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 Abstract 
In an environment, demanding both innovation and flexibility, higher requirements of 

competitiveness and productivity is a necessity. Changed conditions of today's working 

situations have resulted in an actualization of new ways and methods of working. This has 

contributed to a development of participating working processes in form of groups and teams. 

The purpose of these communal working processes is that they ought to result in an increased 

knowledge and understanding among the group members which in turns will generate positive 

results in the daily work. This drives the search for new knowledge and development 

possibilities to handle these changed working processes. This contributes to that learning has 

become one of the most essential questions as a prerequisite to be able to meet these 

increasing demands of further development and improvements in the working life. When and 

how we are learning have become key questions in today's working life and what positive and 

negative effects these new learning processes results in. Thus, a focus on a communal 

learning has been actualized which have enthused the content of this study. This, in the 

purpose of elucidating how representatives in authentic working conditions experiences the 

appliance of a communal learning  in relation to how this is described in the field of pedagogy 

as a branch of knowledge. This is done to investigate if there is a distinction between how 

representatives in authentic working conditions apprehend communal learning and how 

researchers use their theoretical conceptions.  
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Förord 
Under min utbildning till Beteendevetare på Örebro Universitet har jag funnit det särskilt 

intressant att förhålla mina studier till delaktighet och kommunikativa processer. I 

utbildningen har fokus legat på lärandeprocesser i mötet med andra, där jag genom 

flerperspektivering fått reflektera över mina egna och andras argument och påståenden. Detta 

för att fördjupa mitt eget tänkande och finna nya dimensioner av lärande och kunskaper. Detta 

har sedan föranlett mitt intresse kring kollektiva lärandeprocesser och dess för- och nackdelar 

i syfte att uppnå en högre förståelse. Det är till dessa frågor jag förhållit mitt eget resonemang 

i tidigare studier, men där jag inte haft möjligheten att fördjupa mig i ämnet.  

 

Jag vill tacka Johan för ett stort stöd och engagemang i min uppsats, samt för tacksamma 

konstruktiva kommentarer. Jag vill även tacka mina intervjusubjekt för gott samarbete, 

upptagen tid och givna diskussioner.  
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1. Inledning – Ett sökande efter ett lärandefält 
Denna uppsats grundas i ett forskningsintresse kring hur det kollektiva lärandet framställs och 

fungerar inom pedagogik som kunskapsområde. Vidare granskas på vilket sätt olika typer av 

lärandeprocesser möjliggör ett ”gott” lärande. Jag har funnit det intressant att studera 

kollektivt lärande då jag i egenskap av pedagog kommer att arbeta med sådana processer. 

Thomas Backlund, Henrik Hansson & Camilla Thunborg (2001) menar att intresset för 

lärande och kompetensutveckling ökat de senaste åren inom arbetslivspedagogisk forskning. 

De visar att lärande blivit något av ett modeord. Vidare menar de att det i en värld som 

beskrivits som snabbt föränderlig, ställs högre krav på att skapa nya arbetssätt och 

arbetsmetoder, vilket medför förändrade arbetsmässiga villkor. Denna förändring i synsätt har 

medfört, att kollektiv arbetsförmåga fokuseras. Detta har givit upphov till nya former av 

lärande som grupplärande, där team och projektarbete är exempel. Denna utveckling av 

grupplärande, inom arbetsprocesser, har som syfte att främja både en individuell och 

samhällelig utveckling (Christian Helms Jorgensen 2006). Det är kring kollektiva 

arbetsprocesser som min studie fokuseras, samt hur kommunikativa processer möjliggör 

lärande i arbetslivet. 

 

Per-Erik Ellström & Glenn Hultman (2004) är två forskare inom pedagogik som menar att 

den dominerande synen på lärandet som teoretiskt begrepp har genomgått en kraftig 

expansion under åren. Denna expansion har medfört nya synsätt för lärandet. Lärandet sågs 

tidigare som något som främst sker inom skola och utbildning, men som i dag har kommit att 

bli gällande även i andra kontexter. Det talas i stället om ett livslångt lärande, vilket fått fokus 

i dagens forskningssammanhang, som syftar till olika former av kompetensutveckling i 

arbetslivet. Denna kompetensutveckling har resulterat i att uppmärksamhet riktats mot lärande 

i arbetslivet. Ellström & Hultman beskriver detta fenomen som en förskjutning av 

lärandeprocessen, i synen på lärande och vad som lärs. Samtidigt sker en förskjutning från ett 

anpassningsperspektiv till ett utvecklingsperspektiv i synen på lärandet. Författarna påvisar att 

dessa perspektiv är varandras motpoler. Anpassningsperspektivet utgörs av att lärandet 

reproduceras då individer förvärvar kunskaper och löser uppgifter utifrån en given uppgift 

eller situation. Det blir således en anpassning till givna förhållanden. Utvecklingsperspektivet 

utgörs däremot av prövning och förändring av givna företeelser där lärandet bygger på en 

ömsesidig utveckling av individer och verksamheter. Lärandet sker i ett ständigt 

ifrågasättande och i en ständig förändring av det givna. Här tar annan forskning vid som 
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exempelvis Ellström, Bernt Gustavsson & Staffan Larsson (1996), vilka alla är eniga om att 

begreppet livslångt lärande använts flitigt i utbildnings- och lärandediskussioner de senaste 

decennierna. De menar att: 
 

”Tanken om livslångt lärande utmanar grundläggande strukturer både i utbildningssystemet 
och lärandet i arbetslivet…Växande kunskapsklyftor i samhället ger upphov av breda 
satsningar på vuxnas lärande. Arbetslivets omställningar ställer krav på kompetens och 
kvalifikation.” (Ellström, Gustavsson & Larsson 1996, s 5f) 

 

Alla individer berörs av arbetslivet, dess utformning och nödvändiga kompetenser, vilket 

medför att man som arbetstagare ständigt måste vara ajour med arbetsmarknaden och dess 

krav. Det blir här särskilt nödvändigt att iaktta den kollektiva kompetensen då det, enligt 

Thomas Backlund, Hansson & Thunborg (2001) samt Ellström, Gustavsson & Larsson (1996) 

sker förändringar och förskjutningar av de traditionella arbetssätten. Kollektiv kompetens 

skall här förstås som ett resultat av att medlemmar i en grupp lär tillsammans, och utvecklar 

en kollektiv kompetens. Kollektivt lärande och kollektiv kompetens är således inte likställt. 

Kollektivt lärande skall här tolkas som en process där människor lär genom ett interaktivt och 

kommunikativt handlande, tillsammans med andra. Författarna menar vidare att grupplärande, 

vilket ses som en form av kollektivt lärande, blir allt vanligare då projekt och team är vanliga 

arbetsformer. Dessa arbetsformer föranleder att arbetstagare bör vara väl förberedda och 

insatta i hur lärande inom dessa kontexter fungerar, möjliggörs samt begränsas. Detta för att 

göra det bästa av lärandeprocessen och samtidigt vara attraktiv på arbetsmarknaden. Mina 

frågeställningar i studien grundas i ett personligt intresse av ett kollektivt lärande, och 

framkom genom en nyfikenhet på hur olika forskare framställer det kollektiva lärandet inom 

pedagogik som disciplin och kunskapsområde. Jag har tidigare behandlat detta område vilket 

gör det aktuellt att i denna studie fördjupa dessa tankegångar.  

 

Min egen förförståelse av ett kollektivt lärande utgörs av ett resonemang som kan liknas vid 

Ellström (1996/2004) och Granbergs (2004) antaganden. Kollektivt lärande för mig har 

innebörden av ett delaktigt och kommunikativt handlande som resulterar i en högre förståelse. 

Ett kollektivt lärande bygger på att man, exempelvis i ett team, samarbetar och interagerar i 

syfte att tillsammans finna en lämplig lösning på det problem man har framför sig. Team och 

arbetsgrupper är för mig ett bra sätt att organisera arbetet på, vilket föranlett mitt intresse att 

studera detta fenomen vidare. Jag hämtar mina argument för dessa arbetsformer i att en 

kollektiv kompetens kan medverka till att effektivisera arbetet. Detta i form av att en kollektiv 
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kompetens medför att ett teams kompetens överskrider de enskilda medlemmarnas. Att lära 

tillsammans är för mig en outnyttjad resurs och något som jag anser att organisationer bör 

utnyttja i större utsträckning. Att få ta del av varandras tankar och åsikter, samt att 

tillsammans skapa en högre förståelse och arbeta fram en gemensam handlingsgrund är för 

mig motiverande och stimulerande. Den feedback och den flerperspektivering ett kollektivt 

lärande ger, föranleder detta som särskilt viktigt för att kunna prestera goda resultat i arbetet. 

Vidare presenteras en disposition över studiens struktur, där jag beskriver vad varje kapitel 

behandlar.  

 

1.1 Disposition  

Arbetet inleddes i kapitel 1 med en inledning där ett sökande efter ett lärandefält gav en 

introducerande inblick i ämnet kollektivt lärande. En kort beskrivning av hur lärande i dag 

används på arbetsmarknaden ges vidare, samt min egen förförståelse av ett kollektivt lärande. 

I kapitel 2 presenteras en bakgrund som behandlar olika lärandeperspektiv. Dessa perspektiv 

består av ett formellt och informellt lärande, där lärande ur ett organisationsperspektiv och ett 

grupperspektiv presenterar. Vidare beskrivs syftet och metodologi i kapitel 3 där syfte, 

frågeställningar och vald metodologi motiveras och introduceras till min undersökning. Här 

presenteras även de undersökningsfrågor som varit aktuella under studiens gång. Kapitel 4 

behandlar olika pedagogiska perspektiv samt synen på ett kollektivt lärande. De pedagogiska 

perspektiven består av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv 

samt ett pragmatiskt perspektiv. Kapitel 5 innehåller resultatet av min intervjustudie med 

anställda i arbetslivet. Här redovisas även en summering av undersökningsresultatet, i syfte att 

ge en samlad bild inför diskussionsavsnittet. Avslutningsvis redovisas i kapitel 6 ett 

diskussionskapitel där jag konkluderar mina resonemang utifrån intervju- och textmaterialet. 

Här presenteras även egna reflektioner över anförda fakta, av ett kollektivt lärande.  

 

 

 8



2. Bakgrund till ett lärande i arbetslivet  
I denna bakgrund redogörs lärandet villkor i arbetslivet, där en individ-, grupp-, 

organisations- och en samhällelig nivå fokuseras. Vidare presenteras två av dessa perspektiv 

på lärande mer noggrant, där dessa perspektiv utgörs av ett organisationsperspektiv och ett 

grupperspektiv. För att kunna beskriva ett kollektivt lärande är det för mig centralt att ha 

studerat grundläggande perspektiv på lärande, samt belyst villkoren för lärande i arbetslivet. 

Detta för att sedan kunna relatera mina slutsatser till den undersökning jag genomfört, samt 

till olika perspektiv på pedagogik (se kapitel 4). 

 

2.1 Lärandets villkor i arbetslivet  

Vuxnas lärande i arbetslivet har under senare år, enligt Ellström (1996) och Jon Ohlsson 

(1996), fått stort fokus inom pedagogisk forskning och i samhälleliga debatter. Det bildas ett 

större intresse för lärande och en stark tilltro till lärandets förutsättningar i arbetet. Ellström 

(1996) hänvisar till att nordiska ministerrådet i en rapport klargjort vikten och behovet av 

lärande i arbetslivet för att klara framtidens utmaningar. Det nordiska ministerrådet menar att 

dessa utmaningar exempelvis kommer att kräva mer tekniskt kunnande, humanistiskt 

kunnande samt allmänt kunnande. Curt Andersson (2000) och Ellström (1996) anför att 

lärande idag fått större fokus i arbetslivet, då stora arbetsorganisatoriska och tekniska 

förändringar är aktuella. Dessa förändringar medför ökade kompetenskrav, där individer i dag 

förväntas behärska mångkunnighet samt besitta ett eget självstyre. Detta grundar sig i 

produktionsekonomiska faktorer såsom ökad komplexitet samt en ökad decentralisering, till 

följd av tekniska och arbetsorganisatoriska förändringar. Dessa förändrade kompetenskrav 

antas ställa nya krav på upprätthållandet och utvecklandet av kompetens, där det är 

färdigheter och egenskaper som avses, i det vardagliga arbetet (Helms Jorgensen 2006).  

 

Ellström (1996) menar vidare att det finns forskning som visar på att tillåtandet av och 

stimulerandet av kompetensutveckling och lärande arbetsmiljöer är grundläggande för 

arbetstagarnas välbefinnande och personliga utveckling. Lärande i arbetslivet antas även ha 

betydelse för skapandet av ett gott arbete och en motverkande effekt av arbetsrelaterad ohälsa 

och stress Här framhålls även att dessa ökade kompetenskrav innefattar ett ökat krav på 

intellektuella förmågor, att exempelvis identifiera och söka lösningar till problem, samt ett 

ökat krav på sociala färdigheter. Där förmågan att arbeta i grupp särskilt framfålls.  
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Ellström (1996) och Karin Rönnerman (2005) menar att lärande sker utifrån två perspektiv, 

ett formellt och ett informellt perspektiv. Det formella perspektivet innefattar ett planerat 

lärande inom en organisation, exempelvis ett universitet. Det informella lärandet sker i 

samspel med och i relation till dess omgivning, så kallad kontext. Ellström menar att det är i 

dessa samspel lärande i arbetet sker. Dessa perspektiv med formellt och informellt lärande gör 

även en åtskillnad på hur lärande bäst sker. Formell undervisning betonar oftast lärande 

genom en verbal instruktion, medan informellt lärande betonar lärande genom ett aktivt 

deltagande och genom utbyte av erfarenhet. Ellström menar att både formellt och informellt 

lärande har starkt begränsande faktorer i sitt utövande. Detta synliggörs genom att lärandet 

inom teoretiska utbildningar anses svår att överföra i en praktisk kunskap, i exempelvis 

arbetet. Samtidigt tenderar erfarenhetsbaserat lärande att bli situationsbundet, och blir svårt att 

anpassa till nya situationer. Resonemanget tydliggör, för Ellström (1996), behovet av att 

arbeta utifrån både ett formellt och informellt lärande för att lärandet skall anses vara optimalt. 

Ett optimalt lärande kräver således ett aktivt deltagande i form av praktiskt prövande av 

kunskaper, samt att vikten av en teoretisk utbildning inte får förbises.  

 

Utifrån ovan anförda resonemang sätts fokus på lärande av en informell karaktär (Ellström 

2004 och Rönnman 2005). Detta då uppsatsen har fokus på ett arbetslivsperspektiv. Detta 

innebär att lärandet i arbetslivet oftast sker till följd av de erfarenheter vi får genom att delta 

och engagera oss i olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kan exempelvis utgöras av olika 

grupprojekt eller teamuppgifter. 

 

Lärandet som avses är enligt Ellström (1996) av informell karaktär, vilket innebär att det både 

kan ske medvetet, i planerad form, och genom erfarenhetsbaserat lärande, genom deltagande i 

olika sammanhang där lärlingssituationer kan vara exempel.  Ellström visar att merparten av 

det informella lärandet sker spontant och omedvetet för individen, vilket kan ses som en 

sidoeffekt av andra aktiviteter och något som uppkommer av all mänsklig verksamhet. I 

sammanhanget anförs det att allt lärande inte är av godo, då den enskilde individen inte alltid 

är medvetna om att hon lär, vilket konkluderar Ellströms resonemang. Ellström (1996) menar 

även att arbete och lärande är sammanlänkade i en teoretisk utgångspunkt, då en teori om ett 

arbete och dess krav på individer, förutsätter en grundläggande teori om mänskligt handlande. 

Detta innebär att en teori förutsätter en mer grundläggande kunskap om mänskligt handlande 

och hur dessa förändras, formas eller upprätthålls. Författaren menar att det är hur man ser på 

lärande, dess definition, och hur lärande sker, kännetecken för lärandeprocessen, som avses 
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med dessa grundläggande kunskaper. Ellström menar avslutningsvis att synen på detta 

varierar beroende på vilket teoretiskt perspektiv man utgår ifrån. Två grundläggande 

lärandeperspektiv presenteras vidare, där möjligheter och begränsningar för lärande 

åskådliggörs utifrån ett organisations- och grupperspektiv. 

 

2.1.1 Organisationsperspektiv 

Lärande i arbetet förutsätter enligt Ohlsson (2004) en diskussion om den lärande 

organisationen. Den lärande organisationen etableras som ett ideal för utveckling och 

förändring i arbetslivet, där det finns olika sätt att karaktärisera den lärande organisationen på. 

Dels kan den lärande organisationen ses som en modell för hur en verksamhet skall 

organiseras för att öka dess effektivitet. Vilket innebär att den lärande organisationen 

implementeras som en organisationsstruktur. Vidare kan den lärande organisationen enligt 

Granberg & Ohlsson (2004) ses som en organisation som skapar goda förutsättningar för 

lärande, där möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling ges. Vidare tas sedan 

detta lärande tillvara och utnyttjas i en organisations strävan att anpassa sig till omvärlden, där 

det slutliga syftet är att uppnå en ökad effektivitet och lönsamhet. 

 

Det som Ohlsson (2004) menar skiljer dessa karaktäristiska drag åt är hur forskare väljer att 

analysera fenomenet lärande. Som forskare kan man välja att se organisationen som kollektiv 

och se hur detta förändrar sig, alternativt att se på människorna och samspelet dem emellan. 

Ohlsson menar att forskning i sin syn ger en harmonisk bild över dagens organisationer och 

arbetsliv. Det grundar sig i ett amerikanskt management perspektiv, vilket innefattar riktlinjer 

och råd till hur verksamheter bör organiseras för att främja lärande och förståelse. Detta 

grundar sig i en tanke om att organisera arbetet där medarbetarna skall känna att de arbetar 

utifrån eget intresse och egna mål.  

 

Granberg & Ohlsson (2004) anför att det finns problem med att betrakta en organisation som 

lärande. Till följd av att det implicerar att det även finns icke lärande organisationer, vilket 

författarna menar är omöjligt, samtidigt som lärandet inte alltid behöver komma 

organisationen tillgodo. Detta kan exemplifieras av lärande som inte nödvändigtvis behöver 

aktualiseras inom arbetsuppgifterna. Vidare menar Ohlsson att begreppet lärande organisation 

i vissa fall används som en organisationsmodell, där det finns en underförstådd mening att 

genomföra en organisationsförändring, och samtidigt implementera en lärande organisation. 

Ohlsson (2004) menar att detta medför en felaktig syn på begreppet lärande, till följd av att 
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lärande som organisationsstruktur eller modell inte kan fastställas en gång för alla och att den 

inte kan fungera med automatik. Den skall snarare ses som ett löpande organisationsarbete.  

 

Ohlsson (2004) diskuterar vidare om hur vida man kan säga att det är organisationen som lär. 

Här ter sig Ohlsson tämligen säker i sitt nekande svar. Det är inte organisationen i sig som lär 

utan människorna som befolkar den. Genom att se på lärande i organisationer genom en 

organisationspedagogisk ansats, tydliggörs syftet med dess organiseringsprocess. 

Organisationens primära syfte är inte att främja lärandet i sig utan snarare för att organisera 

pedagogiskt. Detta kan i sin tur kopplas till ett organisationsdidaktiskt synsätt (Kjell 

Gustavsson, 1994). Med detta menas i likhet med Ohlssons (2004) antaganden att individerna 

inom organisationen skapar ett organisationsmedvetande där verksamhetens formaliseras, till 

följd av att en organisation blir äldre.  

   

Granberg & Ohlsson (2004) ställer sig frågan om begreppet lärande organisationer fortfarande 

är aktuellt. De menar att detta fenomen följs av nya modeord samtidigt som frågan om hur vi 

lär ständigt kvarstår. En organisation byggs upp av individerna inom den, vilket gör att det är 

dessa individer som bär på kunskapen och kompetensen, inte organisationen i sig. Granberg & 

Ohlsson anser inte att denna aspekt går att bortse ifrån, vilket föranleder att den lärande 

organisationen som fenomen kvarstår.  

 

2.1.2 Grupperspektiv 

Enligt Lena Folkesson (2005) innefattar grupperspektivet en gemensam lärandeprocess. Det 

gemensamma lärandet karaktäriseras av ett dynamiskt och interaktivt handlande där 

utveckling, förändring och nyskapande är nyckelord. Lärandet präglas av samverkan och 

öppenhet där en omvärdering av tidigare kunskaper är möjlig. Detta innebär att ”man 

gemensamt bygger upp en kollektiv kompetens där flerperspektivering möjliggör en 

kvalitetsförbättring av kunskapen” (Folkesson, Lena 2005, s 92), vilket författaren menar att 

man på egen hand inte har samma möjlighet till. Detta poängteras även av Lena Wilhelmsson 

(1998). Wilhelmsson menar att ett kollektivt lärande per definition utgörs av att nya 

gemensamma föreställningar skapas till följd av att individer samtalar med varandra. 

Kollektivt lärande kan enligt Folkesson (2005) ske i såväl organiserade grupperingar som i 

spontant uppkomna grupper. Utgångspunkten för detta perspektiv är dock att lärandet är 

socialt och konstrueras i samspel med andra. Lärandet får vidare karaktären av en ”vi” form 

där kunskaper utvecklas i en kommunikativ dialog med andra. I sammanhanget bör även 
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Deweys modell för lärande nämnas. Enligt Granberg & Ohlsson (2004) baseras Deweys 

modell på ett antal nyckelfaktorer såsom kontinuitet, demokrati, erfarenhet och ömsesidig 

påverkan. Författarna menar att Dewey anser att bildning uppstår ur erfarenheten där varje 

erfarenhet bär med sig något från tidigare erfarenheter (kontinuitet), samt påverkar den 

efterföljande erfarenheten. Till detta hör även att författarna anför att Dewey menar att 

demokratiska förhållanden främjar en bättre kvalitet på mänsklig erfarenhet, samt att en 

ömsesidig påverkan är av stor vikt i växelspelet mellan tolkning och erfarenhet i formandet av 

en situation.  

 

Vikten av lärandets sociala och kulturella karaktär i olika kontexter betonas av Ellström 

(1996). Grupparbete utgör en viktig arena för erfarenhetsutbyte och lärande, där lärande sker 

genom delaktighet i en gruppgemenskap. Detta medför faktorer som underlättar eller 

försvårar lärandet, till följd av att olika grupper arbetar på olika tillvägagångssätt och 

genererar goda eller mindre goda lärandemiljöer. Dessa positiva och negativa faktorer 

kommer att behandlas i ett vidare perspektiv under kapitlet kollektivt lärande se (4.2), vilket 

gör att jag endast beskriver dem i korthet här. Negativa faktorer så som intressekonflikter, 

bristande tillit och revirtänkande kan försvåra lärandet i dessa sammanhang. Det kan även 

uppstå en vi och dom anda inom och mellan olika grupper, vilket kan ge upphov till negativa 

arbetsinsatser. Till detta hör även att en grupps sammansättning med avseende på erfarenhet, 

bakgrund och kompetens är av stor vikt för lärandemiljön. Det gäller att finna en balans 

mellan en heterogen och en homogen grupp, för att skapa förutsättningar för ett gott lärande. 

Vilken typ av kunskap som konstrueras är beroende på i vilken utsträckning problematisering 

tillåts. Denna problematisering gör intressekonflikter och dilemman synliga (Wilhelmsson 

1998). 

 

Grupplärandet har avslutningsvis karaktären av ett lärande där uppgiften, målen och 

förutsättningarna inte alltid är givna. Individerna i en grupp ansvarar själva för dessa, vilket 

leder till ett lärande som har fokus på formulering och inte enbart på lösning av givna problem. 

Förutsättningen för lärande är att gruppen i detta fall lär sig att handla fritt och tänja på 

gränser för en angiven situation (Ellström 1996).  
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3. Syfte och metodologi 
Detta kapitel presenterar mitt syfte, mina frågeställningar och mitt val av metod. Min 

metodologiska utgångspunkt presenteras, där jag preciserar och motiverar intervju som vald 

metod och som instrument i min undersökning. Jag motiverar varför anförd metod varit 

aktuell i min studie, samt vilken teoretisk utgångspunkt min studie givits fokus på. Här 

presenteras även genomförandet av dessa undersökningar och hur jag gjort mitt urval samt 

min avgränsning av arbetet. Avslutningsvis diskuteras mina metoder i ett 

metoddiskussionskapitel (se kapitel 3.6). Mina resonemang kring de forskningsfrågor jag valt, 

vilar på funderingar om det finns en skillnad mellan hur begreppet kollektivt lärande används 

i arbetslivet, och hur forskare använder motsvarande begrepp. Frågeställningarna härleds ur 

mitt syfte, vilket gör det angeläget att belysa just dessa som konkreta frågor (se kapitel 3.2).  
 

3.1 Syfte 

Syftet är att belysa synen på ett kollektivt lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv, samt 

undersöka detta kollektiva lärande beskrivs av några företrädare för arbetslivet. Fokus riktas 

mot ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, vilket bestämmer val av litteratur och 

intervjusubjekt. Utifrån ett antal kvalitativa intervjuer, med företrädare inom arbetslivet, 

kopplar jag upplevelser om ett kollektivt lärande, till forskares teoretiska begrepp om detta 

kollektiva lärande. Detta för att finna om det finns en distinktion mellan hur forskares 

teoretiska begrepp anförs, i förhållande till hur ett kollektivt lärande uppfattas i praktiken.  

 

3.2 Frågeställning(ar) 

- Hur beskriver några företrädare inom arbetslivet sin syn på lärandet?  

- Vad får företrädarnas syn på lärandet för konsekvenser, i relation till synen på 

kollektivt lärande, inom pedagogik som kunskapsområde? 

 

3.3 Val av metod(er) 

Metodologiskt grundas min studie i ett hermeneutiskt perspektiv, då min analys kommer att 

utgöras av en tolkning och förståelse av olika fenomen (Gilje & Grimen 2003 och Per-Johan 

Ödman, 2004). Hermeneutiken läggs till grund för tolkning av meningsfulla fenomen, samt 

beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå dess mening. Hermeneutiken har 

samhällsvetenskapen som utgångspunkt där dessa meningsfulla fenomen består av muntliga 

utsagor och texter. Det som skall förklaras genom fenomen är beteendemönster, regler och 
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normer, vilket gör att mening och förståelse ligger till grund för denna disciplin. Författarna 

menar att varje fenomen är ett uttryck för en mening eller har en viss betydelse. Detta gör att 

mänskliga handlingar, texter och språkliga uttryck har en mening, vilket föranleder att mening 

används både som förklaring av mänsklig aktivitet och som ett resultat av mänsklig aktivitet. 

Hermeneutiken söker således efter möjliga innebörder och måste studeras i sitt 

meningssammanhang för att förstås. För att dessa fenomen sedan skall bli meningsfulla krävs 

tolkning, för att de skall förstås. Författarna menar att tolkningar vanligtvis inte skapar 

problem då aktörerna ofta har gemensamma och kulturella förutsättningar för att förstå dem. 

Tolkning är således hermeneutikens främsta kunskapsform. 

 

Till detta hör att man som forskare, enligt Gilje & Grimen (2003), måste tolka och förstå 

något som redan är tolkat, vilket innebär att man måste förhålla sig till en värld som redan är 

tolkad av de sociala aktörerna i den. I mitt fall utgörs dessa sociala aktörer av mina 

intervjusubjekt, till följd av att intervjuutsagorna består av intervjusubjektens egna tolkningar 

av världen. Detta är ett problem som enligt Gilje & Grimen (2003) inte går att undvika och 

som är ständigt återkommande inom samhällsvetenskaperna. Vilket innebär att man som 

forskare därför måste förhålla sig till en värld som redan är tolkad av aktörerna själva, samt att 

de måste gå längre än aktörernas självuppfattningar och rekonstruera dessa tolkningar med 

hjälp av teoretiska begrepp.  

 

Jag har i denna uppsats valt att utgå från en intervjubaserad studie, med en kvalitativ 

inriktning på intervjuerna (Jan Trosts 1993/1997). Jag anser att en intervjustudie är den mest 

lämpade metoden att använda i mitt studiesyfte, då en intervju förhoppningsvis kan ge mig en 

nyanserad bild över fenomenet kollektivt lärande. Intervjustudieforskning kan hjälpa mig att 

bringa klarhet i hur ett kollektivt lärande praktiseras i realiteten, i jämförelse med hur 

pedagogiska forskare använder sina teoretiska begrepp.  

 

3.4 Beskrivning av intervjubaserad forskning 

Som hjälp vid en kartläggning har man som intervjuare möjligheten att enligt Helen Hansagi 

& Peter Allebeck (1994) ställa öppna eller mer slutna frågor. Vilket innebär att olika typer av 

frågor ger olika typer av svar. Öppna frågor har karaktären av att inga fasta svarsalternativ 

finns utan att det är upp till den tillfrågade att svara fritt med egna ord. Slutna frågor har 

karaktären av att kortare svar eftersträvas, där exempelvis ja eller nej aktualiseras. Hansagi & 

Allebeck menar dock att öppna frågor är det eftersträvande i intervjusituationer, då dessa kan 
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ge andra nyanseringar än mer slutna frågor kan. Fördelen ligger i svarsvariationen och 

används med fördel i de situationer då kartläggning av begrepp och åsikter aktualiseras. 

Hansagi & Allebeck menar dock vidare att öppna frågor kräver mer av den tillfrågade vilket 

gör att man som intervjuare måste ta detta i beaktande. Exempelvis kan detta utgöras av att 

den tillfrågande har svårigheter med att uttrycka sig på ett begripligt sätt, vilket gör att de 

således kan vara mer eller mindre benägna att svara på dessa typer av öppna frågor. Trots 

dessa risker använder jag mig av frågor av öppen karaktär vid mina intervjusituationer. Vidare 

presenteras en kvalitativ ansats i vilka mina intervjuer fått fokus. 

 

3.4.1 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer utgörs av att man, som intervjuare, enligt Jan Trost (1997) ställer enkla 

frågor som ger komplexa svar. Detta medför att man efter intervjuerna besitter ett stort 

omfång av material med många intressanta aspekter. Den kvalitativa intervjun syftar till en 

ökad förståelse av människors sätt att resonera eller för att särskilja olika handlingsmönster. 

Till följd av detta är en kvalitativ intervju lämplig som instrument för denna studie, vilket 

föranleds av att undersöka arbetslivets handlande och tyckande om ett kollektivt lärande.  

 

Enligt Trost (1997) utgörs en kvalitativ intervju av sju olika stadier (enligt Steinar Kvale 

antaganden). Dessa stadier består i en kedja av moment som inte kan separeras från varandra. 

Dessa moment utgörs av tematisering, design, intervjuandet, överförandet till bearbetningsbar 

form, bearbetning och analys, resultat samt rapportering. Tematisering utgörs av att man 

formulerar ett syfte med studien och klargör olika problemområden. Design består av 

metodval där formulerandet av en intervjuguide får fokus. Intervjuandet består av att själva 

intervjun genomförs. Överförandet till bearbetningsbar form innefattar ett förfarande där 

materialet görs tillgängligt för bearbetning och analys. Bearbetning och analys aktualiserar 

bearbetning av de omständigheter som har betydelse för studien. Resultat innefattar ett kritiskt 

ställningstagande till genomförd studie där rimlighet diskuteras. Avslutningsvis utgörs 

rapportering av en presentation över anfört material, där etiska regler bör beaktas. Dessa 

etiska aspekter innefattar problematik kring konfidentialitet, samtyckekrav, samt de 

konsekvenser en publicerad rapport kan ge dels för den intervjuade och för den institution 

denne företräder. Detta som en central del i att ”frambringa kunskap som kan förbättra 

människans situation och ge henne ökat värde” (Kvale, Steinar 1997, s 104f). Steinar Kvale 

(1997) menar att forskning som inbegriper människor måste tjäna mänskliga som 
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vetenskapliga intressen, vilket gör att dessa aspekter aktualiseras inom intervjubaserad 

forskning. 

 

Gilje & Grimen (2003) anför att en beskrivning vid tolkning av muntliga utsagor är det 

centrala, vilket kan ge information om studieobjektet vilket skriftliga källor inte kan. Häri 

återfinns dock en problematik, vilket består i det som individen själv tillskriver denna 

beskrivning, det de ser, hör, upplever och som har ett värde för dem. En tolkning av muntliga 

utsagor kräver således en tolkning och förståelse av något som redan är tolkat, av aktörerna 

själva. Detta oberoende av om tolkningarna av aktörernas tolkningar och förståelse är korrekta 

eller inte. Det gäller således vidare enligt Hansagi & Allebeck (1994) att vara påläst inom 

området innan arbetet med intervjuandet initieras. En bra litteraturgenomgång och 

undersökning av tidigare och aktuell forskning kan ge ökad förståelse och en bredare kunskap 

som är till stor hjälp i tolkningsarbetet av dessa utsagor.  

 

Jag har valt att benämna mina intervjupersoner vid subjekt. Detta har sin grund i en föråldrad 

terminologi där den intervjuade blir betraktad som objekt (Trost 1997). Trost menar snarare 

att man genom att betrakta den intervjuade som subjekt, ställer sig på samma nivå som den 

intervjuade. Detta innebär dock inte att jag och mina intervjusubjekt skall ses som jämställda. 

Intervjusubjektet är expert på sig själv vilket gör att denne står i en högre nivå än intervjuaren. 

Jag och mina intervjusubjekt kan i den meningen inte ses som jämställda. Mina kvalitativa 

intervjuer baseras på en intervjuguide där jag utgått från på förhand skrivna intervjufrågor, 

vilka presenteras mer detaljerat i kapitel 3.6.2 där jag förklarar genomförandet av dessa 

intervjuer. 

 

3.5 Undersökningens utformning och tillvägagångssätt 

Här presenteras mina avgränsningar, samt mitt urval inför min studie. Vidare presenteras 

genomförandet av studien.  

 

3.5.1 Avgränsning och urval 

Avgränsningarna i denna studie består i att jag gjort en åtskillnad mellan individuellt och 

kollektivt lärande, samtidigt som jag gjort en åtskillnad mellan organisatoriskt lärande och 

grupplärande. Uppsatsen har getts fokus på ett kollektivt lärande och frångår, i den mån det är 

möjligt, ett individuellt lärande i allmänhet. Detta har sin grund i ett eget kunskapsintresse av 

det kollektiva lärandet och jag förutsätter att det finns en individuell sfär av lärande. Studien 
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ansätter ävan att det inte är individen i sig som enskilt lär, utan att individen alltid lär i 

relation till någon eller något, därav ett kollektivt fokus. Wilhelmsson (1998) uttrycker:  

 
”Det är alltså individen som lär, men i interaktion med andra där ny kunskap konstrueras 
kollektivt utifrån de olika individernas olika kunskaper och erfarenheter, på ett sätt som ingen 
hade kunnat göra själv” (Wilhelmsson, 1998, s 248).  

 

En avgränsning mellan vuxnas och barns lärande har även gjorts där fokus hamnat på vuxnas 

lärande då jag i min undersökning valt att studera situationer i arbetslivet. Urvalet av 

intervjupersoner består i denna studie av tre olika intervjusubjekt. Dessa intervjusubjekt har 

arbetat eller arbetar i framträdande positioner inom arbetslivet. Samtliga intervjusubjekt 

arbetar inom den tekniska sektorn, vilket medför ett snävt urval ur perspektiveringssynpunkt. 

Det var inte ett medvetet val från min sida, utan ett resultat av de lämpliga intervjusubjekt jag 

kunde finna. Hur detta kan påverka intervjuresultatet diskuteras vidare i kapitel 6. Urvalet har 

medvetet gjorts för att erhålla en åldersvariation, men utan hänsyn till könsfördelning. Åldern 

är spridd över ett spann mellan 30 till 50 år. Urvalet av intervjusubjekt är baserat på vetskapen 

om att organisationerna arbetar med ett kollektivt lärande. Denna vetskap har erhållits genom 

att jag frågat de olika subjekten om hur arbetet organiseras på deras arbetsplats. Detta för att 

finna lämpliga subjekt till min undersökning.  

 

De som intervjuas är hämtade ur en miljö bestående av företrädare inom olika organisationer 

inom den privata sektorn. För att konkretisera innebörden av företrädare är det dess befattning 

som avses inom en organisation, där samtliga subjekt arbetar eller har arbetat som 

projektledare. Jag anser vidare att dessa subjekt varit högst relevanta att intervjua i 

förhållande till mitt övergripande syfte och till mina forskningsfrågor. Till följd av att dessa 

subjekt befinner sig i en miljö där lärande ständigt är aktuellt och där lärande i grupp är ett 

vanligt förekommande fenomen. Den miljö som avses har stort kundinriktat fokus, där 

behovet av anpassning och flexibilitet är stort. 

 

3.5.2 Genomförande 

I min studie har jag använt mig av en analysmodell för att tydliggöra synen på ett kollektivt 

lärande, utifrån ett pedagogiskt perspektiv och utifrån några företrädare för arbetslivet. Denna 

analysmodell är indelad i tre olika nivåer för att beskriva ett kollektivt lärande. Dessa nivåer 

utgörs av en vardaglig förståelse, lexikal förståelse och en stipulativ förståelse. Den 

vardagliga förståelsen utgörs av allmänna/vardagliga uppfattningar om ett kollektivt lärande, 
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vilket jag, genom resultatet av mina intervjuer, kan belysa. Den lexikala förståelsen erhålls 

genom den lexikala innebörden och beskrivningen av ett kollektivt lärande. Slutligen utgörs 

den stipulativa förståelsen av olika författares uppfattningar och beskrivningar av ett 

kollektivt lärande. Denna stipulativa förståelse söker mångtydighet, medan den vardagliga 

och lexikala förståelsen söker enkelhet.   

 

Denna modell är en tolkningsmodell (se figur 1 s 25) som styrt innehållet i arbetet. Analysen 

utgörs av att jag i min studie utgår från det resultat intervjuerna givit mig, med avseende på 

synen och innebörden av ett kollektivt lärande. Detta utgör den vardagliga förståelsen (se 

kapitel 5). Vidare har uppslagsverk granskats i min analys, där den lexikala förståelsen av ett 

kollektivt lärande fått fokus. En stipulativ förståelse utgörs av en analys där innebörden av att 

olika forskares syn på ett kollektivt lärande (se kapitel 4). Vidare presenteras en genomgång 

av hur materialet och utgångspunkterna för dessa analyser skapats. 

 

Mina studier kring ett kollektivt lärande startade med ett insamlande av material för 

litteraturgranskning, för att skapa en bild över tidigare forskning på området. Materialet 

presenteras dels i studiens bakgrundskapitel, (se kapitel 2) men även under kapitlet som 

presenterar perspektiv på pedagogik (se kapitel 4). Den litteratur som granskats baseras på en 

analysguide där följande frågor har utgjort centrala utgångspunkter i min analys, samt hjälpt 

mig att behålla fokus på ett kollektivt lärande. 

  

- Hur beskrivs det kollektiva lärandet av olika pedagogiska forskare? 

- Finns det en enighet bland forskare om begreppet kollektivt lärande? 

- Finns det olika sätt att se på vuxnas lärande? 

- Vilka för- och nackdelar ser forskare med ett kollektivt lärande? 

- Hur förväntas ett kollektivt lärande yttra sig i praxis? 

- Hur blir ett kollektivt lärande optimalt? 

 

Dessa frågor härstammar ur ett intresse att studera hur olika pedagogiska forskare, som 

exempelvis Ellström (1996/2004), Granberg och Ohlsson (2004/2005), beskriver ett kollektivt 

lärande inom pedagogik som kunskapsområde. Litteraturen jag granskat utgörs av 

vetenskapliga texter, antologier samt läromedel på Örebro Universitet. Frågorna skall hjälpa 

mig att konkretisera karaktäristiska drag för ett kollektivt lärande, samt ge mig information 

om vilka möjligheter och problem denna form av lärande genererar. Dessa frågor skall även 
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hjälpa mig att behålla fokus på ett kollektivt lärande och orientera mig i en uppsjö av litteratur. 

Den första frågeställningen utgör kärnan i min analys där jag genom olika forskares texter får 

en överblick över hur forskare beskriver ett kollektivt lärande. De underliggande frågorna 

utgör intressanta aspekter för mig att beakta vid ett framställande av det kollektiva lärandet. 

Att belysa för- och nackdelar med detta lärande, samt hur detta lärande förväntas yttra sig i 

realiteten är för mig högst intressant inför min intervjuundersökning. Detta för att se om 

forskares teoretiska begrepp överrensstämmer med hur detta kollektiva lärande uppfattas och 

praktiseras i realiteten. De övriga två frågeställningarna skall beskriva synen på lärande, och 

om man kan se detta lärande som optimalt ur en pedagogisk synpunkt.  

 

En intervjuguide har varit aktuell under mina intervjuer. Frågorna i intervjuguiden skall hjälpa 

mig att visa på centrala aspekter i de intervjuades utsagor. Jag har gjort en indelning i olika 

frågeområden, där dessa aktualiserar olika typer av frågor. Dessa frågor leder till olika sätt att 

se på lärandet. Frågorna skall även hjälpa mig att bringa klarhet kring begrepp som 

uppkommer under intervjuerna. 

 

1.Bakgrund  

- Befattning / yrke och antal tjänstgjorda år, kön? 

- Vad är lärande? 

- Vad innebär lärande för dig? 

- Kan du beskriva en situation som för dig varit lärande? 

 

2. Organisationen som arena för lärande  

- Har lärande diskuterats på din arbetsplats? 

- Hur diskuteras lärandet på din arbetsplats? 

- Vad får det för konsekvenser? 

- Vad gynnar lärandet på arbetsplatsen? 

- Vilka konsekvenser får dessa? 

- Vilka problem medför lärandet för er organisation? 

- Vilka konsekvenser får detta? 

 

3. Delaktighet och kommunikation i lärandesituationer 

- Är det betydelsefullt med delaktighet på din arbetsplats? 

- Hur skapas delaktighet på din arbetsplats? 
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- Hur påverkar delaktighet lärandet på din arbetsplats?  

- Hur fungerar kommunikationen inom organisationen eller inom olika arbetsgrupper? 

- Vilka effekter får detta i sin tur för lärandet? 

 

Dessa frågeställningar uppkom efter en litteraturgenomarbetning av det kollektiva lärandet, 

där mitt intresse kretsade kring hur det kollektiva lärandet praktiseras. Jag utarbetade dessa 

frågeställningar för att ge svar på mina funderingar och för att de kändes som de mest 

relevanta att inkludera i intervjun. Dessa frågor är testade på en oberoende person, för att se 

vilka eventuella följdfrågor, möjligheter eller problem dessa frågor kan medföra för den 

intervjuade och för mig som intervjuare. Resultatet av denna testning presenteras vidare i 

kapitel 3.6, där en metoddiskussion förs. Frågeställningarna är utformade så att de inte är för 

detaljerande och styrande utan öppnar upp för diskussion om ämnet. Jag har även valt att inte 

använda begrepp som kollektivt lärande då intervjusubjekten inte nödvändigtvis behöver vara 

bekanta med det begreppet. Jag vill kunna uttolka ett kollektivt lärande ur utsagorna om jag 

finner att detta är möjligt.  

 

Frågeställningarna under punkten bakgrund har i syfte att klargöra de intervjuades egen syn 

på lärande och dess innebörder. Detta för att ge mig en bild över vad personen avser vara 

lärande och för att kunna förstå vad personen syftar på i övriga frågor. Detta ger mig även en 

bild över om dennes syn på lärande överrensstämmer med lärandets utgångspunkter som 

presenteras i denna studie under kapitlet perspektiv på pedagogik (se kapitel 4). Frågorna 

under punkten organisationen som arena för lärande skall ge mig en inblick i hur lärandet 

fungerar på respektive arbetsplats och hur det upplevs fungera. Förhoppningsvis ger det mig 

en inblick i hur lärandet diskuteras på arbetsplatserna, samt vilka konsekvenser lärandet får i 

organisationerna. Slutligen skall frågeställningarna under punkten delaktighet och 

kommunikation i lärandesituationer klargöra delaktighet på de olika arbetsplatserna i 

förhållande till lärandet. Detta för att få en uppfattning om delaktighet är aktuellt och hur 

denna delaktighet påverkar lärandet. Avslutningsvis är kommunikationen av betydelse för ett 

kollektivt lärande, vilket gör att det ligger ett intresse i att studera hur detta fungerar inom de 

olika organisationerna, samt hur detta påverkar lärandet.       

 

3.5.3 Etik 

I min undersökning har jag låtit Trost (1997) och Kvale (1997) innebörder av etik vara en 

norm. Jag har enbart vänt mig till myndiga personer i mina intervjuer, vilket innebär att ingen 
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ytterligare kontakt med andra personer varit aktuell. Jag anser det liksom Trost (1997) och 

Kvale (1997) vara viktigt att iaktta intervjusubjektets integritet och egen värdighet i en 

intervjusituation, vilket gör att jag har låtit alla intervjusubjekt vara anonyma i min 

underökning (även en av de intervjuade har önskat detta). Detta föranleder att låta alla parter 

vara anonyma. Vidare har samtliga parter givit sitt muntliga samtycke till intervjuerna, vilket 

utgjort en viktig utgångspunkt i min undersökning. Vid detta tillfälle har jag även på ett 

övergripligt sätt informerat intervjusubjekten om vad intervjun kommer att behandla, för att 

på förhand minska styrningen av intervjun (Trost 1997). Vidare har jag i min redovisning valt 

att fingera deras identitet för att garantera dem anonymitet och konfidentialitet. Detta gör att 

jag inte kommer att redovisa material som kan identifiera undersökningspersonerna, vilket är 

en viktig aspekt att ta i beaktande (Trost 1997 och Kvale 1997) 

 

Jag har även tagit del av Vetenskapsrådets etiska regelverk. Dessa etiska regler säger att jag, i 

egenskap av forskare, inför varje vetenskaplig undersökning skall göra en avvägning av 

värdet av det förväntade kunskapstillskottet, emot möjliga risker i form av negativa 

konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare. Kortsiktiga som långsiktiga följder skall 

beaktas. Jag som forskare informerar även undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Forskaren skall även inhämta 

undersökningsdeltagares samtycke, vilket jag gjort muntligt. Vidare skall de som medverkar i 

en studie ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. 

De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem 

(www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik). 

  

3.5.4 Validering och rimlighet 

Begreppet validering används, enligt Kvale (1997), för att diskutera en studies 

kunskapsverifiering. Validering nyttjas delvis som ett postmodernt förhållningssätt, där 

validitet ses som en social konstruktion, samt som ett klassiskt sanningsbegrepp. Denna 

validering bör beaktas aktivt under hela forskningsprocessen, och utgår från sju stadier (vilka 

tidigare presenterats i kapitel 3.4.1). Vidare anförs att validitet i regel utgörs av ett 

positivistisk förhållningssätt, vilket följaktligen innebär att validitet i denna studie inte kan 

mätas. Detta då studien utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt och en kvalitativ ansats. 

Kvale menar dock att validitet i ett bredare perspektiv, i princip, kan tillmätas en kvalitativ 

forskning, om metoden undersöker det den är ämnad för. Detta innebär att mina intervjuer 
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skall spegla det fenomen som intresserar mig. Kvales antaganden har resulterat i att jag, i den 

mån det är möjligt, utför en validering och en rimlighetsförklaring av min studie.  

 

Validering utifrån sju stadier enligt Kvale (1997) utgörs av att validiteten prövar hållbarheten 

i mina teoretiska utgångspunkter. Detta innebär att det är mina forskningsfrågor som avses. 

Forskningsfrågornas validitet får anses god då mina teoretiska utgångspunkter i ett kollektivt 

lärande har relevans för frågornas utformning och innehåll. De teoretiska förutsättningarna för 

ett kollektivt lärande får anses hållbara vilket föranleder dess validitet. Vidare utgörs 

metoderna i studien av en litteraturbeskrivning samt en intervju. Validiteten avgörs hur vida 

metoden som används ”gynnar människan med ett minimum av skadliga konsekvenser” 

(Kvale 1997, s 214). Intervjuerna används i syfte att framställa arbetslivets syn på lärande, 

vilket gör att studien kan ha medfört skadliga konsekvenser för de intervjuade. Upptagen tid 

och (eventuella) obehagliga frågor kan ha medfört skadliga konsekvenser för dessa subjekt. 

Intervjusubjekten har efter intervjuerna uttryckt en positiv anda där intervjuerna, enligt de 

själva, medfört ett mervärde och en trivsam dialog. Detta föranleder att dessa skadliga 

konsekvenser varit minimala och att dessa tillfällen mer gynnat än skadat dem.  

 

 Validiteten av intervjuutsagorna och kvaliteten av intervjuandet avgörs av tillförlitligheten i 

dessa. Intervjuutsagorna presenteras i denna studie i en sammanhängande berättelse, vilket 

kan medföra en problematik kring dess tillförlitlighet. Det kan utgöras av att jag som 

intervjuare eller att läsaren inte uppfattar vad det är varje intervjusubjekt verkligen menat. 

Denna problematik har aktualiserats under studiens gång, vilket gjort att jag i min 

framställning varit särskilt observant på detta. Tillförlitligheten av intervjuerna kan styrkas av 

att jag i mina intervjuer använt mig av en intervjuguide, vilket presenteras under kapitel 3.5.2. 

Detta styrks av att jag i min intervjuguide använt mig av följdfrågor för att följa upp och 

kontrollera den information jag givits i intervjuutsagorna. Vidare har intervjuutsagorna 

översatts från talspråk till skriftspråk i sin framställning, men där citat poängterar viktig 

argumentation. Detta gör att validiteten kan anses osäker, då mina översättningar till 

skriftspråk kan tillskriva intervjuutsagorna en annan mening.  

 

Validiteten avgörs vidare av tolkningens logik av intervjutexten. Konklusionerna av 

intervjuutsagorna får anses adekvata i förhållande till den teoretiska utgångspunkt denna 

studie besitter. Resultatet från intervjuutsagorna kan enligt Kvale (1997) inte anses som 

sanningsriktiga då antalet intervjuer är få, samt att studien antar en kvalitativ ansats. Vidare 
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avgörs validiteten utifrån vilka valideringsgrunder bedömningen görs. Då Kvale (1997) menar 

att validitet i princip, kan tillmätas en kvalitativ forskning, om metoden undersöker det den är 

ämnad för, vilket gör att min validitetsbedömning utifrån detta. Min metod undersöker, enligt 

min mening, det den är ämnad för, vilket gör att studien får anses ha validitet. Avslutningsvis 

avgörs studiens validitet av hur valid redogörelsen av undersökningsresultatet är. Detta 

innebär att validiteten avgörs utifrån min framställning av intervjuutsagorna. Denna 

framställning görs utifrån en analysmodell, vilket jag tidigare beskrivit i kapitel 3.5.2. Denna 

analysmodell hjälper mig att fokusera innehållet i intervjuutsagor och i den praxis jag belyst. 

På grund av dessa anföranden kan validiteten i detta fall anses god, då jag dragit adekvata 

slutsatser i förhållande till mina forskningsfrågor och studiens syfte.  

             

Rimligheten i min studie får ses som god i relation till dess validitet. Detta till följd av att 

tillförlitlighet enligt Trost (1997) och Kvale (1997) kan vara svår att fastställa vid kvalitativa 

intervjuer. I mitt fall utgörs dock rimligheten av att mina intervjusubjekt får ses adekvata i 

sammanhanget, i relation till dess kunskaper inom ämnet lärande. Intervjusubjektens 

kunskaper gällande lärande utgör viktiga element i denna studie, då jag utifrån dessa kunnat 

dra viktiga slutsatser, rörande distinktionen mellan forskares teoretiska begrepp och 

intervjusubjektens egna uppfattningar av ett kollektivt lärande. Validiteten och rimligheten i 

min studie får anses som god, i förhållande till ovan anförda resonemang.   

 

3.6 Metoddiskussion 

Metoden jag valt att ta hjälp av i min studie utgörs av en intervjubaserad forskning. Denna 

intervjubaserade forskning skall hjälpa mig att bringa klarhet i de forskningsfrågor jag angivit 

i kapitel 3.2. Till min hjälp har jag använt en intervjuguide för att fokusera på ett kollektivt 

lärande. Undersökningsfrågorna i intervjuguiden skall komplettera forskningsfrågorna i det 

avseendet att de, (förhoppningvis) ger en mer detaljerad bild av ett kollektivt lärande och dess 

upplevda konsekvenser för lärandet i arbetslivet. Undersökningsfrågorna vilar på 

förutsättningar om att intervjusubjekten delvis är införstådda med begreppet lärande, samt att 

de har en uppfattning om det kollektiva lärandets innebörder. Vidare förutsätts det att lärande 

på en arbetsplats både genererar positiva och negativa effekter för individer och 

organisationer. Den fjärde frågeställningen under punkt tre; Delaktighet och kommunikation i 

lärandesituationer (se kapitel 3.5.2) utgörs av en tudelad fråga. Faktumet att frågan är tudelad 

påverkar min tolkning av svaret, där intervjusubjektet förväntas ge ett dubbelt svar. 

Frågeställningens syfte är att undersöka om kommunikationen fungerar olika inom 
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organisationen och inom grupper. Undersökningsfrågorna ligger även till grund för min 

analys av den vardagliga förståelsen, vilket behandlas vidare i kapitel 6. Min analys utgår från 

en figur (vilket illustreras nedan, se figur 1), vilken innehåller tre nivåer för analys. Dessa 

nivåer skall täcka in de aspekter som är intressanta att belysa inom ett kollektivt lärande och 

hur de beskriv utifrån forskning, lexikon och arbetslivet.    

 
Förståelseaspekt Innebörd 

Vardaglig förståelse Intervjuutsagornas uppfattningar om kollektivt lärande 

Lexikal förståelse Uppslagsverks definitioner av ett kollektivt lärande 

Stipulativ förståelse Författares beskrivningar av ett kollektivt lärande  

 

(Figur 1: Analysmodell för ett kollektivt lärande). 

 

De risker som framkommit under studiens gång är, hur vida frågorna kommer att ge svar på 

det jag ämnar att undersöka. Jag har i och med detta faktum testat min intervjuguide på en 

oberoende person. För att på förhand identifiera (eventuella) problem. Testningen resulterade 

i ett för mig positivt resultat. Detta innebär att testpersonen förstod frågorna, dess utformning, 

och att de svar jag fick kunde relateras till min studies teoretiska utgångspunkter. Detta gav 

mig möjlighet att utarbeta (eventuella) följdfrågor. Testningen resulterade i att vissa frågor 

reviderades och att nya frågeställningar tillkom. Frågeställningarna under punkt 3; 

Delaktighet och kommunikation i lärandesituationer (se kapitel 3.5.2) är ett resultat av dessa 

revideringar och utarbetandet av nya frågeställningar.  

 

Undersökningsfrågorna har vidare en utgångspunkt i en litteraturgenomarbetning. Denna 

bearbetning har utgjorts av att jag använt mig av frågor för att fokusera ett kollektivt lärande 

och dess innebörder. Dessa frågeställningar tar en utgångspunkt i det, för mig, givna att ett 

kollektivt lärande beskrivs av forskning, och att det finns fördelar och nackdelar med ett 

kollektivt lärande. Dessa litteraturfrågor vilar vidare på föreställningen om att ett vuxet 

lärande beskrivs och att det finns olika sätt att se på lärandet. Frågorna syftar till att 

komplettera mina forskningsfrågor (se kapitel 3.2), där jag ämnar att belysa synen på ett 

kollektivt lärande utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Dessa litteraturfrågeställningar ligger 

även till grund för min analys av den stipulativa förståelsen, vilket presenteras vidare i kapitel 

6. Mina intervjufrågor och litteraturfrågor har därmed relevans i förhållande till de 

forskningsfrågor jag valt att undersöka, samt till syftet för studien.  
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Andra metoder än intervju har inte varit aktuella i studien. Exempelvis kan enkät och 

observation aktualiseras inom denna undersökning av ett kollektivt lärande, men de skulle 

(troligtvis) inte ge de nyanseringar av arbetslivet, en intervjustudie kan medföra. Till följd av 

att observationer är tidskrävande, anses metoden av mig omöjlig i förhållande till tiden som är 

avsatt för den. Enkäter som metod ger inte möjlighet till samtal. Därtill utgörs svaren (oftast) 

av kortare och mindre nyanserade svar.  

 

Intervju som metod har i denna studie givit andra svar än väntat, vilket medfört en 

problematik i min framställning av ett kollektivt lärande. Denna problematik består i att jag 

sökte ett kollektivt lärande men fann, ur intervjuutsagorna, en framställning som snarare 

beskriver en individuell förståelse. Detta gör att intervju som metod ej givit mig det som var 

förväntat. En direkt analys och jämförelse mellan arbetslivets syn på ett kollektivt lärande och 

forskares teoretiska begrepp blir därmed svår att genomföra. Min förväntade utgångspunkt var 

att intervjusubjekten kunde beskriva ett kollektivt lärande i deras arbete. Intervjuerna 

resulterade dock i att deras upplevda lärande utgår från en individs egen erfarenhet. Lärandet 

är således baserat på individens egen självförståelse, till skillnad från den kollektiva 

förståelsen där lärandet sker i samverkan med andra.  
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4. Pedagogiska perspektiv på ett kollektivt lärande 
4.1 Pedagogiska perspektiv  

Detta kapitel presenterar pedagogiska perspektiv på ett kollektivt lärande. Olika pedagogiska 

perspektiv som kan aktualiseras inom ett kollektiv presenteras. Dessa perspektiv består av ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, sociokulturellt perspektiv, och ett pragmatiskt perspektiv. 

Vidare presenteras ett kollektivt lärande där positiva som negativa aspekter med denna form 

av lärande synliggörs, samt hur det yttrar sig inom pedagogik som disciplin. Avslutningsvis 

presenterar jag ett konkluderande resonemang i en sammanställning av dessa pedagogiska 

perspektiv i förhållande till ett kollektivt lärande, för att ge läsaren en samlad bild av min 

utgångspunkt, inför kommande diskussion.  

 

4.1.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Otto Granberg & Jon Ohlsson (2004) menar att lärande ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv anknyts till sociokulturella aspekter i synen på lärandet. Individerna, ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, ingår i ett system som anger ramen för vad som skall läras 

och hur. Dock återfinns kärnan i lärandet i den verksamhet och i de aktiviteter individerna 

socialt konstruerar. Med hjälp av artefakter anges sedan ramen för utveckling. Denna sociala 

verklighet som en individ skapar ges en viss mening, innebörd eller betydelse. Inom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är det frågan om att skapa och ge mening, inte att någonting 

automatiskt har en viss mening eller innebörd.  Individens skapande utgörs av ett omskapande av 

redan etablerade sätt att skapa och forma den sociala verkligheten, där omskapandet skall förstås 

som ett skapande inom ramen för de möjliga sätt som finns för att tolka och förstå 

(http://www.hig.se/p-inst/DIDAKTIK, s 4). 
 

Granberg & Ohlsson (2004) anför vidare att detta socialkonstruktivistiska perspektiv bär på 

en kritisk prägling och ett ifrågasättande av den konventionella synen att se på lärande. Detta 

innebär att lärandebegreppet ur ett behavioristiskt och ett konstruktivistiskt perspektiv 

tillbakavisas, vilka utgörs av att lärande definieras utifrån en individs beteenden, tankar eller 

handlingar. Lärande ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv definieras således som 

förändringar i människors deltagande inom sociala praktiker. Kunskap ses här som något 

individen konstruerar utifrån egna erfarenheter. Ny kunskap uppstår i en social kontext, 

exempelvis i en arbetsgrupp, där individen får användning för tidigare erfarenheter 

(http://www.aso.edu.stockholm.se/flexamination/begrepp.htm).   
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Granberg & Ohlsson (2004) anför vidare att dessa sociala praktiker kan beskrivas som olika 

meningssammanhang, där normer och regler konstrueras, till följd av att omedvetna eller 

medvetna kommunikations- och samspelsprocesser aktualiseras. Lärandet ses vidare som 

processer där människor relaterar till varandra i socialt formade samordningar, vilket ses som 

drivkraften bakom ständigt pågående konstruktioner.  Till detta hör även att kunskapen som 

skapas inte ses som färdig, utan något som ständigt skapas i den verklighet vi lever i. 

Kunskapen bärs således upp av våra ständigt pågående tolkningar och diskurser, då 

människor ständigt relaterar till varandra.  

 

4.1.2 Sociokulturellt perspektiv 
”Ett sociokulturellt perspektiv betonar att människans tänkande, och möjlighet att lära, påverkas 

av och påverkar den miljö och kontext (sammanhang) hon befinner sig i… I det sociokulturella 

perspektivet är även begreppet diskurs centralt. Detta kan sägas betyda ett systematiskt sätt att 

tänka tala och argumentera om en företeelse… Vilken diskurs man befinner sig i påverkar 

förutsättningarna för och möjligheterna att lära” 

(http://www.aso.edu.stockholm.se/flexamination/begrepp.htm). 

 

Lärande enligt det sociokulturella perspektivet (Dysthe 2003) har sin utgångspunkt i 

relationer, där deltagande och samspel är det centrala. Grundläggande element i dessa 

läroprocesser är således språket och kommunikationen, där en balans mellan det sociala och 

det individuella är avgörande för lärandemiljön. Detta har att göra med kontextens roll i 

lärandesituationen. Vi påverkas av vår omvärld vilket således även påverkar vårt lärande. 

Dysthe menar att det är av stor vikt att inte enbart analysera individen enskilt, utan även 

omfatta individen i sin sociokulturella miljö. Kunskap är således beroende av den kultur som 

den är en del av, samt invävd i en kulturell kontext, vilket gör den situerad. Det 

sociokulturella perspektivet bygger då på en socialkonstruktivistisk syn på lärande vilket 

innebär att kunskap skapas utifrån samarbete i en kontext.  

 

Lärandet ur detta perspektiv är i grunden socialt betingat, menar Dysthe (2003) vilket innebär 

att den bygger på en relation och interaktion mellan människor. Deltagande i olika diskurser 

ger således upphov till lärande. Interaktionen i lärandemiljön blir här avgörande för vad som 

lärs och hur det skall läras. Individen deltar i många olika slags diskurser där skolklassrummet 

är ett av dem. Det är här som individen finner olika redskap och begrepp som de sedan 

approprierar genom en strävan att skapa mening. På så sätt skapas den nödvändiga kompetens 

för att kunna fungera i olika sammanhang, till exempel i skolan, på träningen eller vid besök 
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hos tandläkaren. Staffan Larsson (2006:12) menar att arbetsplatser tas i fokus som ett forum 

där ett utvecklande av kunskap sker. Denna kunskapsutveckling består av lärandemiljöer där 

ett kollektivt lärande för individer sker. Det är ett alternativt tänkande till vardagstänkandet 

som aktualiserats, där verksamhetens mål fokuseras. Således är det utvecklingen av arbetet 

som utgör lärandets motiv.  

 

Vidare kräver även läroprocesser, enligt Dysthe (2003), en mediering med hjälp av olika 

artefakter. Dessa redskap innehåller tidigare generationers insikter och erfarenheter med 

vilkas hjälp vi kan förstå vår omvärld och agera utifrån dessa. Kommunikation och interaktion 

mellan människor blir här avgörande faktorer, då det är genom dessa som artefakter skapas 

och förs vidare. Språket anses vara det viktigaste medierande redskapet, vilket har sin grund i 

Bakhtins antagande om att varje språklig framställning bär på värderingar och hållningar vilka 

placerar oss i en historisk tradition. Detta innebär att varje använt ord bär med sig röster i 

form av ett eko från tidigare användare.   

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande bygger enligt Dysthe (2003) på ett konstruktivistiskt 

synsätt på lärande, där kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext. Dysthe menar att 

interaktion och samarbete är helt avgörande för lärande. Till detta hör även att lärandet är 

situerat, vilket innebär att hur och vad individer lär beror på inlärningskontexten. Dysthe 

anför vidare (2003) att lärandet i ett sociokulturellt perspektiv i grunden är socialt och menar 

att den roll som exempelvis teammedlemmar spelar i läroprocesser ger mer än en stimulans av 

en individuell konstruktion av kunskap. Interaktion, (vilket innebär samspel och en ömsesidig 

påverkan), och kommunikation, (vilket innefattar den dialog och samtal exempelvis 

teammedlemmar har), spelar således en avgörande roll för vad som lärs och hur det lärs. Ett 

deltagande i olika diskurser ger möjligheter till appropriering av sina kunskaper och ger bra 

förutsättningar för att fungera i olika sammanhang. 

 

4.1.3 Pragmatiskt perspektiv 

Enligt Curt Andersson (2000) har pragmatismen sin grund i en vilja att framföra praktiska 

konsekvenser, som tankar och idéer resulterar. Detta till skillnad från det sociokulturella 

perspektivet på lärande sätter pragmatismen handling och vilja framför läran, och hävdar att 

vetandet i sig saknar egenvärde.  
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”Ett påståendes mening, verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess 

tillämpbarhet, funktionalitet och praktiskhet. Vissa pragmatiker anser att sant är vad som är 

nyttigt för livet eller verksamheten, andra att en hypotes är sann om den möjliggör att vissa 

eftersträvade förutsägelser går i uppfyllelse” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Pragmatism). 

 

Lärandet skall, enligt Andersson (2000), resultera i kunskaper som har praktisk nytta för 

individer, både yrkesmässigt och personligt.  Andersson menar att Deweys syn på kunskap 

utgår från att kunskap endast får legimitet genom praktiska handlingar, vilket gör att 

pragmatismen får en utgångspunkt i att lösa och hantera vardagens problematik. Detta 

innefattar även att man bör främja sig från konstruerande inlärningssätt. Vidare är det ett 

sökande efter kunskap som avses, vilket har en utgångspunkt i människans förförståelse. 

Detta innebär att människan bygger vidare på den kunskap de redan besitter.  

 

Granberg & Ohlsson (2004) anför vidare Deweys resonemang om erfarenhetsbaserat lärande. 

Deweys tänkande grundas på ett resonemang om individen och det sociala sammanhanget. 

Där man genom ett besittande av egenskaper, som tänkande och lärande, interagerar med sin 

omgivning. Dewey menar att utbildning skall tjäna till att utveckla en förmåga av kritiskt 

tänkande och problemlösning. Detta för att påminna om det verkliga livet. ”Learning by 

doing” är här ett centralt begrepp som enligt författarna tydliggör Deweys resonemang om att 

individer utvecklas genom ett samspel med sin omgivning. Detta gör att individer i 

lärandesammanhang måste få tillfälle att pröva och aktivt utforska. Ett påståendes mening 

verifieras i och med dess konsekvenser. Vad som är sant avgörs till följd av vad som anses 

nyttigt i förhållande till livet eller en verksamhet, eller utifrån att en eftersträvad förutsägelse 

gått i uppfyllelse. Deweys resonemang vilar vidare på uppfattningar om att, all äkta bildning 

uppstår till följd av erfarenheten (Granberg & Ohlsson 2004). 

 

Ett kollektivt lärande beskrivs vidare med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt, 

sociokulturellt och ett pragmatiskt perspektiv.   

 

4.2 Kollektivt lärande  

Som utgångspunkt för ett kollektivt lärande i arbetet menar Ellström (1996) att arbete och 

lärande skall ses som två sammanlänkande processer, där arbetet förutsätter ett kontinuerligt 

lärande och ett ständigt förkovrande. Samtidigt som ett effektivt lärande förutsätter ett aktivt 

deltagande i sociala och kulturella gemenskaper. Döös, Wilhelmson & Backlund (2001) samt 
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Döös & Wilhelmson (2005) anför att ett kollektivt lärande skall ses som en process där 

människor lär genom ett interaktivt och kommunikativt handlande som skapar synergi, ett 

mervärde, där summan av helheten är större än delarna. Döös & Wilhelmson (2005) definierar 

ett kollektivt lärande som ett lärande, vilket resulterar i gemensamma föreställningar och i en 

likartad förståelse, vilket i sin tur leder till att det är en gemensam handlingsförmåga och 

kompetens som avses. Henry Egidius menar att: 
 

” Kollektivt lärande definieras som ett lärande i samspel som gör att enskilda personer tar fasta 

på och uppfattar saker och ting på likartat sätt. Det är ett lärande som ger samsyn i en grupp 

eller verksamhet” (Henry Egidius 2006, s 205). 

 

Det kollektiva lärandets processer har möjliggjort en teoretisk begreppslig sfär som talar om 

hur kommunikativa handlingar tar form, samt hur en gemensam förståelse kan resultera i en 

kollektiv förståelse. Detta innebär att denna begreppsliga sfär består av begrepp som 

exempelvis delaktighet, samstämmighet och kommunikation, vilka möjliggör en förklaring av 

kollektiva lärprocesser och dess innebörder (Döös & Wilhelmsson (2005). Granberg & 

Ohlsson (2005) påvisar även att det är gruppens inre kommunikation (med varandra) som 

leder till en gemensam förståelse och handlingsalternativ som de sannolikt inte hade gjort på 

egen hand. Både Döös & Wilhelmson (2005) och Granberg & Ohlsson (2005) anför vidare att 

den kommunikation och interaktion som avses är av verbal karaktär och att den således sker 

genom muntliga samtal.  

 

Den kollektiva lärandeprocessen karaktäriseras i likhet med detta enligt Ellström (1996) av ett 

samspel mellan individer och den kontext individerna befinner sig i. Beroende på detta 

förhållande och dess karaktär dras en skiljelinje mellan en högre och en lägre ordningens 

lärande. Den högre ordningens lärande karaktäriseras av att mål och uppgifter inte alltid är 

givna eller tas för givna. Det är upp till individerna i en grupp att tillsammans identifiera, 

formulera och tolka uppgiften. Detta resulterar i ett lärande som grundar sig i en 

problemformulering och ifrågasättande av givna företeelser och benämns som ett 

utvecklingsinriktat lärande (Ellström 1996). Förutsättningen för detta lärande är att en grupp, 

och individerna i gruppen, lär sig att bryta gränser och utnyttja den frihet denna typ av lärande 

medför. I kontrast till detta karaktäriseras den lägre ordningens lärande som ett 

anpassningsinriktat lärande, där individerna och en grupp lär med utgångspunkt i givna 

uppgifter och mål, utan ifrågasättande. Anpassningsinriktat lärande får således en 
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utgångspunkt i givna direktiv och instruktioner, samt anpassning till uppkomna problem. 

Ellström framhåller den högre ordningens lärande och menar att det är detta lärande som 

främst aktualiseras inom ett kollektivt lärande.  

 

Döös, Wilhelmson & Backlund (2001) anför vidare att ett kollektivt lärande även sker genom 

Habermas antaganden. Kommunikativa handlingar antar en ordning där individuell förståelse 

resulterar i en kollektiv förståelse. Habermas hade enligt författarna fokus på 

förståelseorienterade handlingar där samförstånd var det centrala. Samförstånd grundades på 

kommunikativa samtal där fokus låg på att göra tillsammans och där görande därmed sågs 

som mest betydelsefullt för ett kollektivt lärande. Döös, Wilhelmson & Backlund (2001) 

menar vidare att betydelsen av att handla tillsammans, respektive att se varandra i aktion och 

se resultat och konsekvenser av vad andra gör är viktiga ingredienser i ett kollektivt lärande i 

team och arbetslag är.  

 

I likhet med detta menar även Ohlsson (1996) att ett kollektivt lärande är en ständigt 

pågående dialog som bildar samtalskedjor, där gemensamma reflektioner och avsikter leder 

fram till en tämligen gemensam verklighetsbild och handlingsgrund. Döös, Wilhelmsson & 

Backlund (2001) anför att betydelsen av att handla tillsammans samt se konsekvenser av 

andras handlingar, är viktiga beståndsdelar av ett kollektivt lärande i olika 

gruppkonstellationer. Granberg & Ohlsson (2005) anför även vidare att lärandet sker i ett 

ständigt samspel mellan människor som en social konstruktion. Gruppen eller kollektivet i sig, 

bär då på möjligheter också begränsningar för individernas lärande. Med detta avser 

författarna att en ökad kollektiv kompetens i grupp förutsätter en social process som inte 

enbart beror på individernas egenskaper, utan något som socialt konstrueras inom en grupp. 

Granberg & Ohlsson menar även att det finns pedagogisk forskning som antyder att det finns 

vissa risker med att enbart betrakta lärandet som socialt konstruerad och att enbart handla om 

kommunikation och interaktion. Problem som då kan uppstå är att individernas 

uppgiftsförståelse, handlinsrationalitet och bearbetning av egna erfarenheter riskerar att 

försummas och att individen reduceras till något som enbart styrs av miljön. 

 

Granberg & Ohlsson (2005) anför dock att kollektivt lärande och kompetens är av stor vikt 

för att skapa ett effektivt arbete. Exempelvis skapas team eller projekt för att lösa, 

tidsbegränsade uppgifter, och genom identifikation och tolkning skapas förutsättningar för en 

kollektiv förståelse. Denna kollektiva förståelse medför att teamets kompetens överskrider de 
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enskilda gruppmedlemmarnas. Denna uppfattning delas även av författare såsom Ohlsson 

1996 samt Döös & Wilhelmson 2005.  

 

Granberg (2004) och Backlund, Hansson & Thunborg (2001) behandlar denna gemensamma 

kompetens, så kallad synergi, och menar att detta kan sätta hinder för ett kollektivt lärande. 

Detta genom att den kollektiva kompetensen inte utnyttjas till fullo i gruppens sätt att lösa 

uppgifter. Denna synergi, vilket skall förstås som en samverkan mellan två eller flera faktorer, 

kan påverka en process både positivt eller negativt. Denna samverkan påverkar en process på 

ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorer bör överstiga verkan för faktorerna var 

för sig. Denna synergieffekt kan då skapa både ett mindrevärde och ett mervärde. 

Mindrevärdet består i att synergin är 1+1 = 2, även kallat groupthink, vilket kan vara ett 

resultat av dels dåligt beslutsfattande eller att gruppen fungerat mindre önskvärt. Detta kan 

förklaras genom att gruppen haft svårigheter med att bedöma risker, effekter och 

konsekvenser av sina beslut och uppgifter. Till detta hör att Döös, Wilhelmson & Backlund 

(2001) menar att en organisation kan vara för omogen med avseende på dess förutsättningar, 

för att exempelvis team skall vara ett effektivt sätt att organisera arbetet på. Omständigheterna 

i en organisation kan vara av sådan karaktär att arbetet varit effektivare, då varje individ 

arbetat individuellt, till skillnad från att individerna försöker ingå i en grupp.  

 

I motsats till detta menar då Granberg (2004) vidare att ett mervärde skall vara det 

eftersträvande, vilket består i att synergin är 1+1 = 3 och som innebär att ett kollektivt 

medvetande eller tänkande har uppstått, även kallat teamthink. Teamthink är ett resultat av att 

en grupp kan skapa gemensamma tankemönster under vissa förutsättningar, där relation och 

interaktion i en dialog klargör gruppens uppgifter. Detta möjliggör även ett effektivt och 

framgångsrikt arbete för gruppens medlemmar. Granberg poängterar att gruppens medlemmar 

inte bör överstiga det antal som dagligen eller så gott som dagligen kan ses. Detta till följd av 

att social samvaro, uppskattning och feedback är viktiga komponenter att tillgodose inom en 

grupp.  

 

Vidare anför Granberg (2004) dialogens roll för ett kollektivt lärande. Han menar att ett 

kollektivt lärande sker i ett sammanhang där specifika erfarenheter generaliseras, där privata 

föreställningar offentliggörs och där den enskildes sätt att förstå och handla görs gemensamt 

för fler gruppmedlemmar. Granberg beskriver detta som olika dimensioner av kollektivt 

lärande, där gruppmedlemmarna lär av varandra och tillsammans med varandra, och där en 
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utveckling av gemensamma utvecklingsperspektiv och strategier görs. Ett samspel uppstår 

som formar läroprocesser där de enskilda gruppmedlemmarnas lärande relateras till hela 

gruppen. Granberg menar då att detta samspel bildar samtalskedjor eller dialoger där 

gemensamma reflektioner och avsikter leder fram till gemensamma verklighetsbilder som 

utgångspunkter för handlandet.  

 

Granberg (2004) menar att ett kollektivt lärande kan beskrivas som att en grupp för en dialog 

och reflekterar över situationen som (förhoppningsvis) resulterar i olika beslut och handlande. 

Denna dialog och reflektion pågår tills dess att gruppen uppnått samstämmighet eller en ökad 

grad av kollektiv kompetens, vilket innebär att ett likartat tankesätt har skapats. Ett kollektivt 

lärande har då, till följd av detta, enligt Granberg skapats. Författaren menar även att detta 

kollektiva lärande kan skapa olika typfall, som kan bli användbara vid liknande 

återkommande problem eller situationer, vilket gör att det då redan finns en utarbetad 

handlingsplan för agerandet. Granberg menar även att ju fler situationer som hanteras på detta 

sätt desto större förutsättning av teamthink finns och att gruppen uppvisar gemensamma 

handlingsstrategier inför kommande situationer.  

 

4.3 Perspektiv på pedagogik – En summering 

Lärande utifrån det sociokulturella perspektivet har enligt Dysthe (2003) en utgångspunkt i 

relationer, där deltagande och samspel är det centrala. Lärandet som avses är i grunden socialt, 

vilket innebär att den bygger på en relation och interaktion mellan människor. Detta gör att 

deltagande i olika diskurser, vilket skall förstås som olika sammanhang, ger upphov till 

lärande där interaktionen är avgörande för vad som lärs. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet att se på lärande utgörs av att lärandet ses mer som en social konstruktion ur den 

verksamhet, i vilket en individ existerar. Individen sägs ingå i ett system som anger ramen för 

vad och hur som skall läras, där kärnan i lärandet återfinns i den verksamhet en individ socialt 

konstruerar. I likhet med detta presenteras Deweys resonemang om erfarenhetsbaserat lärande 

enligt Granberg & Ohlsson (2004). Deweys tänkande grundas på ett resonemang om 

individerna och det sociala sammanhanget, men inom ett pragmatiskt perspektiv att se på 

lärande. Lärandet utifrån detta perspektiv utgörs av att man lär genom erfarenheten, och 

genom att individernas lärande utvecklas genom ett samspel med sin omgivning. Det handlar 

således mer om ett praktiskt lärande än ett förståelsebaserat lärande som det sociokulturella 

perspektivet avser, vilket gör att lärande ur dessa pedagogiska perspektiv ses som ett resultat 

av ett socialt samspel där kommunikation, erfarenhet och deltagande är centralt.  
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Ellström (1996), Döös, Wilhelmson & Backlund (2001) och Döös & Wilhelmson (2005) är 

tämligen eniga om vad som är karaktäristiskt för ett kollektivt lärande och dess läroprocess. I 

relation till arbetet ses arbete och lärande som två sammanlänkande processer, där arbete 

förutsätter ett kontinuerligt lärande och samtidigt som ett effektivt lärande förutsätter ett aktivt 

deltagande i sociala gemenskaper. Forskarna menar att den kollektiva lärandeprocessen består 

av ett samspel mellan individerna och den kontext individerna befinner sig i, vilket även är 

karaktäristiskt för ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Samspelet är vidare en process där 

människor lär genom ett interaktivt och kommunikativt handlande som skapar synergieffekt, 

där summan av helheten bör vara större än delarna. Denna synergi kan bestå av både ett 

mindrevärde och ett mervärde, där mervärdet är det eftersträvande för att uppnå ett fruktbart 

lärande. Här är samtliga forskare eniga om det kollektiva lärandets för- och nackdelar. 

Mindrevärdet kan bestå i att arbetet i en grupp riskerar att bidra till passivisering och 

underordning, vilket medför negativa konsekvenser för både arbetet och lärandet.  

 

Mervärdet i ett kollektivt lärande består enligt Granberg (2004) i en positiv synergi, där 

individerna inom en grupp presterat mer än vad individerna på egen hand kunnat göra. Enligt 

författaren är denna synergi ett resultat av gemensamma handlingar där individerna arbetat i 

ett gott samarbete och där lärandet varit fruktbart. Till detta hör även att Ohlsson (1996) 

menar att ett mervärde resulterar i gemensamma reflektioner och tämligen gemensamma 

verklighetsbilder och handlingsgrunder, vilket underlättar och effektiviserar arbetet i en 

organisation. 

 

Ett kollektivt lärande får olika konsekvenser beroende på vilken pedagogisk utgångspunkt 

man har. Ur ett sociokulturellt pedagogiskt perspektiv fokuseras samspel och kommunikation, 

enligt Döös, Wilhelmson & Backlund (2001), där deltagande i olika kontexter möjliggör 

lärandet. Lärandet är situerat och vad man lär är beroende av den kontext i vilket man lär. Ur 

ett pragmatiskt pedagogiskt perspektiv sätts däremot individernas handlingar i fokus enligt 

Andersson (2000), där lärandet får en utgångspunkt i praktiska handlingar. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt pedagogiskt perspektiv framställs lärandet i likhet med det 

sociokulturella pedagogiska perspektivet på lärandet (Granberg & Ohlsson 2004). Ur dessa 

pedagogiska perspektiv kan dock kan vissa skillnader uttydas. Lärandet ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv tydliggör mer lärandet som en ständigt pågående process 

och som något som ständigt förändras i förhållande till socialt formade förhållanden. Kärnan i 
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lärandet återfinns således i sociala konstruktioner. Detta gör att ett kollektivt lärande inte i 

egentlig mening kan särskiljas eller liknas vid ett specifikt pedagogiskt perspektiv. Detta då 

de olika pedagogiska perspektiven innefattar olika förutsättningar och innebörder för ett 

kollektivt lärande. Enligt Granberg (2004), Ellström (1996) och Dysthe (2003) får det 

sociokulturella perspektivet på lärande anses vara det perspektiv som bäst överensstämmer 

med ett kollektivt lärande.  
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5. Att förstå ett kollektivt lärande – en intervjustudie 
I detta kapitel presenteras resultatet av mina kvalitativa intervjuundersökningar. Jag har valt 

att framställa dessa utsagor i en sammanhängande berättelse, för att göra presentationen 

intressant för läsaren. Jag presenterar en kortare bakgrund om varje subjekt, vilket innefattar 

dess arbetsbakgrund, för att sedan föra ett konkluderande resonemang över samtliga utsagor. 

Intervjufrågorna kommer inte att belysas i detalj, utan som en sammanhängande berättelse, 

där de olika frågeområdena, ur intervjuguiden, utgör framställningens ordning. Subjekten är 

kodade vilket framgår ur presentationen av varje subjekt. En sammanställning av arbetslivets 

syn på ett kollektivt lärande förevisas i ett konsekvensanalyskapitel, i syfte att klargöra 

intervjusubjektens resonemang inför min avslutande diskussion (se kapitel 6). Avslutningsvis 

presenteras ett kapitel där min analysmodell får fokus. Detta för att göra en summerande 

analys av intervjuutsagorna och den litteratur jag bearbetat inför slutdiskussionen i kapitel 6.  

 

5.1 Bakgrund 

Intervjusubjekt 1, benämns fortsättningsvis som Anders och har arbetat som elektroingenjör i 

14 år inom olika teknikföretag. För tillfället arbetar Anders inom ett teknikföretag inom den 

svenska fordonsindustrin där markanden är ombytlig, vilket ställer krav på utveckling och 

kundanpassning av dessa produkter. Anders har bland annat arbetat som ingenjör, 

funktionsutvecklare och projektledare, där arbetsuppgifterna bestått i att dels organisera 

arbetet men även att utveckla tekniken inom organisationen. Anders trivs bra i sitt arbete och 

finner en stor personlig tillfredställelse i att organisera och bedriva arbetet. Detta i syfte att 

föra den tekniska och personliga utvecklingen framåt inom den verksamhet han befinner sig i 

men även för medarbetarna inom de team och arbetsgrupper Anders leder.  

 

Intervjusubjekt 2, benämns fortsättningsvis som Elin och, har arbetat som civilingenjör i 15 år 

inom olika teknikföretag. Med teknikföretag avses systemutveckling inom dataindustrin. 

Markanden som avses är kundorienterad, där produkter och tekniska lösningar kräver ständig 

förnyelse för att konkurrera på marknaden. Elin har delvis arbetat som leverantörsansvarig 

och som projektledare, där arbetsuppgifterna mestadels bestått i att organisera och strukturera 

arbetet bland flertalet konsulter inom organisationen. Arbetet stimulerar Elin då 

arbetsuppgifterna och medarbetarna är tillfredställande, vilket innebär att arbetsmiljön är 

trivsam samt att arbetsuppgifterna ger utrymme för eget ansvar. Elin är tämligen ny inom 
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organisationen på hennes befintliga arbete, vilket gör att motivationen i arbetet ligger i att lära 

känna organisationen, arbetsuppgifterna och medarbetarna.  

 

Intervjusubjekt 3, benämns fortsättningsvis som Kurt och har arbetat som ingenjör i 26 år 

inom olika teknikföretag. Med teknikföretag avses i huvudsak fordonsindustrin. Företaget 

levererar produkter och tjänster som produceras till den svenska fordonsindustrin i egenskap 

av underleverantör. Kurt har arbetat som projektchef under dessa år där arbetsuppgifterna 

utgjorts av att organisera och utveckla arbetet inom organisationen. Kurt uttrycker en stark 

oro och ett missnöje över sin situation inom organisationen. Arbetsuppgifterna och 

arbetsmiljön är för tillfället inte tillfredställande vilket gör att motivationen för arbetet saknas. 

Detta har sin grund i en ostrukturerad organisation där brist på intresse och engagemang är 

vanligt förekommande inom organisationen.  

 

5.2 Föreställningar om lärandet 

Detta avsnitt beskriver de olika intervjusubjektens föreställningar om begreppet lärande.  

 

Anders beskriver sin syn på lärande: 
 

”Lärande är något som sker genom en kontinuerlig kunskapsutveckling genom arbetsliv, skola, 

utbildning och fritid. Detta innebär att kunskap förvärvas utifrån den egna erfarenheten, vilket 

sedan omsätts till kunskaper som kan användas i framtiden ”(Anders).  
 

Lärande ur Elins syn är något som fås genom erfarenheter samt något som är 

kompetenshöjande. Detta beskriver Elin med att lärande är ett resultat av att ”man delar med 

sig av sin egen erfarenhet och sina kunskaper till andra” (Elin). Detta innebär att lärande 

uppstår genom att man hjälper andra och se till att de växer. Lärande ger även personer 

möjligheter att välja yrke, då man som individ besitter en högre kompetens.  Kurt beskriver 

att lärande ur dennes syn är något, som sker genom erfarenheten och i samband med att man 

skall lösa eller göra något.  
 

”Lärande är ett tillstånd som ger en positiv känsla och ett mervärde för den enskilde individen. 

Genom lärande höjer man sig själv och andra, samtidigt som det ses som en nödvändighet i 

arbetet” (Kurt).  
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Lärande ses som ett bevis på att man kan något och är bra på det man gör (Kurt). Samtliga 

intervjusubjekt uttrycker erfarenhetens roll för lärandet. Detta får till följd att deras 

resonemang kan konkluderas i en föreställning om att lärandet utgår från en individs 

erfarenhet och att denna erfarenhet sedan delas med andra. Detta i syfte att både höja sin egen 

och andras kompetens.  

 

5.3 Beskrivning av en lärande situation 

Anders beskriver en situation som för honom varit lärande. Där utgjordes lärandet 

av ”utmaningen i att bilda ett helt nytt team över de befintliga teamgränserna, och 

landsgränserna” (Anders), samt att lösa en uppgift inom en tolvveckors period. Anders 

beskriver sig själv som humanistiskt lagd vilket gör att han i detta arbete med att sammansätta 

ett nytt team hade många idéer angående både arbetssätt och organisering inom teamet, som i 

sin tur skulle iaktta varje medarbetares människovärde.  

 
”Utmaningen bestod i att skapa en enhetlighet om hur och vad som skall göras gällande aktuella 

arbetsuppgifter… Denna erfarenhet var särskilt lärande då både arbetet i sig var lärande, 

samtidigt som relationerna och den feedback jag fick var lärande, på grund av att teamet 

presterade goda resultat. Teamets goda resultat beror på teamets goda förmåga att sätta upp bra 

och tydliga mål för arbetet, där goda förutsättningar klargjorde grunden för framgången. Arbetet 

skulle inte varit möjligt utan mina eminenta medarbetare” (Anders). 

 

Elin beskriver en situation som för henne varit lärande. Där utgjordes lärandet av att förbereda 

och presentera ett utbildningsmaterial för 15 kursdeltagare. Kursen sträckte sig över 8 dagar 

och utgjordes av olika teoretiska och praktiska övningar och experiment.  
 

”Arbetet med att presentera materialet var spännande, samtidigt som det utgjorde en utmaning i 

arbetet. Utmaningen bestod i att göra materialet förståeligt för deltagarna. Det som främst var 

lärande var att se hur presentationen lyfte och motiverade kursdeltagarna till att prestera bättre 

under de olika övningarna. Att se dem utvecklas var självförverkligande” (Elin).  

 

Kursdeltagarna gav bra feedback och Elin såg att deltagarna mådde bra efter genomgångarna 

och att det lyft dem. Arbetet var roligt och stimulerande och gav en ny energi i hennes 

vardagliga arbete.  
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Kurt beskriver en situation som för honom varit lärande. Där utgjordes lärandet av en 

utmaning att som projektledare organisera och anordna en anläggningsflytt. Arbetet innebar 

komplexa arbetsuppgifter, men där organisationen i sig inte var anpassad till dess 

arbetsuppgifter. ”Det var i princip slagsmål i arbetet, och olika avdelningar slogs om de få 

resurser som fanns att tillgå...Organisationen hade ingen struktur och det rådde totalt kaos” 

(Kurt). Kurt och några medarbetare trädde in och strukturerade upp den kaosartade situationen.  

 
”Vi omvandlade en icke fungerande struktur till en fungerande struktur på mindre än två 

månader, där samarbete och ordning uppstod. Vi utarbetade en jämn beläggning av arbetet och 

såg till att anläggningsflytten genererade det syfte den var tänkt till. Detta var otroligt lärande 

där denna anläggningsflytt medförde ett kvitto på att vi lyckats. Medarbetarna inom 

organisationen var även nöjda vilket medförde en ökad motivation för mig och de andra 

organisatörerna” (Kurt). 

 

5.4 Organisation och lärande 

De intervjuades organisationer beskrivs som komplexa, med en ständig hetsjakt på effektivitet 

och där marknaden är ständigt föränderlig i kombination med hård konkurrens. Detta ställer 

krav på att nya system och arbetssätt. Nya tekniker genererar ett ökat krav på vidareutveckling 

bland medarbetarna, samt att det tar lång tid att sätta sig in i arbetet. Lärandet på 

arbetsplatserna karaktäriseras av ett omsättande av den egna erfarenheten. Arbetsuppgifterna 

består av komplexa tekniska system som skall utvecklas och produceras (Elin och Anders). 

Arbetsuppgifterna är så komplexa att det tar flera år att komma in i och förstå sig på arbetet 

(Kurt). Denna komplexitet illustreras utifrån att produktionen oftast sker i sådan hög takt att 

systemen för produktion blir klara först efter produktionen initieras. ”Arbetet sker i så snabb 

takt att systemen för produktion inte hänger med då det tar lång tid att förstå dem” (Kurt).  

 

Kurt anför att i hans organisation organiseras arbetet utifrån olika team, vilka är sammansatta 

för att lösa organisationens komplexa uppgifter och mål. Dessa team är sammansatta med 

avseende på olika kompetenser och där individerna inom teamen har olika bakgrunder inom 

organisationen. Detta för att kunna bidra med olika saker i teamen. Hela organisationen i sig 

består av teamorganisering i flera led. Kurts organisation utgörs av en linjeorganisation där 

tvärfunktionella team får fokus. Utifrån olika rutiner och tekniska utvecklingar sätts dessa 

team samman över olika delar i organisationen, i syfte att finna den bästa lösningen för en 

ökad effektivitet i företaget. Elin beskriver däremot att hennes organisation organiserar arbetet 

utifrån olika grupper men även att en viss del av arbetet organiseras individuellt.  
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”Grupperna består i grupperingar efter arbetsuppgifter, som exempelvis supportteam och 

utvecklingsteam, där samarbete över teamgränserna är en förutsättning i det vardagliga arbetet. 

Alla team är beroende av varandra vilket gör att teamen har daglig kontakt” (Elin). 

 

Elin och Anders beskriver att grupporganisering ställer krav på att ett lärande ständigt 

aktualiseras inom organisationerna, vilket föranleds av att deras arbete kräver att 

arbetstagarna ständigt är ajour med den senaste tekniken och utvecklingen.  

 

Organisationen som Kurt företräder beskrivs till skillnad från Anders och Elins organisationer 

som ganska enkel där strukturen, eller bristen på struktur är ganska tydlig. Arbetet skall 

organiseras utifrån teamverksamheter och andra projektgrupperingar, men Kurt menar att 

arbetet idag endast utgörs av att varje medarbetare arbetar enskilt. Detta tros ha sin grund i att: 
 

”Företaget sköts på ett mindre önskvärt sätt och att det finns ett ointresse från ledningens håll att 

driva verksamheten. Ledningen är mer intresserade av att sitta i var sitt hörn än att ta ansvar 

över verksamheten” (Kurt). 
 

Ledningen upplevs ha ett ständigt veto där ansvar delas ut, utan befogenheter. Organisationen 

ställer krav på en kontinuerlig vidareutveckling av tekniska kompetenser, då den tekniska 

utvecklingen går framåt. Detta resulterar i att organisationen ständigt kräver nya tekniska 

kompetenser för att fungera. Behovet av vidareutveckling uppmärksammas knappt från 

ledningshåll, och lärande och utveckling får såldes ett väldigt litet utrymme i diskussioner 

(Kurt).   

 

Diskussioner förekommer i årliga utvecklingssamtal men det resulterar sällan i några 

utbildningsinsatser (Kurt). Till detta hör att kursutbudet inom organisationen är obefintligt 

och att det således är upp till varje medarbetare att själv vara ajour med den senaste tekniken. 

Detta medför i sin tur att dessa medarbetare enligt Kurt måste söka informationen utanför 

företaget. Denna uppgift ses som krävande och oengagerande för medarbetarna.    
 

”Det är svårt att ensam veta vilka informationer som är värda att implementera i organisationen, 

och vilka informationer som krävs i arbetet. Detta får effekter som bristande motivation i och 

ineffektivitet arbetet. Till detta hör att många medarbetare inte är ajour med de senaste 

teknikutvecklingarna då de inte ens vet om att förändringar skett ”(Kurt).  
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Medarbetarna idag är beroende av att företagets underleverantörer informerar dem om 

aktuella förändringar och tekniska utvecklingar, vilket gör att en svårighet i spridning av ny 

information uppstår (Kurt).  

 

Anders och Elin beskriver att lärande diskuteras flitigt inom organisationerna och att det är ett 

viktigt incitament i det vardagliga arbetet. Anders menar att ledningen inom dennes 

organisation strävar efter att harmonisera organisationen, samt skapa goda förutsättningar i 

arbetet för arbetstagarna. Det ses som viktigt, att ge medarbetarna handlingsutrymme och 

delaktighet i de olika arbetsprocesserna. Elin beskriver behovet av att vara ajour med vad som 

händer inom teknikområdet. Det ställer krav på att ständigt aktualisera lärandet som en central 

aspekt, samtidigt som det ställer krav på arbetstagarna. Anders beskriver att hans företag 

tillhandahåller en mängd olika kurser i syfte att öka medarbetarnas kompetenser. Dessa kurser 

består mestadels av information rörande olika tekniska utvecklingar men även av 

ledarskapsutbildningar. Organisationen skickar kontinuerligt ut dessa kurser via länkar till 

medarbetarna, i syfte att öka medarbetarnas medvetenhet kring utbudet av kurser och 

mervärdet av dessa i det komplexa arbetet. Ledningen tenderar dock  till att se problemet som 

löst. En länk har skickats ut där medarbetarna förväntas ha tagit del av informationen, vilket 

gör att man mottagit och tagit till sig detta (Anders). Här menar Anders att problematiken 

fortfarande kvarstår. ”Bara för att man tagit del av en kurs innebär det ej att man är klar med 

den” (Anders). Lärandet uppstår först i takt med att en individ vet när något skall levereras 

och vad som skall levereras. Det är först då utmaningarna i arbetet börjar och som man har 

chans att omvandla sina lärdomar i arbetet. Vikten av att eliminera prestige i arbetet och 

vikten av fokus på ett förståelseinriktat arbetssätt framhålls (Anders). 

  

Elin beskriver att varje enskild arbetstagare, i dennes organisation, har en plan över sitt eget 

lärande, där man tillsammans med chefen i årliga utvecklingssamtal bestämt vad denna plan 

skall innehålla, specifikt för den enskilde individen. Dock anförs att kursutbudet inom 

organisationen är snålt och att det är upp till varje enskild individ att hålla sig ajour med den 

senaste tekniken (Elin). Andan inom organisationen tyder på att, om någon eller några 

arbetstagare funnit nya informationer, förväntas dessa informera andra om vad eller vart de 

andra arbetstagarna kan få tag i dessa informationer. Detta ställer höga krav på en bra 

kommunikationsförmåga inom företaget och att alla medarbetare tar sitt ansvar över sitt eget 

och andras lärande (Elin). Här upplever Elin de störts bristerna inom den organisation denne 

företräder. Kommunikationen fungerar i största allmänhet ganska bra mellan de olika 
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grupperna och arbetstagarna, men kommunikationen stagnerar oftast vid hög arbetsbelastning 

(Elin).  
 

”Konsulterna är så arbetsfokuserade att kommunikationen brister. Detta yttrar sig i att en hög 

stress och att det är svårt att ta hjälp av experter inom olika områden då alla arbetstagare arbetar 

mot ett pressat schema” (Elin).  

 

Bristen på kommunikation har yttrat sig genom att strukturen inom organisationen brustit. 

Detta till följd av att arbetet inte struktureras enligt företagets mål, vilket innefattar 

teamorganisering. Många arbetstagare och team arbetar på i vanlig ordning trots att strukturen 

brister, vilket skapar orosmoment hos medarbetare och andra projektledare, vilka skall se till 

att arbetet organiseras på ett bra sätt och att kommunikationen dem emellan fungerar. Det 

dagliga arbetet tar därför mycket kraft vilket gör att fokus hamnar på andra moment än 

planerat (Elin).  

 

Kurt menar, i kontrast till detta, att kommunikationen inom hans organisation fungerar olika 

bra beroende på inom vilken del av organisationen medarbetarna befinner sig. Inom vissa 

avdelningar fungerar kommunikationen mellan ledningsgruppen och teamen sämre då en 

upplevd oförståelse och respektlöshet gentemot arbetstagarna aktualiseras. Denna oförståelse 

tros bero på ledningens egen oförståelse och bristande i kapacitet som ledare (Kurt). Däremot 

finns andra preferenser från andra delar av företaget. Där utgörs chefskulturen av lyssnande 

chefer och där bemötandet sker med en ömsesidig respekt och förståelse. Denna kontrast tros 

bero på att man inom vissa avdelningar ser medarbetarna som konsumerande, vilket gör att 

medarbetarna reduceras till detta (Kurt). Detta konsumerande synsätt har även fått effekter på 

lärandet inom de team som varit utsatta för att bli betraktade som konsumerande. Här har 

lärandet för medarbetarna i arbetet inte kunnat utvecklas, då det egna initiativet av gruppen 

åsidosatts och där för styrda mål fått fokus. Teamets handlingsförmåga har således inskränkts 

till följd av detta (Kurt).  

 

5.5 Teamorganisering 

Stora negativa effekter med teamorganisering beskrivs, där det har sin grund i att två av 

företagen i sig presterar sämre än väntat, och att arbetet inte sköts på ett bra sätt (Kurt och 

Anders). Detta tros beror på att implementeringar är svår att genomföra inom Anders 

organisation.  
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”Arbetet är för komplext i förhållande till arbetstagarna som utför det. Det är många 

medarbetare som är inblandade i implementeringar av exempelvis nya instruktionsanvisningar, 

vilket gör att arbetets kvalitet är beroende av medarbetares förståelse av dessa 

instruktionsanvisningar” (Anders).  

 

Denna komplexitet orsakar ofta friktion då kraven återfinns i att instruktionerna skall vara 

korrekta. Arbetet har till följd av detta resulterat i varierande kvalitet av produkterna och att 

de presenterats på olika sätt. Detta har sin grund i medarbetarnas olika grad av skolning. Med 

detta avses vilken grad av kompetens varje medarbetare uppnått i sitt arbete (Anders). Anders 

poängterar åter vikten av erfarenhet i arbetet till följd av dessa komplexa arbetsuppgifter, 

vilket gör att arbetstagare med lägre erfarenheter riskerar att prestera sämre. Bristen på 

skolning medför att kvaliteten på arbetet riskerar att reduceras. Detta har Anders tyckts sig 

uppleva flertalet gånger inom den organisation och de team som denne företräder.  

 

Upplevelser som hög stress, hårt arbete och luddiga mål har givit upphov till en lägre kvalitet 

och utbrända medarbetare. ”Organiseringen i form av team har totalt stagnerat [..] Varje 

medarbetare har hasat in i sitt eget hörn” (Kurt). Organisationen har till följd av detta 

genererat sämre resultat än väntat och där medarbetarna vantrivs. Kurt antyder en stor oro 

över detta, då han under många år försökt upprätthålla team som arbetsorganisatorisk form i 

arbetet. Ledningen har förbisett, ignorerat och motarbetat Kurt, vilket gjort att företaget 

stagnerat. Dålig kommunikation i kombination med att teamorganiseringen bortfallit inom 

företaget, har genererat negativa effekter för både produktionen och medarbetarna (Kurt). 

Mentaliteten består i att: ”Han vet men ingen annan får veta” (Kurt). Nödvändig information 

måste hämtas från den som besitter den vilket gör att knapphändig information sprids. Till 

detta hör att det även är svårt att veta vem eller vilka som besitter den information man 

eftersöker. Detta får både ekonomiska och lagliga negativa effekter för företaget. Bristen på 

stimulans och ökad förståelse växer sig starkare inom organisationen, samtidigt som 

produkterna och tjänsterna de levererar inte innehåller den teknik som kunden eftersöker. 

Detta leder till försämrad försäljning och sämre anseende hos kunder (Kurt). 

 

Elin anför att de negativa aspekterna, av lärande i arbetet, utifrån ekonomiska 

bevekelsegrunder. ”Att låta konsulter ta del av olika kurser innebär ett inkomstbortfall av de 

dagar de inte finns tillgängliga för arbete” (Elin). Konsulterna inom hennes organisation är så 
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pass lojala i sitt arbete mot ledningen att de ofta bortser från sin egen utveckling när 

arbetsbelastningen är för hög, vilket Elin menar ständigt är fallet. Detta får således 

konsekvensen att konsulterna ständigt gör sig tillgängliga i arbetet och bortser från olika 

möjligheter till vidareutveckling (Elin) Detta medför ett stort problem, då det i sin tur medför 

att konsulterna inte hinner ta del av den senaste tekniken som krävs i arbetet. Problem inom 

organisationen har bestått i att ett fåtal personer ansett sig stå högre, med avseende på 

kompetens, än andra och undviker därför att dela med sig av informationer, i syfte att behålla 

en plats som nyckelperson inom organisationen (Elin).  

 

Till detta hör även att vissa individer inom vissa team sett det som störande att andra 

teammedlemmar ventilerat idéer och frågor, då arbetet varit pressande och tiden för arbetet 

varit snål. Detta har fått konsekvenser som stress och minskad motivation i arbetet samt 

konflikter inom och mellan olika team. Individer i olika team eller projektgrupper är svårare 

att ersätta vid omgrupperingar eller neddragningar av personal. Detta till följd av att en 

individ dels kan besitta kunskaper som en grupp varit beroende av för sin utveckling, samt att 

en ny individ kan ha svårigheter med att passa in i en befintlig gruppkonstellation. Denna risk 

får anses liten då detta är vanligt förekommande inom arbetslivet (Kurt).  

 
”Gruppkonstellationer förändras i och mellan olika projekt, vilket gör att individerna inom en 

grupp ständigt måste anpassa sig till dessa förutsättningar. Varje individ är medveten om att 

denne kan komma att bytas ut ”(Kurt).  

 

Teamorganisering medför även positiva effekter för organisationerna, och att de negativa 

effekterna av teamorganisering kan medföra positiva effekter för lärandet. Detta med 

avseende på att en diskussion kring de negativa aspekterna i sig medför ett nytt lärande (Elin 

och Anders) I och med detta förfarande lär man sig på nytt av sina erfarenheter, och kan på så 

sätt prestera bättre i kommande situationer. Detta till följd av att man inom ett team eller över 

teamgränserna diskuterat vad som skulle ha kunnat gå annorlunda och vad som var mindre 

bra i det föregående arbetet. Detta för att tydliggöra vad som kan förändras alternativt 

förbättras till kommande situationer (Anders).  

 
”Arbete och lärande i grupp medför en annan dynamik i arbetet där alla arbetstagare lär av 

varandra och kan ta del av varandras tankar och idéer. Det höjer både en själv och andra. 

Motivationen och glädjen i arbetet höjs vilket medför att man som arbetstagare känner sig mer 

delaktig i arbetet och kan styra det på ett helt annat sätt” (Kurt).  
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Arbetet riskerar att bli statiskt om man enbart arbetar utifrån egna koncept. Risken att gå 

miste om värdefull information och bristen på nyskapande aktualiseras. Delaktigheten inom 

verksamheten skulle beaktas mer om arbetet bedrevs utifrån delaktighet i praktiken, och inte 

bara var en vision (Kurt).  

 

5.6 Delaktighet i arbetet 

Delaktighet anses vara en viktig del och en förutsättning i det vardagliga arbetet, i de 

situationer där medarbetare lär tillsammans. Delaktighet möjliggör en flerperspektivering 

samtidigt som det förväntas effektivisera arbetet, då medarbetarna tar hjälp av varandra. 

Arbetets komplexitet medför i Anders och Elins organisationer ett stort eget delegerat ansvar. 

Varje team har specifika uppgifter att lösa men ges från ledningshåll även ett stort eget ansvar 

för att fullfölja uppgiften. Det är välkommet att agera för att föra fram en process där 

motivationen hos medarbetarna stärks till följd av detta. Ett ökat ansvar återspeglas i teamens 

arbetssätt och i de produkter som levereras. Detta har även avspeglats i att medarbetarna känt 

sig delaktiga samtidigt som de fått gehör för egna initiativ och idéer, vilket gör att de känt ett 

stort ansvar över produkterna och dess kvalitet (Anders).  

 
”Det är genom ansvar som delaktighet skapas inom denna organisation. Genom att ge 

medarbetarna inom ett team handlingsutrymme möjliggörs känslan av delaktighet och personlig 

utveckling” (Anders).  

 

Delaktighet och ansvar möjliggör i sin tur att ett lärande kan uppstå, till följd av att en 

möjlighet ges att relatera egna erfarenheter till den specifika arbetsuppgiften. Samarbete 

mellan olika team är ett ständigt incitament i det vardagliga arbetet, och detta medför en hög 

grad av motivation i arbetet bland arbetstagarna. Delaktighet möjliggör för teamen att delge 

sina erfarenheter och kunskaper till andra team, vilket i sin tur medför att team skapar bättre 

förståelse för varandras arbete (Anders). Arbetstagarna känner en viss stimulans i att få ta del 

av andras kompetenser, där arbetstagarna genom delaktighet skapat nya lärdomar inom andra 

områden. Ökad delaktighet har även i vissa fall möjliggjort en helhetsförståelse över det egna 

arbetet där arbetstagarna insett sin betydelse i kedjan (Elin).  

 

Elin menar att delaktigheten inom hennes organisation är hög, dels på grund av den feedback  

som erhålls genom arbetet, samt av den positiva anda företaget besitter. ”Arbetstagarna inom 
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organisationen är ivriga att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, där motivationen 

ligger i att höja andra” (Elin). Delaktighet gör att arbetet är roligt och stimulerande. Detta 

resulterar i att de team som varit inblandade i ett projekt träffas efter projektets slut och 

diskuterar de problem och möjligheter som uppstått, dels hos kunden men även i projektet. 

Denna uppföljning är lärande för teamen, då det stärker känslan av delaktighet i arbetet och 

samhörighet till varandra (Elin). I kontrast till detta beskriver Kurt att delaktigheten inom 

hans företag är låg då alla medarbetare håller sig på sin kant. ”Den delaktighet och gemenskap 

som skapas, skapas genom olika intressen som barn och fritidsintressen” (Kurt). 

 

5.7 Konsekvensanalys av intervjuutsagor 

Intervjuguiden har hjälpt mig att lyfta fram centrala aspekter och kriterier av ett lärande i 

arbetslivet. Mitt intresse bestod i att undersöka hur ett kollektivt lärande upplevs i praktiken, 

av vilket resultatet presenteras nedan.  

 

Av intervjuerna framgår att lärandet utgår från individens erfarenhet. Denna erfarenhet 

omsätts sedan i kunskaper vilka kan komma till användning i framtiden. Erfarenheterna 

förväntas resultera i en kompetenshöjning och i att ett mervärde skapas för individen. Detta 

mervärde består av en personlig kompetenshöjning där man genom ett deltagande i andras 

lärprocesser hjälper till att höja andras kunskaper. Detta ses som motiverande och positivt i 

såväl arbetet som i olika lärprocesser. Denna erfarenhet utgör ett av kriterierna för lärandet i 

arbetslivet enligt de intervjuade. Lärandet karaktäriseras av ett omsättande av den egna 

erfarenheten, där denna erfarenhet sedan kan användas i kommande eller liknande situationer. 

Intervjuerna belyser således att det är en individs erfarenhet som ligger till grund för lärandet. 

Arbetet inom organisationerna uttrycks av de intervjuade som komplext, där verksamheterna 

utgörs av kvalificerade tekniska system, tjänster och produkter. Detta gör att arbetet i sig 

kräver en ständig utveckling av befintliga kompetenser och kunskaper. Den tekniska 

utvecklingen fortskrider vilket aktualiserar en ständig förnyelse av kunskaper. Behovet av att 

vara ajour med vad som händer inom sitt respektive teknikområde aktualiserar ständigt 

lärandet som en central aspekt, samtidigt som det ställer krav på arbetstagarna. Behovet av 

förnyelse ställer krav på ett aktivt kunskapssökande.    

 

Elin och Anders beskriver att lärande inom deras organisationer är något som ständigt är 

aktuellt och där olika kurser och utbildningar erbjuds i olika grad till de anställda. Dessa 

utbildningar består mestadels informationer rörande olika tekniska framsteg samt 
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ledarskapsutbildningar. Organisationerna, Elin och Anders företräder, är väl medvetna om 

lärandets betydelse, där en harmonisering och skapandet av goda förutsättningar i arbetet är 

essentiellt. Kursutbudet är relativt snålt inom verksamheterna, vilket medför att det till stor 

del är upp till den enskilde individen att vara ajour med de senaste utvecklingarna. Kurt 

beskriver däremot att dennes organisation i dag förlitar sig på att dess underleverantörer 

informerar dem om viktiga förändringar eller tekniska vidareutvecklingar. Detta medför att 

arbetet således blir svårare och att lärandet och utvecklingen inom organisationen och bland 

medarbetarna riskerar att stagnera. Detta ger sedan stora ekonomiska konsekvenser för 

verksamheten, vilket uttrycks som ett stort problem i dagsläget (Kurt).  

 

Organisationerna organiserar eller skall organisera arbetet utifrån olika teamorganiseringar, 

där olika projekt och team är tillsatta för att lösa särskilda uppgifter.  Elins verksamhet 

organiseras helt utifrån dessa förutsättningar, medan Anders menar att arbetet delvis är 

organiserat utifrån team och andra grupperingar. Kurt menar däremot att det är företagets 

vision att organisera arbetet utifrån detta men att arbetet nu bedrivs enskilt. Beskrivningen att 

nyttan med teamorganisering utgörs av positiva effekter för lärandet, där deltagande och 

kommunikation mellan gruppens medlemmar möjliggör andra perspektiv. Detta resulterar i en 

ökad motivation i arbetet och en glädje i att känna sig delaktiga i olika arbetsprocesser. 

Möjligheten till samarbete och utbytet av erfarenheter motiverar medarbetarna till att prestera 

bättre samtidigt som det skapar en bättre förståelse, arbetstagare och team emellan. Detta 

karaktäriseras som ytterligare ett kriterium för lärande enligt intervjusubjektens mening, 

vilket innebär att möjligheten till perspektivering medför en möjlighet till en högre förståelse 

av arbetet. Till detta hör även att ansvarskänslan ökar om man som medarbetare får chansen 

att vara delaktig. Detta menar Elin och Anders återspeglas i de resultat olika team genererar. 

Handlingsutrymme möjliggör en ansvarskänsla vilket bidrar till att arbetet utförs med högre 

kvalitet.  

 

Teamorganisering medför även negativa effekter för arbetet och lärandet i en verksamhet. 

Dessa effekter ses mest som en fråga om ekonomiska aspekter. Organisationerna presterar 

sämre resultat än förväntat, vilket gör att företagen i sig går dåligt, samt att arbetet inte sköts 

på ett bra sätt. Till detta hör även att arbetets komplexitet medför att höga krav ställs på 

medarbetarna att ständigt vara ajour med den senaste tekniken och förutsättningarna i arbetet. 

Här uppstår de största problemen med teamorgansiering (Anders). Olika grad av skolning 

medför att olika team ges olika förutsättningar för att klara av avsedda uppgifter. Komplexa 
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arbetsuppgifter kräver stor erfarenhet, vilket gör att erfarenheten hos gruppens medlemmar 

blir avgörande för vilket resultat ett team eller en grupp producerar. Detta innebär att en 

effektiv gruppsammansättning kräver både stor och rätt erfarenhet för att gruppen skall klara 

av det arbete som uppgiften kräver. Vidare medför teamorganisering andra negativa 

ekonomiska effekter inom en organisation. Att låta konsulter delta i olika personliga 

utvecklingar kostar pengar i form av inkomstbortfall då de ej finns tillgängliga för arbete, 

vilket gör att många konsulter i lojalitet mot organisationen bortser från dessa möjligheter 

(Elin).   

 

Trots många tunga negativa aspekter med teamorganisering anför de intervjuade, att team och 

andra gruppkonstellationer är ett effektivt, fördelaktigt och lärande sätt att organisera arbetet 

på. Samtliga subjekt har positiva erfarenheter från team och andra grupper där de upplever att 

deras personliga utveckling i arbetet ökat deras eget lärande. Fördelarna i form av motivation, 

delaktighet och ansvar överväger de negativa aspekterna med team, där olika grad av skolning 

och arbetslojalitet kan aktualiseras.  
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6. Diskussion  

Dagens svenska arbetsliv har det senaste decenniet genomgått stora organisatoriska 

förändringar, och står fortfarande inför ständiga förändringar. Dessa förändringar består av 

produktionstekniska, ekonomiska och ökade arbetsmässiga krav, där arbetsorganisatoriska 

och tekniska förändringar ständigt är återkommande. Detta medför en ökad efterfrågan på nya 

kompetenser och kunskaper hos individerna. Denna efterfrågan på ökad kompetens har 

medfört ett större intresse för lärande, och att en stark tilltro till lärandets förutsättning i 

arbetet har vuxit fram. Lärande i arbetslivet har således under senare år, enligt Ellström 

(1996), fått större fokus inom forskning och i samhälleliga debatter. Bland annat har det 

nordiska ministerrådet i en rapport klargjort vikten och behovet av lärande i arbetslivet, för att 

klara framtidens utmaningar och behov. Denna rapport är ett resultat av att arbetslivet går mot 

en ökad komplexitet, där exempelvis tekniken ständigt utvecklas och organisationer går mot 

en ökad decentralisering, där makten bryts ner till lägre divisioner och därmed även ansvaret. 

Individer förväntas därför behärska mångkunnighet och ett eget självstyre, samtidigt som 

ökade krav ställs på individers intellektuella och sociala förmåga. Detta har föranlett intresset 

kring studiens forskningsfrågor, vilka utgörs av följande frågeställningar; Hur beskriver några 

företrädare inom arbetslivet sin syn på lärandet? Vad får företrädarnas syn på lärandet för 

konsekvenser, i relation till synen på kollektivt lärande, inom pedagogik som 

kunskapsområde? 

 

Av intervjuerna framkommer uppfattningen att arbetsgrupper och team medför komplexa 

effekter för en organisation. Dessa effekter kan bestå av att lärande aktualiseras som en 

central del i arbetet, vilket gör att verksamheter skall eller bör erbjuda olika kurser eller 

möjligheter för medarbetarnas kompetensutveckling. Samtliga intervjusubjekt uttrycker att 

dessa insatser görs olika bra, vilket tycks ha sin grund i organisationernas vilja att främja eller 

hindra kollektiva lärprocesser. Detta kan vara ett resultat av det snäva urval intervjusubjekt 

studien består i. De intervjuade tillhör alla en teknisk miljö, vilket kan påverka synen på 

lärandet, till följd av att arbetet i sig är komplext, samt att tekniska utvecklingar ständigt 

aktualiserar ett lärande.  

 

Resultatet av mina intervjuer visar vidare på en svårighet med att framställa det kollektiva 

lärandet i realiteten i proportion till hur forskare använder sina teoretiska begrepp. Denna 

problematik grundar sig i att de intervjuades uppfattningar om lärandet utgörs av ett något 

annat än vad forskare behandlar med hjälp av teoretiska begrepp. De intervjuades syn på 
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lärandet utgörs av att lärandet kommer ur erfarenheten, vilket innebär att det lärande dessa 

beskriver mestadels utgörs av ett individuellt lärande. Medan det lärande forskare beskriver är 

ett kollektivt lärande, där deltagande för en högre förståelse får fokus. Detta resulterar i att en 

åtskillnad därmed är svår att göra mellan hur arbetslivet beskriver ett kollektivt lärande, till 

hur forskare använder teoretiska begrepp för kollektivt lärande. Vidare framgår en annan 

problematik, vilket utgörs av att de intervjuade tror sig tala om ett kollektivt lärande när det i 

egentlig mening är ett delaktigt arbete som avses. Detta gör att de intervjuade fokuserar arbete 

och produkter, vilket gör att det inte i egentlig mening talas om lärande. Jag kommer trots 

detta försöka beskriva de likheter och skillnader, forskning och mina intervjuer medfört 

utifrån mina forskningsfrågor. 

 

Utifrån intervjuutsagorna kan en positiv anda uttryckas, där flertalet organisationer arbetar för 

att främja olika lärprocesser, fast i olika grad. Arbetet organiseras mestadels utifrån 

arbetsgrupper och team i samtliga organisationer, vilket gör att en kollektiv kompetens och ett 

kollektivt lärande aktualiseras. Detta innebär att arbetssättens för- och nackdelar diskuteras, 

där utvärderingar av arbetsresultatet avgör teamets eller gruppens nytta. Dessa diskussioner 

kring för- och nackdelar förväntas resultera i goda förutsättningar inför kommande projekt 

och arbetsuppgifter. Samtliga intervjuer har resulterat i föreställningen om att kollektivt 

lärande existerar till följd av att arbetet organiseras utifrån olika grupper och team, där 

medarbetarna lär av varandra och där för- och nackdelar resulterar i en gemensam förståelse. 

Dock framställs lärandet av de intervjuade som något som sker av erfarenheten, vilket innebär 

att det är ett individuellt lärande som avses och således inte ett kollektivt lärande.  

 

Forskare som Ellström (1996/2004), Granberg (2004) och Backlund, Hansson & Thunborg 

(2001) uttrycker mestadels det kollektiva lärandets fördelar för individer i arbetslivet, medan 

intervjuutsagorna visar på fler negativa aspekter. Forskning som exempelvis Dysthe (2003), 

Ellström (1996) och Döös, Wilhelmsson & Backlund (2001) menar att kollektiva lärprocesser 

bygger på ett samspel där kommunikation och delaktighet görs gällande. Lärandets fördelar, 

enligt forskning, utgörs exempelvis av ett effektivare arbete, till följd av flerperspektivering 

och samarbete, samt att motivationen i arbetet ökar om medarbetare får chansen att arbeta och 

lära tillsammans (Ellström 1996, Granberg 2004). Team och grupper medför ett positivt 

mervärde, både för personerna i fråga och för arbetet (Granberg & Ohlsson 2005 och 

Granberg 2004). Ett positivt mervärde, eller synergi, beskrivs som det eftersträvande, där 

gruppen åstadkommer något mer tillsammans än vad de på egen hand kunnat göra. 
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Ansvarskänsla och delaktighet är något som beskrivs som centralt. Detta framhålls som 

särskilt viktigt om temorganiseringen inom företag skall främja ansvar och delaktighet 

(Ellström 1996).  

 

De negativa aspekterna utgörs främst av ekonomiska avseenden, vilket innefattar bland annat 

inkomstbortfall och bristand kvalitet, till följd av att medarbetare inte är uppdaterade i den 

senaste tekniken. Bristande kvalitet och medarbetare som inte är bekanta med den senaste 

tekniken benämns som de tyngsta skälen till att lärande inom team och olika grupper inte 

fungerar. Arbetets kvalitet brister till följd av att lärandet brister (Anders, Kurt och Elin). 

Detta kan vara ett resultat av att företagen ämnar att arbeta och lära kollektivt, medan det som 

lärs egentligen utgår från en individuell förståelse. De intervjuade beskriver erfarenheten som 

grunden till lärandet, vilket för mig föranleder att de medarbetare med kortare erfarenhet inte 

beaktas i arbetet i lika stor grad som de med längre erfarenhet. Medarbetarna kan själva till 

följd av detta sätta hinder för ett kollektivt lärande i de team och grupper de arbetar. 

Medarbetarna utgår från att de med längst erfarenhet vet mest och kanske bäst, vilket riskerar 

att försumma andra erfarenheter som kan vara adekvata i sammanhanget.  

 

Team och grupper som inte genererar önskvärda resultat hamnar i ett tillstånd av det Granberg 

(2004) och Backlund, Hansson & Thunborg (2001) beskriver som ett mindrevärde, eller 

groupthink. Till detta hör att Ellström (1996) menar att lärande är något ständigt pågående 

och som fortgår utan vår vetskap, vilket innebär att allt lärande således inte är av godo, utan 

att vi även lär sånt som för oss kan vara negativt. Begränsningarna inom en social 

konstruktion kan utgöras av passivisering, underordning samt att egna erfarenheter och 

uppgiftsförståelsen försummas. I sin tur kan detta bero på att ett team eller en grupp inte 

kunnat bemästra den samverkan som inom dessa är en förutsättning, för ett kollektivt lärande, 

eller att gruppen tagit dåliga beslut. Till detta hör även att en grupp eller ett teams 

handlingsförmåga kan ha åsidosatts, vilket kan medföra att medarbetarna blir omotiverade i 

arbetet och prestera sämre. Denna problematik synliggörs tydligt i Anders och Kurts utsagor. 

Anders menar att handlingsförmågan ofta inskränks, inom vissa avdelningar, till följd av att 

medarbetarna besitter olika kompetenser. Detta som ett direkt resultat av att medarbetarna har 

olika grad av skolning. Erfarenheten i arbetet har därmed stor betydelse för hur framgångsrikt 

arbetet kan utföras och för vilka resultat som presteras.  
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6.1 Analysmodell av ett kollektivt lärande – en summering 

Denna analys utgörs av den vardagliga, lexikala och stipulativa förståelsen av ett kollektivt 

lärande, i syfte att frambringa föreställningar om ett kollektivt lärande. Den vardagliga 

förståelsen utgörs av intervjusubjektens framställningar av ett kollektivt lärande. Den lexikala 

förståelsen beskriver den lexikala innebörden av ett kollektivt lärande. Den stipulativa 

förståelsen beskriver forskares syn på ett kollektivt lärande. Dessa tre nivåer relateras sedan 

till varandra i ett försök att visa på kopplingar dem mellan. Lexikala innebörder kan 

sammanlänka den vardagliga förståelsen och den stipulativa förståelsen om ett kollektivt 

lärande, i syfte att visa på att dessa tre nivåer är sammanlänkade i en tankemodell.  

 

Den vardagliga förståelsen beskriver att erfarenheten är det mest centrala gällande lärande. De 

intervjuade menar således att det är genom erfarenheten man lär. Medarbetarens aktiva roll i 

arbetet poängteras, där denna aktiva medverkan bidrar till att medarbetarna ges en chans att 

interagera och kommunicera med varandra. Denna medverkan ger även en möjlighet till att 

fördjupa eller förkasta sina egna argument. Detta för tankarna till lärande i enlighet med 

Dewey och pragmatismen Granberg & Ohlssons (2004). Pragmatismen innefattar ett lärande 

som grundas på ett resonemang där individer behöver pröva och utforska olika alternativ för 

att lära. Detta innebär i sig att lärandet snarare grundas på ett handlingsbaserat lärande, än ett 

förståelsebaserat lärande vilket illustreras av forskning (Döös, Wilhelmsson & Backlund 

2001). Den vardagliga förståelsen framställer vidare ett lärande som ett samspel, där 

interaktion och kommunikation är viktiga element, vilket gör att framställningen även har 

karaktären av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Dock bör det i sammanhanget nämnas 

att intervjuerna framställer det kollektivt lärandet i enlighet med ett förståelsebaserat lärande, 

än hur det egentligen fungerar och är. Detta innebär att de intervjuade beskriver ett kollektivt 

lärande utifrån samspel, dialog och deltagande, men menar ändå att lärandet i sig inte uppstår 

ur annat än erfarenheten. Jag finner därmed indikationer på att intervjusubjekten i egentlig 

mening inte talar om ett kollektivt lärande, utan mer om ett delaktigt arbete.  

 

Den lexikala förståelsen utgörs av den lexikala innebörden av ett kollektivt lärande. Denna 

lexikala förståelse innefattar Egidius definition av ett kollektivt lärande. Han menar att:  
 

” Kollektivt lärande definieras som ett lärande i samspel som gör att enskilda personer tar fasta 

på och uppfattar saker och ting på likartat sätt. Det är ett lärande som ger samsyn i en grupp 

eller verksamhet” (Henry Egidius 2006, s 205). 
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Denna lexikala förståelse uttrycker ett lärande i samspel, vilket både kan liknas vid den 

stipulativa förståelsen och vardagliga förståelsen av ett kollektivt lärande. Den vardagliga 

förståelsen kan ges en lexikal förståelse enligt följande: Ett lärande som sker i samspel med 

andra, till följd av interaktion och kommunikation. En samsyn uppstår i en grupp, vilket gör 

att gemensamma handlingsgrunder i arbetet framarbetas. Den stipualtiva förståelsen kan 

enligt följande ges en liknande förståelse till Egidius definition: Ett ständigt samspel i en 

social konstruktion möjliggör ett gott lärande, där en flerperspektivering bidrar till att 

individerna i en viss social gemenskap når en högre förståelse. Detta gör att både den 

vardagliga och den stipulativa förståelsen skulle kunna tillskrivas en lexikal innebörd av ett 

kollektivt lärande.    

 

Den stipualtiva förståelsen innefattar forskares framställning av ett kollektivt lärande. 

Litteraturgenomgången visar att pedagogiska forskare ter sig eniga i sin framställning av ett 

kollektivt lärande. Författare som exempelvis Ellström (1996/2004), Granberg (2004) och 

Ohlsson (1996), menar att lärande förutsätter ett ständigt deltagande för att vara fruktbart. Det 

är ett ständigt samspel i en social konstruktion som avses, vilket möjliggör ett gott lärande. 

Det är en flerperspektivering som bidrar till att individerna i en viss social gemenskap når en 

högre förståelse. Stipulativt beskrivs det kollektiva lärandet som en ständigt pågående dialog, 

där samtalskedjor bildas. Dessa samtalskedjor skall resultera i gemensamma reflektioner och 

att avsikter leder fram till en tämligen gemensam verklighetsbild och handlingsgrund i arbetet. 

Det är betydelsen av att handla tillsammans, samt se konsekvenser av andras handlingar, som 

avses vara viktiga beståndsdelar i ett kollektivt lärande (Döös, Wilhelmsson & Backlund 

2001).  

 

Det antyds en åtskillnad mellan hur företrädare inom arbetslivet beskriver sin syn på 

kollektivt lärande samt hur forskare beskriver och framställer sin syn på lärandet. Forskare 

tycks utgå från ett sociokulturellt eller ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i sina 

framställanden, där det kollektiva lärandet utgörs av ett samspel med interaktiva och 

kommunikativa handlanden. (Ellström 1996/2004 och Granberg 2004). De intervjuade 

beskriver däremot sin syn på lärande mer i enlighet med pragmatismen, där erfarenhetsbaserat 

lärande får fokus. Det är mötet mellan människor och individernas handlingar som avses i 

arbete, där de intervjuade menar att lärandet hämtas främst ifrån medarbetarens erfarenhet. 

Lärandet uppstår först i takt med att man vet när något skall levereras och vad som skall 

levereras (Kurt). Till detta hör att intervjusubjekten beskriver fler negativa aspekter med ett 
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lärande i praktiken än vad som framställs av olika forskare. Detta ger mig indikationer på att 

problematiken kring en positiv eller negativ synergi är komplex, och att det i realiteten är 

svårt att införliva de krav och förutsättningar som ställs upp i samband med att team och 

grupper aktualiseras. Dock tycks forskning och intervjusubjekten vara tämligen eniga om 

teamorganiseringens fördelar både för lärandet och för arbetets förutsättningar. Detta ger mig 

skäl att anse att kollektivt lärande är eftersträvansvärda lärprocesser inom olika verksamheter, 

samt ett bra sätt att organisera arbetet på.  

 

Nedan följer en sammanställning över olika aspekter utifrån min analysguide (se figur 2). Det 

är den vardagliga och den stipulativa förståelsen som presenteras.  

 

            Aktörer 
 
  Aspekter 

Intervjuade Forskare 

Individuellt 
lärande 

Sker genom en kontinuerlig 
kunskapsutveckling där kunskap 
förvärvas utifrån den egna erfarenheten  Är ett resultat av all mänsklig verksamhet 

Kollektivt 
lärande 

 Är ett resultat av att medarbetare 
arbetar tillsammans, där deltagande 
och flerperspektivering medför en ökad 
kompetenshöjning för sig själv och 
andra.  

  
Är ett resultat av att en individ i interaktion 
med andra konstruerar ny kollektiv 
kunskap, utifrån olika individers kunskaper 
och erfarenheter. Detta på ett sätt som 
ingen enskilt hade kunnat göra.  

Delaktighet 
 Resulterar i en ökad motivation och 
ansvarskänsla i arbetet, samtidigt som 
det skapar bättre förståelse i arbetet 
mellan olika team och grupper. 

 Ses som en förutsättning för lärandet och 
kan resultera i ett mervärde eller 
mindrevärde för ett team eller en grupp. 

Organisering Arbetet skall organiseras utifrån olika 
team eller grupper för att medföra ett 
fruktbart resultat för lärandet i arbetet. 

 Skall ske genom att arbetet organiseras 
utifrån olika team eller grupper för att 
medföra positiva effekter för lärandet i en 
organisation. 

Arbete/lärande 
 Ses som två skilda processer, där 
lärande är en förutsättning i arbetet, 
men anses komma ur den enskilde 
medarbetarens erfarenhet. 

Ses som två sammanlänkade processer, 
där arbete förutsätter ett ständigt lärande. 

 

Figur 2: Sammanställning av analysguide. 
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