytterst barnkära och om vi inte tydligt 

definierade frågeställningarna med att vi fokuserade på just medarbetarnas lärande, så började 

de allt för oftast att prata om barnens lärande. Ur det perspektivet så var det bra att vi inte gjorde 

en enkätundersökning, utan istället använde oss av semistukturerade där vi kunde förtydliga 

frågorna när det fanns behov av det. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser vid pedagogiska institutionen på Stockholm universitet. Vi skriver 

för närvarande kandidatuppsats inom detta ämne. Syftet med denna kandidatuppsats är att 

undersöka en lärande organisation utifrån ett medarbetarperspektiv. 

 

Undersökningen genomförs i form av intervjuer. Intervjuerna är beräknade till drygt en timme.  

 

Din medverkan i studien och dina uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt 

och deltagandet i undersökningen är frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan eller välja att inte svara på enskilda frågor. Vi önskar att spela in intervjuerna då 

detta i efterhand kommer att underlätta vår bearbetning av intervjumaterialet. Inspelningen 

kommer inte på något sätt att publiceras och den kommer även att raderas i efterhand. 

Intervjumaterialet kommer heller inte att användas i andra sammanhang än till denna 

kandidatuppsats. Undersökningens resultat kommer, dock som sagt, att presenteras i en 

kandidatuppsats vid Stockholms universitet vilket inkluderar en publicering. 

  

Har du några frågor om undersökningen så är du välkommen att höra av dig.  

Tack på förhand för din medverkan!  

 

Stockholm, 2014  

Harri Luttinen (070-XXX XX XX) 

Thomas Liljerum (070-XXX XX XX) 

XXXXXXXXX@gmail.com 

XXXXXXXXXXX@gmail.com 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervju nr: 

Förskola: 

Kön: 

Ålder:  

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vad har du för yrke/arbetsuppgifter? 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Hur stor är barngruppen som du arbetar med? Och vilken ålder har barnen? Kan du även 

beskriva kort hur ditt arbetslag ser ut? 

 

1. VARDAGLIGT: 

 

1. Kan du beskriva lite kort hur en arbetsdag ser ut för dig? 

 

2. Hur skulle du beskriva hur samarbetet/utbytet ser ut mellan förskolorna mellan 

medarbetarna? 

 

3. Har ni några andra kontakter med de andra förskolorna än de formella (planerade) 

mötena? Om nej, skulle det vara önskvärt och på vilket sätt i sådana fall? 

 

4. Kan du berätta om en händelse i ditt arbete när du upplever att du utvecklades? Vad 

lärde du dig av detta? Vilka andra utvecklande situationer finns i ditt arbete? 

 

5. Kan du beskriva en händelse som varit problematisk/utmanande som du upplevt att du 

behöver mer kunskap eller kompetens för att klara av? Har du någon att vända dig till 

och i så fall vem/vilka? 

 

6. Uppmuntras du att komma med egna initiativ och förslag? Kan du beskriva en situation 

när du gjorde det? 

 

2. LÄRANDE ORGANISATION 

 

1. Den här förskolan ses som en lärande organisation men vad innebär det för dig? 

 

2. Vad är gemensamt lärande för dig (där du lärt dig tillsammans med någon)? Ge 

exempel, Skulle du kunna beskriva en situation där du upplevt gemensamt lärande? 

 

3. Vad tror du begärs/förväntas av dig gällande medarbetarnas gemensamma lärande? 

Vem/vilka förväntar sig något? 
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4. Vad upplever du att du bidrar med till dina medarbetares gemensamma lärande? Ge 

exempel. 

 

5. Vad förväntar du dig att dina medarbetare ska göra för ditt lärande? Och vad kan de 

göra? 

 

3. ORGANISERING AV LÄRANDE:  

 

1. Vad förväntar du dig att förskoleledningen ska bidra med till ditt lärande? Kan du ge 

exempel? 

 

2. Hur uppfattar du att förskoleledningen möjliggör lärande för alla medarbetare? Kan du 

ge exempel? För- och nackdelar? 

 

3. Kan du beskriva ett typiskt “APT”? Vad brukar du få ut av dem? Vad tror du att det ger 

gruppen? Ge exempel. 

 

4. Kan du beskriva ett typiskt “pedagogmöte”? Vad brukar du få ut av dem? Vad tror du 

att det ger gruppen? Ge exempel. 

 

5. Kan du beskriva ett typiskt “Reflektionsmöte”? Vad brukar du få ut av dem? Vad tror 

du att det ger gruppen? Ge exempel. 

 

6. Hur upplever du att dialogen fungerar på de avsatta tiderna/platserna? Ge exempel. 

 

7. Hur upplever du att reflektion fungerar på de avsatta tiderna/platserna? Ge exempel.
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