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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit utmanande och lärorikt. Motgångar har varvats 

med framgångar. Detta arbete har gett mig många nya insikter och lärdomar som jag 

kommer ta med mig i mitt framtida liv, och det har varit mycket intressant att få 

komma ut och träffa personer på olika arbetsplatser och få ta del av deras synpunkter 

och kunskaper samt att få se vad de bedriver för former av insatser för barn och 

ungdomar inom skolvärlden.  

Ett stort tack vill jag rikta till de personer som ville ställa upp och låta sig bli 

intervjuade, utan er hade detta aldrig varit möjligt! Jag vill också passa på att tacka 

Eva, min handledare, samt övriga lärare som på något sätt varit involverade i denna 

uppsats. Tack för era råd och ert stöd!  
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Abstract 

Denna studie har syftat till att studera hur erfarenheter förmedlas mellan individer 

inom en organisation. Studien vill också se vilka former av lärande som finns på en 

arbetsplats men tyngdpunkten ligger på själva erfarenhetslärandet. Personal som 

arbetar med elevhälsa har varit studiens fokus när det gäller erfarenhetsutbyten, och 

genom intervjuer med fyra kvinnor som arbetar mer eller mindre med elevhälsa har 

material samlats in och analyserats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Som teoretisk utgångspunkt har Ellströms teorier och tankar om lärande och 

erfarenhetslärande valts då detta väl speglar hur individer lär sig inom organisationer 

och i olika former av lärsituationer, dels formellt men också informellt. Detta har gett 

studien en bra teoretisk grund att bygga analysen på. Resultatet visar att erfarenheter 

förmedlas på olika vis, dels genom ett direkt utbyte individer emellan men också via 

planerade sammankomster som finns till för det ändamålet, att utbyta erfarenheter 

och reflektera över situationer och fall. Studien visar också att det finns olika former 

av lärande inom organisationerna, dels det formella lärandet som består av olika 

kurser och vidareutbildningar och även det informella lärandet som handlar om 

erfarenhetsutbyten. 

 

Nyckelord: erfarenhetslärande, informellt lärande, formellt lärande, 

arbetsplatslärande, elevhälsa 
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1 Inledning 

Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat är barn och ungas välfärd. I en, för mig, 

perfekt värld skulle alla barn och ungdomar få växa upp i en trygg omgivning där 

ingen blir utsatt för elakheter av olika slag. Tyvärr ser inte världen ut så för en del 

barn och unga idag. Mitt intresse för detta har lett till att jag valt att skiva denna 

uppsats som handlar om erfarenhetsutbyte inom elevhälsan. Jag valde att rikta in 

mig just på elevhälsan eftersom jag har detta brinnande intresse för barn samt att jag 

anser att skolan är en så viktig del i barns liv, det är där de spenderar sina dagar och 

bland annat formas till de människor de blir i vuxenlivet. Skolan ska ge barnen en bas 

att stå på, och jag anser att denna bas måste bli bra för att i slutändan främja barnets 

utveckling. Här kan elevhälsan spela roll för de barn och ungdomar som har det svårt 

i skolan och behöver lite extra stöd och hjälp för att klara skolans mål.  

I en populärvetenskaplig artikel skriven av Gelander (2011) går det att läsa att det för 

många barn går bra i skolan, men det finns också barn som är i behov av särskilt stöd 

för att klara av skolgången på ett tillfredsställande sätt. En hel del barn klarar inte 

skolan trots att de är normalbegåvade. Bristande skolresultat påverkar risken för 

individen att falla in i kriminalitet samt missbruk av olika slag. Dessutom kommer en 

del barn att i framtiden hamna i ett utanförskap som är mycket kostsamt, både för 

individen själv men också för samhället 

(www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16055).  

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn lika värde och rättigheter och de har rätt till 

att få en utbildning som förbereder dem för det kommande livet 

(www.barnkonventionen.se/fns-konvention-for-barns-rattigheter/). Skolan har ett 

uppdrag i att överföra grundläggande värden och förbereda eleverna genom deras 

lärande för att leva och verka i samhället, vilket tas upp i läroplanen för grundskolan 

(www.skolverket.se). Skolan ska alltså ge eleverna en bra grund att stå på för att klara 

av det framtida livet ute i samhället. Enligt Skollagen (2010:800, 1 kap § 4) ska 

utbildningen främja alla barns och elevers utveckling och lärande och hänsyn ska tas 

till alla barns och elevers olika behov. För att alla elever ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt ska de få stöd och stimulans. För de barn som behöver stöd finns 

elevhälsan som främst ska arbeta på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt och 

därmed stödja eleven i dess utveckling mot utbildningens mål 

(http://www.skolverket.se/eleven-i-skolan/halsa/elevhalsa-1.201698). 

En faktor som visat sig vara främjande för yrkesutövningen hos pedagoger är 

fortbildning och vidareutbildning, där pedagogerna talar om vikten av att få 

möjlighet till fortbildning av olika slag. Kurser, föreläsningar och handledning vid 

behov är till stor nytta för verksamheten (Forslund & Jacobsen, 2010). Detta leder in 

oss på själva ämnet som denna uppsats handlar om, lärandet inom elevhälsan och 

främst det erfarenhetsbaserade lärandet som står i fokus för denna studie. Fyra 

personer som arbetar med elevhälsa på olika sätt har ställt upp och berättat om sina 

upplevelser när det gäller lärande och erfarenhetsutbyte inom arbetsplatsen samt hur 

de anser att det påverkar deras egen utveckling inom arbetet.  

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16055
http://www.barnkonventionen.se/fns-konvention-for-barns-rattigheter/
http://www.skolverket.se/eleven-i-skolan/halsa/elevhalsa-1.201698


2 
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur erfarenheter förmedlas mellan 

individerna inom en organisation. 

1.2 Frågeställningar 

Hur kan den erfarenhet som förmedlas mellan individerna förstås? 

Vilken kunskap förmedlas mellan individerna på arbetsplatsen? 

Hur kan lärandet inom arbetsplatsen förstås? 

1.3 Avgränsning 

För att avgränsa denna studie har jag valt att fokusera mitt intresse mot personal 

inom skolvärlden som arbetar med elevhälsa på olika sätt, tre av de intervjuade 

arbetar med elevhälsa på heltid och den fjärde har elevhälsan till stor del integrerad i 

arbetet. Olika typer av yrkeskategorier finns representerade bland intervjupersonerna 

för att ge lite bredd åt studien, då jag anser att det hade blivit lite platt att bara 

använda sig av en yrkeskategori. När flera yrkeskategorier finns representerade kan 

man också jämföra och se om det finns skillnader mellan dessa. Jag har ytterligare 

avgränsat mig till att främst fokusera på erfarenhetslärandet som sker på 

arbetsplatsen, även om det formella lärandet också fått lite plats i denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt är ämnat att behandla bakgrunden till denna studie, där syftet är att 

försöka sätta in läsaren i ämnet när det gäller olika former av lärande, vad skollagen 

säger, vad skolan och dess personal har för uppgifter samt varför kunskapsutveckling 

och lärande är viktigt på en arbetsplats.  

2.1 Olika former av lärande 

Formellt lärande handlar om planerade och organiserade aktiviteter som syftar till att 

främja inlärning, exempelvis kurser och planerade utbildningar. Det formella 

lärandet är således planerat och medvetet (Kock, 2010). 

Med informellt lärande menas det lärande som sker spontant när vi exempelvis deltar 

i någon form av aktivitet som kan vara arbetsplatsmöten eller utvecklingsprojekt. 

Detta lärande blir en effekt av de aktiviteter vi engagerar oss i och i och med detta lär 

vi oss saker som vi inte avsett att lära oss, det sker omedvetet och ”bakom ryggen” på 

oss (Kock, 2010).  

2.2 Skollagen, skolans uppgifter och elevhälsan 

Som tagits upp lite kort under inledningen så är skolans uppgift att främja alla elevers 

utveckling och lärande samt skapa en livslång lust att lära. Hänsyn ska tas till alla 

elevers olika behov och alla elever ska ges stöd så de utvecklas till sin fulla potential. 

Alla ska ha tillgång till utbildning oavsett geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, och utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform 

oavsett var i landet utbildningen anordnas. Barnets bästa ska alltid vara 

utgångspunkt när det gäller all utbildning, alla barn ska ha rätt att uttrycka sina 

åsikter i frågor som rör honom/henne. Inom skolan ska det finnas en läroplan där 

mål och riktlinjer för utbildningen anges samt utbildningens värdegrund och uppdrag 

(Skollagen 2010: 800).  

Inom elevhälsan arbetar skolläkare, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och annan 

personal med specialpedagogisk kompetens, dessa ska hjälpa till med att skapa 

miljöer för att främja elevens utveckling, lärande och hälsa samt undanröja hinder 

som kan uppkomma för elevens lärande och utveckling 

(http://www.skolverket.se/eleven-i-skolan/halsa/elevhalsa-1.201698).  

2.3 Kunskapsutveckling och lärande på arbetsplatsen 

Som tidigare nämnts är lärande och vidareutveckling på arbetsplatsen viktig för att 

personalen ska kunna göra ett bra arbete. För att kunna lära sig och utvecklas på 

arbetsplatsen behöver det vara en tillåtande arbetsmiljö, detta för att det är en viktig 

del i de anställdas välbefinnande, hälsa och personliga utveckling (Ellström, 2010). I 

stor utsträckning anses det att allt lärande är positivt samt även utvecklande, där ett 

positivt lärande handlar om att individen utvecklas och ges möjligheter att påverka 

livet och arbetet. Däremot är det inte lika vanligt att man ser till det negativa lärandet 

som kan visa sig i exempelvis passivitet. Förmodligen beror detta på att man ser 

lärandet som en planerad och medveten process, medan det negativa lärandet istället 

sker oavsiktligt och omedvetet (Ellström, 1992).  

http://www.skolverket.se/eleven-i-skolan/halsa/elevhalsa-1.201698
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Inom varje arbetsplats finns personal med olika kunskaper som varje dag tillför ny 

kunskap till resten av personalstyrkan och vice versa. Personalen lär sig genom 

misstag eller lyckade försök, däremot försvinner också mycket kunskap dagligen på 

grund av bland annat glömska, omorganisationer, avgångar mm. Som arbetsgivare 

kan det vara bra att se till vilka kunskaper som finns inom personalgruppen och 

utveckla dessa istället för att bara förlita sig på externa utbildningar. Lärandet på 

arbetsplatsen skapar en tyst kunskap, en kunskap som personalen tillgodogör sig 

genom att lyssna, studera hur andra gör, att själv prova på olika saker samt genom 

förebilder och mentorer (Uggelberg, 2004). Vi lär oss hela tiden och skaffar oss 

erfarenheter i samspel med vår omgivning, däremot behöver inte det betyda att vi blir 

bättre på någonting. Att lära sig enbart genom erfarenheter kan vara svårt, och det är 

mer fördelaktigt att erfarenhetslärande kombineras med andra former av planerad 

utbildning (Ellström, 1992). En stor del av den totala vuxenutbildningen utgörs av 

personalutbildning och dess effekter kan bland annat vara större motivation och ökat 

intresse för utbildning, bättre allmänbildning och självutveckling samt att individen 

klarar av sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt (Rönnqvist & Thunborg, 1996). 
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3 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt redovisas kortfattat tidigare forskning som behandlar det 

informella och formella lärandet för individer inom organisationer.  

3.1 Formellt lärande 

Scheeres, Solomon, Boud och Rooney (2010) hade ett intresse i att studera ifall det 

var ok att lära på arbetsplatser och i sådana fall när det var ok för individen att lära. 

De ansåg att lärande inträffar på alla arbetsplatser hela tiden och i detta lärande är 

således också alla anställda delaktiga, samt att lärande inte är någonting som kan bli 

separerat från själva arbetet då lärandet sker hela tiden. Resultat av denna studie 

visar på skilda inställningar där en organisation var mer välvilligt inställd till 

informellt lärande än en annan. 

Rönnqvist och Thunborg (1996) menar att ett livslångt lärande kan stödjas genom att 

låta personalen på arbetsplatsen gå på olika slag av personalutbildningar. Ett 

argument för att det är bra men personalutbildningar är att det kan hjälpa till att 

förbättra personalens välbefinnande och hälsa, ett annat är att dessa utbildningar 

minskar eller motverkar utbildningsklyftor som finns i samhället. Författarna tar upp 

två olika synsätt på kunskap, den teoretiska och den praktiska. Den teoretiska 

kunskapen är kunskap som kan formuleras och uttalas, den praktiska kunskapen å 

sin sida är däremot tyst till sin karaktär och riktar mer in sig på kunskap i handling. 

Personalutbildningar ska framförallt leda till någon form av förändring hos 

individerna som deltar, såsom attitydförändringar eller handling, men det finns 

många som hävdar att den teoretiska kunskapen istället ger en grund för individen 

att reflektera över och därefter handla utifrån (Rönnqvist & Thunborg, 1996). 

Kock (2010) talar om en formell lärstrategi vilket handlar om att strategin i huvudsak 

är individinriktad, samt inriktad mot områden där det saknas tillräcklig kompetens 

hos de anställda. Strategin genomförs via kurser som kan vara både internt och 

externt organiserade samt att strategin har en begränsad koppling till utvecklingen av 

verksamheten i sig. Kock (2010) har studerat olika företag och resultat av dessa 

studier har visat att det är lärmiljön som har betydelse för vilken sorts lärstrategi 

organisationen väljer, de organisationer som använder sig av en integrerad strategi 

har således en mer stödjande lärmiljö medan de som använder sig av en formell 

strategi istället har en mer begränsad lärmiljö.  

Ellström (1992) tar upp att det finns observationer gjorda där man kunnat konstatera 

att det som lärs ut vid en formell utbildningssituation inte alltid lärs in av individerna 

som deltar, samt att det som lärs ut inte heller alltid kan överföras till en grund för 

lärandet i olika arbetssituationer. Kontentan av detta är att ren formell utbildning 

(planerad och organiserad utbildning) inte alltid ger tillräckliga förutsättningar för 

individens lärande. Formell utbildning ställs ofta i motsats till det informella lärandet 

men det informella lärandet kan heller inte leda till en generell och bestående 

kompetensutveckling om det inte integreras med någon form av formell utbildning 

(Ellström, 1992).  
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Nästan alla situationer där lärande uppstår innehåller både formell och informell 

påverkan, men hur de samverkar beror på situationen och kan variera från situation 

till situation. De olika formerna av lärande är integrerade på olika sätt i olika 

lärsituationer och influerar beskaffenheten och effektiviteten i lärandet i olika 

situationer, vilka bara kan bli ordentligt förstådda när lärandet studeras i relation till 

den större kontexten där själva lärandet tar form (Malcolm, Hodkinson & Colley, 

2003).  

3.2 Informellt lärande 

Arbetsplatslärande innefattar en stor del av det lärande som vuxna tillskansar sig 

under sitt vuxna liv. Boud och Middleton (2003) ville hitta olika sätt där informellt 

lärande kan bli mer effektivt involverat i organisationer, samt hur individer lär från 

varandra inom arbetsgrupper. Författarna hittade två huvudkomponenter som är av 

vikt för hur individer lär sig inom arbetsplatsen, där den ena är av speciellt intresse 

och handlar om hur viktigt det är att skapa informella nätverk för lärande på 

arbetsplatsen. Vidare fann Boud och Middleton (2003) ett intressant mönster, vilket 

handlar om hur individen söker kunskap. När en individ ställs inför en svårighet 

inom arbetet är det troligt att individen i första hand söker svar på hur denne ska 

hantera detta via dokument, exempelvis på internet. Om detta inte skulle fungera så 

bra som personen hoppats på, söker sig personen istället till en expert inom området, 

förmodligen en arbetskamrat som finns nära till hands som innehar den kunskapen 

som behövs för att lösa det uppkomna problemet. Detta är ett sätt att lära sig av 

varandra på arbetsplatsen. 

Johansson (2005) har velat belysa relationen mellan kommunal socialpolitik och 

socialt arbete inom individ och familjeomsorgen samt visa på hur viktigt det är med 

kunskapsutveckling inom den sociala omsorgen. Inom olika verksamheter, men även 

bland politiker och socialchefer, pratar man oftare om erfarenhetsbaserad kunskap 

samt om vardagligt kunskapsbehov och den mer vetenskapligt grundade kunskapen 

verkar komma lite i skymundan, den tycks tillhöra forskare och doktorander och 

stannar därför inom den akademiska miljön. Johansson (2005) anser att man inte 

bör skilja på dessa kunskapsformer då de istället hänger ihop. Det har framkommit 

av studien att mötet mellan de två kunskapsformerna är det som saknas, och när man 

hittar dit sker även en kunskapsutveckling. Vidare tar författaren upp att det kan vara 

viktigt för det sociala arbetets utveckling att kunskapsutveckling och reflektion sker 

på en kontinuerlig basis och helst inom den dagliga verksamheten.  

Relationen erfarenhet och kompetens är intressant. Det känns ganska självklart vid 

en första åtanke att desto mer erfarenhet en människa har inom ett yrke, desto mer 

kompetens borde också denna besitta. Enligt Byberg och Lindquist (2003) kan det 

vara lite mer komplicerat än så. De har kommit fram till att arbetserfarenhet skattas 

högt inom socionomyrket och att det framkommit bland många intervjuade att det 

finns ett klart samband mellan arbetserfarenhet och kompetens samt att ålder och 

erfarenhet är samma sak som högre kompetens. Det är förmodligen så att det är 

positivt med arbetserfarenhet, till en viss gräns enligt författarna. De frågar sig om 
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man utvecklar sin kompetens lika mycket när man arbetat bortåt 10-20 år på 

arbetsplatsen som man gjorde de först åren när man var ny på jobbet (Byberg & 

Lindquist, 2003).  

Wilhelmson (1998) tar upp att individen är den som lär men lärandet kan också vara 

kollektivt i en kommunikativ process. Vid exempelvis gruppsamtal innebär det 

kollektiva lärandet att gruppen formulerar nya frågeställningar, samt att 

meningsskapande processer och tolkningar tar en gemensam riktning. I interaktion 

med andra individer konstrueras kollektiv kunskap utifrån de olika individernas 

erfarenheter och tidigare kunskaper och detta gör det möjligt för individen att ta del 

av kunskap denne aldrig kunnat göra på egen hand. Vidare tar Wilhelmson (1998) 

upp att erfarenhetsbaserade gruppsamtal i mindre grupper är ett kraftfullt 

pedagogiskt verktyg och att se på individen som en konstruktör av kunskap och 

tillgodose denna med bra förutsättningar för reflektion är en viktig uppgift som 

vuxenpedagoger har att jobba med.  

Bjerlöv (1999) skriver att många går på olika former av möten på arbetsplatsen, vilket 

är en del av organisationsstrukturen. På dessa möten förs samtal som ger 

förutsättningar för lärande och utveckling, både för individen i sig samt för 

organisationen. Olika individer besitter olika former av kunskap och erfarenheter och 

är därmed inte jämbördiga i sin kompetens. Detta leder till en större kunskapsbank 

inom organisationen, samt en kompetenshöjning eftersom de anställda kan ta del av 

varandras olika kunskaper och erfarenheter på arbetsplatsen (Bjerlöv, 1999).          

Enos, Kehrkahn och Bell (2003) har studerat det informella lärandet och hur detta 

vidarebefordras hos chefer och kom fram till att det informella lärandet som sker är 

små delar i en större process. Exempelvis var arbetserfarenheter någonting som kom 

ur olika svårigheter som behövde lösas och genom interaktion med och observation 

av andra samt reflektion av det de observerat kunde dessa chefer förstå sina 

erfarenheter och därmed applicera dessa på nya svårigheter. Cheferna som 

medverkat i studien uppgav att det informella lärandet till störst del sker via 

interaktion med andra på arbetsplatsen. Vidare kom författarna fram till att det inte 

var formella lärstrategier som främjar lärande bäst på arbetsplatsen, utan det mesta 

lärandet skedde genom det informella lärandet (Enos et al, 2003). 

Barajas, Gustavsson och Ekberg (2006) har deltagit i ett projekt som gick ut på att 

stödja utveckling av förändringsprocesser inom den för studien aktuella 

organisationen. Dessa förändringsprocesser var inriktade på att öka lärandet inom 

organisationen samt utveckla kompetens och hantera frågor som rör hälsofrämjande 

arbete. För att kunna organisera för denna hälsofrämjande utveckling anser 

författarna att organisationen bör välja ett systematiskt arbetssätt som ger möjlighet 

till reflektion vilket visat sig vara av stor betydelse utifrån denna studie. Resultat av 

studien visar att personalen har vänt sig till varandra för att få stöd samt diskuterat 

varandras erfarenheter vilket har lett till att olika lärprocesser satts igång. Detta 

utvecklingsarbete har även utvecklat medarbetarnas kompetens via det 

erfarenhetsutbyte som uppstått mellan personalen (Barajas et al, 2006).                                                                
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4 Teori 

Valet av teoretisk utgångspunkt för denna studie föll på Ellströms 

erfarenhetslärande, där han talar om två olika faser som genererar lärande; feed-

forward och feedback-fasen. Tyngdpunkten vilar dock på feedback-fasen då denna fas 

är mer inriktad på själva erfarenhetslärandet vilket också är inriktningen för denna 

studie. Avsnittet inleds däremot med en kort genomgång av Piagets 

adaptionsprocess.  Ellström använder sig av denna för att förklara hur individen lär 

in nya saker i scheman, eller som Elström säger, mentala modeller. 

4.1 Adaptionsprocessen enligt Piaget 

Piaget menar att individen använder sig av en adaptionsprocess för att kunna förhålla 

sig till sina behov och därmed förstå och handla utifrån den påverkan individen blir 

utsatt för. Denna process är en växelverkan mellan assimilation och ackommodation, 

som samverkar med varandra. Assimilation innebär att individen tar in ny kunskap 

och ”förvarar” denna i redan existerande scheman medan ackommodation handlar 

om att individen gör om sina scheman och därmed skaffar sig nya sätt att tänka eller 

förstå olika händelser. Scheman är Piagets benämning av de kognitiva strukturer en 

individ besitter, vilka ligger bakom individens sätt att handla samt förstå och tolka 

omvärlden. Dessa strukturer förändras och utvecklas i takt med att individen skaffar 

sig nya kunskaper och erfarenheter (Jerlang, 2008). 

4.2 Lärande i organisationer 

Individer eller grupper kan ses som lärande subjekt, vilket handlar om lärandet inom 

arbetsplatsen eller organisationen, något som Ellström (2004) menar är en aspekt av 

lärande inom organisationer. Det informella lärandet, lärandet som sker med hjälp av 

de erfarenheter individen skaffar sig via olika former av aktiviteter, är också en aspekt 

av organisationslärandet. Detta lärande tar form oavsiktligt och styrs av de 

möjligheter vi har utifrån omgivningen att delta i olika aktiviteter. Utifrån ett 

lärandeperspektiv kan man säga att omgivningen representerar subjektets 

lärandemiljö och därmed också lärandets villkor, vilket betyder de förhållanden som 

kan underlätta eller försvårar lärandet för individen (Ellström, 2004).  

Ellström (2004) talar om två former av lärande, reproduktivt och utvecklingsinriktat 

där det reproduktiva lärandet står för att individen skaffar sig eller utvidgar sin 

kompetens i vissa uppgifter eller situationer. Det utvecklingsinriktade lärandet 

handlar om att kunna ifrågasätta samt utveckla den kunskap eller den kompetens 

individen har, vilket kan visa sig som att individen utvecklar och testar nya sätt eller 

metoder att arbeta på. Dessa former av lärande kan kopplas till Piagets 

adaptionsprocess då dessa former av lärande bidrar till att antingen utveckla redan 

existerande mentala scheman eller skapa nya. Dessa två aspekter av lärande 

samverkar och bör därför inte ses som motpoler till varandra, då de båda 

kompletterar varandra beroende på vilka lärandevillkor som är aktuella i den 

specifika situationen (Ellström, 2004). Det finns vissa lärandevillkor som gäller för 

dessa typer av lärande, dessa kommer däremot inte tas upp i denna text, men dessa 
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handlar exempelvis om arbetsuppgifternas lärandepotential, anställdas delaktighet, 

verksamhetens mål och inriktning samt ledningsstöd (Ellström, 2004).  

4.3 Handlingars sekventiella organisation 

Samspelet mellan individ och omgivning handlar om att individen försöker påverka 

sin omgivning med sina handlingar utifrån de mål individen har, samtidigt som 

individen också formas av dessa handlingars konsekvenser (Ellström, 1992). I och 

med detta anser Ellström att man kan dela in samspelet mellan individ och 

omgivning i två faser, feed-forward-fasen och feedback-fasen. I den första fasen, feed-

forward, försöker individen påverka omgivningen med hjälp av sina mål, intentioner 

och handlingsplaner. Individens mål och uppgift utgör således en utgångspunkt när 

det gäller att forma intentioner och handlingsplaner, detta är ett medvetet handlande 

som styrs av tidigare förvärvade kunskaper. Feedback-fasen handlar om observation 

av handlande samt tolkning, värdering och reflektion av dessa. De två faserna, feed-

forward och feedback-fasen, kompenserar varandra på så sätt att ifall individen inte 

klarar av att tolka och värdera konsekvenserna av sitt handlande (vilket hör till 

feedback-fasen) så söker sig ofta individen till tillgänglig information eller försöker 

hitta andra sätt att utföra sitt handlande på, vilket betyder att individen måste förlita 

sig till feed-forward-fasen (Ellström, 1992). 

Ellström (1992) talar om att mänskligt handlande och lärande är komplexa processer 

och mycket av de handlingar vi utför under dagen är rutinmässiga och därmed inte 

styrda av mål och intentioner. Vi utför istället en hel del handlingar på grund av 

tillfälligheter, att det passar in i situationen och inte för att vi planerat det. Dessutom 

är det vanligt att vi antingen bortser från våra mål eller omformulerar dessa under 

aktivitetens gång, samt att en handling eller läroprocess inte nödvändigtvis måste 

starta med en form av formulering av mål eller intentioner, vi kan lära oss saker 

ändå.  

4.4 Feedback-fasen 

Ellström (1992) menar att vi lär oss kontinuerligt via erfarenheter vi skaffar oss i vårt 

samspel med omgivningen, däremot behöver inte detta betyda att vi blir bättre på att 

förstå och hantera omgivningen. Vidare talar Ellström om att vi måste få möjlighet 

att gå igenom olika delsteg i feedback-fasen för att ha möjlighet att lära oss av våra 

erfarenheter. Dessa delsteg handlar om observation, tolkning, värdering och 

reflektion.  

4.4.1 Observation och tolkning 

Ellström (1992) beskriver det som nödvändigt att kunna observera det vi ska lära oss, 

detta för att vi ska kunna se konsekvenser av de handlingar vi utför. Det krävs också 

att vi kan se de relevanta aspekterna av omgivningen och bortse från det som inte är 

relevant, vilket kräver kunskaper i form av scheman och mentala modeller av 

omgivningen samt av de aspekter som observationen gäller. Vid nästa delsteg, 

tolkning, är behovet av kunskaper om omgivningen ännu viktigare, och det talas då 

ofta om omgivningens grad av genomskinlighet vilket handlar om individens 

möjligheter att forma mentala modeller av den omgivande miljöns funktion och 



10 
 

struktur. Dessa modeller är mycket viktiga för att kunna förstå vad som händer i 

omgivningen och kunna tolka detta. Att enbart lära genom att utveckla mentala 

modeller utifrån erfarenheter har genom forskning visat sig vara svårt. 

Erfarenhetslärande förutsätter att vi redan har dessa mentala modeller som kan 

hjälpa oss tolka och förstå det erfarenheten ger oss. Ellström (1992) drar slutsatsen 

att erfarenhetslärandet inte kan ske av sig självt, utan är beroende av lärande i andra 

former såsom planerade utbildningsinsatser, vilka bör inriktas på att främja 

individens kunskapsutveckling i form av mentala modeller. Dessa kan i slutändan 

fungera som en kunskapsbas för individen när det gäller observation och tolkning av 

det som händer runt omkring oss samt vilka konsekvenser dessa handlingar får.  

4.4.2 Värdering och reflektion 

För att kunna främja erfarenhetslärandet finns även möjligheten att använda sig av 

värdering och reflektion, vilket ligger i det sista delsteget inom feedback-fasen. 

Värdering innebär att man gör en jämförelse mellan de konsekvenser, eller effekter, 

handlingen gett på omgivningen i relation till det mål individen hade för sitt 

handlande. Individen kan värdera och ta ställning till om handlingen är tillräcklig 

eller om det krävs någon form av korrigering av handlandet för att nå målet. Det är 

en fördel för individen om målet är klart, då oklara och inkonsistenta mål ofta kan 

utgöra ett hinder för individens lärande, men dessa kan också utgöra en grund för 

reflektion och därmed också resultera i ett lärande (Ellström, 1992). 

Att utveckla praktiska former och metoder inom organisationen för att stödja ett 

lärande genom reflektion som i sin tur kan involveras i personalens dagliga 

verksamhet kan vara av nytta för organisationen. Reflektion står för att granska 

handlingarnas mål och konsekvenser, och att använda sig av reflektion som en 

planerad aktivitet för lärande kan innebära att man skapar tillfällen för individerna i 

en grupp där man ges tillfälle att kritiskt granska den dagliga verksamheten. 

Reflektion är en kritisk prövning av de handlingar vi utför och detta styr också vad vi 

gör i många situationer. Utför man detta på rätt sätt blir reflektionen en möjlighet att 

utveckla den kunskapsbas och värderingsbas som är nödvändiga för att kunna 

formulera exempelvis mål samt att kunna observera, tolka och värdera handlingarna 

(och dess konsekvenser) individen utför (Ellström, 1992).  
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5 Metod 

Under detta avsnitt redovisas vilken vetenskaplig metod som använts, hur urvalet 

gått till, hur bearbetningen av de data intervjuerna resulterat i gått till samt etiska 

aspekter och en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med en presentation av 

intervjupersonerna. 

5.1 Vetenskaplig metod 

Denna studie är utav kvalitativ karaktär, som bygger på en strategi där forskaren 

lägger mer tonvikt och fokus på ord istället för kvantifiering vid insamlandet och 

analyserandet av data. En kvalitativ inriktning handlar också om att forskaren har en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Teorin bygger på de praktiska 

forskningsresultaten samt att förståelsen av det verkliga livet så som respondenterna 

tolkar den ligger i fokus för undersökningen. (Bryman, 2001).  

Som insamlingsmetod har ostrukturerade intervjuer med öppna frågor valts, vilket 

innebär att forskaren tar hjälp av ett PM, eller intervjuguide (se bilaga 2), under 

intervjun för att se till så att alla viktiga beröringspunkter tagits upp. (Bryman, 2001). 

Tre lappar med olika teman lades ut framför intervjupersonerna (se bilaga 3) för att 

dessa skulle kunna associera fritt och berätta på djupet med sina egna ord omkring 

dessa teman. Intervjun ska likna ett vanligt samtal där forskaren bara inflikar där det 

kan vara värt att fråga vidare på ett ämne som kan vara av vikt för studien. (Bryman, 

2001). Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en diktafon för att sedermera 

transkriberas och skrivas ut. Samtliga intervjuer tog plats på intervjupersonernas 

arbetsplats och samtliga intervjuer fortlöpte utan störningar. 

 5.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner för denna studie har gått till som så att mail har skickats 

ut till personer inom en kommun i en medelstor stad som arbetar med elevhälsa som 

främsta uppgift. Dessa personer blivit ombedda att ta kontakt med forskaren om de 

varit intresserade av att medverka i studien. Intresset för denna studie vilar på 

lärande och erfarenhetsutbyte hos personer som arbetar med elevhälsofrågor och 

därför blir det naturligt att vända sig till dessa individer som arbetar med dessa 

frågor. Urvalet är således ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskaren helt 

enkelt tar de respondenter som finns tillgängliga för tillfället. (Bryman, 2001).  

5.3 Bearbetning av data 

Analysen av det insamlade materialet har gjorts med inspiration av grundad teori 

(grounded theory) vilken handlar om att insamling och analys av data sker parallellt 

med varandra. Forskaren samlar in data efter att en generell frågeställning ställts och 

relevanta personer för studien valts ut. Därefter kodas den data som blivit insamlad 

och detta leder till begrepp som används för analysen. (Bryman, 2001). När 

intervjuerna var gjorda transkriberades det material som blivit upptaget på en 

diktafon och skrevs sedan ut. Därefter påbörjades kodningen av materialet som var 

av en öppen karaktär vilket betyder att forskaren jämför koderna med varandra och 

grupperar ihop koder till kategorier. (Fejes & Thornberg, 2009). Två huvudkategorier 
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har analyserats fram vilka i sin tur innehåller mindre underkategorier och dessa 

redovisas under resultatavsnittet. 

 5.4 Etik 

Det är viktigt att vara etisk vid datainsamlingen, analysen och publiceringen, 

forskaren ska respektera respondenternas rättigheter och värdighet, undvika 

eventuella skador som kan uppkomma för en respondent när denna medverkar i 

undersökningen samt arbeta på ett ärligt sätt och respektera respondenternas 

integritet. (Denscombe, 2009).  

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska principer vilka 

handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet står för att forskaren har en skyldighet att 

informera berörda parter om forskningens syfte, samt informera om de villkor som 

gäller för deltagandet i studien. Deltagarna ska upplysas om att all medverkan är 

frivillig och att det när som helst går att avbryta sin medverkan utan några följder. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan 

samt ger sitt samtycke till att delta i studien. Alla uppgifter om deltagarna ska vara 

konfidentiella och förvaras på ett sådant sätt så inga utomstående och obehöriga kan 

ta del av dessa, vilket konfidentialitetskravet står för. Nyttjandekravet innebär att alla 

uppgifter som samlas in enbart får användas för forskningssyfte, och alltså inte 

vidareförmedlas till andra såsom exempelvis företag osv. 

(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

Intervjupersonerna har fått ta del av ett missivbrev (se bilaga 1) där det framgår att 

all medverkan i studien är anonym och frivillig, att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst samt att all data som samlas in enbart kommer användas i 

forskningssyfte, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

5.5 Tillförlitlighet och överförbarhet 

För att skapa en tillförlitlighet i studien måste man som forskare dels säkerställa att 

forskningen är utförd i enlighet med de regler som finns samt att man rapporterar 

resultaten till intervjupersonerna för att de ska kunna konfirmera att forskaren har 

uppfattat de på rätt sätt, vilket ofta kallas respondentvalidering. Med 

respondentvalidering menas den process som där forskaren återger de resultat denne 

kommit fram till, till de personer som varit deltagare i studien. Detta för att 

säkerställa och bekräfta att resultaten överensstämmer med intervjupersonernas 

uppfattningar. Det är svårt att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning, 

men forskaren måste säkerställa att denne har agerat i god tro och inte medvetet lagt 

in personliga värderingar som skulle kunna påverka slutsatserna av studien. 

Överförbarhet handlar om ifall de resultat studien kommit fram till går att tillämpas i 

andra kontexter (Bryman, 2001). 

Intervjupersonerna fick frågan om de ville få det transkriberade materialet skickat till 

sig för att de skulle verifiera att forskaren inte missuppfattat det de sagt samt om de 

ville ta bort någonting eller lägga till någonting. Samtliga intervjupersoner godkände 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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att få materialet skickat till sig för verifikation, och skickade även tillbaka 

kommentarer på det transkriberade materialet där alla intervjupersoner godkände 

texten, vilket betyder att det som sagts under intervjun också överensstämde med det 

intervjupersonerna upplevde av de teman som undersökts. Samtliga intervjupersoner 

får också möjlighet att läsa igenom denna uppsats och därmed också se mina 

tolkningar av det som sagts.  

5.6 Metoddiskussion 

Att enbart studera erfarenhetsutbyte via intervjuer har i efterhand visat sig lite 

problematiskt då intervjuerna inte ledde till någon djupare förståelse för hur 

erfarenheter förmedlas mellan individer inom en organisation. Kanske beror det på 

att man inte lägger märke till detta lärande när det sker, det sker mer på ett 

automatiskt plan och är en relativt självklar del av livet och därför kan det bli svårt att 

förklara med ord hur det går till. För att studera erfarenhetslärande på ett djupare 

plan och därmed få en djupare förståelse för detta lärande kan observationsstudier 

vara en bättre form. Intervjuerna ledde till en förståelse på ett mer generellt plan och 

inte på djupet. Detta kanske också var en konsekvens av min egen påverkan i 

intervjusituationen, intervjupersonerna kanske förlitade sig på att jag skulle ställa 

mer specifika frågor istället för att tala själva utifrån de teman som fanns framme. 

Detta kan ha lett till att intervjuerna inte riktigt gick mer på djupet, det kanske 

uppfattades som en svårighet av de medverkande personerna då man förmodligen 

tänker sig en intervju som handlar om att den ena parten frågar och den andra 

besvarar frågorna. I efterhand kan det kanske varit bra att poängtera detta i 

missivbrevet så intervjupersonerna hade varit med förberedda på vad som 

förväntades från deras sida när det gäller upplägget av själva intervjun.  

När det gäller de olika teman som intervjupersonerna fick tala fritt om så var ett tema 

aningens mer dominant än andra, temat om erfarenhetsutbyte var det som samtliga 

intervjupersoner talade mest om, vilket i sig inte är någon nackdel anser jag eftersom 

det är själva kärnan i denna studie. Minst talades det om temat lärande på 

arbetsplatsen, men alla teman rörde samtidigt just lärandet på arbetsplatsen och 

inom organisationen fast på olika sätt. Dessa olika teman valdes för att de skulle 

kunna representera de olika former av lärande som sker på en arbetsplats, och de 

lyckades också fånga upp detta på ett bra sätt. Med hjälp av dessa teman, samt stöd 

av den intervjuguide jag hade med mig, kom det under intervjuernas gång fram det 

mesta som rör lärandets olika former. 

Tillförlitligheten i denna studie torde vara relativt hög då det transkriberade 

materialet blivit validerat av intervjupersonerna och därmed har jag kunnat 

säkerställa att jag uppfattat den information intervjupersonerna delgivit mig på rätt 

sätt. När det gäller bearbetning av data och analysen av det insamlade materialet blev 

jag inspirerad av att utgå ifrån en grundad teori, rättare sagt så använde jag mig av en 

form som liknar detta i det stora hela. Den grundade teorin handlar om att man som 

forskare analyserar och går tillbaka för att samla in mer data ifall det skulle behövas, 

(Fejes & Thornberg, 2009), vilket inte gjorts i detta fall på grund av tidsbrist. På vissa 
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ställen i min analys skulle det varit bra om det funnits tid till att gå tillbaka för att 

samla in mer data då det, i efterhand när materialet gicks igenom, kändes som att det 

saknades vissa bitar som skulle varit intressanta att veta mer om som inte kom fram 

under intervjuerna. Hade det funnits tid till att gå tillbaka för att samla in mer data 

hade studien förmodligen lett till lite djupare resultat än vad den gjort nu. 

5.7 Presentation av intervjupersonerna 

Här presenteras intervjupersonernas bakgrund lite kort, såsom utbildning, 

yrkestillhörighet samt år i yrket. Namnen är fingerade. 

Anna arbetar inom kommunens resursteam och är utbildad specialpedagog. Inom 

resursteamet har hon arbetat c:a 1,5 år. Innan Anna började på resursteamet har hon 

en bakgrund som förskollärare och lärare. 

Sara arbetar också inom kommunens resursteam. Här har hon arbetat c:a 1,5 år och 

har tidigare arbetat som lågstadielärare. Hon har vidareutbildat sig till 

specialpedagog samt även dyslexipedagog.  

Lena arbetar som skolsköterska och har gjort det i c:a 11 år. Innan detta har hon 

jobbat som distriktssköterska under en lång tid och har stor erfarenhet av 

sjuksköterskeyrket.  

Marie är utbildad fritidspedagog och arbetar på ett fritidshem på en skola samt att 

hon går in som resurs i en specifik klass och hjälper till att stödja och stötta elever. På 

denna arbetsplats har Marie arbetat 6 år, och förutom resursdelen och fritidsdelen 

tillhör hon även ett mobbingteam skolan har och arbetar där med att stärka elever på 

olika sätt.  
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6 Resultat 

Här redovisas de resultat intervjuerna och analysen av dessa har lett till. Dessa 

redovisas under två underrubriker där de är sorterade utifrån det formella lärandet 

på arbetsplatsen samt det erfarenhetsbaserade lärandet på arbetsplatsen, vilka är de 

två huvudkategorier som kommit fram under analysarbetet. Det formella lärandet 

redovisas i korthet då det inte var det lärandet som låg i fokus för studien. 

6.1 Formellt lärande på arbetsplatsen 

Generellt för alla intervjuade var att de får tillgång till olika planerade 

vidareutbildningar på arbetsplatsen vilka är på regelbunden basis såsom kurser och 

andra utvecklingsinriktade insatser.  

”Vi får ju gå olika kurser då och då, det blir lite efter vilka behov vi har.” – Marie. 

Det visade sig att det var behovet som styrde dessa utbildningar, uppkommer det 

någonting som de intervjuade saknar i sin kompetens och kunskap så anordnades det 

utbildning inom dessa områden. Det var inte bara utifrån den egna arbetsplatsens 

behov som styrde vad de intervjuade skulle vidareutbilda sig inom, utan även utifrån 

de som de arbetar mot, såsom skolor eller läkemedelsföretag och liknande.  

”Vi har ju rätt att förkovra oss kunskapsmässigt och så styrs den formella utbildningen i 

mycket av vilka behov som finns i vår arbetsgrupp. Men också av skolornas behov eftersom 

vi arbetar på uppdrag av rektorerna ute i skolorna.” – Sara. 

Det visade sig också att även intervjupersonerna fick välja kurser att gå på, utifrån 

vad de ansåg att de själva hade för behov.  

”Man får ibland själv också leta och söka utbildningar, och så får man fråga chefen om 

man får gå på det här, jag känner att jag har behov av det här.” – Sara. 

Det framkom ur några intervjuer att det inte är så att alla får gå på de anordnade 

kurserna, mestadels på grund av pengabrist. Detta löstes genom att arbetsgivaren 

skickade en eller två på kurs, därefter fick de återge vad som framkommit under 

kursen till sina kollegor. En annan faktor som också hade inverkan på vilka inom 

personalgruppen som får gå på kurser och vidareutbildningar visade sig vara 

tidsbrist, det fanns helt enkelt inte tid för vidareutbildning.  

”Det är mycket kurser som vi erbjuds att gå på, tyvärr är det så att det är ganska hög 

kostnad på de här kurserna så det brukar bli en eller två som skickas på de här kurserna. 

Så delger de här som går på kurserna till oss andra.” – Lena. 

”Ibland kan man tycka att, att man skulle behöva ha mer. Men det både kostar och tar tid 

som inte alltid finns.” – Marie. 

”Vi har en hel del lärande här. Sen är det tidsbegränsat naturligtvis. Man hinner ju inte så 

mycket som man skulle vilja.” – Anna. 

Intervjupersonerna var generellt väldigt positivt inställda till dessa kurser och 

vidareutbildningar och de flesta hade en önskan om att få gå på fler kurser och 



16 
 

utbildningar för att utöka sin kunskapsbas. Att detta tyvärr inte var möjligt alla 

gånger hade intervjupersonerna förståelse för, som Anna påpekade; 

”Jag skulle vilja ha mer kompetensutveckling men tiden räcker som sagt inte till. Samtidigt 

måste det väl vara en balans mellan utbildningar och jobb också, det finns ingen möjlighet 

att hålla sig ajour med allt eftersom utbudet är så stort och växer hela tiden.” – Anna 

6.2 Erfarenhetsbaserat lärande på arbetsplatsen 

Under analysarbetet kom det fram att denna huvudkategori är uppbyggd av flera 

mindre kategorier för att bilda helheten. Dessa redovisas var för sig här under. 

6.2.1 Planerade tillfällen för erfarenhetsutbyten 

Gemensamt för alla intervjuade var att de alla har regelbundna planerade tillfällen för 

diskussion och erfarenhetsutbyten med kollegorna på olika sätt. Vid dessa tillfällen 

fanns det bland annat utrymme att diskutera olika fall som intervjupersonerna 

arbetade med och tillsammans med kollegorna diskutera och ta del av varandras 

åsikter om hur man skulle kunna hantera fallet, samt reflektera över hur avslutade 

ärenden fallit ut. Som togs upp i föregående avsnitt så var det inte alltid alla inom 

arbetsplatsen blev skickade på kurser och utbildningar av olika slag. Dessa dagar var 

även till för att kunna dela med sig av sina lärdomar för de personer som blivit 

skickade på utbildning.  

”Vi har dagar där man kan utbyta erfarenheter av varandra, om någon har varit på något 

så kan den delge de andra.” – Anna. 

Dessa planerade tillfällen kunde se ut på olika sätt på de olika arbetsplatserna. Ett 

exempel på detta är handledning som togs upp av en intervjuperson; 

”Så har vi handledning, en gång i månaden via skolhälsovården. Och det är ett jättehärligt 

öppet forum där man kan diskutera med sina kollegor” – Lena. 

Utifrån Lenas fall uppgav hon att hon hade stor nytta av dessa handledningar då det 

gick att samtala om sekretessbelagda saker som hon annars inte kan göra.  

Andra talade om teamdagar, eller kompetensdelningsdagar, där man samlades för att 

diskutera och reflektera över olika ärenden och utredningar. 

”En dag i veckan har vi en teamdag där vi träffas och tar upp olika ärenden men man kan 

också söka upp en kollega för att få stöd och råd. Så det pågår ett ständigt 

erfarenhetsutbyte hela tiden.” – Sara. 

Dessa tillfällen, oavsett vad de kallades, hade en stor betydelse för intervjupersonerna 

som uppskattade dessa tillfällen mycket, då de flesta ansåg att de kunde dra stora 

lärdomar av dessa träffar och utvecklas på ett professionellt plan.  
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6.2.2 Kunskapsutbyte mellan individer 

Utöver de planerade insatserna för erfarenhetsutbyten fanns det ofta tid för att utbyta 

erfarenheter kollegor sinsemellan i vardagen också. De flesta menade att de hade ett 

stort utbyte av varandra både inom arbetsplatsen men också ute på fältet där de 

träffar andra personer som de kan lära sig av och utbyta erfarenheter med.  

”Dels får man ju erfarenhetsutbyte här, sen också ute i skolorna när vi jobbar där eftersom 

vi träffar andra personer då.” – Anna. 

De flesta intervjupersonerna talade om att det kändes bra att kunna fråga någon 

annan på arbetsplatsen om någonting de själva inte visste hur de skulle hantera eller 

gå vidare med och därigenom få tips och råd på hur de ska kunna gå till väga. 

”Vi pratar ju hela tiden och utvärderar och försöker komma på hur vi ska hantera det här 

och det här.” – Marie. 

Ett undantag gick dock att se här, och det gäller skolsköterskan Lena som arbetar 

praktiskt taget ensam eftersom man för det mesta är ensam skolsköterska på en skola 

och därför inte har tillgång till samma erfarenhetsutbyte som de resterande 

intervjuade. Det framkom visserligen att Lena träffar annan personal på skolan och 

pratar med dessa till viss del, men hon kunde inte prata med dessa personer om sitt 

arbete eftersom det är sekretessbelagt. Detta gjorde att det blev svårt att diskutera de 

fall och ärenden Lena arbetade med och i och med det svårt att höra sig för om 

andras erfarenheter om detta på själva arbetsplatsen. Istället fick man då förlita sig 

till det elektroniska såsom informationsbrev via mail för det dagliga utbytet kollegor 

emellan. 

”Vi håller oss mycket till vårt eget lilla skrå, istället använder vi oss av telefonen eller 

information via mail och så.” – Lena. 

En sak som många intervjuade påpekade var att det var blandat med yrkeskategorier 

på arbetsplatsen, något som de ansåg positivt då detta också ledde till ett större 

lärande och utbyte av erfarenheter inom organisationen. De fick då ta del av 

kunskaper som de kanske inte hade fått om det inte hade varit så många olika 

kategorier representerade på arbetsplatsen, detta eftersom att alla kom in med olika 

utbildnings- och yrkesbakgrund och kunde således dela med sig av erfarenheter de 

har sen tidigare.   

”Vi är ju olika yrkeskategorier här så därför har vi ett ganska brett lärande här.” – Anna. 

”Det här är ju i mångt och mycket en lärande organisation.” – Sara. 

Vid en intervju påpekades också samspelet med föräldrar, att detta samspel också 

skapar erfarenheter som individen kan dra lärdom av.  

Avslutningsvis går det att konstatera att det dagliga utbytet av erfarenheter mellan 

kollegor och övriga personer som intervjupersonerna kommer i kontakt med är av 

stor betydelse, då de anser att detta berikar deras kunskaper och skapar en personlig 

vidareutveckling inom arbetet. 
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6.2.3 Tidigare erfarenheter 

Ytterligare en underkategori som visat sig vara av betydelse för intervjupersonerna 

när det gäller erfarenheter och hur man kan använda sig utav dessa är de 

erfarenheter man har med sig från tidigare situationer. Detta handlar om de 

erfarenheter man gjort tidigare som också påverkar hur man hanterar en 

uppkommen situation i nuet.  

”Man vet ju vad som har funkat tidigare, även om man såklart ser till det individuella, men 

man testar ofta sådant som funkat tidigare.” – Marie. 

”Är det någonting som inte fungerat så bra innan så utesluter man det.” – Marie. 

De tidigare erfarenheterna visade sig ha en relativt stor betydelse för hur man 

hanterade nya uppkomna situationer, och det var påtagligt att man valde att använda 

sig av andra sätt om något sätt visat sig vara mindre bra i en tidigare situation. På 

samma sätt kunde man också välja att utgå från vissa strategier om det visat sig ha en 

positiv inverkan tidigare. De flesta intervjupersoner påpekade däremot vikten av att 

se till det individuella i varje situation och att man måste kunna vara flexibel för att 

kunna hantera alla olika fall man kan stöta på. Någon tog upp att alla fall är unika och 

därför kan man inte utgå ifrån ett visst sätt som redan är ”färdigt”, utan flexibilitet är 

av största vikt.  

”Det är alltid något speciellt med varje fall. Och det, det är lärorikt!” – Sara. 

På samma sätt som intervjupersonerna använder sig av sina tidigare erfarenheter av 

olika fall och situationer, har även den personliga bakgrunden såsom tidigare yrken 

och utbildning betydelse. Detta har man sedan med sig hela tiden, som Sara och 

Anna uttryckte det; 

”Man lär ju under hela tiden man lever ett liv.” – Sara 

”Jag har ju en ganska bred bakgrund och det använder jag mig av. Hela tiden”. – Anna. 

Dessa tre kategorier av erfarenhetsbaserat lärande samverkar och skapar tillsammans 

en helhet för individen när det gäller just erfarenhetsbaserat lärande. Under nästa 

avsnitt analyseras dessa resultat. 
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7 Analys 

Detta avsnitt syftar till att analysera studiens resultat utifrån de valda teoretiska 

utgångspunkterna.  

7.1 Formell utbildning 

Det lärande de formella insatserna genererar skulle kunna ses både utifrån ett 

reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. Via kurser skaffar sig individen en 

större kunskapsbank, vilket borde kunna ses som ett reproduktivt lärande. Dessa 

formella insatser kan också leda till ett utvecklingsinriktat lärande när den kunskap 

individen skaffat sig implementeras i organisationen, vilket kan ske via möten och 

liknande. Utifrån detta kan man säga att ett brett lärande sker på olika sätt inom 

organisationerna. De formella utbildningarna har ett mål, att öka individens 

kunskapsbank och höja kompetensen, vilket leder oss in på feed-forward fasen. 

Utifrån dessa formella utbildningar kan man säga att kunskapen är själva målet för 

individen och för att ta sig dit måste individen ta sig igenom dessa utbildningar. 

Själva utbildningen är med andra ord handlingen som leder till målet. 

7.2 Planerade tillfällen för erfarenhetsutbyte 

När det gäller lärmiljön på arbetsplatsen verkar denna vara god utifrån 

intervjupersonernas åsikter. I många fall underlättade denna för intervjupersonerna i 

sitt dagliga arbete och därmed kan vi konstatera att de lärvillkor som finns inom 

organisationerna också borde vara goda.  

Intervjupersonerna hade tillgång till olika former av forum där de kunde dela med sig 

av sina kunskaper och erfarenheter samt också ta del av andras. Dessa forum byggde 

också på diskussion och reflektion då intervjupersonerna kunde diskutera de olika 

fall de var involverade i samt reflektera över hur vissa fall fortskrider eller utkomster 

av avslutade fall. När man studerar detta utifrån ett utvecklingsinriktat lärande så går 

det att se att genom diskussioner med andra, samt reflektion över de olika 

handlingarna som blir utförda, utvecklar individerna i de fall där det är nödvändigt 

nya metoder och provar nya sätt att hantera olika situationer på. Detta leder även till 

att intervjupersonerna och övriga anställda inom arbetsplatsen utvecklar sin 

kompetens och kunskap i och med att de får nya verktyg att använda sig av.  

Under dessa möten och sammankomster tar alltså intervjupersonerna del av 

varandras erfarenheter i olika situationer. Sett utifrån feed-back fasen skulle man 

kunna säga är en detta blir observationer som intervjupersonerna gör eftersom de via 

dessa forum får vetskap om olika handlingars effekter. Dessa observationer lägger 

intervjupersonerna sedan i sina existerande mentala scheman, eller modeller, och 

utifrån dessa kan individen sedan tolka och förstå vad det är som händer. Detta kan 

förstås med hjälp av Piagets adaptionsprocess. Intervjupersonerna assimilerar under 

dessa sammankomster mycket ny kunskap och lägger således in dessa nya kunskaper 

i sina existerande scheman vilket medför en utveckling av dessa. I vissa fall däremot 

kan det kanske visa sig att ett arbetssätt som fungerat förut inte fungerar i nuläget. I 

dessa fall krävs det en ackommodation, där individen omorganiserar schemat och gör 

om det efter den nya kunskapen, alternativt skapar nya scheman utifrån de nya 
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erfarenheterna. Dessa sammankomster bygger också på att intervjupersonerna 

tillsammans med sina kollegor värderar och reflekterar över sina handlingar då de 

diskuterar de fall de arbetar med, och ser ifall de nått sina mål eller om de behöver 

göra på ett annat sätt för att målen ska uppnås. Intervjupersonerna granskar också 

sitt arbete och reflekterar över detta vilket i sin tur leder till kunskaper som kan vara 

nödvändiga vid nästa arbete med en ny klient eller ett fall.  

7.3 Kunskapsutbyte mellan individer 

Även under denna kategori går det att se mönster av ett utvecklingsinriktat lärande. 

Intervjupersonerna betonade många gånger att de fick mycket ut av samspelet med 

andra inom organisationen. Genom samspelet med andra inom organisationen kunde 

de diskutera sig fram till nya angreppssätt på olika situationer samt utöka sin 

kunskaps- och erfarenhetsbas. Att kunna vända sig till en kollega och be om råd och 

stöd när det behövdes var en positiv aspekt som kommit fram under denna studie. 

Intervjupersonerna hade även ett stort utbyte av andra individer som inte direkt var 

involverade i organisationen, men som de ändå hade kontakt med i anledning av sitt 

arbete.  

Ytterligare en aspekt av det utvecklingsinriktade, men även det reproduktiva, 

lärandet går att se i det faktum att det var så många olika yrkeskategorier 

representerade på arbetsplatserna, vilket ledde till ytterligare en ökning av den egna 

kunskapen och kompetensen. Att ha så många olika former av kompetenser 

representerade samt personer med olika bakgrund och erfarenheter verkade vara till 

stor hjälp för intervjupersonerna när det gällde att komma fram till olika 

handlingssätt och perspektiv på olika situationer. Detta stärker också individernas 

lärmiljö på ett markant sätt.  

Feed-back fasen går också att relatera till här. I det direkta samspelet individer 

emellan sker också en observation, där man observerar den andra partens beteenden 

och lyssnar på vad den har för erfarenheter av olika situationer. Detta leder också i 

sin tur till att vidareutveckla eller skapa nya modeller som individen kan använda i 

sin tolkning. Även kollegor emellan uppstår värdering och reflektion då de i 

vardagliga situationer kan diskutera olika handlingar och konsekvenser dessa har 

fått.  

7.4 Tidigare erfarenheter 

Att använda sig av sina tidigare erfarenheter man skaffat sig under livet visade sig 

vara av stor betydelse i arbetet enligt intervjupersonerna. Dessa erfarenheter är 

organiserade i scheman som individen skapat om man väljer att se det ur 

adaptionsprocessens synpunkt. De tidigare erfarenheterna styr i mångt och mycket 

hur individen hanterar de situationer denne hamnar i, vilket framgått ur denna 

studies resultat. Erfarenheterna styr ofta hur man lägger upp saker, och kanske också 

vilka mål man sätter upp. Intervjupersonerna har uppgivit att de i många fall testar 

sådant de vet fungerat innan vilket kan kopplas till de existerande scheman de bär 

med sig. Det framkom också ur intervjuerna att man ibland var tvungen att ändra 

arbetssätt eftersom det som fungerat tidigare inte hade samma positiva inverkan i det 
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nuvarande fallet, vilket blir en ackommodation av kunskapen. Denna 

ackommodation kommer utav att individen värderar och reflekterar över sina 

handlingar och därmed kommer fram till ifall man måste använda sig av ett nytt sätt 

eller inte för att nå de mål som finns uppsatta. Man kan alltså se feed-forward fasen 

och feed-back fasen även här.  
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8 Diskussion 

Detta avsnitt ämnar diskutera studiens resultat och analys i relation till den tidigare 

forskningen. Avsnittet avslutas med en diskussion gällande om studiens syfte och 

frågeställningar har besvarats samt några korta avslutande kommentarer och förslag 

på fortsatt forskning.  

De olika kategorierna resultatet lett till går att tillämpa på de teoretiska begrepp som 

teorin tagit upp, vilket analysen visat. Analysen visar att lärandet inom de för studien 

aktuella organisationerna är en komplex och växelverkande process som ständigt 

sker på olika plan. Individen använder sig inte i huvudsak av en form av lärande vid 

en speciell situation utan flera olika former interagerar med varandra och skapar 

lärandet. En viss form av lärande kan däremot vara dominant i en viss situation, men 

förutsätter ändå andra former för att det ska ske en utveckling hos individen vilket 

också påpekats av Ellström. I analysen kan man se att när det gäller 

erfarenhetslärandet, så finns i princip alla teoretiska begrepp representerade i 

samtliga kategorier, vilket också styrker påståendet att de olika formerna av lärande 

samverkar med varandra. Erfarenhetslärandet har visat sig bygga mycket på feed-

back fasen vilken hjälper individen att utveckla sina existerande alternativt skapa nya 

mentala scheman. Detta erfarenhetslärande var i mångt och mycket ett resultat av de 

olika planerade tillfällen där det gavs möjlighet till värdering och reflektion av sina 

handlingar. Man skulle kunna säga att de olika arbetsplatserna skapade informella 

nätverk för sina anställda, för att underlätta deras lärande i samspel med andra inom 

organisationen. Utifrån studiens resultat kan man konstatera att intervjupersonerna 

ansåg dessa nätverk vara viktiga för den egna vidareutvecklingen, vilket också Boud 

och Middleton (2003) kommit fram till. Dessa nätverk skapade även ett kollektivt 

lärande, vilket påverkade hela arbetsplatsen i positiv riktning. Nyttan av detta tar 

Wilhelmson (1998) upp. Vad som också varit väldigt framträdande ur studiens 

resultat är att det av intervjupersonerna uppfattats som mycket positivt att det finns 

många olika yrkeskategorier representerade, vilket lett till en bredare kunskapsbas 

och en större kompetens inom organisationen, vilket kan påvisa likheter med det 

Bjerlöv (1999) skriver om.  

Fler paralleller mellan den här studiens resultat och den tidigare forskningen som 

tagits upp går att finna, vilket även torde kunna stärka studiens överförbarhet. 

Exempelvis kan man se utifrån studiens resultat att den formella utbildningen varit 

dels individinriktad i syfte att utöka personalens kompetens inom området för 

utbildningen, samt att man valt att fokusera på områden där det behövs en 

kompetensökning, vilket även Kock (2010) tog upp. Detta har i analysen relaterats till 

både ett reproduktivt lärande och feed-forward fasen. Ytterligare en likhet mellan det 

Kock talade om och det som framgått av denna studie är att den formella 

utbildningen kunde vara både internt och externt anordnad, det kunde alltså vara 

dels den egna organisationen som beslutade om viss utbildning men även 

utomstående företag som erbjöd utbildning inom områden där de ansåg att det 

behövdes, detta togs också upp av Rönnquist och Thunborg (1996). 
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För att ytterligare stärka detta lärande som tar plats via formella insatser så 

anordnades det olika former av sammankomster där individerna fick möjlighet att 

diskutera och ta tillvara på andras kunskaper och erfarenheter, vilket visat sig i 

analysen tillhöra både ett utvecklingsinriktat lärande samt feed-back fasen. Studiens 

resultat visar på att dessa former av erfarenhetsutbyten var väldigt givande för 

intervjupersonerna, och utifrån analysen går det att konstatera att dessa former 

stöder ett erfarenhetslärande på ett bra sätt. Det fanns tid som var avsatt till 

diskussion och reflektion vilket Johansson (2005) tog upp som ett viktigt verktyg för 

lärande och kunskapsutveckling inom det sociala arbetet. Denna studie har visat på 

att dessa former av lärande har lett till ett större lärande för individen samt att 

individen genom detta främjar sin egen personliga utveckling. Detta har även 

poängterats av Barajas et al (2006). Intervjupersonerna i denna studie har uppgett 

att det är otroligt lärorikt att utbyta erfarenheter med varandra, samt att mycket av 

det lärande som sker inom organisationen sker i samspel med andra, vilket också var 

ett resultat av Enos et al (2003). 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur erfarenheter förmedlas mellan 

individerna inom en organisation, och resultaten visar att det finns flera olika sätt för 

hur dessa erfarenheter förmedlas. Dels förmedlas erfarenheter genom planerade 

insatser, såsom handledningar och kompetensdelningsdagar och liknande där 

individerna får samtala kring olika fall och händelser som är aktuella i nuet. Under 

dessa sammankomster delar individerna med sig av sina erfarenheter via råd och 

stöd och där de kan berätta hur de har gjort i liknande fall samt vilka utfall olika 

tillvägagångssätt har haft. Ett annat sätt för erfarenheter att förmedlas mellan 

individer som framkommit ur denna studie är själva utbytet mellan individer som 

uppkommer genom att man samtalar med kollegor på en daglig basis, ber om hjälp 

av någon som har mer kunskap inom området om det är någonting man inte känner 

att man har full koll på etc. Jag anser att denna studie har lyckats svara på studiens 

syfte på ett tillfredsställande sätt. Däremot förmedlas säkerligen olika erfarenheter på 

flera andra sätt som inte blivit upplyfta under intervjuernas gång, kanske för att det 

inte är någonting man tänker aktivt på, det finns erfarenheter som förmedlas i det 

tysta också. Denna form av erfarenhetsförmedling blir således svår att undersöka via 

enbart intervjuer, någonting jag varit inne på flera gånger i denna text. I det stora 

hela så har intervjuerna fångat upp det generella när det gäller erfarenhetsutbyte och 

förmedling mellan individer inom en organisation. Samma sak gäller för de olika 

kunskaperna som förmedlas, det är de formella kunskaperna som fått stå i fokus då 

de informella inte är lika lätta för individerna att sätta ord på eftersom det informella 

lärandet i mångt och mycket agerar i det dolda. De formella kunskaperna förmedlas 

via de planerade möten som finns där personer som varit på olika kurser och 

liknande delger resterande arbetsstyrka vad de lärt sig och på så vis sprider sina 

kunskaper vidare i organisationen. De informella kunskaperna som förmedlas är lite 

svårare att se, men det handlar dels om de erfarenheter som förmedlas mellan 

individerna och dels av vad individen lär sig i samspelet med de andra inom 

organisationen.  
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När det gäller frågeställningarna hur erfarenhetsutbytet på arbetsplatsen samt hur 

lärandet kan förstås så borde båda kunna besvaras med att det är en ständigt 

pågående process som sker hela tiden och speciellt i samspel med övriga inom 

personalstyrkan. Lärandet sker som sagt på olika sätt, dels via rent formella insatser, 

men också på en informell basis där individerna inte uppmärksammar detta lärande. 

Erfarenhetslärandet är en del av detta lärande och detta lärande är ständigt 

närvarade för individerna då de observerar andra och lär sig utav detta. Detta lärande 

är oundvikligt för individerna på arbetsplatsen och genomsyrar hela organisationen. 

8.1 Avslutande kommentarer 

Genom att enbart använda sig av en intervjustudie för denna typ av forskningsfråga 

har som sagt visat sig vara aningens problematiskt då det inte har lett till någon 

djupare förståelse för fenomenet hur erfarenheter förmedlas och kan förstås, istället 

är de resultat som denna studie lett till mer på ett generellt plan. Kanske kan det vara 

så att det är svårt att sätta ord på detta lärande eftersom det är så integrerat i 

vardagen, vilket jag även tagit upp under metoddiskussionen.  

Vad man avslutningsvis kan säga om lärande och erfarenhetsutbyte inom 

organisationer så är det någonting som sker parallellt med varandra hela tiden. Det 

formella och informella lärandet integreras i varandra och utgör en helhet för 

individen och därför bör man inte bortse från det ena eller det andra eftersom man 

då kan missa viktiga aspekter av lärandet, vilket också tagits upp av Ellström (1992). 

Inom samtliga arbetsplatser som varit aktuella för denna studie kan man konstatera 

att ett stort lärande och erfarenhetsutbyte i samspel med andra inom organisationen 

tar plats dagligen. Dessutom har de flesta en mycket stor kunskapsbank som finns 

representerad på vardera arbetsplats, i form av de många olika yrkeskategorier som 

finns representerade. Detta borde i mångt och mycket leda till att individerna utför 

ett bra och kompetent arbete med de klienter de möter, vilket i sin tur borde vara 

positivt för de elever som kommer i kontakt med elevhälsan. Med den kunskap och 

kompetens elevhälsan besitter borde det finnas stora möjligheter att arbeta för att 

alla elever ska ha en trygg bas att stå på inför det kommande livet ute i samhället.  

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att studera erfarenhetslärande mer på djupet, och att göra 

en djupgående observationsstudie tillsammans med intervjuer vore ett förslag på 

fortsatt forskning inom ämnet.  

I denna studie har det uteslutande varit kvinnor som medverkat, det skulle dock vara 

intressant och se ifall det finns skillnader mellan könen när det gäller hur 

erfarenheter förmedlas mellan individer. En studie där lika många kvinnor som män 

medverkar och där man studerar ifall det finns skillnader och vad dessa i sådana fall 

kan bero på vore intressant. 

Att studera elevhälsan utifrån olika synpunkter vore också intressant då det i nuläget 

är svårt att hitta forskning som rör just elevhälsan som organisation.  
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Bilaga 1, Missivbrev 

 

Hej!  

Mitt namn är Jessika Hoffman Persson och jag studerar vid det Beteendevetenskapliga 

programmet vid Mälardalens högskola, Eskilstuna. Just nu håller jag på och skriver en c-

uppsats inom ämnet pedagogik där jag vill studera hur lärandet och kunskapsutvecklingen ser 

ut inom organisationen utifrån de erfarenheter du skaffar dig tillsammans med andra inom 

organisationen. Mitt intresseområde är barn och ungdomar med behov av stöd i olika former 

och jag vänder mig därför till dig som har detta område som arbetsfält. Min förhoppning är att 

du vill ställa upp för en intervju som beräknas ta c:a en timme. 

All medverkan i studien är anonym och frivillig och kan närsomhelst avbrytas om så önskas. 

All information som ges kommer enbart användas i forskningssyfte och kommer därmed 

behandlas konfidentiellt, så att det inte framgår vem som sagt vad, i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Jag hoppas att du vill ställa upp och hjälpa mig genomföra denna studie, tid för detta gör vi 

upp i samråd och plats bestämmer du. Hör av dig om du vill delta i studien! 

Om det finns några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig. 

Hoppas vi ses! 

Med vänlig hälsning 

Jessika Hoffman Persson,  

jpn10001@student.mdh.se 

 

Handledare 

Eva Edström 

eva.edstrom@mdh.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Tema 1, grundläggande uppgifter  

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat här? 

Vad har du gjort innan? 

Tema 2, formellt lärande 

Får ni vidareutbildning på arbetsplatsen? Hur ofta?  

Är utbildningarna väl planerade eller kommer de lite då och då?(strukturerat eller 

inte) 

Känner du att du utvecklas på jobbet? 

Tema 3, informellt lärande och erfarenhetslärande 

Hur använder du dig av dina erfarenheter i arbetet? 

Finns det tid och utrymme för att dela med sig av varandras erfarenheter? 

Tar ni del av varandras erfarenheter i den dagliga verksamheten? Har ni nytta av 

varandras erfarenheter i det egna arbetet? (drar ni lärdom av varandras erfarenheter) 

Hur uppfattar du att det sociala samspelet er emellan inom verksamheten fungerar? 

Hjälps ni åt i arbetsgruppen och stöttar varandra? Eller är man helt på egen hand? 

Känner du att du lär dig och vidareutvecklas i samspelet med andra inom 

organisationen? 
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Lärande på arbetsplatsen 

 

 

Kurser och andra utbildningar 

 

 

Erfarenhetsutbyte 
 


