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Abstract: 
This study means to research the importance and significance of the social and informal 
learning opportunities offered at a workplace. With Wenger’s theory about social learning and 
communities of practice as a starting point, this study will create understanding about how 
teachers at a school comprehend their opportunities for learning within the teacher 
community.  The study is conducted at an independent school in Sweden, and is based on 
interviews with eight of the teachers employed at the school. The purpose of the study was to 
research how employees perceive how their social interactions with their colleagues can 
create learning, and what obstacles they might face along the way. Our results showed that the 
teachers at this workplace found that most of the learning that took place in their everyday 
worklife was performed in an informal and social way with lots of helping each other out and 
social interactions between the colleagues.  
 
Keywords: 
Informal learning, peer learning, communities of practice, social learning, workplace 
learning. 
 
Sammanfattning: 
Denna studie syftar till att undersöka vikten och betydelsen av de sociala och informella 
möjligheter till lärande som erbjuds på en arbetsplats. Med Wengers teori om socialt lärande 
och “communities of practice” som utgångspunkt, kommer denna studie att skapa förståelse 
för hur lärare på en skola uppfattar deras möjligheter till lärande inom lärarkollegiet. Studien 
genomfördes vid en friskola i Sverige, och är baserad på intervjuer med åtta av de lärare som 
är anställda på skolan. Syftet med studien var att undersöka hur medarbetarna upplever hur 
det sociala samspelet med sina kollegor kan skapa lärande och vilka hinder de kan möta på 
vägen. Våra resultat visade oss att lärarna på denna arbetsplats fann att den största delen av 
det lärande som sker i deras vardagliga arbetsliv utförs på ett informellt och socialt sätt med 
stor förekomst av att hjälpa varandra ut och sociala interaktioner mellan kollegor. 
 
Nyckelord: 
Informellt lärande, kollegialt lärande, communities of practice, socialt lärande, 
arbetsplatslärande. 
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1. Inledning 
Under de senaste årtiondena har uttryck som “arbetsplatslärande” och “arbetsrelaterat 
lärande” blivit allt vanligare i frågor om anställda och deras utveckling av kompetens. Att 
aktivt arbeta för att lära på arbetsplatsen har blivit allt mer populärt och detta 
yrkesorienterade lärande som sker på plats på arbetsplatsen kan utföras i många olika 
former, formellt, semiformellt och informellt (Illeris, 2011, s.3-4). 
 
Anställdas yrkeskompetens utvecklas ständigt på de flesta företag med hjälp av formell 
utbildning, som till exempel kurser, fortbildningsdagar och seminarium. Det handlar då om 
att företaget delar ut kunskap som de anställda sedan ska ta åt sig. Utbildningar på det här 
sättet kostar både tid och pengar för ett företag men behöver för det inte alltid vara det bästa 
alternativet. Ett alternativ till den formella utbildningen och det formella lärandet är det 
informella lärandet. Det informella lärandet handlar om det vi lär varandra. Den oplanerade 
och tillfälliga kunskapsutväxlingen som sker mellan två, eller fler, människor och som 
bidrar till utveckling på något plan. Det är här vår studie kommer in i bilden. Vi har 
fokuserat på hur det kollegiala och informella lärandet mellan anställda kan gå till. Vår 
avsikt är att studera hur den här formen av lärande kan förekomma på en arbetsplats och hur 
de anställda upplever att det fungerar. 
 
Den sovjetiska psykologen Lev Vygostkij, som levde under början av 1900-talet, utvecklade 
en teori som senare har vidareutvecklats och som kom att kallas Zone of Proximal 
Development, ZPD (Den proximala utvecklingszonen) (Wass & Golding, 2014). Teorin 
handlar om vad en individ kan göra med hjälp av andra men själv inte klarar av. Vygotskij 
riktade in sig på barn och ungdomar och vad de kan klara av med hjälp av de vuxnas hjälp 
(Ibid.). Vi har valt att byta ut barnet mot en anställd på skolan och den vuxna har vi bytt ut  
mot den anställdes kollegor för att se hur de kan utveckla sin kompetens med hjälp av 
varandra. 
 
 

 
Figur 1.0. Modell som beskriver den proximala utvecklingszonen (ZPD). 
 
Figur 1.0 kan ses som en människas (den anställda, i det här fallet) kunskap. När den 
anställda lär sig så expanderar de tre cirklarna eftersom den anställda lär sig mer och kan då 
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med hjälp av sina kollegor också lära sig det som tidigare var omöjligt. Gränserna flyttas då 
den anställda lär sig och de tre cirklarna blir större och större.   
 
Vår studie har genomförts på en friskola där vi har intervjuat de anställda om hur de 
uppfattar att deras arbete präglas av ett kollegialt lärande och samarbete med sina kollegor. 
Ur ett pedagogiskt perspektiv så hoppas vi denna studie kan bidra till att öka förståelsen för 
hur ett kollegialt samspel kan skapa lärande.  

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur anställda uppfattar förutsättningarna för 
kollegialt lärande på arbetsplatsen.  
 
För att konkretisera vårt syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 
 

1. På vilket sätt utgör kollegor förutsättningar för medarbetares lärande? 
2. Vilka hinder kan uppstå i dessa kollegiala processer? 
 

1.2 Disposition 
Detta arbete är disponerat på så vis att vi till en början presenterar den forskning som gjorts 
kring ämnet tidigare, för att sedan presentera våra teoretiska utgångspunkter som vi har 
använt oss av i analysarbetet. Därefter går vi igenom den metod vi valt och hur vårt 
tillvägagångssätt har sett ut under arbetets gång. I metodavsnittet går vi även igenom hur vi 
har arbetat med det empiriska material som vi samlat in samt vilka etiska överväganden vi 
gjort. I kapitel 5 presenterar vi våra resultat som vi fått från vår intervjustudie samtidigt som 
vi analyserar och förklarar vad dessa betyder. Avslutningsvis sammanfattar vi studien i ett 
diskussionsavsnitt där vi lyfter de viktigaste slutsatserna från vår studie. I slutet av arbetet 
har vi bifogat referenslista, missivbrev och utformningen av vår intervjuguide. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Perspektiv och utgångspunkter 
Detta avsnitt syftar till att beskriva hur tidigare forskare har undersökt fenomenet kollegialt 
lärande på arbetsplatsen. Vi vill här kartlägga på vilket sätt detta har studerats tidigare. De 
tidigare studier som vi undersökt under detta avsnitt har ofta haft ett 
kollektivt/organisatoriskt perspektiv, vilket betyder att de har fokuserat på hur t.ex. anställda 
i allmänhet lär sig på arbetsplatsen eller exempel på hur de kan lära sig, eller i andra fall hur 
kollektivet kan lära sig, vilket vi kan se exempel på i Döös och Wilhelmssons (2005) studie 
om kollektivt lärande. Ett annat vanligt perspektiv är individperspektivet där fokus ligger på 
hur individen kan utveckla sin yrkeskompetens och kanske inte lika mycket på hur 
organisationen kan lära och utvecklas. Ett exempel på en tidigare studie med ett 
individperspektiv som kommer presenteras är Jurasaite-Harbison och Lex (2013) studie om 
informellt lärande för lärare där de undersökt varje enskild individs syn på de olika frågor de 
ville ha besvarade och baserade sin studie på detta, alltså individens uppfattning om sitt eget 
lärande. Milligan, Littlejohn och Margaryans (2014) menar att lärande i informella nätverk 
har ett mer kollektivt perspektiv eftersom de där undersöker hur de anställda gemensamt kan 
arbeta mot organisationens mål och utveckling. 
 
Vi tänker till en början presentera några studier som genomförts med ett organisatoriskt 
perspektiv, sedan Jurasaite-Harbison och Lex studie med individperspektiv, för att sedan 
avsluta med en studie om kollektiv kompetens samt communities of practice och hur 
gemenskaper på arbetsplatsen kan skapa lärande.  

2.2 Organisatoriskt perspektiv 
Nonaka och Von Krogh (2009, s.635) har forskat kring hur kunskap kan skapas och hur tyst 
kunskap kan förvandlas så att organisationen kan dra nytta av den. Med ett organisatoriskt 
perspektiv på denna teori om kunskapsskapande har de kommit fram till två premisser vilka 
menar att: 
 

1.  Tyst och uttryckt kunskap kan särskiljas på ett sammanhängande sätt 
2.  Kunskapsomvandling förklarar, både teoretiskt och empiriskt, samspelet mellan den 

tysta och den uttrycka kunskapen. 
 

Syftet med denna studie var att introducera just det organisatoriska perspektivet på 
kunskapsskapande genom att förklara omvandlingen från kunskapens ena form till en annan. 
Nonakas (2009) forskning är den mest inflytelserika och oftast refererade forskningen kring 
kunskapsskapande (Hislop 2013, s.118). Trots detta så finns det fortfarande en del 
begränsningar och därför kommer vi nu presentera annan forskning kring lärande och hur 
detta kan skapas på en arbetsplats, med antingen ett individ-, organisations- eller kollegialt 
perspektiv. 
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2.2.1 Lärande på arbetsplatsen i informella nätverk 

Milligan, Littlejohn och Margaryan (2014) beskriver “self regulation” som någonting en 
anställd gör för att anpassa och lära sig. Rakt översatt blir det själv-reglering vilket 
egentligen beskriver begreppet ganska bra. De tar upp ett exempel som beskriver Puuskinen 
& Pulkkinens (2001, s.269-286) begrepp SRL (Self-Regulated Learning) som genomförs 
genom tre faser: forethought (beräkning), performance (utförande) och self-reflection 
(självreflektion). Det går att beskrivas som en cykel där den anställda först beräknar sina 
kunskapsbrister, planerar och lägger upp en plan för hur kunskapsluckan ska fyllas. Efter det 
kommer utförandefasen där det tas beslut om hur mycket energi som ska läggas på varje 
uppgift och strategier för lärandet byggs upp. Tredje fasen handlar om att den anställda 
utvärderar sig själv utifrån självkritik eller utomstående kritik. Med hjälp av utvärderingen 
görs nya planer och cykeln börjar om (Milligan et.al., 2014). 
 
I samma artikel tar de upp något som de benämner “The four C’s” (De fyra C:na) som ska 
förklara hur en individ tillsammans med andra individer inom samma nätverk samspelar för 
att nå sina läromål. De fyra C:na står för Consuming (konsumera), Creating (skapa), 
Connecting (sammankoppla) och Contributing (bidra) och ska föreställa fyra beteenden 
som individer inom samma nätverk ägnar sig åt (Ibid.). Konsumera handlar om att ta åt sig 
kunskap som har skapats av andra, som redan finns. Det kan vara genom en medveten 
sökning eller omedvetet genom till exempel interaktion med andra människor. Det andra 
C:et handlar om att skapa kunskap, eller också att bygga på befintlig kunskap. Att 
strukturerar den nya kunskapen och göra den möjlig för andra att ta del av. Sammankoppla 
kommer in när individerna integrerar med varandra. Att dela, prata om eller instruera 
kunskap inom läronätverket tillsammans med andra och tillsammans lära sig. Det kan ske 
rent fysiskt, genom en databas eller via till exempel sociala medier som Twitter. Att bidra 
betyder att man ger tillbaka kunskap till företaget. Rapporter, publikationer eller bara små 
idéer och reflektioner uppskattas av andra inom nätverket då det bidrar till ökad kunskap hos 
alla som väljer att ta del av det (Milligan et.al., 2014).  

2.3 Individuellt perspektiv 

2.3.1 Informellt lärande för lärare 

I den tidigare forskningen om informellt lärande kunde vi hitta en del studier om lärare och 
hur ett informellt lärande kan ske på deras arbetsplats. Jurasaite-Harbison och Lex (2013) 
har forskat om lärare och hur det informella lärandet kan ske på skolor i Litauen och i USA. 
Här är de också tydliga med vad “informellt lärande” betyder och framför allt vad det 
betyder för lärande lärare. 
 
Jurasaite-Harbison och Lex (2013) studie genomfördes genom att respondenterna själva fick 
reflektera över sitt eget lärande och hur de skötte nya uppgifter på arbetet. De hittade olika 
områden som representerade lärandet: Deras förfogande av lärande, deras källor till lärande, 
de problem de möter i lärandeprocessen, de processer som bedrivs när de försöker lösa sina 
professionella dilemman och slutligen de reaktioner som uppstår då de möter dessa 
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dilemman. Utifrån dessa fem områden skapade Jurasaite-Harbison och Lex ett ramverk som 
representerade de dominerande kvalitéerna för varje lärare, för att sedan jämföra och se 
generella drag. Det de såg som ett generellt drag hos alla anställda lärare är att de alla hade 
relativt låg medvetenhet om deras egna informella lärande, det vill säga att det var inte 
någonting som de själva reflekterade över mycket. De kom även fram till att lärarnas lärande 
och relationen mellan det formella och informella lärandet beror mycket på situationen och i 
vilken kontext lärandet sker i, till exempel så såg de skillnader hos de amerikanska lärarna 
och hos de litauiska lärarna. 

2.4 Kollektivt lärande och kollektiv kompetens 
Döös och Wilhelmsson (2005) har studerat det kollektiva lärandet och betydelsen av 
interaktion i handlingar. De talar även om en “gemensam handlingsarena” och hur det 
kollektiva lärandet kan begripliggöras i föränderliga sammanhang och skiljer detta från 
kommunikation och interaktion enbart inom arbetsgruppens gränser (Ibid., s.209). Studien 
grundar sig i läroteorier som behandlar skapandet av kunskap genom sociala företeelser som 
erfarenheter, interaktion och kommunikation. 
 
Runsten (2011) skriver i sin avhandling om kompletterande kompetenser och om människor 
med olika färdigheter som sätts ihop till grupper och förväntas göra bra ifrån sig bara genom 
att arbeta i grupp. Han beskriver sitt arbete som ett försök till ökad förståelse kring 
kunskapsintegration mellan personer i grupper som arbetar i miljöer där det är oklart vad det 
är som pågår. Detta är oklart eftersom det är så många olika perspektiv och oklart eftersom 
situationen präglas så pass mycket av tolkning. Ordet “grupp” kan tolkas som att en grupp 
inte är en grupp om det bara är två personer involverade. Det handlar om relationer 
medlemmarna emellan och då behövs minst tre personer för att det ska kunna finnas olika 
relationer. Två personer ska till exempel kunna stänga ut en tredje (Runsten, 2011). 
I vårt arbete kan “grupper” jämföras med “communities”. Vi har dock inte valt att dra några 
direkta gränser för vad en community är utan har gått efter vad Wenger (1998, s. 72) 
beskriver är de tre kriterierna för ett community: 
 

1.  Mutal engagement (Gemensamt engagemang) 
2.  Joint enterprise (Delad företagsamhet) 
3.  Shared repertoire (Delad repertoar). 
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2.5 Communities of practice på arbetsplatsen 
En studie som gjort ett försök till att undersöka ett kollegialt lärande är Hara & Schwen 
(2006, s.96) som beskriver hur communities of practice kan förekomma på en arbetsplats. 
Hara och Schwen definierar communities of practice genom att konkretisera begreppet till 5 
attribut som kännetecknar dessa praxisgemenskaper. Dessa kännetecken är: 
 

1.  En grupp av arbetsutövare 
2.  Utveckling av en delad mening 
3.  Informella sociala nätverk 
4.  En stöttande kultur/trygghet 
5.  Engagemang i kunskapsutveckling 
 

Hara och Schwen (2006, s.97) tar upp att communities of practice kan utveckla en stöttande 
kultur på en arbetsplats och i och med detta så kan tillit skapas mellan de anställda. Lärandet 
inom communities of practice menar Hara och Schwen inte skapas på organisationens 
villkor, utan mer utefter varje individs behov. De menar att ett gemensamt “minne” skapas 
inom gruppen genom att de berättar om deras tidigare erfarenheter och använder metaforer 
för att dela med sig av sin kunskap till varandra. De fortsätter med att förklara att många 
jobb är olika från deras officiella beskrivning och att det är just dessa informella 
gemenskaper som kan få de anställda att skapa mening till deras roll på arbetet. De menar att 
en bristande hänsyn till den så kallade tysta kunskapen och “verkliga” arbetsuppgifter kan 
skapa en klyfta mellan de formella utbildningsprogram som organisationen bidrar med och 
den kunskap de anställda faktiskt behöver för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Det är här 
communities of practice då kommer in för att försöka fylla den klyftan. De informella 
gemenskaperna och sociala interaktionerna på arbetet kan användas för att kommunicera om 
de eventuella arbetsrelaterade problemen du undrar över och på så vis kan den anställda 
känna sig säkrare och utvecklar sin kompetens genom social interaktion. 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den forskning som tidigare gjorts har ofta präglats av antingen ett individperspektiv eller ett 
organisationsperspektiv (kollektivt perspektiv). I vår studie vill vi däremot hitta något slags 
mellanläge (figur 2.0) där vi vill ha ett kollegialt perspektiv där vi vill studera hur de 
anställda uppfattar samspelet mellan kollegor och hur detta kan skapa lärande. Hara och 
Schwens (2006) studie om communities of practice på arbetsplatsen kan ses som ett exempel 
på en studie som på ett sätt och vis haft samma kollegiala perspektiv som vi vill utgå ifrån, 
eftersom den studien tar upp just hur samspelet mellan kollegor, och informella 
gemenskaper, kan skapa lärande på arbetsplatsen. 
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Figur 2.0 Visar det mellanläge mellan det individuella och det organisatoriska perspektivet 
som vi vill utgå från i denna studie.  
 
I det här arbetet har vi dock valt att använda begreppen informellt lärande och kollegialt 
lärande för samma fenomen, det vill säga att individer inom ett kollegium lär sig av 
varandra genom sociala interaktioner i en miljö som inte är formellt organiserad för lärande, 
utan i en mer informell miljö där lärandet tar plats i det vardagliga arbetet. 
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3. Teori och begrepp 
I detta avsnitt kommer vi presentera de teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av i vår 
studie. Dessa utgångspunkter används för att på ett sammanhängande sätt försöka förklara, 
beskriva och förstå fenomenet kollegialt lärande och hur interaktionen mellan kollegor kan 
skapa lärande (jfr. Ahrne & Svensson, 2013, s.183). Teorier är ofta väldigt abstrakta och 
lyckas sällan förklara allt, utan det är mer en förenkling av verkligheten (ibid.). Därför 
hoppas vi att vi med vår forskning lyckas konkretisera dessa teorier och skapa en djupare 
förståelse för det kollegiala och sociala lärandet och vad det kan innebära. 

3.1 Lärande 
Ordet “inlärning” blev allmänt i slutet på 1970-talet (Granberg, 2009, s. 82). Anledningen 
var att man ville göra skillnad på att eleven lär in och att läraren lär ut. Tiotalet år senare 
kom “inlärning” att främst stå för inhämtning av mekaniska fakta och sådant på förhand 
bestämda fakta. Ett behov av att lyfta fram kunskapsutvecklingen som en process skapades 
och det ledde till ordet “lärande”. Med “lärande” avses alltså den process där en människa 
tar till sig information och blandar det med iakttagelser och skapar ny, egen kunskap (ibid., 
s.82). I denna studie kommer begreppet “lärande” användas eftersom det är just det den 
handlar om, att lära av varandra och skapa sig en egen bild. 

3.2 Informellt lärande 
Det finns mycket forskning som visar på att lärandeprocessen inte tar slut när man lämnar 
det “formella lärandet”, det vill säga till exempel efter avslutad universitetsutbildning. 
Lärande på arbetsplatsen och utveckling av kompetenser är en viktig fortsättning på den 
individuella fortbildningen, men får en allt mer informell prägel när den tar plats ute på 
arbetsmarknaden. (Milligan, Littlejohn & Margaryan, 2014). 
 
Detta informella lärande bör alltså skiljas från både formellt och semi-formellt lärande. Det 
formella är kanske den mest traditionella synen på lärande, det vill säga det som sker i till 
exempel en utbildning, en kurs eller i ett inskolningsprogram på en arbetsplats, alltså en mer 
uppstyrd form som är avsedd för att skapa lärande hos en anställd (Nilsson, Wallo, 
Rönnqvist & Davidson, 2012, s.80). Det semi-formella lärandet är det lärande som sker till 
exempel via ett mentorskap, coachning eller genom en bruksanvisning. Dessa företeelser är 
tillsatta för att skapa lärande men ändå inte i den formella meningen att det finns en utsatt tid 
och plats för lärandet, men ändå inte helt informellt i och med att det är mer uppstyrt än till 
exempel ett samtal två kollegor emellan (ibid.). Det informella lärandet inom läraryrket kan 
därför till exempel vara spontant och någonting som sker av en tillfällighet, så som att mötas 
i fikarummet eller att byta information lite snabbt i korridoren (Van Eekelen, Boshuizen & 
Vermunt, 2005). 
 
 



9 
 

3.3 Wengers lärandeperspektiv 
Det finns många olika läroteorier där varje teori belyser och fokuserar på olika aspekter av 
lärande. Socialt lärande är en läroform som kanske inte ersätter andra läroteorier, utan 
istället öppnar upp för nya perspektiv än de mer klassiska läroteorierna. Det finns fyra 
premisser, som fungerar som utgångspunkter för lärande där den första är att vi är sociala 
varelser, vilket bör tas i akt när det kommer till lärande (Wenger, 1998, s.3). Den andra 
premissen är att kunskap är en fråga om kompetens i relation till en företagsamhet där 
kunskapen kan komma till uttryck. Den tredje premissen menar Wenger (ibid., s.4) är att ha 
en kunskap och även att använda sig av denna och engagera sig i de företagsamheter som 
togs upp i den andra premissen. Slutligen menar den fjärde premissen att det gäller att skapa 
mening av sin kunskap, vilket i sin tur är den processen som är lärande. Fortsättningsvis 
menar Wenger att lärande skapas genom att deltagarna är aktiva i de sociala gemenskaper 
som skapats och därmed skapar de relationer och identiteter i förhållande till en grupp och 
en gemenskap. 

3.3.1 Lärande ur ett socialt perspektiv 

Socialt lärande präglas av olika komponenter som bör integreras för att de sociala 
interaktioner som sker faktiskt kan skapa lärande. Dessa komponenter är meningsskapande, 
praktiskt utförande, gemenskap och identitet. Dessa 4 begrepp sammankopplas och relaterar 
till varandra på så sätt att de alla är viktiga komponenter till att lärande sker, men även på så 
vis att lärande är en viktig komponent när de andra begreppen ska förklaras och/eller 
implementeras. Skulle vi därför byta plats på ett av de fyra begreppen (practice, community, 
identity eller meaning) med learning som ligger i mitten (figur 3.0) så skulle den ändå vara 
komplett (Wenger, 1998, s.5). 

 
Figur 3.0. Modell som beskriver de fyra komponenter som krävs för att skapa lärande. 
(Efter Wenger, 1998, s.5) 
 
För att lärande ska kunna uppnås är det viktigt att de anställda är aktiva deltagare i bruket av 
sociala gemenskaper och i och med det så konstruerar de identiteter i relation till dessa 
gemenskaper (“communities”), vilket leder oss till begreppet communities of practice. 
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När interaktionen mellan kollegor och med omvärlden sker så formas samtidigt 
mellanmänskliga relationer i enlighet med omvärlden och den situation som vi befinner oss i 
och i och med dessa interaktioner så sker lärande. Allt eftersom så resulterar detta kollektiva 
lärande i praxisgemenskaper som skapas i och med “delad företagsamhet”. Detta betyder att 
genom social interaktion och delade intresseområden, omständigheter och arbetsuppgifter så 
skapas communities of practice på en arbetsplats (Wenger, 1998, s.45). 
 
Communities of practice kan beskrivas som informella grupper av människor som har någon 
sorts arbetsrelaterad aktivitet gemensamt. Informaliteten av dessa grupper framkommer från 
de sociala interaktionerna människorna emellan, vilket är en nödvändig faktor för att arbetet 
ska kunna utföras. Communities of practice karakteriseras av just dessa informella grupper 
som har liknande arbetsuppgifter och därmed även en gemensam kunskap och en känsla av 
en identitet i en gemenskap. I denna gemenskap hittar de delade värderingar och rum för att 
diskutera de arbetsrelaterade uppgifter de har. Dessa informella grupper och gemenskaper 
representerar inte organisationen på så vis att de som är med i grupperna nödvändigtvis inte 
behöver ha samma sorts arbete, förutom vissa gemensamma aktiviteter som gör att de har 
något gemensamt och därför, genom sina sociala interaktioner, skapar en sådan 
“praxisgemenskap”, som är den egentliga översättningen av communities of practice 
(Hislop, 2013, s.155-169). 
 
Communities of practice kan ur Wengers perspektiv ses som en plattform för ett delande av 
erfarenheter av lärande (Wenger, 1998, s.86). Dessa gemenskaper kan på en arbetsplats 
tillföra en tillgänglighet till övriga anställdas kompetens och färdighet, och i och med 
deltagandet i dessa grupper så kan till exempel nyanställda få ta del av de mer erfarnas 
erfarenheter och kompetens, samtidigt som de som varit länge på arbetsplats kan få nya 
synvinklar, idéer och perspektiv på saker och ting som de lär sig från de nytillkomna på 
arbetsplatsen (ibid., s.214). 
 
Detta sociala perspektiv på lärande kan sammanfattas av ett antal principer som bland annat 
innefattar att lärande är en del av vår mänskliga natur och kan beskrivas som ett 
fundamentalt socialt fenomen där lärandet sker i en kontext av våra egna erfarenheter i 
samspel med andra (Wenger, 1998, s.3). Lärande handlar först och främst om att kunna 
skapa ny mening för olika fenomen och därmed skapa nya framväxta strukturer, där 
communities of practice kan utgöra elementära sociala inlärningsstrukturer (ibid., s.226-
227).  
 
En annan princip är att erfarenhet och kompetens är två faktorer som tillsammans bidrar till 
att lärande kan skapas i sociala sammanhang. Lärande bidra till att våra identiteter 
förvandlas i och med det nya meningsskapandet, samtidigt som det även handlar om att 
skapa banor för deltagande i de sociala sammanhang som lärandet sker i och även att hantera 
de gränser som uppstår mellan olika sammanhang och gemenskaper (ibid., s.227). Vi kan se 
att lärande i grund och botten handlar om engagemang från de inblandade och detta är väl 
anpassat efter ramarna för samordning om konflikthantering inom en gemenskap, och det är 
detta som bestämmer den sociala effekten av våra handlingar (ibid., s.228). 
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3.4 Situerat lärande 
Det situerade lärandets aktivitet har förvandlats till berättigat perifert deltagande i 
praxisgemenskaper, det vill säga communities of practice. Communities of practice har 
historia och utvecklingscykler som reproduceras vilket gör att omvandlingen från att gå till 
en nykomling till mer erfaren går förbi obemärkt vid den praktiska integrationen, och på så 
vis skapas ett situerat lärande med hjälp av communities of practice (Lave & Wenger, 1991, 
s.122). Idén inom situerat lärande är att varje individs beteende är anpassad efter den miljö 
hen befinner sig i. Lärandet utvecklas genom aktivt deltagande och fokuserar främst på hur 
människor skapar och tolkar representationer och beskrivningar av det de påträffar (ibid.). 
 
Lave & Wengers teori om situerat lärande baseras mycket på begreppen legitimt och perifert 
deltagande vilket innebär att genom att deltaga och ta del av de normer och rutiner som 
tillhör en grupp eller en gemenskap, så blir man en del av gruppen och kan på så vis ta del 
av övriga kunskaper och kompetenser inom gemenskapen (Lave & Wenger, 2003). Det är 
svårt att sätta gränser för var detta deltagande börjar eller slutar men teorins 
kunskapsskapande sitter i de mångfaldiga relationerna mellan individer i företaget och hur 
dessa kommer till insikter i förhållande till omvärlden (ibid., s.101). 
 
Vilken arbetsplats man hamnar på efter sin utbildning spelar ingen roll, alla är olika och 
fungerar på olika sätt. Från perspektivet “situerat lärande” ser man att allt lärande sker i ett 
sammanhang, en situation (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011, s.54). Lärandet 
inom situerad läroteori är alltid i rörelse, vilket betyder att det alltid förändras (ibid., 2011, 
s.55). Normer, beteende och kognitiva strukturer som finns på arbetsplatsen är alla saker 
som den nya anställda får lära sig under sin första tid på arbetsplatsen. Dessa förändras 
konstant och den anställde som deltar i förändringsprocesserna lär sig under tiden denne 
deltar i föränderliga aktiviteter (ibid., s.54). 

3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Under analysarbetet av det material vi har samlat in är det alltså dessa teoretiska 
utgångspunkter vi har utgått ifrån. Vår huvudsakliga utgångspunkt för empirin kommer vara 
Wengers teori om socialt lärande och communities of practice. De huvudsakliga dragen i 
denna teori är att vi alla är sociala varelser och att detta är en viktig del när det kommer till 
lärande. Att vara aktiva inom en gemenskap och dela med sig av sin kunskap på ett praktiskt 
sätt till andra är en del av det som kallas lärande inom ett community of practice. Syftet med 
detta lärande är att skapa mening och därmed även en identitet i den gemenskap som formats 
på arbetsplatsen. Vi har även gått in på informellt och situerat lärande och hur detta skiljer 
sig från det formella lärandet, som till exempel kan vara traditionella utbildningar eller 
kurser. Dessa teorier har vi använt som våra “glasögon” när vi tolkat texten, vilket betyder 
att vi låtit detta hjälpa oss med att dra slutsatser av det våra informanter har berättar 
samtidigt som vi försökt sätta vår egen prägel och dra egna slutsatser av det material vi 
samlat in. 
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4. Metod 

4.1 Metodval 
Med utgångspunkt i vårt syfte att vi vill undersöka de anställdas uppfattningar och 
erfarenheter anser vi att denna studie genomförs på bästa sätt genom att samla in kvalitativa 
data. Detta eftersom vi strävade efter att kunna beskriva hur ett fenomen (informellt lärande) 
kan förekomma på en arbetsplats och vi ville även höra de anställdas åsikter och idéer om 
hur detta kan hjälpa dem i sitt arbete. Mer kvantitativa data hade kanske varit mer passande 
om vi ville undersöka hur vanligt förekommande vissa åsikter är och/eller om vi ville ha ett 
större urval i studien (Ahrne & Svensson, 2013, s.11-16). Eftersom vårt syfte är att förstå 
lärarnas berättelser om deras lärande så valde vi att göra intervjuer där vi får gå in på djupet. 
Vi hade kunnat göra observationer också för att få ökade möjligheter att se det som de pratar 
om i praktiken.  
 
En del av citaten i resultatdelen kommer vara på engelska och en del kommer vara på 
svenska eftersom en del av våra informanter kommer från andra länder och inte talar 
svenska. Vi har valt att inte översätta alla citat till svenska eftersom vi tror att våra läsare är 
så pass kunniga inom det engelska språket att det inte ska vara något problem. 
 
För att få inspiration, ta del av olika teorier och se tidigare forskning så har vi bland annat 
sökt efter artiklar hos olika sökmotorer (EBSCO, Education Research Complete). Vi har 
använt sökord som: informal learning, workplace learning, communities of practice, 
situated learning, teachers, social learning 

4.2 Tillvägagångssätt 
Vår studie är genomförd på en och samma arbetsplats, vilket är en relativt nystartad friskola. 
Valet av skola föll dels på grund av lättillgänglighet samt att vi ansåg att det var en lämplig 
och intressant arbetsplats att utföra vår studie på. Att vara lärare kan på ett sätt vara ett 
individuellt arbete men av vad vi har förstått så präglas det även mycket av ett samspel med 
kollegor eftersom de ofta har samma elever i olika ämnen och gemensamma mål med 
undervisningen. Arbetsplatsen är uppdelad i ett antal avdelningar där de som undervisar 
inom samma eller liknande ämnen tillhör en specifik avdelning och arbetsgrupp. Dessa olika 
avdelningar har en avdelningschef (som även undervisar) och alla som undervisar inom 
dessa ämnen delar kontor, både med varandra och med sin avdelningschef. 
 
Valet av intervjupersoner har skett via ett bekvämlighetsurval. Det började med en kontakt 
på företaget som hjälpte oss att komma i kontakt med andra anställda på samma företag. Vår 
kontakt är någon vi känner personligen och som har varit till väldigt stor hjälp. Att det blev 
en skola var ingenting vi planerade från början. Vårt huvudsakliga fokus var en arbetsplats 
där anställda hade olika arbetsuppgifter men som ändå kunde verka i grupp. Vi kontaktade 
då personen som hjälpte oss med att komma i kontakt med chefen på arbetsplatsen, skolans 
rektor. För att få rektorns medgivande till studien så började vi med att skicka ett missivbrev 
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till henne där vi beskrev syftet med vår studie samt att allt material från intervjuerna 
behandlas konfidentiellt och att det inte kommer gå att spåra vilken arbetsplats studien är 
gjord på. Efter att vi kontaktat chefen och fått hennes medgivande så hjälpte vår 
kontaktperson oss med att kontakta övriga anställda som kunde tänka sig att ställa upp på 
intervju samt att hitta tider då det passade informanterna att intervjuas. Det var alltså inte vi 
som valde de resterande intervjupersonerna, utan vi litade på att vår kontakt skulle hitta 
personer som passade. Han blev alltså vår gatekeeper (Ahrne & Svensson, 2013, s. 95). Vi 
har på ett sätt alltså överlämnat urvalsförfarandet till någon annan med önskemål om en 
varierad urvalsgrupp. Vi är medvetna om att detta kan medföra en risk för ett snedvridet 
urval och rubba reliabiliteten eftersom studien på så sätt kan bli vinklad beroende på vilka 
personer som deltar och utefter vilka kriterier vår kontaktperson har valt dessa. Vi beredda 
att ta denna risk och under vårt tidspressade schema så är det mycket värt att få snabb och 
enkel tillgång till informanter. I slutändan blev vi väldigt nöjda med den urvalsgrupp vi fick 
tillgång till, eftersom den bestod av lika stor andel män och kvinnor och där alla hade 
varierande bakgrund och erfarenheter. 
 
Genom samarbete med vår kontaktperson på arbetsplatsen så bokade vi in intervjutider som 
passade våra informanters scheman. Under två dagar genomförde vi intervjuerna en och en 
på deras arbetsplats och dessa tog mellan 25 och 40 minuter. För att samla in det empiriska 
materialet vi behövde valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer, vilket betyder 
att vi växlade mellan öppna och slutna frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s.17). I början av 
varje intervju ställde vi lite enklare frågor om informantens bakgrund, till exempel om 
utbildning och eventuella tidigare anställningar, för att få en relation till personen vi 
intervjuar. Efter avslutad intervju frågade vi alltid om respondenten hade något de ville 
tillägga. Alla intervjuer spelades in, och vi frågade alltid om detta var ok för informanten. 
Till vår hjälp under intervjuerna hade vi konstruerat en frågeguide som var uppbyggd av 4 
utvalda områden som fungerade som “stolpar” att arbeta kring under intervjuerna. Dessa 
områden var: 
 
1. Bakgrund 
2. Första tiden på arbetet 
3. Sociala nätverk 
4. Informellt lärande 
 
Varje område hade ett antal breda frågor som lämnade utrymme för intervjupersonen att 
berätta mycket. Intervjuguiden var med andra ord ingenting vi följde till 100% utan den har 
mer fungerat som en stöttepelare i våra intervjuer för att vi skulle kunna försäkra oss om att 
vi höll oss till det ville undersöka, vilket kan bidra till ökad validitet. För att få tillgång till 
denna mall till intervjuguide, se bilaga 1. Under intervjuerna har vi tagit till oss det 
intervjupersonen sagt och format följdfrågor efter dennes svar, vilket Kvale & Brinkman 
(2014, s.236) ser som det första steget i analysen, eftersom vi redan här analyserar 
informantens svar och avgör vilka följdfrågor som passar sig med utgångspunkt i det svar vi 
fått. Eftersom vi hade en så pass flexibel intervjuguide så minskade vi risken för att låsa fast 
oss i frågor som kanske redan blivit mättade av tidigare informanter. 
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Någonting vi tänkte på vid intervjuerna var forskareffekten. Att de intervjuade kanske inte 
var helt ärliga då de hade en intervjuare framför sig utan istället säger vad man tror förväntas 
av en eller något för att imponera på forskaren (Ahrne & Svensson, 2013, s.57). Precis som 
en person under öppen observation lätt kan ändra beteende för att verka bättre/sämre inför 
ögonen på observatören. De kanske svara så som de tror är bra att svar eller så kanske de är 
rädda för att chefen ska få reda på vad de egentligen tycker. Vi försäkrade därför 
respondenterna innan varje intervju att deras identiteter inte skulle framkomma i det slutliga 
arbetet. Med detta i åtanke ansåg vi att intervjun trots allt var den bästa 
datainsamlingsmetoden för oss eftersom den på ett snabbt och effektivt sätt ger oss tillgång 
till det material vi ville ha. 
 
Vi valde att ha en svensk version av intervjuguiden och en engelsk version då en del av våra 
intervjupersoner inte pratade svenska men däremot är flytande när det kommer till engelska. 
Den engelska versionen användes dock endast till de icke svensktalande. Detta innebar då att 
vi fick hålla en del av intervjuerna på engelska och så också transkriberingen. 
Ett sätt att försäkra sig om att det vi hört är sant och stärka reliabiliteten är ifall vi får 
liknande svar från flera intervjupersoner. Vi började med att planera in åtta stycken 
intervjuer för att sedan kanske organisera ytterligare några stycken om vi kände att 
materialet vi fick var för tunt. När vi genomförde intervjuerna påbörjades analysarbetet 
nästan direkt och efter de åtta intervjuerna upplevde vi en viss mättnad och började se ett 
mönster i svaren vi fick, vilket gjorde att vi inte fortsatte med ännu fler (Ahrne & Svensson, 
2013, s. 44). 
 
Under vårt arbete med studien så har vi hela tiden samarbetat och hjälpt varandra i varje steg 
av arbetet. Hälften av intervjuerna genomfördes av oss båda tillsammans medan de andra 
fyra genomfördes endast av en av oss. Eftersom intervjuerna spelades in så gick vi igenom 
dem tillsammans och databearbetningen och analysarbetet gjordes alltid gemensamt. De få 
tillfällen vi inte arbetat tillsammans så arbetade vi utefter en plan vi byggt upp, för att 
behålla samarbetet och följa den röda tråden arbetet igenom. 

4.3 Databearbetning 
Efter att vi genomfört alla intervjuer följde en databearbetning där vi gick igenom olika steg 
för att få struktur på det material vi samlat in. Rosengren & Arvidson (2010, s. 218) 
beskriver att vid en kvalitativ studie så börjar tolkningen av materialet redan vid 
intervjutillfället, eftersom insamlandet av data aldrig kan skiljas helt från spontan tolkning 
av oss som forskare. Efter insamlingen av materialet så lyssnade vi av de inspelningar vi 
sparat sedan intervjutillfällena, och transkriberade intervjuerna som helhet, vilket innebär att 
vi skrev ned det som sagts i intervjuerna på papper. Detta har vi gjort för att enklare kunna 
se mönster och för att kunna tyda betydelserna av det våra informanter har berättat (ibid., s. 
218). I linje med Rosengren & Arvidsons (2010, s.219) riktlinjer så har vi flera gånger gått 
igenom inspelningarna för att försäkra oss om att inget material har gått till spillo och att vi 
inte har missförstått någon del av någon intervju. 
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Under bearbetningen av intervjumaterialet så har vi hittat vissa nyckelord och letat efter 
teman som återkommer i de olika intervjuerna. För att underlätta detta arbete så skapade vi 
olika kategorier och plockade ut det från varje intervju som hörde hemma i en viss intervju. I 
linje med Kvale & Brinkmans (2014, s.236) rekommendationer strukturerade vi alltså upp 
det material vi samlat in för att kunna genomföra analysarbetet. De kategorier vi arbetade 
fram var flexibla och ändrades under tiden vi gick igenom materialet. På så vis fick vi lättare 
en översikt över vilka delar vi vill presentera som resultat. De delar vi slutligen hittade var: 
 

1.  Första tiden 
2.  Förutsättningar och hinder för kollegialt lärande 
3.  Gemenskaper  
 

Utifrån dessa teman har vi i analys/resultat-kapitlet vidare format underrubriker där vi under 
varje rubrik presenterar varje tema var för sig och analyserar detta innan vi går vidare till 
nästa kategori. När alla frågor är besvarade så avslutar vi med en sammanfattande analys där 
vi går igenom undersökningen i helhet, och som avslutning så diskuterar de resultat vi fått 
fram.   

4.4 Etikfrågor 
För att vår studie skulle följa de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet stadgat 
(Vetenskapsrådet, s.6) har vi har följt de fyra huvudkrav som de menar försäkrar att studien 
är genomförd på ett etiskt korrekt tillvägagångssätt. 
 
Dessa fyra huvudkrav är: 

1.  Informationskravet 
2.  Samtyckeskravet 
3.  Konfidentialitetsrådet 
4.  Nyttjandekravet 
 

För att kunna säkerställa att vi får så ärliga svar som möjligt och för att studien ska förbli 
anonym så har vi både i missivbrevet som vi skickade till arbetsplatsens chef samt inför 
varje intervju meddelat om konfidentialiteten i studien och att inget av det som sägs kommer 
kunna spåras till varken vem som sagt det eller på vilken arbetsplats de jobbar på. Vi har 
även, i linje med informationskravet, informerat samtliga deltagare om att deras deltagande i 
studien är frivilligt och att de, om de önskar, får avbryta intervjun när de önskar 
(Vetenskapsrådet, s.7). Alla deltagare, inklusive deras chef, har fått ta del av syftet med vår 
studie samt blivit informerade om konfidentialiteten i studien. Konfidentialitetskravet 
innebär att alla uppgifter om dem som individer ska skyddas i allra högsta grad så att 
obehöriga ej kan ta del av dessa (ibid., s.12). Under arbetets gång har vi försökt avidentifiera 
arbetsplatsen samt alla informanter i stå stor utsträckning som möjligt. Vi har både i 
missivbrev och i samband med varje intervju meddelat att alla deltagare har rätt att ta del av 
arbetet när det är färdigställt, samt vilken databas det kommer att publiceras i. 
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5. Resultat och Analys 

5.1 Intervjupersoner 
Av de 8 personerna vi intervjuade så är det lika många kvinnor som män där 4 stycken är 
från Sverige och 4 stycken är internationella lärare. När det kommer till tidigare erfarenhet 
av läraryrket så hade 5 av 8 arbetat som lärare tidigare medan övriga haft mindre än ett års 
erfarenhet av läraryrket. Många av de anställda på denna arbetsplats är unga och även de 
som inte kom direkt från universitet har ofta väldigt lite erfarenhet av att jobba som lärare. 
Av våra intervjupersoner hade den som hade mest erfarenhet arbetet som lärare i 14 år. Alla 
de intervjuade arbetar som lärare på heltid medan hälften har en mellanchefsroll 
(avdelningschef). De intervjuade representerar många av de olika ämnesområdena, och 
därmed även de olika arbetsgrupperna, så därför har vi fått en bred bild över hur lärandet 
kan se ut på skolan och inom de olika arbetsgrupperna. 
 
Vi har valt att benämna de olika intervjupersonerna som IP-X (1-8) för att kunna bevara 
informantens anonymitet. Vi har valt att göra detta eftersom vi vill undvika att eventuellt 
påhittade namn skapar oönskade associationer hos läsaren, men ändå kunna identifiera vem 
som har sagt vad för att kunna behålla en röd tråd i informantens berättelser och på så vis 
undvika förvirring hos läsaren. 

5.2 Första tiden 
I denna första del av vår analys vill vi belysa vad det innebär att vara ny på en arbetsplats 
och hur det kollegiala lärandet kan hjälpa i den situationen. Vi kommer presentera de olika 
aspekterna av att vara ny och de olika praxisgemenskaper, det vill säga communities of 
practice, som kan uppkomma i processen då en anställd acklimatiseras in på en arbetsplats. 
Lärarkollegiet i sig är inte det enda community of practice som finns. Det finns många olika 
lager av community of practice som blir tydligare beroende på vem man tittar på. Här tar vi 
upp tre olika exempel på praxisgemenskaper som visar sig på skolan. Först är det den grupp 
som tillsammans började som nya när skolan började. Efter det tar vi upp de internationella 
lärare som nyligen flyttat till Sverige och bland annat var tvungna att anpassa sig till det 
svenska skolsystemet. Tredje och sista gemenskapen vi tar upp är de som kom som nya mitt 
under terminen och missade all den gemenskapen som tidigare bildats hos de lärare som 
började samtidigt.  

5.2.1. Som en av alla nya 

Vår första intervjuperson (IP-1), som arbetat på skolan från starten, beskriver att han inte 
uppfattade att de deltog i någon särskild formell utbildning i den benämningen att de gick 
någon kurs eller liknande, utan mer att de blev upplärda om till exempel hur de datasystem 
de ska använda sig av fungerar. Han beskrev att de fick två veckors “förberedelsetid” där de 
gick igenom dessa formaliteter men även ägnade en dag åt till exempel “klassrumsrollspel” 
där de gick igenom lite olika idéer för metodik i klassrummet med eleverna. Han berättade 
sen att till allra största del så var inlärningen på den nya arbetsplatsen informell då det ofta 
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skedde tillfälligt och slumpartat kollegor emellan. Det är sällan det är planerat i förväg. Han 
beskriver att det handlade väldigt mycket om att diskutera olika saker med sina kollegor, för 
att bolla idéer på hur de bör hantera en situation, för att därefter gemensamt kunna dra en 
slutsats över vad som kan vara ett bra beslut. 
 
En del av våra intervjuade var nya för året och en del hade varit där sedan skolan startade för 
något år sedan. Även här syns skillnader i hur de fått lära sig som ny. De som var på skolan 
när den startades hjälptes alla åt eftersom de alla visste ungefär lika lite. IP-6 förklarar det så 
här: 
 

“I och med att vi alla var nya så kände vi oss alla i samma båt. Man kände inte att 
“stör jag dig nu för att jag måste fråga”. Utan det var mer en självklarhet. Jag 

hjälper dig liksom.” 
 

IP-5, som var med från början, menar att den största bidragande orsaken till deras lärande 
under den första tiden på arbeten var samspelet med kollegorna och att just eftersom de alla 
var nya så blev klimatet på arbetsplatsen väldigt öppet och de kunde enkelt hjälpa varandra 
genom att ställa frågor, diskutera olika valmöjligheter och testa dessa i praktiken för att 
sedan kunna komma fram till vad som kan vara en bra strategi. 
 
Vi kan här se att även om själva utbildningen som de fick var väldigt formell i och med att 
det var mycket sitta och lyssna för att ta in information så kan vi se att de anställda även 
under denna process började diskutera de olika yrkesrelaterade frågorna som dök upp med 
varandra och att de på så vis fick en sorts klarhet i det de har fått höra under introduktionen. 
I och med att detta sociala samspel startades kan vi se hur ett community of practice började 
formas redan under den första tiden på arbetet. På så vis kan de anställda känna en 
tillhörighet och gemenskap med de andra anställda och tillsammans så skapar de de normer, 
vanor och regler som kommer prägla denna gemenskap även i framtiden.  
 
De flesta av våra informanter menade att de lär sig bäst när de integrerar med andra. 
Introduktionskursen de fick som nyanställda verkade inte vara någonting som senare hjälpte 
dem när de skulle undervisa sina elever. Det hade kanske varit bättre att få in mer samspel 
med kollegor i introduktionen för att på så sätt redan från starten kunna knyta kontakter och 
bygga på samarbete inför läsåret, men samtidigt så började detta samspel ske informellt som 
en bieffekt av den utbildning de fick. En av respondenterna berättar att hon inte lyckades 
lära sig allt om datasystemen under introduktionen men att hon ganska enkelt lyckades få 
koll på det när hon satt och “klickade runt i programmet” och samtidigt frågade kollegor. Vi 
fick uppfattningen av att de flesta tyckte att delar av introduktionen var onödig och slöseri 
med tid, men samtidigt menar vi att trots innehållet som togs upp under utbildningen så var 
det en tid för de anställda att lära känna varandra, sin egen roll på arbetsplatsen och hur de 
kan arbeta tillsammans i framtiden. 
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5.2.2 Kulturella praxisgemenskaper  

Eftersom det både är svenska och internationella lärare på skolan så ser deras lärande lite 
annorlunda ut. Lärare som inte kommer från Sverige har ofta ingen uppfattning om hur det 
svenska skol- eller betygsystemet fungerar. IP-1, som inte är från Sverige, förklarar att den 
två veckor långa introduktionsutbildningen de fick inte var tillräcklig när det kom till att lära 
sig om hur saker fungerar i Sverige. För att få svar på sina frågor berättar IP-1 att han och 
hans internationella kollegor ofta vände sig till sina svenska kollegor för att få svar på frågor 
angående till exempel det svenska skolsystemet eller betygssättning.  
                   
IP-8, som är från Sverige, vittnar också om svårigheter hos de internationella lärarna. Han är 
en av lärarna som varit med sen skolan startade och berättar hur det var under den första 
tiden. Han menar att det inte alls var lika mycket stress för de svenska lärarna som det var 
för de internationella eftersom de fick denna extra “inlärningsbörda” att lära sig ett nytt 
skolsystem som de inte kände till sedan innan. Intervjupersonen förklarar sedan att de 
(lärarna) tillsammans försökte hjälpa sina internationella kollegor redan under 
introduktionsdagarna: 
 

“Alla svenska lärarna tog ett ansvar att försöka förklara och sammanfatta dagarna 
som varit. Så det samarbetet fungerade bra” 

 
Redan här kan vi se att alla anställda på skolan har olika erfarenheter när de kommer som 
nya till den nya arbetsplatsen. Wenger (1998, s.152) talar om att skapa sig en identitet är 
viktigt för att kunna tillhöra en gemenskap på arbetsplatsen och i och med dessa olika 
förutsättningar för de anställda så kan det behövas olika läroprocesser för att individen ska 
kunna hitta sin identitet och därmed känna att de är en del av gemenskapen och tillhöra ett 
community of practice. 
 
Utöver de yrkesrelaterade frågorna som ständigt dyker upp på arbetsplatsen så kan vi alltså 
se att de internationella lärarna även har behövt lära sig det svenska skolsystemet. IP-5 
beskrev detta som något som tog väldigt mycket tid i början. Även de mer erfarna lärarna 
ansåg att betygskriterierna och kunskapskraven de skulle följa var väldigt vaga och svåra att 
förstå, och därför rådde stor oklarhet om vad det egentligen var de skulle lära ut. Detta 
kunde i sin tur leda till att de internationella lärarna kanske känner sig mindre trygga i sin 
arbetsroll eftersom de tvingas leva med osäkerheten om att inte veta om de lär ut rätt saker 
för att eleverna ska kunna nå de kunskaper som krävs. Oavsett hemland så beskriver de 
internationella lärarna att kriterierna var de kommer ifrån brukar vara betydligt tydligare 
med klarare riktlinjer över vad som ska läras ut, tydligare linjer mellan betygsgränser och på 
vilket sätt detta ska genomföras och testas. IP-3 berättar att många av de internationella 
lärarna ansåg detta vara ett problem eftersom det är mycket tidskrävande, speciellt i början 
av deras tid på denna arbetsplats. IP-8 är svensk och berättade att han och de andra svenska 
lärarna fick ett ganska naturligt och outtalat ansvar över att lära de nytillkomna 
internationella lärarna om det svenska skolsystemet och hur betygsättning fungerar. Detta 
ledde till en osäkerhet som tog fokus från alla de andra nya rutiner och vanor som skulle 
läras in, och gjorde alltså att lärobehovet var större hos vissa av de nyanställda och de alla 
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hade olika utgångspunkter när de började på arbetsplatsen, vilket kan ha försvårat processen 
att lära av varandra. Därför kan det krävas lite tid för att en tydlig struktur i gemenskapen 
ska kunna byggas upp så alla vet var de har varandra och vilken hjälp de kan “hämta ut” hos 
olika personer.  
 
Av detta kan vi förstå att tydliga riktlinjer är viktigt på arbetet för att de ska känna sig trygga 
i sin arbetsroll, och som vi har sett innan så är denna trygghet en viktig faktor för att de ska 
känna sig bekväma i att lära andra. Så de kulturella skillnaderna har skapat ett ännu större 
lärobehov hos vissa av de anställda, vilket har lett till en ökad press på de andra (det vill 
säga de svenska lärarna) att ta tid att lära upp de andra kring bland annat det svenska 
skolsystemet. Det detta problem grundar sig i är att det är viktigt att förstå att alla inom en 
gemenskap inte har samma förutsättningar och att utgångspunkten ser annorlunda ut för 
varje individ inom kollegiet. 
 
Milligan et.al. (2014) skriver om de fyra C:na: consuming, creating, connecting, 
contributing. Consuming (konsumera) ser vi när lärarna tar åt sig kunskap skapad av andra. 
Man kanske läser vad andra lärare skrivit om en elev eller ber en kollega om att få låna en 
lektionsplanering. Många nämner att de som nya ofta frågade sina kollegor om tips på hur de 
skulle lägga upp sina lektioner eller hur de har valt att bedöma eleverna. Speciellt de 
internationella lärarna hade mycket hjälp av att se hur de svenska lärarna gjorde för att 
betygsätta barnen. IP-3 som har jobbat i flera andra länder innan hon kom till Sverige 
berättar att systemet är så vagt här och att hon i början hade problem med att veta var 
gränserna gick. Här säger hon att hon fick mycket hjälp av att titta på hur andra lärare inom 
samma ämne gjorde sina betygsättningar och var de satte sina betygsgränser.  

5.2.3 Som ny bland alla nya 

En intervjupersons introduktion på arbetsplatsen skiljde sig däremot från övriga. Denna 
person blev anställd mitt under läsåret och började sitt arbete på vårterminen, då övriga 
lärare redan var “inskolade”. Istället för att få samma formella introduktion som övriga 
lärare fick innan läsårets start så blev denna lärare “inkastad” i arbetet med löftet att få ha 
rektorn som en mentor under första tiden för att ha någon att ta hjälp av och komma in i 
arbetet på ett bra sätt. Mentorbiten var en viktig del eftersom han var nyexaminerad och inte 
hade någon som helst erfarenhet av läraryrket. Han berättade att utfallet blev så att varken 
han eller hans mentor hade särskilt mycket tid att fokusera på hans introduktion. Om inte det 
var nog så blev han placerad i ett kontor, ensam, på andra sidan skolan från där de andra 
hade sina kontor. Han menar att detta var väldigt tufft eftersom han inte fick den här 
integrationen med andra som är så viktig. Han beskriver detta: 
 
”Första månaden när jag hade tagit över efter en kollega som hade slutat så satt jag ensam i 

ett rum på andra sidan byggnaden från var de andra hade sina kontor. Och det var ju 
jättejobbigt för mig som nyexad på en helt ny arbetsplats och hela nya klasser.” 

 
Här kan vi se ett exempel hur viktig denna vardagliga och relativt enkla kommunikation med 
kollegorna kan vara i arbetet. IP-4 berättar att så fort han fick flytta och dela kontor med 
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hans närmsta kollegor och kunde kommunicera med dessa genom att bara kunna vrida på 
huvudet och fråga en enkel fråga, och i sin tur få ett snabbt svar utan att behöva avbryta 
kollegans arbete så blev hans arbete genast mycket lättare. Att då kunna bolla idéer med sina 
kollegor och få hjälp med de flesta frågor var avgörande i hur denna intervjuperson 
uppfattade sitt lärande under sin första tid på arbetsplatsen. Han säger att den uteblivna 
mentorn inte spelade någon roll längre då han fick två indirekta mentorer i form av sina 
avdelningskollegor. De hjälpte honom med allt från system, hans ämnen och skolrutiner. 
“Det löste sig bra” avslutar han med. Av denna erfarenhet kan vi se att även om den här 
personen inte var med från början och formade de rutiner som etablerats inom det 
community of practice som etablerats på arbetsplatsen så integreras även de nyare anställda i 
denna gemenskap genom sociala interaktioner och att ta hjälp av sina kollegor.  

5.2.4. Sammanfattning 

I detta avsnitt kan vi se att en person inte bara behöver vara delaktig i ett community of 
practice, utan de kan vara del av flera gemenskaper samtidigt och beroende av vad en 
situation efterfrågar så kan de vända sig till olika personer och gemenskaper för hjälp. Som 
Wenger (1998) tar upp så krävs det att en grupp har gemensamma mål, en delad 
företagsamhet och ett gemensamt engagemang för att det ska kunna räknas som ett 
community of practice. I och med vad respondenterna har beskrivit angående dessa 
gemenskaper så kan vi se att olika kulturella bakgrunder och anställningstiden har skapat 
olika communities of practice där de anställda vänder sig till varandra. För att lära sig de 
vanor och rutiner som finns inrotade på arbetsplatsen och inom de olika gemenskaperna så 
krävs det att de anställda tar hjälp av varandra och det är just detta kollegiala lärande som vi 
kommer ta upp i nästa kapitel.  

5.3 Förutsättningar och hinder för kollegialt lärande 
Förutsättningarna för ett kollegialt lärande hos de anställda på skolan är många då de ofta 
integrerar med varandra. Vi kommer nu förklara mer djupgående hur skillnaden mellan det 
formella och det informella lärandet kan se ut och hur de anställda upplever sina 
förutsättningar för lärande. Vi kommer även belysa vikten av att dela med sig av sin kunskap 
för att alla medlemmar i den gemenskap som detta lärarkollegium utgör ska kunna delta i det 
kollegiala lärandet. Denna form av lärande stöter ibland på vissa hinder och vi kommer börja 
med att beskriva dessa, som framför allt handlar om tidsbrist och bristen av självreflektion.  

5.3.1 Hinder  

Tidsbrist 
Arbetet i sig är väldigt tidskrävande, berättar IP-7, eftersom de behöver dels fokusera på att 
planera och genomföra undervisningen men även vara mentorer åt klasser och behöver lägga 
ner tid på till exempel elevernas beteende, resultat, kontakt med föräldrar och övriga möten. 
Därför menar hon att det blir svårt att hitta tid för att fokusera på sin egna 
kompetensutveckling eller för att sitta ned med sina kollegor för att bolla idéer, även om hon 
väldigt gärna skulle vilja se mer av detta. Hon berättar att där hon kommer från så finns det 
avsatt tid på schemat för nya lärare att ha mentorstid, där man får samtala med mer erfarna 
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lärare om deras idéer och tips, eller att få sitta med på en annan lärares lektion för att kunna 
observera och analysera vilka beteenden som fungerar eller inte fungerar i klassrummet. 
Även IP-3 vill ha mer tid till att kunna bolla idéer och lära sig av och med varandra. IP-2 och 
IP-3 berättar att de gärna vill åka iväg på kurser eller seminarium för att lära sig mer om sitt 
specifika ämne, medan nästan alla har sagt att de vill ha mer utrymme till att lära sig mer om 
till exempel undervisningsteknik i klassrummen och hur man ska hantera vissa situationer, 
vilket de menar att de kan lära sig av varandra, om de bara hade tid till detta.  
 
De studiedagar som organiseras av skolan ca två gånger per termin skulle kunna utnyttjas till 
att diskutera och kommunicera med varandra och sedan praktiskt kunna få pröva olika 
metoder för att se vad som skulle kunna fungera för dem, menar IP-7. IP-2 berättar att hon 
gärna hade sett mer individanpassade studiedagar. Som det är just nu så får alla lära sig 
samma saker, vilket inte behöver betyda att alla lär sig nödvändiga saker. Någonting som 
hjälper en lärare kanske är helt onödigt att lära sig för en annan. IP-7 menade att 
introduktionen de fick när de var nya på arbetet fungerade relativt bra, men att de behövde 
mer tid. Hon berättar att när de kom till denna skola, som då var helt nyöppnad, så fanns 
inget material över vad de skulle undervisa eller någon information om eleverna, vilket hon 
menar gjorde det svårt att börja planera och anpassa undervisningsmaterialet för det 
kommande året. Därför menar hon att de hade behövt i alla fall en extra vecka av 
förberedelser eftersom de var en helt ny skola, eller mer förberett material som skulle sparat 
dem mycket undersökning och planeringsarbete under den första tiden. IP-7 tyckte också att 
tiden med ämnesspecialisterna skulle ha utökats från den eftermiddagen de hade nu eftersom 
hon tyckte att det gav mycket, men att det gavs alldeles för lite tid. Detta stämde även IP-5 
in i då hon menar att just detta med ämnesspecialisternas hjälp hade gett mycket just i det 
skede de var i när de var nya på arbetsplatsen. Därför menar informanten att det faktum att 
hon kunde diskutera och “dela kaoset” med hennes kollegor gjorde att hon fick någon sorts 
struktur i det hon hade framför sig. 
 
Av detta kan vi se att även under de formella lärotillfällena önskas det mer “informellt”, 
berättar IP-5 - i den meningen att de vill ha mer tid med varandra. I vår analys av detta 
finner vi att behovet av att åka iväg på kurser eller andra fortbildningstillfällen, som ofta är 
det som ses som kompetensutveckling, inte behöver vara lika stort om det finns tid till att 
lära av varandra och få ta del av den kompetens som redan finns på arbetsplatsen. IP-3 
beskriver att visst kan kurser vara bra för det ämnesspecifika, speciellt om man som henne är 
ensam om att undervisa i sitt ämne, men ofta finns det så pass mycket kompetens och 
kunskap “i rummet” på arbetsplatsen. Att ta vara på denna innestående kunskap inom 
kollegiet och att nyttja den till fullo, tolkar vi måste vara lönsamt både för de anställda, och 
även för arbetsgivaren och organisationer eftersom de tar vara på de resurser de redan har 
istället för att slösa både tid och pengar på andra utbildningar. Eftersom all fortbildning är 
tidskrävande och det redan finns för lite tid för att reflektera över sitt eget lärande så tycker 
vi att det kan vara en idé att fokusera mera på det informella lärandet och att få in strikta 
rutiner och vanor för att genomföra detta, och även förespråka detta bland de anställda så 
alla känner sig positivt inställda till att hjälpa varandra, och därmed även företaget. 
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En av respondenterna tar upp ett annat exempel då hon och hennes ämneskollega (lärare 
inom samma ämne) inte har någon tid att bolla idéer eftersom hon har lektion när han har 
planering och tvärtom. Hon förklarar då att de får utnyttja de fem minuter de har när de byter 
“skift”, alltså när hon ska ha lektion och han ska ha planering och de möts i korridoren. Då 
får de snabbt och tidseffektivt gå igenom om de har några frågor eller kanske planera för 
någon typ av gemensam kursplan. Även detta, väldigt spontana, är en del av det kollegiala 
lärandet och det är något som verkar vara väldigt viktigt för de anställda på denna 
arbetsplats, det här ”vardagssnacket” där de snabbt hinner gå över vissa frågor och ventilera 
sina tankar över någonting, vilket kanske inte leder till några storslagna beslut, men kan 
ändå föra med sig en ökad klarhet över en situation och kan därmed bidra till att en anställd 
hanterar en situation på ett bättre sätt. 
 

“I feel like learning from each other is the best thing.. If there’s time to do it” 
 
Så beskriver IP-7 hur hon under sin karriär upplevt att hon lärt sig bäst på arbetsplatsen. Hon 
beskriver tidigare arbetsplatser där hon som ny lärare fått en äldre lärare som mentor under 
den första tiden samt att hon, och andra nya lärare, har fått sitta med på andra lärares 
lektioner för att på så vis kunna få inspiration och idéer till sin egen undervisning. 
Informanten menar att i stort sett allt det hon lärt sig om undervisningsstilar och hur hon kan 
lägga upp lektioner har hon lärt sig från sina kollegor. Men för att kunna göra detta menar 
IP-7 att det måste finnas tid avsatt för att kunna fokusera på detta, eftersom det inte bara 
händer av sig själv. IP-5 och IP-2 är inne på samma spår och menar att det inte riktigt finns 
tid för dem att reflektera över sitt eget lärande utan att det är lätt att falla in i en bana och 
“köra på” utan att reflektera över vad det är man gör och egentligen varför de gör detta. 
Detta hinder kommer vi nu beskriva mer noggrant under rubriken självreflektion.  
 
Självreflektion  
Det här med att ha tidsbrist och därmed inte tillräckligt med tid över till att reflektera över 
sitt eget lärande tror vi kan vara ett problem även på andra arbetsplatser och inte bara för 
lärarna. IP-7, bland andra, känner att de har så mycket att göra att de inte prioriterar att lägga 
tid på att utveckla sig själv och sina kompetenser. Här menar vi att det informella lärandet 
kan komma in eftersom vi upplever att det inte är lika tidskrävande som att till exempel åka 
iväg på kurs. Som vi dock har fått höra från våra informanter så kan det ändå finnas för lite 
tid för att diskutera och bolla idéer med sina kollegor. Vissa intervjupersoner, framför allt 
IP-7, tog upp detta som det absolut huvudsakliga problemet över varför hon känner att 
hennes lärande på arbetsplatsen hämmas. Vad kan man då göra för att lösa detta? Vi menar 
att det skulle underlätta om ett initiativ för en större satsning på samarbete och kollegialt 
lärande kom från ledningen. Det vill säga att de förespråkar detta kollegiala samarbete och 
att interaktionen dem emellan ökar när det kommer till yrkesrelaterade frågor. Till exempel 
kan kanske de avdelningsmöten de redan har mer behandla frågor som dykt upp under 
veckan och hur de tillsammans kan komma fram till lösningar, än de formalitetsfrågor som 
IP-8 berättar att de oftast handlar om i nuläget. 
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Precis som Milligan m.fl. (2014) tar upp så krävs det självreflektion eftersom det är en 
förutsättning för att det självreglerande lärandet ska kunna genomföras. Att denna reflektion 
ofta inte förekommer inom det kollegiala lärande som bland annat IP-5 och IP-2 har 
beskrivit ser vi som en nackdel för det lärande som sker informellt och socialt. Eftersom 
lärandet sker löpande hela tiden så blir det en naturlig del av arbetet och detta gör att 
reflektionen av sitt eget lärande kan utebli. Därför uteblir genomförandet av att gå igenom 
de tre faser som Milligan m.fl. (2014) tog upp i sin forskning. Forethought och performance-
faserna genomförs på ett informellt sätt genom att den anställda först stöter på ett problem 
och går sedan till exempel för att diskutera problemet med en kollega, eller att fråga någon 
om hjälp. Men eftersom detta sker löpande och så pass ofta tror vi att risken att reflektionen 
och utvärderingen av det lärande som den anställda har deltagit i kan utebli. I och med att 
reflektionen uteblir blir det svårt för den anställda att känna att hen utvecklas och precis som 
IP-2 beskriver det så är det lätt att hamna i en inkörd bana och bara “köra på” på samma sätt 
som man alltid har gjort. 

5.3.2 Förutsättningar 

Att lära andra 
Vi frågade intervjupersonerna hur det ställde sig inför att hjälpa till och lära nytillkomna 
kollegor. Det genomgående temat här blev tiden. IP-4 känner att det inte alltid går att sätta 
andras lärande först och beskriver att det ibland måste prioriteras bort eftersom man har fullt 
upp med sitt egna individuella arbete. IP-3 säger att hon gärna hjälper de nya eftersom 
någon hjälpte henne när hon var ny men även hon vittnar om att tiden inte alltid räcker till. 
Det känns bra på något sätt säger hon, att kunna ge tillbaka. Men samtidigt är det viktigt att 
inte ens eget arbete hamnar i skym undan. Det nämns också att lärarrollen gör att man vill 
hjälpa andra. IP-5 säger så här: 
 

“We all want to help. Teachers always want to help, that’s why we’re teachers” 
 

IP-2 säger samma sak. Hon tycker det är roligt att lära och eftersom hon är lärare så vill hon 
hjälpa människor. Men hon gör det klart för oss hur viktigt det är att lära på rätt sätt. Hon 
vill inte peka med hela handen och säga att “så här gör vi här och du ska göra likadant”. Det 
är bättre att ge tips och råd som att “förra året gjorde vi så här” och “du kan tänka på det 
här”. 
IP-1 säger att han självklart vill hjälpa de nya, om det handlar om relevanta frågor. Han 
tycker det är väldigt irriterande när han ibland får samma, enkla och irrelevanta, frågor hela 
tiden. Som till exempel hur man kommer in på en speciell hemsida. Då blir han mindre 
positiv till att hjälpa till. Han menar alltså att så länge det inte gäller frågor där personen i 
fråga bara hade kunnat tillämpa lite logiskt tänkande, sunt förnuft eller självförtroende för att 
lösa problemet så känner han sig väldigt positivt inställd till att hjälpa sina kollegor. Av 
detta kan vi se att det kollegiala lärandet präglas av ett ”ge och ta”-tänk där de inblandade i 
grund och botten känner sig positiva till att delta och hjälpa varandra med motivationen att 
det en gång kommer komma tillbaka till en. Däremot finns det vissa krav även på det 
kollegiala lärandet, både på den som lär ut och sen som ska lära sig. Kraven på den som lär 
ut kan vara att det inte finns tid och att denne person måste avsätta tid och prioritera en 
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annan individs lärande, vilket verkar komma naturligt i gemenskapen på denna arbetsplats 
eftersom de är lärare och säger att det är naturligt för dem att vilja hjälpa andra. Om vi ska se 
detta i ett större perspektiv och jämföra med andra branscher så kan vi tänka oss att det kan 
se annorlunda ut på arbetsplatser där prestige väger upp högre och konkurrensen bland de 
anställda är tydligare. Kraven på den som ska lära sig av sina kollegor kan vara att de har 
ägnat en tanke åt ett problem och försökt ta reda på en möjlig lösning innan de går vidare 
med att ta hjälp av sina kollegor eftersom det annars kan uppfattas som irriterande och 
tidskrävande för de kollegor som ”tvingas” svara på alla dessa frågor, som kanske hade 
kunnat gå att få reda på på ett annat snabbt vis.   
 
Det är väl känt att repetition är bra för lärande. Vi fick det också bekräftat av respondenter 
som sa att de lärde sig väldigt mycket av att lära och hjälpa andra. IP-4 känner att det blir 
som en bekräftelse på att det han har lärt sig faktiskt har fastnat när han får visa andra hur 
saker går till. 
 

”Jag får en bekräftelse på att det jag gör är rätt, och jag får en möjlighet att föra vidare 
denna kunskap till de andra, till de nya... liksom att lämna över stafettpinnen” 

 
IP-5 berättar även hon att det är utvecklande att få svara på frågor. Ibland kan det komma 
frågor som hon inte kan svara på och då lär sig både hon och den som frågar när de tar reda 
på svaret. Att hjälpa sina nya kollegor kunde påvisa en aning delade meningar. De allra 
flesta var positiva då de sa att de gärna hjälper andra eftersom någon hjälpte dem när de var 
nya. Så länge det inte tar upp allt för mycket tid från ens eget arbete så var det mycket 
positivt om att hjälpa andra. Att hjälpa andra och att då bidra till den gemensamma 
kunskapen inom det ”community” som byggts upp på arbetsplatsen så kan även ens egen 
identitet i gruppen stärkas och den anställde kan då känna sig tryggare i sin arbetsroll och 
därmed även göra ett bättre arbete.  
 
Att kunna diskutera och bolla idéer med sina kollegor är väldigt högt skattat på denna 
arbetsplats, menar IP-6. Att känna förtroende i sina kollegor och samtidigt känna att 
kollegorna har förtroende för din egen kunskap genom att de bollar idéer med dig, stärker 
identiteten i gemenskapen, vilket Wenger (1998, s.6) menar är en väldigt viktig bidragande 
faktor till att lärande ska ske. För att lärande ska kunna ske bör ju den som ska lära sig 
någonting vara mottaglig för den information den tillhandahåller och detta tror vi kan ske i 
större utsträckning om det lämnas mer utrymme för de anställda att diskutera, bolla idéer 
och kommunicera med varandra. Som vi varit inne på tidigare så är de anställa på denna 
arbetsplats allt som oftast väldigt positivt inställda till att lära varandra. IP-5 beskriver detta: 
 

“We’re teachers, we love to help! It doesn’t matter if the one we’re teaching is 12 or as 
old as me”   

 
Även IP-4 beskriver detta och menar att genom att lära andra, till exempel när det kommer 
nya lärare till arbetsplatsen, ger det själv en bekräftelse på att man själv lärt sig något sedan 
man startade som lärare och att det är kul att få föra denna kunskap vidare. IP-4 menar även 
att informationen angående policys, regler och riktlinjer står ledningen för, men att nästan all 
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den akademiska informationen kommer från kollegorna och interaktionen dem emellan. IP-1 
tar upp att det faktum att han i början av tiden på arbetet kunde ta upp frågor han var osäker 
på med sina kollegor hjälpte väldigt mycket i att komma in i arbetet. IP-5 tar också upp att 
det inte bara är att fråga om hjälp som skapar lärande, utan även att hjälpa andra med frågor 
de undrar över. IP-1 beskriver att de samarbetar mycket när det gäller planering och 
utförande av lektioner eftersom det är en person som konstruerar en kursplan för en årskurs, 
medan det sedan kan vara flera olika lärare som undervisar denna årskull. Därför, menar IP-
1, så är det skönt att ha kunnat diskutera och bolla sina idéer med de andra lärarna som ska 
ta del av planen så att alla tycker det låter bra, och på så vis så kan han själv känna sig mer 
säker och trygg i sitt eget arbete. 
 
Formellt och informellt lärande 
IP-4 menade att ca 90% av lärandet som äger rum på deras arbetsplats sker informellt i den 
benämningen att de anställda lär av varandra genom sociala interaktioner och diskussioner. 
Det var denna informant som vi tidigare beskrev kom som ny mitt i läsåret och därmed inte 
fick någon som helst formell introduktion. Han menar att detta uteblivna mentorskap ledde 
till att han blev tvungen att bolla idéer och diskutera situationer med sina kollegor och han 
säger att det är detta som har gjort att han stannat på arbetsplatsen. Han säger: 
 

“Utan dem och deras hjälp hade jag inte haft någon aning om vad jag skulle göra. Jag 
skulle vilja säga att allt jag har lärt mig om den här skolan, akademiskt då, det är från 

mina kollegor.” 
 
Han fick börja sitt arbete på ett kontor avskilt från de andra lärarna, vilket gjorde att han inte 
riktigt kom in i gemenskapen på samma sätt som han hade hoppats på och därför tog det ett 
tag innan han fick den hjälp som “räddade” honom. När han äntligen fick flytta in till de 
andra lärarna förändrades allt. Sitter man bredvid varandra på det sättet så blir allting mer 
impulsivt istället för att man ska fundera ut en fråga, gå genom hela byggnaden, få svar på 
frågan och gå tillbaka bara för att komma på en följdfråga och bli tvungen att gå tillbaka. 
Om alla istället sitter på samma kontor så kan han lätt ställa frågor som han annars kanske 
inte orkade gå genom hela byggnaden för att få svar på. På grund av den fysiska närheten 
gick det nu att diskutera, bolla idéer och få svar på frågor på ett sätt som tidigare inte var 
möjligt.  
 
Just denna respondent var nyexaminerad och kanske kan skylla sin okunskap på det men 
även de mer erfarna lärarna vittnar om att de hade stor hjälp av sina nya kollegor när de först 
kom till skolan. När Nilsson et.al. (2011) skriver om situerat lärande så är det mycket av det 
här som de syftar på. De nya lärarna, oerfarna som erfarna, har ingen aning om vad som 
gäller på den nya arbetsplatsen när det kommer till regler, sociala normer, rutiner och så 
vidare. Det är någonting som vid interaktion med kollegor blir mer och mer tydligt ju längre 
tiden går och det är just enkelheten i att till exempel sitta på samma kontor som får 
information att sprida sig så fort.  
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Även om IP-4 menade att 90% av det lärande som äger rum på denna arbetsplats så 
förekommer det även ett visst formellt lärande. Detta sker oftast i form av studiedagar då 
eleverna har ledigt för att lärarna ska få tid till att utveckla sin kompetens. IP-3 berättar att 
hur dessa dagar disponeras och vad de lägger ned tid på är avgörande för huruvida de 
uppfattas som givande eller inte. De dagar som endast används för att sitta, lyssna och ta in 
information menar informanten inte alls känns relevanta eller lärorikt eftersom de då ofta är 
berör ämnen som många redan bemästrar, samt att det känns som slöseri med tid. “Då hade 
jag lika gärna kunnat rätta prov eller sätta betyg och komma ikapp med mitt individuella 
arbete istället” säger IP-3. Hon menar att de gånger de får lära sig något nytt och verkligen 
få testa det i praktiken, är de dagarna som faktiskt ger något. IP-7 är inne på samma spår och 
önskar att de även under dessa dagar fick mer tid med sin avdelning för att diskutera de 
problem som uppstår men som de inte haft tid att prata om. Med andra ord så önskar de även 
under de “formella” fortbildningsdagarna att de kunde få mer tid för ett informellt lärande, i 
den benämningen att de vill få tid till att få prova sig på olika praktiska utföranden samt få 
tid att sitta ned och hjälpa varandra inom kollegiet. 
 
När vi beskriver skillnaden mellan formellt och informellt lärande för IP-6 så säger hon: 
 

“Det är ju väldigt mycket informellt som man lär sig.. Det sker ju löpande varje dag. 
Kontra studiedagarna som bara är någon gång per termin.” 

 
IP-7 beskriver att under introduktionen, som var en formell utbildning, hade de en 
eftermiddag då ämnesspecialister från andra skolor inom företaget kom till deras skola för 
att berätta och gå igenom hur deras program för det specifika ämnet fungerar och för att ge 
tips till de nya lärarna. Hon menade att detta var något väldigt positivt och någonting hon 
gärna sett att de lagt ned mer tid på. Att som helt ny, i ett nytt land och en helt ny arbetsplats 
få hjälp från någon som arbetar med och har erfarenhet från samma arbete och ämne fast 
från en annan skola är väldigt mycket värt, menar IP-7. Genom detta fick hon via en kollega 
från en annan skola, som är mer erfaren, tips och idéer på hur hon kan lägga upp sitt arbete. 
Eftersom informanten nämner att hon gärna sett att de lagt ned mer tid på detta så kan vi se 
att fler sociala och kollegiala inslag av lärandet även var önskvärda i introduktionen till 
arbetet. 
IP-1 och IP-7 menade att de inte kände sig speciellt förberedda för det läsår som låg framför 
dem. Vid frågan om förslag över vad som hade kunnat förbättras i de lärotillfällen som de 
deltagit i, till exempel introduktionsprogram och studiedagar, så menade IP-8 att han gärna 
sett lite mindre av “sitta och lyssna” och lära sig om datasystem och kanske lite mer 
praktiskt hur de ska arbeta i klassrummen. IP-3 önskade mer ämnesspecifik introduktion för 
det ämne som de skulle undervisa i. Även detta ser vi som exempel på önskemål av högre 
grad av deltagande i de lärotillfällen som erbjuds samt att de i större grad präglas av en 
interaktion mellan kollegor. 

5.3.3 Kunskapsdelning 

Vi frågade respondenterna ifall de någon gång har hållit inne information för sin egen 
vinning, eller om de har varit med om det. IP-1 börjar med att förklara att det är ett företag, 
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ett ganska aggressivt företag, så det händer. Han förklarar att han självklart vill att alla ska 
göra ett bra jobb och att han gärna vill hjälpa andra med det men att han också själv är 
väldigt ambitiös och självklart vill ligga steget före. 
 

“Oh I can’t think of an example... but I can imagine a scenario where it would be more 
beneficial for me to do something so I would just maybe... I don’t know... Yes, I could 

see a time where I would do that, but I can’t think of an example.” 
 

IP-6 som har arbetat sedan skolan startade säger att den situationen har ändrats. Första året 
hon var där, när alla var nya, så var alla hjälpsamma. Nu menar hon att en del nya lärare 
håller tillbaka “sina grejer”. Det här skapar irritation hos de “gamla” eftersom de känner att 
det inte alls är så man gör här.  Hon tror att de som var på skolan från start var tvungna att 
lära av varandra eftersom de alla hade så lite resurser. De fick lita på varandra för att 
överleva. Här kan vi se att det faktum att nyanställda kan låta blir att dela med sig av sitt 
material bevisar att de inte fullständigt acklimatiserats in i det community of practice och de 
gemenskapsrutiner som finns inrotade “i väggarna” sedan innan. Att dessa individer inte 
känner till de normer som förekommer i det klimat som etablerats på arbetsplatsen kan leda 
till att gemenskapen hos de som “har koll på läget” och följer de normer som etablerats från 
början stärks. Samtidigt som detta sker kan då de nya som inte följer dessa riktlinjer stängas 
ute och uteslutas ur det community of practice där de har som vana att hjälpa varandra och 
dela med sig av sina kompetenser.  
 
IP-4 som började något år efter att skolan hade startats menar dock att han mer än gärna 
delar med sig och att det handlar om att ge och ta när det kommer till samarbetet med 
kollegorna. Angående det faktum att det kan förekomma att han, eller andra, skulle kunna 
undanhålla information och låta blir att dela med sig av kunskap så menar IP-4 att han vill 
vara den raka motsatsen där han gärna delar med sig av det lilla han har.  
 
Informanten berättar sedan att han har märkt hos vissa att det kan finnas ett visst motstånd. 
Han menar att han, ofta som ny, frågade snällt efter hjälp med till exempel en kursplan men 
att en del kollegor var tveksamma till att hjälpa till. Han avslutar med: 
 

“Jag ska inte säga att det är en perfekt arbetsplats med perfekta kollegor. Så det var 
något jag har stört mig på litegrann. För sådär vill ju jag inte vara, snarare raka 

motsatsen. Jag känner mer att det lilla jag har – här ta det!” 
 

IP-3 är mer bestämd och menar att hon aldrig skulle kunna låta bli att dela med sig av sin 
kunskap och att hon gärna delar med sig om det kan hjälpa hennes kollega. Det är fler som 
bara har positiva erfarenheter. IP-2 säger att hon alltid tänker på att om hon hjälper nu så 
kanske hon kan få hjälp senare. 
 

“Om allt skiter sig så kanske jag kan fråga: snälla kan jag få till exempel en 
lektionsplanering av dig?” 

 
Hon menar att om hon ger så hoppas hon också få tillbaka. Och hittills har det fungerat bra. 
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IP-7 kan inte tänka sig att det här händer på just deras skola men på andra skolor har hon 
varit med om det. Hon berättar om en gång då hon frågade om material hos en annan skola 
inom samma företag men att de till hennes förvåning sa nej. Hon tror att det var för att den 
andra skolan ville se sig själva som den bästa skolan i företaget. 
 
Det andra C:et som Milligan et.al. (2014) tar upp är creating (skapande) och detta blir 
aktuellt när läraren kanske har lånat en lektionsplanering, eller delar av en, och bygger på 
den med sina egna idéer för att göra den till något eget. IP-4 säger att han ofta frågade om 
hjälp när han var ny. Han ville inte ha hela grejer utan kanske bara en start som han sedan 
kunde utgå från. Mest för att komma igång precis i starten och för att underlätta när han hade 
mycket annat att göra. Han berättar att det ibland hände att han mötte motstånd, kollegor 
som inte alls ville lämna ifrån sig sina arbeten.  
 

”Men jag märkte hos vissa att de tänkte; ”Nej det här är mitt, det här har jag jobbat 
med och det är heligt för mig, jag delar inte med mig av det till vem som helst, gör ditt 

eget” 
 
C nummer tre är Connecting (sammankoppla) och står för kunskapsdelningen. Bara genom 
att prata om någonting skolrelaterat leder ofta till kunskapsdelning. Det räcker med att 
lärarna sitter uppdelade avdelningsvis på kontoren för att lärandet ska kunna underlättas. Det 
är här det informella lärandet visar sig från sin bästa sida. IP-6 berättar att de som lärare 
behöver bara ställa en fråga ut i det öppna för att sedan få det svar hen vill ha från en kollega 
som sitter några meter bort. Eftersom de sitter uppdelade efter avdelningar så är det lätt att få 
svar på ämnesrelaterade frågor. 
 
Contributing (bidra) handlar om att ge tillbaka kunskap till företaget, och även till sina 
kollegors kompetensutveckling. Att lägga in någonting i en databas eller bara dela med sig 
av någonting till sina kollegor att ta del av. Nu kanske det är din tur att dela med dig av en 
lektionsplanering till andra lärare som är i nöd. 
 

“Jag delar jättegärna med mig av allt det jag gör eftersom det handlar ju om att vi ska 
jobba tillsammans och det är ingen prestige eller någon fråga om individuella 

prestationer” 
 

Så säger IP-4 och att han tror och hoppas att han får tillbaka om han ger. Behöver han hjälp 
med någonting så hoppas han att kollegorna kan hjälpa till eftersom han någon gång har 
hjälp dem. IP-1 däremot säger att det finns tillfällen då han inte velat dela med sig av sin 
information eftersom det, trots allt, är ett företag där man kan klättra i hierarkin. En del 
nämner att de är lärare och därför gillar att hjälpa till. Just detta fenomen av att dela med sig 
av sin kunskap och på så vis bidra till sina kollegors kompetensutveckling kommer vi gå in 
på under nästa del som handlar om just detta.  
 
Att hålla inne på kunskap eller att inte dela med sig av viss information kan ha vissa positiva 
sidor, har vi förstått av de svar vi fått av våra informanter. IP-1 beskriver att han rent 
teoretiskt skulle kunna tänka sig att låta bli att dela med sig av sin kunskap om han själv 
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uppfattade att det kunde vara fördelaktigt för honom, men inte i den avsikten att förstöra för 
någon annan. IP-4 beskriver att han absolut kan se en sådan situation uppstå, men att han 
som person inte kan se sig själv undanhålla något från sina kollegor för egen vinning. Att 
anställda är rädda om sitt eget arbete och det de lagt ned tid på kan vara naturligt, eftersom 
att få bekräftelse och att kunna visa resultat är viktigt för många individer, vilket vi kan se 
tecken på även på den här arbetsplatsen. Av vad vi har fått höra så förekommer det att det 
kan ta emot för många att dela med sig av det material de har, vilket vi tror kan bero på att 
de vill undvika förekomsten av kollegor som bara flyter med och lever på det jobb de andra 
har lagt ned, och därmed slappar med sitt eget jobb. För att skapa lärande inom ett 
community så menar Wenger (1998, s.228) att de inblandade är engagerade och att detta 
engagemang är samordnat för konflikthantering och övriga situationer som uppstår inom 
gemenskapen. Eftersom både practice och identity är två av de grundstenar som Wenger 
(1998) menar bygger upp lärande så tolkar vi att dela med sig av sin kunskap och att hjälpa 
sina kollegor även kan vara hjälpsamt för den som hjälper, eftersom de får praktiskt visa och 
uttrycka sin kunskap, vilket i sig är ett steg för ett fortsatt lärande för den som lär ut. Att lära 
andra kan även medföra att denna person blir en större del av gemenskapen på arbetsplatsen 
och stärker sin identitet inom det community of practice och de vanor och rutiner som har 
etablerats.  
 
Viljan av att dela med sig av sin kunskap och avsikten med detta beror alltså mycket på 
individen och dennes motivation och ambition i sin yrkesroll. IP-1 beskriver att han som 
person är väldigt ambitiös och vill gärna ta steg upp i organisationen och kan därför se en 
vinning i att sticka ut i sitt individuella arbete. Detta tror vi kan vara vanligt förekommande 
på andra arbetsplatser, kanske mer än på denna skola. Som bland annat IP-5 och IP-2 
beskriver så är de lärare av en anledning, och det är att de älskar att hjälpa människor. Så 
även om denna arbetsplats inte bara är en skola, utan även ett företag, och vi kan se 
tendenser till att undanhållande av information och kunskap kan förekomma så tror vi att det 
kan vara ännu mer vanligt inom andra branscher än just denna, där möjligheterna till 
personlig vinning är större och individuella prestationer värderas högre. Att de anställda 
inom detta lärarkollegium är villiga att dela med sig av sin kunskap och expertis uppfattar vi 
är väldigt positivt för “teamkänslan” på arbetsplatsen och att samarbetet på arbetsplatsen 
påverkas väldigt positivt. Nonaka och Von Krogh (2009) tog upp vikten av att den kunskap 
som de anställda sitter inne på, det vill säga den så kallade tysta kunskapen, omvandlas till 
en kunskap som hela organisationen och de andra anställda kan dra nytta av. Att inte dela 
med sig av sin kunskap utan istället hålla den för sig själv tror vi i sig kan vara ett hinder för 
lärande, vilket organisationen kan förlora på i längden. Vi har även fått uppfattningen av att 
det kan skapa frustration hos de anställda inom kollegiet och att det i sig kan skada 
dynamiken och samarbetet i gruppen.  

5.3.4 Sammanfattning  

Vi har fått veta att det inte alls sker mycket formellt lärande i den benämningen att lärandet 
är planerat och utövas på en bestämt tid och en bestämd plats. Lärandet på denna arbetsplats 
verkar mer vara av semi-formell och informell typ då det ofta händer att till exempel en 
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avdelningschef svarar på frågor eller att lärarna utbyter information mellan varandra när de 
möts i korridoren. 
 
Det är tydligt att det är det informella lärandet som väger in tyngst. Hade de fått välja så 
skulle det in mer diskussion och samarbete i det lilla formella lärande de har. Kanske att det 
kommer in lite mer samarbete bland de olika ämneslärarna på studiedagarna så att 
utbildningen blir mer nischad. Precis som IP-6 säger så sker det informella lärandet löpande 
hela tiden vilket leder till att lärandet blir till en naturlig del i vardagen på arbetsplatsen. En 
blandning av många olika lärostilar tror vi är ett vinnande koncept för att lärandet ska bli så 
komplext som möjligt och för att de anställda ska kunna undvika att bli “trötta” på en metod, 
till exempel om de skulle ha fortbildning där de sitter och lyssnar flera timmar i veckan så 
finns risken att de slutar lyssnar och tycker att lärandet känns irrelevant, samtidigt som det 
skulle kunna bli för mycket informellt och kollegialt lärande om de känner att de lägger ned 
för mycket tid på att hjälpa andra och svara på deras frågor istället för att fokusera på sitt 
eget individuella arbete. Att dela med sig av sin kunskap är en väsentlig del för att det 
informella och kollegiala lärandet ska kunna fortlöpa eftersom vi kan se att det är viktigt att 
ta reda på den kunskapen som finns inom gruppen. Detta kan ses som en sorts gemensam 
kompetens inom den gemenskap som formats i kollegiet och om de lyckas med att dela med 
sig av denna så menar vi att samtliga anställda kan utvecklas individuellt, både av att dela 
med sig och genom att ta del av andras kunskap.  

5.4 Gemenskaper 
Att tillhöra en gemenskap är en viktig del för att kunna utvecklas med hjälp av sina kollegor 
på arbetsplatsen. En arbetsplats kan innehålla många olika communities of practice och i 
detta avsnitt kommer vi gå igenom de mest framträdande gemenskaperna som finns på 
arbetsplatsen, vilket bland annat är arbetsgrupper, ämnesrelaterade communities of practice 
och gemenskaper med de kollegor som man bäst kommer överens med. Vi kommer beskriva 
hur samarbete inom en grupp kan bidra till att en nykomling på arbetsplatsen kan etablera 
sig i en gemenskap och skapa sig en identitet i gruppen.  

5.4.1 Arbetsgruppen 

Som vi beskrivit tidigare så tillhör varje anställd lärare en avdelning som är sammansatt efter 
vilket ämne de undervisar. De olika avdelningarna är en stor “trygghetsgrupp” för många av 
de anställda, menar IP-8. Han menar att eftersom de ofta är lättillgängliga genom delade 
kontor och ämnen så är det ofta till dessa som de går för att bolla idéer när det gäller något 
om innehållet i undervisning eller betygsättning. IP-3 menar även att så fort ett problem som 
är relaterat till hennes ämne uppstår så går hon gärna till dem i sin avdelning för hjälp. IP-5 
menar dock att när det gäller sådant som inte handlar om ämnet i sig utan mer om 
undervisningsstil eller beteendet hos elever så tyr hon sig mer till de grupper av människor 
som hon kommer bäst överens med socialt, det vill säga de som hon anser är hennes bästa 
vänner på arbetsplatsen. Även IP-7 menar att hon känner sig mer bekväm i att gå till de som 
hon anser sig vara sina vänner, som hon vet är likasinnade, eller i vissa fall de som har 
undervisat i Sverige under en längre tid för att få hjälp med frågor om till exempel det 
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svenska skolsystemet. IP-4 tar upp liknande argument, att vid ämnesrelaterade frågor så går 
han främst till sin arbetsgrupp medan när det gäller till exempel frågor om elevernas 
beteende spelar det inte alls lika stor roll vem det är han går till. Han nämner även att han 
gärna går till de han har mest förtroende för, till exempel de som har arbetat länge som lärare 
eller som han vet klarar av vissa problem på ett bra sätt. IP-6 berättar att under hennes första 
år på arbetet så var hon ensam om att undervisa sitt ämne och att hon då kände en avsaknad 
av en ordentlig arbetsgrupp. 
 

“Jag fick bolla idéer med mig själv. Visst kunde jag fråga de som undervisade i 
liknande ämnen men det var ändå väldigt mycket att sitta och lista ut saker på egen 

hand.” 
 
Arbetet i de olika avdelningarna beskrivs av IP-1 som ett samarbete eftersom de har ansvar 
över olika områden och hjälps åt med att planera lektioner och kurser för eleverna. De delar 
sedan med sig av sina planeringar och diskuterar dem med kollegorna inom arbetsgruppen 
och på så vis menar IP-1 att det gemensamma arbetet underlättar deras individuella arbete 
och ger dem alla en bekräftelse över att de är inne på rätt spår. I alla dessa arbetsgrupper 
finns det en chef som ansvarar över att se till att detta samarbete fungerar. IP-1 beskriver att 
det mer handlar om att få samarbetet att fungera och vara en ledare över denna grupp än att 
ta beslut och tvinga folk till att göra vissa saker. Varje avdelning har en gång i veckan ett 
möte där de går igenom en del planering och kan utbyta idéer med varandra vilket hjälper 
många, speciellt de nya, berättar IP-2. Att ha fler sådana möten är svårt att sträva efter då det 
tar upp mycket tid men den typen av lärande får ses som optimalt. Även om det bara är 
lärarna inom samma avdelning (svenska, matte, språk och så vidare) så får man ut så mycket 
av att diskutera och byta erfarenheter.  
 
Att ha denna arbetsgrupp skapar trygghet hos många av de anställda eftersom det blir en 
sorts bas med vilka de delar kontor och undervisningsämnen. Dessa grupper har även möten 
en gång i veckan där de får tid och utrymme till att diskutera frågor som dykt upp under 
veckan eller annat som rör det specifika ämnesområdet som de undervisar inom. Att ha 
denna grupp som utgångspunkt i sitt kollegiala lärande tror vi är nödvändigt eftersom de är 
så pass lättillgängliga och det kollegiala lärandet blir en del av kulturen inom gruppen, det 
vill säga att de endast kan vrida på huvudet inne på kontoret för att diskutera en fråga eller 
be om hjälp när de stöter på ett problem. Eftersom arbetsgrupperna är uppbyggda på detta 
vis med möten och gemensamma kontor så menar vi att lärandet gynnas mer än om de alla 
till exempel hade haft separata kontor, eftersom risken att de då låter bli att ställa en fråga 
eftersom de inte har tid att ta sig till någon annans kontor ökar. IP-1 berättar att med dessa 
delade kontor blir det enklare att ta hjälp av varandra och det kan underlätta ens arbete i och 
med att lärare som undervisar samma eller liknande ämnen som du finns nära till hands och 
förstår ofta dina problem bättre än vad kanske en lärare från en annan avdelning skulle göra. 

5.4.2 Communities of practice 

Som vi nämnt i tidigare avsnitt så har Wenger (1998) tagit upp begreppet communities of 
practice vilket handlar om de informella gemenskaper som formas på arbetsplatsen mer av 
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sociala orsaker än yrkesrelaterade. Därför kan vi skilja dessa gemenskaper mot de 
arbetsgrupper vi tog upp under rubriken arbetsgrupper. När vi frågar IP-1 om han kan se 
några av dessa informella gemenskaper på arbetsplatsen svarar han att han kan se en stor 
förekomst av dessa: 
 

“I think it’s natural because we are so many international teachers. So many people 
come here and they have no social group here. So you turn to each other as a 

foundational social group.” 
 
Han fortsätter med att beskriva detta att eftersom de kommit varandra så nära socialt så blir 
det naturligt att de även diskuterar jobbrelaterade frågor när de umgås, eftersom de är trygga 
med varandra det trots allt är arbetet som fört dem tillsammans och gjort att de skapat denna 
gemenskap. IP-5 är inne på ett liknande spår och beskriver att det finns många grupper av 
till exempel folk som är vänner utanför skolan och att med dem så diskuterar man även 
jobbrelaterade frågor. Men hon menar vidare att om de inte är inom samma avdelning så 
kanske de inte vet hur de kan hjälpa dig rent akademiskt men de kan ge tips på hur du kan 
strukturera upp dina lektioner eller hantera vissa situationer. Informanten menar att hon har 
en tydlig grupp där alla undervisar olika saker men ändå delar många idéer om 
undervisningsstilar och strategier. 
 

“We’d go crazy without each other! Without the departments and without my colleagues 
it would’ve been really hard to go everything we went through - especially with the 

grading criteria.” 
 

Så säger IP-5 om hur viktigt hon upplever samspelat med kollegorna är och hur mycket det 
kan hjälpa henne i sitt arbete och i sin yrkesmässiga utveckling att kommunicera och få hjälp 
av sina medarbetare. 
 
IP-5 fortsätter med att berätta att detta har ändrats med tiden. I början av arbetet var hon mer 
benägen att gå till de som tillhör hennes avdelning och undervisar liknande ämnen men allt 
eftersom tiden har gått så har det mer blivit att hon går till de som hon anser vara sina 
närmare vänner, och samtidigt hennes lärarkollegor. Hon tror att detta beror på att de känner 
henne bättre, vet din bakgrund och kan vara mer ärliga. Även IP-2 tar upp att hon först och 
främst relaterar sig till sin arbetsgrupp, men att hon sedan kan se en annan gemenskap som 
hon gärna går till för att diskutera arbetsrelaterade frågor. Denna grupp består av de lärare 
som var med “från början”, det vill säga från det att skolan startade. Hon menar att de 
känner varandra bättre och har utgått från samma grund i sitt arbete, och känner sig därför 
trygga i att vända sig till varandra. 
 
Precis som Wenger (1998) beskriver så har dessa gemenskaper formats efter de tre 
faktorerna som utgör ett community. Dessa individer har ett gemensamt engagemang 
eftersom de delar arbetsplats och arbetar efter gemensamma mål. De har även en delad 
repertoar där arbetsklimat, vanor och normer spelar in en stor roll. Eftersom många av de 
anställda har jobbat på denna arbetsplats sedan skolans start så har många av dem varit med 
och format dessa vanor, och därför är det en stor bidragande faktor till gemenskapen på 
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arbetsplatsen. Eftersom de alla är lärare och arbetar för att få eleverna att prestera på topp så 
delar de även en gemensam företagsamhet. IP-1 beskriver detta: 
 

“Går det bra för eleverna så går det ju även bra för skolan. Därför är att hjälpa eleverna 
alltid vår första prioritering” 

 
Under intervjun med IP-1 märktes det tydligt att hans uppfattning av hans eget lärande var 
att det till största del skedde inom dessa communities of practice, och att han i nästan alla 
fall skulle vända sig till de han socialt känner sig närmast med. Vi kan dock se att detta 
uppfattas på olika sätt hos olika individer. IP-5 menar att hon helst går till de hon känner sig 
socialt bekväm med, så länge det inte gäller ämnesspecifika frågor, då hon helst går till sin 
arbetsgrupp/avdelning. IP-8 menade tvärtom att han absolut kan se att det formats vissa 
sociala grupper, men att han oavsett fråga alltid känner att det är mest relevant att vända sig 
till sin arbetsgrupp. Utifrån detta kan vi se att alla de anställda generellt motiverade sina val 
av personer att vända sig till med att de kände sig mer trygga i en viss grupp, att valet kan 
grunda sig i vem som är lättillgänglig och/eller som IP-8 uttryckte det, att man går till den 
som är mest involverad i den situation man befinner sig i. Oavsett om den anställde som 
individ känner sig mest bekväm att gå till sin arbetsgrupp för att fråga om hjälp eller att ty 
sig till en social gemenskap, så kunde vi se en genomgående positiv trend till att hjälpa sina 
kollegor, vilket IP-2 sammanfattar med “Det man ger, hoppas man ju att få tillbaka”, vilket 
verkar vara inrotat i arbetsklimatet, eftersom att samtliga tar upp vikten av de olika 
grupperna och gemenskapen på arbetsplatsen och hur detta påverkar deras lärande på ett 
positivt sätt. I och med detta kan vi se att trots att det här är en relativt nystartad skola och 
arbetsplats så har ett community of practice med väldigt inkörda banor och “såhär gör vi”-
tänk verkligen etablerats på arbetsplatsen och i varje individs arbetsmönster. Så oavsett vem 
de går till för hjälp, så finns det en grundläggande bas av kollegor, både inom arbetsgruppen 
och inom sociala gemenskaper, som den anställde kan vända sig till när frågor uppstår.  

5.4.3 Från novis till expert 
“Det måste jag nog säga är en av anledningarna till att jag har hållt mig kvar. Det är för att 

vi har ett sånt grymt samarbete. Det är någonting jag uppskattar här hos oss som jag 
kanske inte har sett på andra skolor där jag har jobbat som vikarie.” 

 
Så beskriver IP-4 samarbetet på arbetsplatsen. Han menar att det faktum att de delar med sig 
av resurser, material, lektionsplaner, tankar och idéer mellan varandra gör väldigt mycket för 
den enskilda läraren, speciellt om man som IP-4 är en relativt oerfaren lärare. Enligt 
Wengers (1998) teori om socialt lärande så kännetecknas detta av interaktion mellan 
kollegorna och det är just detta som samarbetet mellan kollegorna på denna arbetsplats 
präglas av. Att döma av det som IP-4 sa angående att samarbetet med kollegorna har gjort 
att han har valt att stanna på arbetet är ett bra exempel på hur viktigt detta med samarbete 
och interaktion i kollegiet kan vara för de anställda. Förekomsten av sociala interaktioner 
och diskussioner med andra lärare nämner IP-1 och menar att deras arbete präglas av detta i 
en väldigt stor utsträckning. Både IP-3 och IP-6 menar dock att de såg mer av detta när de 
var nya på arbetsplatsen, medan de nu allt eftersom har blivit tryggare i sin arbetsroll och på 
grund av detta har arbetet blivit allt mer individuellt. IP-3 tar även upp att hon tror att detta 
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kan bero på att de alla har så mycket att göra med att planera sitt egna arbete att det inte 
finns någon tid över att tillsammans kunna diskutera och hjälpa varandra att utvecklas som 
lärare. 
 

“We want to collaborate more, but I feel like we don’t have the time, to be honest.“ 
 
Precis som citatet här ovan säger så menar IP-7 att arbetet på denna arbetsplats blivit mer 
och mer individuellt eftersom det är ett tidskrävande jobb där alla vill bli klara med “sitt” 
innan de aktiva kan engagera sig i samarbeten mellan till exempel andra kollegor eller 
arbetsgrupper. Även IP-4 ställer sig positiv till tanken om att samarbeta mellan de olika 
avdelningarna genom att till exempel starta projekt för eleverna som gör att vissa ämnen kan 
integrera med andra. På så vis önskar han ett ökat samarbete på arbetsplatsen. Både IP-5 och 
IP-2 är, eller har varit under en längre tid, ensamma om att undervisa i sitt ämne och 
beskriver då att det finns en avsaknad av att ha någon att samarbeta med inom samma ämne. 
IP-3 menar även att trots att arbetet blivit mer individuellt på grund av tidsbrist så tror hon 
att hon med tiden har blivit van med sitt ämne och kan på så vis komma underfund med hur 
hon kan fråga andra, även de som inte undervisar samma ämne, om hjälp. Hon säger att det 
är lite utav en process att lära sig hur man kan använda sig av andras idéer men att det allt 
eftersom blir ett väldigt nyttigt hjälpmedel i arbetet. Grundat i det vi fått höra under 
intervjuerna, så tolkar vi att detta med att bolla idéer med kollegor kan hjälpa en anställd att 
komma framåt i sitt arbete och att avsaknaden av detta kan resultera i att den anställda 
känner sig mer osäker och mindre tillfredsställd på arbetet. 
 
IP-1 tror att samspelet med kollegorna och att de diskuterar yrkesrelaterade saker kan leda 
till att han gör ett bättre individuellt jobb. Till exempel gav han ett exempel att även om de 
alla var nya på skolan så var det vissa kollegor som jobbat som lärare länge innan och att 
han då kunde ta mycket hjälp av dessa med hur det kan vara att vara lärare och de problem 
som kan uppstå. Även IP-7 tar upp denna aspekt av samarbetet och menar att det för henne 
är viktigt att en arbetsplats har en blandning av människor, främst när det gäller ålder och 
erfarenhet. Hon menar att de yngre och mindre erfarna kan lära sig mycket av de äldre när 
det till exempel handlar om hur de hanterar elever och hur arbetsklimatet bör vara på skolan. 
Samtidigt menar hon att de som är äldre och har mer erfarenhet kan lära sig av de yngre 
genom att få nya synsätt och ingångar när det kommer till till exempel 
undervisningstekniker och/eller teknikfrågor. IP-7 är själv en väldigt erfaren lärare och 
beskriver detta: 
 

”I can learn a lot from them, especially from the new teachers.. they have all these new 
ideas. You get a bit cynical when you get older. So you can learn a lot from them!” 

 
Precis detta fenomen, som har vi har tagit upp i vårt teoretiska ramverk, beskriver Wenger 
(1998, s.214) med att samarbetet i ett kollegium eller liknande gemenskap präglas av detta 
utbyte av tidigare erfarenheter och kompetenser. Här kan vi se ett utmärkt exempel på att 
alla deltagare i kollegiet kan dra nytta av både de nya och de mer erfarna lärarnas 
erfarenheter och synsätt på olika situationer.  
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Arbetet i ett lärarkollegium präglas mycket av ett kollegialt lärande som går ut på att de 
diskuterar frågor och hjälper varandra i det vardagliga arbetet, berättar IP-1. IP-7 säger: 
 

“We would’ve been lost without each other! We became like a little family, because most 
of us didn’t know anyone else.” 

 
Detta beskriver hur hon, speciellt i början av tiden på arbetsplatsen, värderade samspelet 
med kollegorna extremt högt eftersom de kunde diskutera gemensamma elever och 
strukturera upp arbetet genom att dela upp visst arbete mellan de olika lärarna inom en 
specifik avdelning. 
 
En av grundstenarna för ett community of practice är just att ha en delad företagsamhet där 
alla de anställda delar mål och visioner, och det faktum att de känner att de kan hjälpa 
varandra på vägen dit tror vi endast kan stärka den gemenskapen som finns inom kollegiet. 
Vi har i intervjuerna frågat om de anställda kan se några informella grupper, det vill säga 
communities of practice, på deras arbetsplats, utöver de arbetsgrupperna som existerar. 
Svaren vi fick var lite varierande där vissa tydligt kunde se dessa sociala gruppformationer 
medan vissa andra fokuserade mest på de yrkesgrupper som formats av yrkesmässiga skäl. 
Men när vi nu analyserar vårt resultat tycks vi se en anda av att alla anställda upplever att de 
är en enda stor gemenskap som gentemot de andra skolorna och andra lärarkollegier har ett 
gemensamt sätt att arbeta på, gemensamma mål och ett klimat och samarbete i gruppen som 
de tillsammans arbetat fram. I ett större perspektiv skulle man därför kunna säga att de inom 
kollegiet på just denna skola formar ett eget community of practice, gentemot andra 
skolor/arbetsplatser med andra arbetslag, eftersom de delar engagemang, rutiner och 
företagsamhet. En respondent nämner att en annan skola vägrade dela med sig av 
information vilket kan tyda på en viss rivalitet och därför också en form av “vi-mot-dom-
känsla”. 

5.4.4 Sammanfattning 

Som vi har kunnat se i detta avsnitt så finns det olika grupper som är sammansatta av olika 
orsaker på denna arbetsplats. Ett exempel är arbetsgruppen som kan ses som ett sorts fysiskt 
community of practice eftersom denna grupp alltid arbetar väldigt nära varandra rent fysiskt, 
och därmed blir det naturligt för dem att vända sig till varandra då de undrar över något eller 
vill bolla en idé. En annan sorts gemenskap är de grupper som har skapats av mer sociala 
orsaker, det vill säga de communities of practice som består av de människor som kommer 
bra överens socialt och diskuterar då även yrkesrelaterade frågor med varandra, och skapar 
på så vis ett kollegialt lärande inom den gemenskapen.  
 
Vi kan även se att de anställda upplever samarbete med kollegorna som någonting väldigt 
positivt om alla involverade är aktiva inom samarbetet. Om det av någon anledning skulle 
vara någon part som inte är intresserad av att deltaga på samma sätt som övriga så kan detta 
istället leda till frustration och svagare gemenskap inom gruppen. På denna arbetsplats och 
de gemenskaper som förekommer där så verkar samarbetet vara en vital del för att de 
anställda ska känna sig trygga i sitt arbete och avgörande för hur de trivs på arbetsplatsen. 
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Av detta drar vi slutsatsen att även i de arbeten som utförs individuellt och innehåller 
mycket eget arbete, vilket läraryrket ändå gör, så är interaktion och samarbete med kollegor 
en av de viktigaste pusselbitarna för att få alla delar av arbetat att klaffa. 
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6. Diskussion 
Socialt lärande beskrivs av Wenger med hjälp av communities of practice och interaktionen 
bland de anställda och att det på så vis skapas lärande. Vi tolkar det som att det är dessa 
informella grupper som skapar förutsättningar för lärande, men att detta i sig inte alltid 
behöver betyda att lärande är informellt. Vi kan ju tänka oss till exempel teambuildning-
övningar som i sig är socialt lärande i och med att det sker genom sociala interaktioner, men 
ändå är det inte av informell form eftersom det är “uppstyrt” av organisationen. Informellt 
lärande kan till exempel vara att observera och sedan ta efter ett beteende, att fråga om råd 
hos kollegor eller att lära sig av sina misstag. Varje arbetsplats är unik och de anställda har 
olika sätt att lösa vardagen på. Sociala normer skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats och 
är någonting som de anställda får lära sig med tidens gång. Då kan det vara skönt att ha 
arbetskollegor som finns där och hjälper till när frågor och hinder uppstår. 
 
Av våra tidigare erfarenheter och i vårt förarbete till denna studie har vi haft uppfattningen 
av att ledningen i många företag fokuserar mycket på det formella lärandet när de tänker på 
arbetsplatslärande. Det vi vill visa med denna undersökning är att de anställda inte alls 
upplever det så. Visst har de fortbildningsdagar i form av till exempel studiedagar eller 
kurser, men de menar att det är mycket “sitta och lyssna” och inte så mycket givande under 
dessa dagar, utan deras önskemål är att få ha lite mer tid med till exempel deras avdelning 
för att kunna diskutera och bolla idéer med kollegor. IP-4 och IP-6 tar båda upp att dessa 
dagar ofta är planerade i förväg och fokuserar på kollektivet och därför är inte den 
information som ges ut där relevant för alla anställda. 
 
Hur kommer det sig då att det informella och kollegiala lärandet är så pass effektivt? I och 
med våra resultat får vi uppfattningen av att det kan bero på lättillgängligheten, att 
kollegorna alltid finns där i det vardagliga arbetet och att det kan bli en naturlig del av 
arbetsdagen, att bolla idéer och få tips från de som går igenom samma saker och befinner sig 
i samma situation som du. Eftersom det sker så naturligt så blir det inte att man reflekterar 
över sitt eget lärande. Flera respondenter vittnar om det när vi frågar dem. Vi insåg senare 
att det kanske finns de som inte ens är medvetna om att en läroprocess pågår och då blir det 
såklart svårt att reflektera över det och försöka förbättra någonting. Kanske vore det en idé 
att göra de anställda uppmärksamma på den här typen av lärande och på så sätt kanske till 
och med öka det informella lärandet. Det kanske kan göra att ännu fler vill hjälpa till och att 
ännu fler frågar om hjälp.  

6.1 Självreflekterande diskussion 
I och med vårt urval på åtta intervjupersoner blir det svårt att göra studien representativt för 
hela yrkesgruppen, vilket inte heller har varit vår avsikt. Istället ville vi undersöka hur 
anställda inom ett lärarkollegium uppfattar sina möjligheter till lärande och vilka hinder som 
kan tänkas uppstå. Det vi kommit fram till är att gemenskapen inom ett kollegium och hur 
samspelet dem emellan fungerar ofta avgör hur väl de anställda uppfattar att de hjälper 
varandra. Vår uppfattning efter avslutad studie är att en väldigt stor del av det lärande som 
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äger rum på denna arbetsplats är socialt och informellt, vilket betyder att interaktionen 
mellan de anställda är väldigt aktiv och att de känner sig positivt inställda till att både ge och 
ta emot kunskap från sina kollegor. 
 
Något vi haft i åtanke under arbetet med detta är vem denna är intressant för. Vi hade från 
början en outtalad hypotes om att detta sociala lärande utgör en större del av 
arbetsplatslärandet än vad många kanske kan tro. Detta har vi delvis fått bekräftat av vår 
studie eftersom vissa av informanterna direkt när vi nämnt kompetensutveckling kommit in 
på den formella utbildningen, som att till exempel åka på kurs eller deltagande i 
fortbildningsdagar, men när vi sedan börjat prata om den sociala aspekten av lärande och det 
informella lärandet på arbetsplatsen har de ofta kommit till insikt och medgett att det till 
största del är det lärandet som de deltar i på arbetet. Så med detta i baktanke tror vi att denna 
studie kan vara relevant och intressant för alla som arbetar på en arbetsplats där samspel och 
interaktion med kollegor sker dagligen, eftersom vi tror att denna sortens lärande 
förekommer även i andra branscher än den vi valt att genomföra vår studie inom. Det kan 
även vara intressant för ledningsgrupper i olika företag att se att det kan vara värt att lägga 
ned mer resurser på att ta vara på och dela med sig av de kompetenser och kunskaper som 
finns inom ett kollegium. 
 
Vi märkte under arbetets gång att vi ibland svängde in på områden och frågeställningar som 
inte alls har med den här studien att göra. Till exempel så kom vi på oss själva med att 
försöka förstå och förklara hur arbetsplatsen och själva skolan fungerar. Vårt fokus har 
aldrig varit skolan i sig utan mer de anställda och kollegiet men ibland var det som sagt svårt 
att skilja på vad som var relevant för vår studie och vad som inte var det. 

6.2 Utvecklingsidéer 
Vi tror att en intressant fortsättning på denna studie skulle vara att undersöka skillnad på 
friskolor och kommunala skolor och undersöka om resultaten skiljer sig eftersom friskolor 
är lite mer som ett företag och det är enklare för de anställda lärarna att “göra karriär” inom 
företaget. Sedan tycker vi att det skulle vara intressant att expandera studien och undersöka 
samma frågor inom samma företag, men utföra den på fler arbetsplatser samt i alla led i 
hierarkin, vilket betyder att det hade varit intressant att se vad ledningen säger om dessa 
frågor. En hypotes i den forskningen föreställer vi oss kan vara att ledningen ofta, när det 
kommer till frågan om kompetensutveckling och arbetsplatslärande, tänker på mer formella 
utbildningar som kurser och fortbildningsdagar medan de anställda mer uppskattar det 
lärande som sker i det faktiska arbetet, och vid interaktion och samarbete med kollegorna, 
vilket våra resultat av denna studie visat ofta stämmer. 
 
 

6.3 Konklusion 
Avslutningsvis för att besvara våra ursprungliga frågeställningar kan vi konstatera att denna 
studie har visat att de anställda på denna arbetsplats har uppfattningen att det kollegiala 
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lärandet, det vill säga det som sker socialt och mellan kollegor, förkommer väldigt mycket i 
deras vardagliga arbetsliv. Dock hade många av de intervjuade själva sällan reflekterat över 
att det faktiskt är en lärandeprocess de deltar i när de till exempel frågar kollegor om hjälp, 
vilket denna studie kan hjälpa dem med att inse, och på så vis skulle de även kunna utveckla 
detta lärande vidare. Det största hindret som skulle kunna motverka ett lärande av denna sort 
på arbetsplatsen var tidsbrist och utrymme att kunna fokusera på sin egen personliga 
utveckling, samt för att hjälpa andra.  
 
Med denna studie hoppas vi kunna lyfta den sociala aspekten av kompetensutveckling och 
att fortbildning på arbetsplatsen inte alltid behöver innebära utbildning i den benämningen 
att det är en elev och en lärare, utan mer att ett socialt samspel och gott samarbete mellan 
kollegor kan fungera minst lika bra. Att kunna kombinera dessa två typer av utbildning och 
lärande, det formella och det informella, tror vi är ett vinnande koncept när det kommer till 
arbetsplatslärande och hur en anställd kan utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som hen känner 
sig tillfredsställd och trygg på arbetsplatsen.  
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8. Bilaga 1 - Intervjuguide 
Bakgrund 

• Berätta lite om dig själv. T.ex. bakgrund, utbildning, tidigare jobb osv. 
• Vilken är din nuvarande position i företaget? 
• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Första tiden på arbetet 
• Hur såg det “formella lärandet”, d.v.s. inskolningen ut när du kom som ny till denna 

arbetsplats? 
• Upplevde du att detta var tillräckligt? Varför/Varför inte? 
• Vilka förändringar skulle du vilja se? 
• Vilken hjälp fick du av dina kollegor när du kom som ny till arbetsplatsen? 

Sociala nätverk 
• Ni är alla ganska nya på den här arbetsplatsen, hur upplever du att ni hjälpt varandra 

att komma in i arbetet? 
• Hur stor del av ditt arbete upplever du präglas av ett samarbete med dina kollegor? 

o Vill du se mer eller mindre arbete i grupp? 
o Kan du ge exempel på situationer då du fått/inte fått hjälp av dina kollegor? 

• Vilka “informella grupper” kan du se på arbetsplatsen, d.v.s. andra grupper än själva 
arbetsgruppen? 

• Vilka grupper relaterar du dig till främst på din arbetsplats? 
o Formella och informella. 

• Känner du dig positivt inställd till att hjälpa de som kommer nya till arbetsplatsen? 
Kan du ge exempel på när du känner dig mer/mindre positivt inställd till detta? 

Informellt lärande 
• Hur upplever du att du lär dig som bäst på ditt arbete? 
• Vilka hinder anser du kan finnas för informellt lärande? (dvs att ni lär av varandra)     

  
• Hur ser du på att dela med dig av din kunskap till dina kollegor? 

o Hjälper det mer än det stjälper på det individuella planet? 
• Hur tror du att sociala interaktioner med dina kollegor kan underlätta ditt individuella 

arbete? 
• Vill du hellre gå till din avdelningschef eller till dina lärarkollegor för att fråga om 

hjälp? Varför/varför inte? 
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English interview guide 

Background 
• Tell me about yourself. Background, education, earlier employments etc. 
• What’s your current position in this company? 
• For how long have you worked for this company? 

The introduction to this workplace 
• Can you describe the “formal learning” and training that you received when you first 

started working for this company? 
• Did you find that this was enough? why/why not? 
• What improvements would you want to see in this introduction? 
• What kind of help did you get from your colleagues when you were introduced to 

this workplace? 

Social networks 
• You are all relatively new at this workplace because the school is so new, how do 

you feel like you and your coworkers have helped each other to get into the new 
work? 

• How much of your work do you consider being collaboration with your colleagues? 
o Do you want to participate in more or less work in groups or teams? 
o Can you give a few examples of when you have/haven’t received help from 

you colleagues? Why do you think you did/didn’t get help in these situations? 
• How do you think that interaction with your coworkers can make your individual 

work easier? 
• What informal groups can you see at your workplace? (i.e. other groups than the 

working groups) 
• What groups are the main groups that you relate to the most at work? 

o Formal/informal. 
• Do you feel positive about helping those who are new at the company? Can you give 

any examples of when you’ve felt more/less positive about helping others? 

Learning 
• In what way do you learn the best at your work?  
• What obstacles do you think you can face in informal learning? (i.e. learning from 

each other and yourself)            
• What’s your attitude towards sharing your knowlege with your coworkers? 
• Do you think this can help you with your individual work? Or the opposite? 
• Would you rather go to your head of department than your coworkers to ask for 

help? 
• Is there a difference if it’s about socially related issues or workrelated issues? 
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9. Bilaga 2 - Missivbrev 
 
Hej! 
Johanna Eriksson och Carl Isaksson heter vi och vi är två studenter från Uppsala Universitet 
som just nu arbetar med vår C-uppsats. Vi läser programmet för personal- och 
arbetslivsfrågor med inriktning pedagogik och skriver nu en uppsats om kollegialt lärande 
och “communities of practice” på arbetsplatsen, där syftet är att undersöka socialt lärande 
och hur anställda hjälper varandra för att kunna utveckla både sin yrkes- och sociala 
kompetens. 
 
Vårt arbete är tänkt att baseras på ett antal intervjuer med anställda från en och samma 
arbetsplats. Vi siktar på att genomföra ca 8 intervjuer där frågorna mycket kommer att 
handla om hur samarbete kollegor emellan kan ske och hur de anställda uppfattar att detta 
samarbete kan leda till lärande. 
 
Hela studien och allt intervjumaterial kommer behandlas anonymt, vilket betyder att 
ingenting som sägs kommer kunna spåras till vem som sagt vad eller vilken arbetsplats det 
handlar om. Vi tycker att X låter som en perfekt arbetsplats för vår studie eftersom vi kan 
tänka oss att det informella lärandet är vanligt förekommande på er arbetsplats, inte bara för 
utveckling av yrkeskompetensen, utan även för den sociala kompetensen hos de anställda. 
 
Du som rektor behöver inte deltaga på något vis i denna undersökning om du inte önskar 
detta. Vi har vissa kontakter på er skola och om du skulle tycka att detta låter som en bra idé 
så kan vi själva kontakta de anställda och bestämma en tid för en intervju, som oftast tar 30-
45 minuter. Så med andra ord så kan vi organisera hela studien själva men vi vill inte 
genomföra någon intervju utan ditt godkännande eller utan att du blivit informerad om vad 
studien handlar om, och som vi nämnde innan så kommer all information behandlas 
konfidentiellt. Om detta är ok för dig och detta genomförs så har ni självklart rätt att ta del 
av arbetet när det är slutfört. 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 
Med vänliga hälsningar, 
Johanna Eriksson och Carl Isaksson 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Uppsala Universitet. 
 
 
 


