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Abstract 
 

 
The purpuse of this study was to develop knowledge about learning condition that are to be in 
a context of interaction with persons that have Autism Spectrum Disorder diagnosis are 
included. The pre-understanding has evidence in that the public very often has a lack of 
knowledge in understanding persons with this kind of disabilities that can put the social 
interplay in disharmony. The phenomenological approach was used to reach the essence of 
the learning influence processes. Seen from the respondents experiences of interaction as a 
help for the informal learning in a working context. The purpose was to see the result of 
interplay and the effect of learning condition and to see what help those respondents acctually 
have experienced. The data collection was made from interviews and analysed by Giorgios 
method of analysis. Interpretion of the result was made from situated learning, development 
focused learning and reproductive learning, to describe the respondents life worlds. The 
conclusion of this study was that there was any good conditions for learning in a interplay, for 
persons with autism spectrum disorder in a working context. This study got its inspiration 
from a project in Sweden made by the Employment Service wanted to find and use the hidden 
resourses, among those with different kind of disabilities, to facilitate their entry into a 
employment. Result of this studie showed that these respondents have a high level of ambition 
and skills, and they have not experienced any positive informal learning in a working context 
in the interplay with their colleagues.  
 
Keywords: Autism Spectrum Diagnosis, Interplay, Learning conditions, Processes of impact. 
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Abstract 
 
 
Syftet med denna studie var att öka kunskap om de lärandevillkor som finns i en 
samspelskontext där personer med diagnosen autism ingår. 
Förförståelsen tar stöd i att allmänheten ofta saknar kunskap om och förståelse för personer 
med denna funktionsnedsättning som kan skapa disharmoni i det sociala samspelet. Studien är 
inspirerad av en satsning som Arbetsförmedlingen har gjort där de ville finna de dolda 
resurserna, de arbetssökande med funktionsnedsättningar, för att underlätta deras inträde på 
arbetsmarknaden.  
Den fenomenologiska forskningsansatsen användes för att nå fram till kärnan i lärandets 
påverkansprocesser. Utifrån respondenternas upplevelser av samspel som stöd för informellt 
lärande i en arbetssituation gjordes studien, där fenomenet är samspel och dess effekt är 
lärandevillkoren. Här kom respondenternas upplevelse av fenomenet i fokus och vilket stöd 
dessa respondenter egentligen fick.  
Datainsamlingen skedde via intervjuer och analyserades kvalitativt efter Giorgios 
analysmetod. Här har tolkningen av resultatet skett med hjälp av reproduktivt lärande, 
utvecklingsinriktat lärande och situerat lärande, för att beskriva respondenternas livsvärldar. 
Slutsatsen var att denna studie inte kunde finna några gynnsamma villkor för lärande ur ett 
samspelsperspektiv, för personer med diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder) i en 
arbetskontext. 
Resultatet visade på att dessa respondenter som ingått i denna studie, har en hög 
ambitionsnivå och kompetens, har upplevt avsaknad av samspel som stöd för lärande i en 
arbetsmiljö i interaktion med sina kollegor. 
 
 
Nyckelord: ASD-diagnos, lärandevillkor, samspel, påverkansprocesser 
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Förord 
 
Jag vill av hela mitt hjärta tacka alla respondenter som gett mig förtroendet till att få ta del av 
era upplevelser i arbetslivet rörande samspel. Utan er insats hade denna studie inte kommit till 
stånd.  
 
Ett stort tack till tålmodig handledare som givit feedback under vandringens gång. Du har som 
handledare drivit på mig i mina mentala uppförsbackar. Du har behållit ditt stoiska lugn när 
uppsatsprocessen hemsökt mitt sunda förnuft. Du har på ett konstruktivt sätt fått mig att 
tillämpa det pedagogiska och akademiskt lämpliga i skrivandets frenesi.  
 
Men, jag vill framför allt ge ett speciellt tack till min älskade make. Han har sett till att jag har 
haft förutsättningarna att få läsa och fördjupa mig som jag gjort. I de stunder som jag tvivlat 
på min förmåga har min make sagt samma sak som min musiklärare i trumpet alltid säger: 
”Jo, du kan!” Tack, när min tilltro till min förmåga sinar är det skönt med de som tutar in 
tilltro i mig igen.   
 
Trevlinge, Rasbo, 29 juni 2012 
 
Ulrika Hellström 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 

 

Alla personer som samverkar på en arbetsplats, interagerar, utbyter kunskaper med varandra 
utan konkreta utbildningsinsatser. Vi är alla olika, strålar samman i arbetsgrupper och delger 
varandra erfarenheter och kompetens i samspelet som pågår inför en aktuell arbetsuppgift. 
Arbetsplatsen är inte endast ett effektivt forum för att producera en viss typ av tjänster. I en 
arbetsgrupp kan det informella lärandet blomstra och arbetskamrater kan berika varandra med 
olika färdigheter. Denna undersökning tog sin början, då jag läste ”Se kraften! – Ett magasin 
som visar på Sveriges dolda resurser (Arbetsförmedlingen 2011). I detta magasin uppmanas 
arbetsgivare att tänka ett varv till och se kompetensen, personligheten och drivkraften hos en 
person med en funktionsnedsättning. I den här undersökningen ligger fokus på personer som 
har diagnos Aspergers Syndrom, högfungerande autism ASD (Autism Spectrum Disorder) 
och här ska dessa arbetsföra personer berätta om sin upplevelse av informellt lärande i en 
arbetskontext. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samlingsnamn för olika syndrom 
däribland Aspergers syndrom, även kallad ASD. En person med ASD kan ha nedsatt förmåga 
i ”Theory of Mind”. Det kan innebära att i en samspelssituation där interaktion sker med 
arbetskamrater, kan te sig komplex och jobbig. Oftast tänker en person med ASD sig fram i 
det sociala spelet och kan känna sig utmattad efter en social interaktion, då både sakfrågan 
och samspelet hanteras kognitivt. Den intuitiva, sublima tolkningen sker oftast inte utan 
bokstavstolkning av budskap är vanligast vilket gör att det sociala samspelet blir komplicerat 
(Attwood 2008, s. 149). Arbetsförmedlingen vill genom sitt initiativ ”Se Kraften” se de 
förmågor som personen besitter och skapa gynnsamma möjligheter för anställning och 
utveckling. Det är en social konstruktion, en arbetsplats där normer, policies och vanor är väl 
förankrade. I denna sociala konstruktion samspelar kollegor med varandra och utbyter 
erfarenheter och kunskap. Nu finns det dock personer som har svårt att smälta in och 
harmonera socialt i ett samspel. Informellt lärande i arbetslivet är mycket givande för de 
inblandade, om alla som vill får vara med och ta del av det gemensamma kunnandet (Lave & 
Wenger 1991). En person med ASD har kanske problem med samspelsprocessen i vissa fall 
och i många fall inneha en stor kunskapspotential som andra kan få ta del av. När en person, i 
samspel med andra personer, fått sin kunskapsprofil uppdaterad har en positiv, utvecklande 
och varaktig förändring skett (Davidsson & Svedin et.al. 2009, s. 49). Personen i sig kan via 
eget engagemang skapa sig lärandepotentialer som därefter delges med andra i samspel. 
Förutsättning för att lärande i samspel är ett öppet diskussionsklimat där engagemang och 
utmaningar välkomnas och en positiv dialog förs i samspelet (Gustavsson et. al. 2009, s. 72-
78). I detta samspel kollegor emellan sker ett kritiskt ifrågasättande som stimulerar till 
utveckling. Här figurerar det informella lärandet, reproduktiva lärandet och det 
utvecklingsinriktade lärandet. Tre olika dimensioner som rör sig i den sociala dimensionen i 
interaktion i en arbetskontext. Det situerade lärandet visar sig i form av kollegial coachning 
och relationell feedback utan formella ramar i utbildning utan något som sker i 
samspelsprocessen.  
I denna studie ska dessa personer med autism diagnos, deras upplevelser kring samspelet för 
lärande i arbetslivet komma till tals. Öppet sinne för alla, ödmjukhet inför varandras egenheter 
och intresse för varandras kunnande och sedan generositet till att bidra med sitt eget till andra. 
Tillgången till det gemensamma kunnandet som finns bland oss på en arbetsplats, gynnas av 
ett positivt och givande samspel.  
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1.2 Problemformulering 

 
I en arbetsgrupp finns invanda handlingsmönster och föreställningar som känns bekväma för 
de inblandade. Vanligt förekommande är att arbetsgrupper har ett dynamiskt lärande i socialt 
samspel av relationell karaktär (Ellström & Hultman, 2009, s. 67). Det finns en förförståelse 
om bristande kunskap och förståelse rörande autism och hur de med diagnos upplever 
samspelet på en arbetsplats. När människor interagerar sker påverkansprocesser och 
upplevelser. Det informella lärandet sker i samspel med andra. Finns det en naturlig access in 
i det samspelet som sker i en gruppinteraktion för en person med autism? När den intuitiva 
och empatiska förmågan är lite eftersatt och det sociala samspelet kan komma i disharmoni, 
hur upplevs då bemötandet av arbetskamrater i en samspelskontext? Tidigare forskning visar 
på att i en arbetsgrupp där ny kunskap omsätts i interaktion, i sin arbetsmiljö, var 
kunskapsutbytet mycket bra. Den informella kompetensen och dess utbyte framhålls som 
viktig men den hotas av negativ känslodynamik. Det informella kunskapsutbytet 
arbetskamrater mellan kan skadas och hämmas av negativ influens. I denna kontext, i en 
arbetsmiljö, hur skulle en lite annorlunda arbetskamrat tas emot och hur upplever denne sitt 
mottagande? En medarbetare ack så kompetent fackmässigt, men som har brister i social 
kompetens. Medarbetaren har bristande förmåga i ”Theory of Mind” där svårigheter med att 
tolka in budskap, svårt att bli medveten om det underförstådda samt tolkar det mesta 
bokstavligt (Attwood 2008, s. 149). Hur kommer då personer med autismdiagnos att uppleva 
social interaktion som stöd för informellt lärande?  
När det förväntade beteendet blir lite annorlunda än väntat blir även påverkansprocesser och 
dess upplevelser annorlunda. Finns det egentligen acceptans för lite annorlundaskap för att ett 
fruktbart kunskapsutbyte ska få komma tillstånd? Eftersom det informella lärandet befinner 
sig i det sociala spektrat och en person med autism många gånger har oförstådda problem med 
att smälta in i gemenskapen. Denna intervjustudie söker finna individers egna upplevelser av 
påverkansprocesser i sampel för lärande i arbetslivet.  
 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att utveckla kunskap om lärandevillkor ur ett samspelsperspektiv där personer med 
diagnosen autism ingår. 
 
Hur upplevs samspelet som stöd för informellt lärande i en arbetskontext för personer med 
diagnosen autism? 
 

1.4 Beskrivning av samspel och lärandevillkor 

 
Begreppet samspel har använts i denna studie för att beskriva den socialt konstruerade 
tillvaron där vi tillsammans med andra interagerar och utbyter tankar samt personliga 
erfarenheter. En pågående process i sin kontext där utbytet sker informellt. Ett samspel mellan 
arbetskamrater utan formella direktiv (Lave & Wenger 1991). De olika lärandevillkoren, det 
informella lärandet finns i en arbetsgrupp där kollegor utbyter erfarenheter i en spontan 
interaktion. Reproduktivt lärande är s.k. ”påbyggnadskunskap” som ger en gradvis 
kunskapsuppdatering. Det utvecklingsinriktade lärandet sker genom att förhålla sig mer 
kritiskt ifrågasättande till något (Ellström & Hultman, 2004).  
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1.5 Tidigare forskning 

 
Det fanns inte mycket forskning rörande personer med ASD-diagnos i ett samspelsperspektiv 
för situerat lärande i arbetsgrupper att finna. Däremot finns det tidigare forskning som belyser 
samspel och lärandevillkor i en arbetskontext, vad som gynnar det informella lärandet och 
inte. Dessutom framhävs även betydelsen av olika samspelsprocesser och hur de kan påverka 
lärandet.  
Hur den givande samspelsprocessen kan gestalta sig i en arbetsgrupp kan skilja markant. En 
kvinna, ny i sin yrkesroll med färsk examina men med lång yrkeserfarenhet som 
sjuksköterska. Trots att den formella kunskapen var en gemensam nämnare lät välkomnandet 
in i gemenskapen vänta på sig.  
Cambell, Vereikina & Herrington (2009) visade på i sin studie att det inte är så lätt och givet 
för någon, dock med utbildning, utan påvisad diagnostiserad funktionsnedsättning att smälta 
in i en gemenskap. I en fallstudie har nya polisofficierers upplevelser, vid nyanställning, 
introduktion och vilket stöd för informellt lärande som funnits undersökts. För att komma det 
situerade lärandet närmare har en fenomenologisk ansats valts för att skärskåda hur den 
polisiära arbetsplatsutvecklingen upplevs av en nyanställd polis. Artikeln hade fokuserat på en 
50-årig sjuksköterska som omskolat sig till polis och sökt nya utmaningar i livet. Inom 
polisen fick hon tydligt erfara den hierarkiska struktur som råder. En incident ute på fältet 
som polis, gjorde att hon fick agera lite som sjuksköterska och förklara för de inblandade. 
Detta visade att hennes kollegor plötsligen gav henne mer respekt och vilket stärkte hennes 
självförtroende. Sedermera övergick hon mer och mer till det polisiära tänket och först när 
hon som polisofficier fick sin förstagradering blev hon en fullödig medlem i gemenskapen. 
Denna forskning visar på att denna kvinnliga polis fick verkligen visa vad hon gick för och få 
sin uppgradering innan hon blev godkänd och accepterad i arbetslaget. I detta fall var hon en 
erfaren sjuksköterska med mångårig erfarenhet, som klev in i en ny situation efter 
polishögskolan till att bli en som skulle läras upp på arbetsplatsen. Utvecklingen av kunskap 
och erfarenhet som arbetsplatsen bidrar med göra ofta skillnad mellan de gamla vana och den 
novice nybörjaren (Cambell, Vereikina & Herrington 2009, s. 647-657). 
Även om formella kompetensen är lika sker inte enandet med befintlig arbetsgrupp i avsaknad 
av problematik. Den kvinnliga polisen kom dock in i gemenskapen och fick ta del av det 
informella lärandet. Däremot, ett arbetsmarknadsprojekt som hade som syfte att höja 
kompetensen hos personer via ett AMS projekt, var lärandet inte något självklart. En stor 
satsning gjordes på något som inte ledde till samspel, informellt lärande och 
kompetensutveckling för de som ingick i projektet Latitud. Den här omfattande studien som 
skärskådat hur olika personer, som behövde stödinsatser, slussades in i ett AMS-projekt. 
Studien visade på hur projektet misslyckades med att ge stöd och utveckling till de som 
behövde en insats för att komma vidare ut i arbetslivet.  
I en doktorsavhandling (2008) har lärande i ett arbetsmarknadsprojekt undersökts. Syftet var 
att motverka segregation, öka arbetskraftsdeltagandet och höja kompetensen. Här undersöktes 
förutsättningarna för lärande och vad de faktiskt lär sig i arbetsorganisationen kooperativet 
Latitud. Forskaren såg här ett samband mellan lärande i arbetslivet och hur väl förankrat det 
var med personens egen identitet och självbild. Forskaren avsåg att tolka intrycken hos de 
som ingick i Latitud. De personer som kom till Latitud, var de som slussats dit via 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och behövde stöd av bl a SFI (Svenska För Invandrare), 
valet var inte deras eget ursprungligen. En AMS-åtgärd stödd av kommunala medel ansågs 
inte attraktivt och det var hög omsättning av personal bland de som slussades in i Latitud. 
Kvinnorna fick städssysslor, sådana uppgifter de redan kunde, dessa systematiserades och 
effektiviserades i jobbet. En kvinnlig arbetsledare granskade uppdragen vid flyttstäd, eftersom 
Latitud konkurrerade på öppen marknad, de kvinnor som inte svarade upp mot 
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förväntningarna från Latitud och kunderna fick inte fortsätta (Ax Mossberg 2008, s. 134). 
Männen fick mer trädgårds-, flytt- och magasinerings jobb där arbetande förman hjälpte till 
vid bristande arbetsinsats. Både männen och kvinnorna fick göra sysslor de redan kunde fast 
nu under tidspress. I projektet Latitud saknades möjligheter för utvecklande och 
kompetenshöjande uppgifter. Samhället i sig kräver ofta formella bevis på kunskaper vilket 
Latitud inte kunde bidra med för de utsatta som slussades in i projektet (Ax Mossberg 2008, s. 
266-272).  
Hur mycket de personerna i Latitud än kämpade så fick de inte någon utdelning för sin insats 
på något vis. Däremot så var kunskapsuppdateringen av psykiatripersonal för att öka 
förståelsen och få ett mer personligt bemötande av patienter med autism spectrum störningar,  
var mer gynnsamt. Genom att få pröva ny kunskap i skarp miljö, i samspel och handling för 
att sedan få återkoppling av handledare. Jämfört med Latitud så var insatsen vid psykiatrin 
mycket mer givande för de inblandade.  
Mandre har visat på hur viktigt det är med information och kunskap för personal inom vården 
och att de fått omsätta sina nya kunskaper i en samspelskontext i en verklig miljö.  
I en doktorsavhandling av Mandre (2002) där syftet är att öka förståelsen för patienter med 
autismspektrumstörningar hos personal inom vuxenpsykiatrin. ”Hur kan man på grundval av 
bättre förståelse av patienternas svårigheter skapa ett mer individualiserat och riktat 
bemötande för dessa patienter” (Mandre, 2002, s. 60). I DSM-manualen (Diagnostic and 
Statistic Manual, 1995) dess fjärde upplaga finns Aspergers syndrom med som diagnosgrupp. 
Viktigt att framhålla att vuxna lär sig egna strategier i vardagen och av den anledningen 
framträder inte bristfälliga förmågor lika tydligt som hos barn (Mandre 2002, s. 20-21). 
Resultatet visade på att psykiatripersonal som var med i kunskapsuppdaterande sammanhang 
ökade sin förståelse för patienter med autismspektrum diagnos. Personalen har medgivit att 
det skett en omorienteringsprocess av tidigare kunskap och bemötande av personer med 
autismdiagnos som kräver ny kunskap och annan förståelse. Personal som fick pröva sin nya 
kunskap i samspel genom handling, och som därefter fick feedback på interaktionen och 
bemötandet fick ökad förståelse av innebörden av autismdiagnoser. I samband med 
kunskapsuppdatering, diagnostisering skedde nya öppningar på patienterna. En vårdtagare 
blev utskriven från LRV (Lagen om Rättspsykiatrisk Vård) efter 25 år i rättspsykiatrin 
flyttade till gruppbostad och kunde börja ett nytt liv. En annan vårdtagare kunde efter 
autismutredningen fortsätta och slutföra sin gymnasieutbildning, på sina villkor.   
En person med ASD-diagnos kan ha andra perceptionsproblem jämfört med en annan person 
som har likvärdig diagnos. Detta är viktigt att ta i beaktande utifrån lärandevillkor i 
samspelsperspektiv.  
Mandre ville med sin licentiatuppsats (1999) skapa ett bättre pedagogiskt underlag för 
autism/Asperger, DAMP, ADD och ADHD, än vad de neuropsykiatriska diagnoserna ger. 
Uppsatsens olika fallbeskrivningar baserades sig på fakta från observationer som visade på att 
det fanns stora skillnader mellan olika personer med samma npf-diagnos (Mandre 1999, s. 9). 
Samspelet med andra personer kan störas av att en person med autism kan ha problem med en 
eller flera faktorer. Perceptionssvårigheter i att bearbeta och kategorisera intryck från 
omgivningen samt inifrån egna kroppen och dessutom samordning av intryck totalt (Mandre 
1999, s. 111). En person med autism tillgodogör sig information oftast bäst via en kanal, t ex 
lyssna, läsa text själv, se bilder och illustrationer och /eller göra själv. Alternativa 
kommunikationskanaler som gester, musik och rytmer kan också komma i fråga (Mandre 
1999, s. 120). Minnesproblem, främst arbetsminnet där information lagras en kort tid för att 
sedan tolkas och jämföras. Icke-verbal kommunikation där outtalade signaler ska avläsas och 
tolkas. De med autism som har nedsatt förmåga av inkänning av dessa har problem med att 
adaptera mentalt i gemenskaper (Mandre, 1999, s. 128). Resultatet visade på att pedagogisk 
diagnos, som Mandre utarbetat, kan vara en fullgod ersättare för en psykiatrisk diagnos. De 
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systematiserade observationer som gjorts på, för Eve okända personer, visade på att slutsatser 
stämt med de anhörigas uppfattningar (Mandre 1999, s. 170). Det gäller att förstå och 
underlätta det som skapar problem för den som har autism. Samspelet med andra 
medmänniskor blir bättre om dessa personers svårigheter blir förstådda. Sett ur ett 
samspelsperspektiv på en arbetsplats kommer en sakkunnig och duktig medarbetare med 
autism, som förmodligen inte kommer att få ta del av det informella lärandet så ofta som de 
andra, då de har svårigheter med att tolka outtalade signaler och bli en naturlig medlem i 
gruppen.  
Denna omdaningsprocess i kunnande och bemötande ledde till ett mycket bättre samspel för 
alla och alla vann på denna insats. Däremot de lärare som behövde interutbildning för att 
”trimmas in” för att bli lärare inom fängelser, av de mer erfarna. Jämfört med polisens frostiga 
bemötande så hade de nytillkommna lärarna ett varmt och mycket stödjande kollegor som 
ville hjälpa dem att få den lilla specialkompetens som behövdes i yrket.  
Viktigt att ha ett bra lärande i samspel för fängelselärarna, eftersom dessa sublima och 
underförstådda samt väl uttalade kunskaper bäst erhålls kollegialt på plats i arbetet.  
Forskaren Ghazala, fick vara kurskordinator under sin studie då 4 lärare skulle på 
utbildningsprogram. Det gällde lärare som behövde internutbildning för att bli lärare inom 
fängelse och undervisa interner. De fyra lärare som ingick i intervjustudien framhöll att de 
inte längre välkomnades på samma sätt vi allmänna lärarseminarier, eftersom de nu mer 
undervisade vid fängelser (Ghazala, 2010, s. 33). Nytillkomna fängelselärare skolades in av 
de mer erfarna för att lära sig hålla rätt distans till sina elever. Dels är det speciellt att 
undervisa bakom låsta dörrar samt att undervisa de som blivit exkluderade i skolåldern från 
ordinarie undervisning. Lärarna bör ha förståelse för de interner som haft ett beteende i unga 
går som skapat utanförskap. Vanligast är ungdomar med dyslexi, Aspergers syndrom och 
ADHD, att dessa hamnar i destruktivt beteende och de som dessa lärare möter, slutligen 
hamnar i fängelse (Ghazala, 2010, s. 33). De nya lärarna har de äldre mer erfarna som 
mentorer och bollplank. Knivskarp distans till eleverna och alla diskussioner utgår endast från 
kursmaterialet. Interner har ofta bristande självförtroende, smärtsamma minnen utav 
upprepade försök och misslyckanden i skolan och undervisningen måste färgas av ödmjukhet 
och empati samtidigt som en benhård distans alltid finns med (Bhatti, 2010, s. 35). Eftersom 
fängelselärararna jobbar i en exkluderad värld, måste de sins emellan ha ett bra kollegialt 
klimat för att orka hjälpa eleverna med de mest elementära som att skriva och läsa. Det är 
dessa baskunskaper internerna behöver ha senare i livet utanför grindarna för att klara sig 
bättre (Ghazala, 2010, s. 36).  
Från att lärare som arbetar med att stärka upp sina elevers kunskaper i kärnämnen och visa 
empati på rätt sätt, där lärarna i fängelset är beroende av en hederskodex och likvärdigt 
arbetssätt inför sina interner samt att de är noga med att uppdatera varandra inför nyheter och 
nykomlingar i lärarlaget. Vidare till att gå till arbetsteam där kunskapsutbyten sker inom 
grupper och mellan grupper i företaget.  
Denna studie är av största vikt för att påvisa hur viktigt det är med lärande i samspel och hur 
det kan ge en arbetsplats en holistisk kunskapsuppdatering. Dessutom visar studien hur skev 
utbytesbalansen kan bli av en negativ känslodynamik som sker icke uttalat.  
I artikeln ”The role of experience in work and learning among design engineers” (2004) har 
Collin undersökt upplevelsen av lärande och hur den kan gestalta sig på en arbetsplats. 
Föremål för studien var teknologer vid två företag i Finland där observationer samt intervjuer 
gjordes för studiens faktainsamling. I arbetsprocessen pågår ett flöde av aktiviteter och 
relationer i det dagliga arbetet. Arbetskamrater lär tillsammans, tar del av varandras kunnande 
och genom diskussion med andra team få en helhetssyn på verksamheten. Baksidan av myntet 
är att interaktion arbetskamrater mellan kan leda till stress och förtryck. Respondenter 
framhöll den informella kompetensen som väldigt värdefull och att den behövs i företaget. 
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Det informella lärandet för med sig känslodynamik vilket inte är inlärt formellt och kan leda 
till att vissa kollegor undviker vissa och där gynnas inte ett givande utbyte. De mer erfarna 
anser att de har svårt att jobba utan det informella lärandet. För informellt kunskapsutbyte 
mellan olika företag behövs ingen djupare bekantskap ansåg en arbetsledare, för att utveckla 
och delge varandra kunnande (Collin, 2004). 
Här ser vi att kunskapsutbytet sker inom grupper och holistiskt över mellan olika grupper och 
divisioner i företaget. Det som kunde leda till stress och skevhet i flödet så att alla inte får ta 
del av alla uppdateringar var negativ känslodynamik. De som hamnar lite utanför får inte 
fullödig del i det informella lärandet. Däremot fängelselärarna är beroende av att uppdatera 
varandra hela tiden för att skydda och stötta varandra. Kunskapsflödet kan gå trögt i början, 
som för kvinnlig polisaspirant, eller vara obefintligt som i Latitud, vilket i sin tur visar på 
vilka zoner som är gynnsamma för informellt lärande och på vilket sätt. En engagerad 
medarbetare med diagnosen ASD som bidrar med mycket kunskap, som vill ha mycket 
kunskap, men som inte behärskar det sociala spelet. Hur ter sig lärandevillkor och 
samspelsperspektiv för denne person? Det finns olika lärandevillkor och olika 
samspelsperspektiv. Medarbetare som har en gemensam formell kompetens initialt utövar en 
form av samspel och utveckling. De personer med autism diagnos som tyvärr inte kommit in 
på arbetsmarknaden placeras ofta i Arbetsmarknadsåtgärder som t ex Latitud, där få 
möjligheter finns till utveckling. Personalen vid psykiatrin fick lära sig nytt förhållningssätt 
och fick fortlöpande återkoppling under tillämpning av det nya arbetssättet vilket skapade 
gynsamma lärandevillkor ur ett samspelsperspektiv. I Mandres Licentiatuppsats (1999) 
presenterades de olika perceptionssvårigheter en person med ASD-diagnos kan ha. Genom 
kunskap och förståelse kan samspelet underlättas för dessa personer i en arbetskontext. 
Lärandevillkoren för nytillkomna fängelselärare och deras förhållningssätt till sina elever i 
fängelset då dessa elever har en dyster och problematisk bakgrund som ska undervisas i 
kärnämnen för att stå bättre rustade inför samhällets villkor och sampel sedan. Lärarna får 
internundervisning där de mer erfarna lär upp de nya beträffande balans mellan empatisk 
närhet och skarp distans till eleverna. På en arbetsplats sker det informella lärandet kollegor 
emellan hela tiden så läng positiv anda råder. Det som kan störa är negativ känslodynamik 
som kan sätta en balanserad samspelsprocess i dissonans. Vissa medarbetare kan då undvikas 
och vissa gynnas mer. I och med det är lärandevillkoren inte lika för alla i samspelet på 
arbetsplatsen.  
 

1.6 Teoriram 

  
Personer med diagnosen autism kan ha svårigheter att smälta in naturligt i pågående 
socialiseringsprocesser. Det kan innebära att samspelet som ska stödja det informella lärandet 
i en arbetskontext kan upplevas annorlunda. I en samspelsprocess i en arbetsgrupp byts 
tankar, erfarenheter samt att utbyte av feedback sker på det som uppfattas av omgivningen. 
Det icke-planerade kunskapsutbytet sker i samspelet. Syftet är att öka kunskap om lärande 
villkor i ett samspelsperspektiv där personer med diagnosen autism ingår. Därav anledningen 
till valet av dessa teorier som situerat lärande, utvecklingsinriktat lärande och reproduktivt 
lärande från vilka resultatet därefter tolkas.  
 
1.6.1 Situerat lärande 

Teorin, situerat lärande var till god hjälp vid tolkning av resultatet därför att detta lärande 
skedde i en socialt konstruerad tillvaro i samspel med andra personer på informell basis. 
Dokumenterad kunskap som t ex en it-tekniker där de inblandade har samma utgångsläge, 
eller kunskapsuppdatering via kollegialt systerskap av mer relationell natur.  
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Det situerade lärandet, just i det pågående ögonblick då samspelet mellan arbetskamrater i en 
kontext sker, det är där lärandet i samspel utspelar sig. Desto mer anpassningsbar en person är 
till olika lärmiljöer, ju mer socialiserbar personen är, desto smidigare går internaliseringen. 
Samspelet är lärandets grundbult där de inblandade ska få lika stor behörighet att komma till 
lärandets fullödiga kärna. Genom gruppens dynamik kan deltagarna få ta del av gemensamma 
resurser och på det viset delge andra och få ta del av andras kunnande (Lave & Wenger 1991, 
s. 14-48). I detta situerade lärande som blir en socialt konstruerad tillvaro, där de nya lärs upp 
av de som är vana, som sedan i sin tur inviger kommande nykomlingar i framtiden. Under 
pågående interaktion så leder samspelet till att nytt kunnande produceras, reproduceras som i 
sin tur leder till ny förståelse för de inblandade. Genom utbyte av tankar i kommunikation 
ökas också personernas förståelse inför pågående aktivitet och uppgift (Lave & Wenger 1991, 
s. 51).  I samspelet kan lärandet gestalta sig på olika sätt. När en nykomling som t ex har 
akademisk examen i någon disciplin träder i tjänst och enar sig med den befintlig arbetsgrupp, 
startar en reproduktion av arbetsgruppen. Här kommer ett tillskott med dokumenterad 
kompetens vars person ska komma i samklang med en redan befintlig grupp. I detta fall blir 
kunskapen en gemensam plattform och lärandet utav de mer erfarna blir kontext komponerat, 
utifrån den arbetsplatsen och dess kunskapande identiteter. Nykomlingen växer till sig i sin 
kunskapskostym i den kontexten (Lave & Wenger 1991, s. 51-73).  
Från att vara nykomling med en selektiv urskiljningsförmåga i tillvaron, som en akademiker 
med specialkompetens kan vara, till att vara mer multireceptiv som passar för praktiska yrken. 
Ett mycket mer relationsinriktat lärande sker i ett lärlingsscenario som t ex hovslagare som 
lärs upp av en mer yrkeserfaren person. I detta sampel lärs handlag och arbetskompetens ut, 
samt den erfarnes självbiografiska erfarenheter som kan vara till stöd senare i egen praktik för 
den blivande hovslagaren. Här är det mer att inse hur den sociala profileringen gentemot 
omvärlden sker, bemötandet av kunder, kollegor och leverantörer (Lave & Wenger 1991, s. 
68-81). 
 
1.6.2 Utvecklingsinriktat och reproduktivt lärande 

Dessa båda teorier har varit mycket behjälpliga i tolkningen eftersom många av 
respondenterna har tillämpat det utvecklingsinriktade förfarandet i miljöer där det 
reproduktiva lärandet skulle passat bättre in.  
Det är subjektivt, vad en medarbetare för med sig in i en arbetsgrupp. Den yrkesmässiga 
identiteten med dess kunskap och färdigheter samt personliga vanor att omsätta sin kompetens 
i arbetet. Olika är också hur en person väljer att förhålla sig till omgivningen utifrån 
befattning eller självbild. Personlighetsrelaterade aspekter som självkänsla och självförtroende 
avspeglar sig i hur personen vågar blomma ut i sin yrkesroll. Det utvecklingsinriktade 
lärandet, där en medarbetare kritiskt ska ifrågasätta och utveckla kunskap och kompetens blir 
mer fruktbart om personen i fråga har en bra självbild och ett positivt utvecklande 
förhållningssätt till sig själv och omgivningen.  
Reproduktivt lärande visar vad för kunnande som en person tillgodogjort sig, uppdaterat sin 
kunskapsbank med. Denna nyinkomna kompetens kan nyttjas till att hantera en ny typ av 
uppgift, en lite svårare uppgift, eller att klara av en ny situation som varit svår tidigare. 
Utförandet av den nya uppgiften visar hur personen ersatt eller uppdaterat sin nya kompetens 
till att få uppgiften utförd. Det berör också hur personen kan utföra sitt nya kunnande i en 
situation och hur kompetensen relateras till omgivningen. De materiella och sociala 
förutsättningarna spelar stor roll, bra utrustning och positiv anda hjälper till framåt i 
utvecklingen. Kulturella och kollektiva föreställningar spelar stor roll i det informella 
lärandet. Det reproduktiva lärandet återkopplar i första hand till utförande och den strukturella 
dimensionen. Utvecklingsinriktat lärande hör samman med den subjektiva dimensionen 
(Ellström et al. 2009, s. 17-40).  



13 
 

2. Metod 
 

2.1 Metodologi 

 

Olika personer upplever och påverkas på skilda vis i en interaktion. Det idealistiska synsättet 
där tillvaron, arbetslivets kontext, är och finns för samtliga medarbetare men olika individer 
gör skilda konstruktioner av denna (Cohen, Manion & Morrisson 2009, s. 10). Filosofen 
Immanuel Kant hade en idealistisk syn på det mänskliga medvetandet. Varje individ 
medvetandegör sin omvärld på sitt unika vis på det sätt som är möjligt för just den personen 
(Stensmo 2007, s. 116). Detta dynamiska lärande som pågår i socialt samspel är ett skeende, 
många gånger i periferin för en medarbetare med diagnosen ASD. Medarbetaren vet att det 
finns där ute men blir inte naturligt involverad i det samspelet. Kunskapssynen är 
epistemologisk idealism med analytiska satser. En på förhand given sanning eller utsaga 
behöver inte prövas, som t ex ”En rund fotboll är rund”, däremot en sats som ”Inte ovanligt 
med dubbelnegationer”, är en syntetisk sats ”a posteriori”. En syntetisk sats kan vara sann, 
dels kan en tidigare insikt styrka sanningshalten likväl som tidigare erfarenhet. En på förhand 
given sanning ”a priori” behöver ingen prövning om den kan vara sann genom att testa dess 
lagbundenhet (Stensmo 2007, s. 116-117). I ett samspelsperspektiv där olika personer med 
olika sätt att medvetandegöra sin omvärld sammanstrålar. Medarbetare som har ASD (ev 
nedsatt förmåga av Theory of Mind) och som ofta är väldigt logiska samt tänker sig fram i det 
sociala spelet. Vissa sociala grundregler ses som en på förhand given sanning medan andra 
kan upplevas som syntetiska satser som prövas mot tidigare erfarenheter eller dess 
lagbundenhet prövas på annat vis (Stensmo 2007).  
Socialkonstruktivismen sett från Berger & Luckmanns teori där individer med tidigare erfarna 
vanor smälter samman i en gruppkontext, i en social värld där internalisering sker (Barleboo 
Wennberg 2010, s. 72). När subjektet internaliserar med sin kontext sker ett utbyte. Det är i 
den sociala livsvärlden som ett lärande sker i samspel. I detta samspel upplever och erfar 
subjektet något och det är det fenomenet som ska skärskådas och följsamt iakttas. Livsvärlden 
upplevs alltid i relation till subjektet i sig, dess tidigare erfarenheter etc. Individen erfar och 
får en upplevelse i sin inre horisont, t ex arbetsgruppen som då är subjektets livsvärld. 
Holistiskt sätt ingår denna inre horisont i en större, i organisationen i sin helhet (Bengtsson 
2012).  
Arbetsplatsen är en social konstruktion i sig, varje arbetsplats har sin egen policy och anda. I 
dynamiken i en arbetsgrupp är påverkansprocesser hela tiden pågående, dels mellan 
gruppdeltagarna och mot organisationen i sig. Vilken upplevelse har personer med autism av 
arbetsgruppens påverkansprocesser och dess störningskällor? De personer som har svårt att 
smälta in i och interagera i grupp, hur har de upplevt organisationers stödinsatser? Genom att 
få ta del av respondenternas egen upplevelse och erfarenheter från sin egen sociala 
konstruktion, är förutsättningarna för att på ett genuint sätt kunna återge deras livsvärld i 
arbetslivet goda (Denscombe 2009, s. 109-123).  
Eftersom fenomenet, förhållandet mellan människor i en kontext och deras upplevelser av 
detta ska undersökas valdes fenomenologisk ansats. Fenomenologin hjälpte mig som student 
att nå åt grundbulten i det dynamiska lärandets påverkansprocesser. Den konkreta verklighet 
som omger oss alla, både privat och i arbetslivet sker samspel. Vi har alla olika val hur vi 
förhåller oss till den omgivning vi möter, som vi är en del av och delar tillsammans med andra 
(Bengtsson 2005, s. 30). I denna symbios med sin omgivning erfar individen (subjektet) något 
på sitt eget sätt utifrån sin tidigare erfarenhet.  
Det är just subjektiviteten och dess egen upplevelse av fenomenet som är viktigt för att kunna 
beskriva essensen av respondenternas egna upplevelser. En fenomenologisk ansats passar väl 
in då fenomenet, det upplevda samspelet så som det visar sig ligger i fokus. Respondenterna 
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är dessa personer som beskrev fenomenet, så som det visade sig för var och en (Bengtsson 
2005, s. 12). Arbetskontexten är forum för deltagarnas ”livsvärld” och denna värld upplevs 
alltid individuellt. Denna sociala värld, det sociala samspelet i en arbetsmiljö som vi alla lever 
i tillsammans med, andra kollegor som vi interagerar med (Bengtsson 2005, s. 18). 
 

2.2 Intervju som metod 

 

Här har en halvstrukturerad intervju använts som insamlingsmetod rörande respondenters 
upplevelser av samspel som stöd för lärande i en arbetssituation. Samtliga respondenter fick 
lika standardfrågor i samma ordning, vilket underlättade sammanställningen av resultat. 
Däremot för att få en mer personlig karaktär på informationen användes flexibla följdfrågor 
beroende på intervjusituationen. Frågorna i intervjuguiden är av den karaktären att de ger 
respondenten möjlighet att svara precis som denne själv önskar (Bilaga 1. Intervjuguide). 
Däremot är följdfrågorna mer av typen ”vad” och ”hur” för att få ett ytterligare djup i 
intervjun (Cohen, Manion & Morrison 2009, s. 359).  
Respondenterna fick här på ett medvetet sätt spegla sin livsvärd beträffande stöd för 
informellt lärande i ett samspelsperspektiv. Här kom de egna erfarenheterna och de essentiella 
meningarna få fritt spelrum och återges med så exakta beskrivningar om det går (Kvale & 
Brinkman 2009, s. 63 -68). Intervjun är en process, ett möte, där kunskap samlas in och 
kunskap produceras. Vid tolkning av resultatet gjordes inte, som på hermeneutiskt vis, målet 
vara att materialet ska leda till en ny gemensam förståelse. Här skulle resultatet leda till att 
essentien i det samspelsfenomen som erhålls skulle återspegla respondenternas egna 
perspektiv. 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

2.3.1 Insamling 

Bekvämlighetsurval då lämpliga respondenter kontaktades via olika virtuella nätverk och fick 
förfrågan via meddelande om deltagande i studien. Flera av de som ville delta var det få som 
hade möjlighet att delta i intervju i fysisk närvaro vid gemensam mötesplats. En intervju 
gjordes i fysisk närvaro vid ett lugnt café i centrala delen av Uppsala. Vi satt i en egen vrå 
med kaffe och varsitt kaffebröd att avnjuta till, utan störande bakgrundsmusik. Intervjuerna 
via Skype skedde i varsin hemmiljö där både intervjupersonen och respondenten kände sig väl 
hemmastadda, likaledes ägde även telefonintervjuerna rum. Anledningen att det var så få 
intervjuer i fysisk närvaro beror på orsaker som geografiska avstånd och många hade tidspress 
i sin kalender. Några av de tillfrågade respondenterna ville inte delta eftersom de nyligen fått 
diagnos och ämnet var för känsligt. Ett fåtal fick jag kontakta via ombud eftersom dessa inte 
nyttjade telefon eller virtuella nätverk. Huvudsakliga urvalet var respondenter med diagnos 
ASD eller Aspergers syndrom samt att dessa hade arbetslivserfarenhet och en vilja att berätta 
om sin upplevelse av denna. En intervju gjordes via Skype samt att ingen av intervjuerna 
spelades in. I slutet av varje intervju gick jag kort igenom för att återkoppla så att jag hade 
uppfattat deras utsago rätt, korrigerade då eventuella symboler för tonfall och /eller skratt och 
suckar. Har med denna studie försökt få en representativ bild av hur vuxna personer med 
diagnosen ASD upplever samspel i arbetslivet och deras villkor kring informellt lärande.  
 
2.3.2 Bearbetning 

Det insamlade intervjumaterialet analyserades efter Giorgis analysmetod. I denna studie 
ingick 6 stycken respondenter och just Giorgis metod passar för analys av mindre omfattande 
studier. Analysprocessen inleddes i en översiktlig genomgång av materialet. Här sorterades 
det som inte hade fokus på den utforskade upplevelsen bort. Nästa steg var de 
meningsbärande enheterna där fokus låg på vad som har sagts. Därefter det uttryckta och 
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underförstådda budskapet i intervjumaterialet. Sedan var det att utesluta onödiga upprepningar 
och sammanfoga de utsagor som stöder varandra. Viktigt att hantera alla delar 
förutsättningslöst och inte rangordna eller värdera. Det som erhållits av respondenterna, deras 
medvetna upplevelse av samspel så som det varit i deras situation, det är det fenomen som 
analyserats (Fejes & Thonberg, 2009). För att den fundamentala meningen av essensen skulle 
framträda var det tvunget att jag som forskare gick vid sidan om teorier och personliga 
erfarenheter av lärande. Viktigt var att se respondenternas utsagor som tillhörigheter till 
fenomenet och hur de konstruerade situationer. De meningsbärande enheterna ledde till en 
djupare känsla för fenomenet samt att varje meningsbärande enhet i sig blev essentialiserad. 
Slutligen identifierades centrala teman och verifiering den essens som fenomenet i studien 
har. Vid reduktionen av fenomenet samspel stod följande essens att finna som är beskriven 
med flera aspekter: ”avsaknad av kunskapsutbyte”, ”enskild återkoppling”, ”svag tilltro”, 
”fokus på arbetsinsatsen”, ”sökte information utanför arbetsplatsen” och ”lärande i samspel 
som ledde till förändring” (Giorgi 1997). Teoretisering av resultatet skedde först efter 
Ellström & Hultman (2004) utifrån de underliggande dimensionerna till reproduktivt och 
utvecklingsinriktat lärande. Därefter utifrån Lave & Wengers (1991) situerade lärande, där 
relationen mellan kunskapande identiteter sker i relation till hur lärandet sker i en kontext. 
Relationsinriktad kunskapsuppdatering i socialt konstruerad tillvaro, hur det egentliga 
samspelet kan utspela sig (Lave & Wenger, 1991).  
 

2.4 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden 

 

2.4.1 Validitet:  

Det är omöjligt att helt fullt ut eliminera hotet mot validitet. I kvalitativ forskning kan så hög 
grad av validitet eftersträvas genom ärlighet, djup i resultat och analys samt att jag som 
forskare eftersträvat ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Så mycket som det gått har 
jag försökt att försätta mig i ”reporter läge” för att på ett så ärligt sätt återge respondenternas 
egna livsvärldar rörande fenomenet lärandevillkor ur ett samspelperspektiv. Djupgående 
intervjuer är en passande metod för att få svar på forskningsfrågan ”Hur upplevs samspelet 
som stöd för informellt lärande i en arbetskontext för personer med diagnosen autism?”, och 
för att få tillgång till respondenternas upplevelse av fenomenet var en förtrolig kontakt viktig. 
Den interna validiteten är mer säkrad eftersom respondenterna utför en speciell målgrupp, de 
har alla diagnos inom ASD-spektrat och har upplevelser av samspel i arbetslivet. Däremot är 
den externa validiteten inte lika säkrad, eftersom andra respondenter med eller utan diagnos i 
andra situationer och omständigheter inte skulle kunna generaliseras på samma vis (Cohen, 
Manion & Morrison 2009, s.133-144). I det här fallet svarade resultatet mot det fenomen som 
skulle utforskas och den interna validiteten är mer säkrad. Eftersom detta är ett situerat, unikt 
och en subjektiv upplevelse hos en specifik målgrupp kan den externa validiteten inte säkras 
på samma vis (Cohen, Manion & Morrisson 2009, s. 135-136).  
Det unika hos varje respondent väcker den kulturella validiteten där det gäller att jag som 
forskare får en känsla för och acceptans av respondenterna, vilket jag anser jag fått. De har 
alla olika förutsättningar och omständigheter som gjort att t ex telefonintervjuer varit mer 
vanliga i insamlingsmetoden i denna studie. Telefonintervjuer har varit mest accepterat hos de 
flesta respondenter, besparing av miljöombyte, restid och social interaktion (Cohen, Manion 
& Morrison 2009, s. 139).  
 
2.4.2 Reliabilitet: 

Möjligheten att minska hotet mot reabilitet finns, men att helt exkludera hotet är nästintill 
omöjligt. En annan forskare, med samma teoretiska ramverk som undersöker samma fenomen 
utifrån denna ovan nämnda forskningsfråga, skulle förmodligen resultat och tolkning ta en 
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annan nyans än i denna studie. Vi skulle båda finna det konstiga i det vanliga, men alla studier 
får en personlig forskarprägel. Vi människor med våra egna livsvärldar och upplevelser som 
är unika, då är det omöjligt att vara ortodoxt objektiv. Den semistrukturerade intervjuformen, 
med samma frågor till samtliga respondenter stöder reabiliteten och bevarar djupet och den 
subjektiva upplevelsen för den fenomenologiska ansatsen (Cohen, Manion & Morrisson 2009, 
s. 150). Eftersom telefonintervjuer var vanligast som insamlingsmetod i studien så gynnades 
respondenterna av enkla frågor utan många valmöjligheter. Just i en telefonintervju belastar 
en mångfald av val respondenternas arbetsminne vilket kan försvåra deras uttömmande svar. 
Inledningsvis i varje intervju skapades en förtrolighet, just för att få intervjun som ett samspel, 
en pågående interaktion där både informant och forskare känner sig bekväma (Cohen, Manion 
& Morrison 2009, 164). 
 
2.4.3 Etiska överväganden 

Jag har vid samtliga intervjutillfällen informerat om de etiska forskningsprinciperna som 
Vetenskapsrådet antagit och som jag följt vid datainsamlingen. Respondenterna har fått 
information om studien de medverkar i samt dess konsekvenser, därmed är 
informationskravet uppfyllt. Rätt att själv bestämma om och hur länge de vill upprätthålla 
samarbetet i studien enligt samtyckeskravet. Uppgifterna om respondenterna förvaras 
oåtkomligt för andra, endast noterat i fysisk form och ej digitalt. I resultat delen byttes 
samtliga namn ut för att skydda respondenternas identitet och identifikation är således inte 
möjlig och då är konfidentialitetskravet uppfyllt. Det insamlade materialet nyttjas endast i 
detta forskningsändamål och då är det sista kravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer uppnått, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1991).   
 

2.5 Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskap om lärandevillkor i en samspelskontext, där själva 
upplevelsen ska vara det sociala fenomenet som undersöks. Här studeras ett mindre antal 
individer med intervjun som insamlingsmetod. Avgränsningen omfattar endast personer med 
ASD-diagnos som har upplevelser av samspel i arbetslivet. Eftersom det är deras egna 
uppfattningar och upplevelser så stöds resultatet av den problematik som Mandre (2002) visar 
på i sina studier. Därmed har denna studie fått stöd i empirisk fakta, eftersom experimentell 
studie kan ta stöd i signifikans och därmed utesluta slumpens inverkan. En positivistisk 
forskare tar sig an sociala fenomen genom objektivt modultänkande som genererar siffror. 
Denna icke-positivistiska studie bemöter de sociala livsvärldarna, respondenternas 
upplevelser på ett personligt, tillmötesgående och medmänskligt sätt (Cohen, Manion & 
Morrisson 2009, s. 5-6). En storskalig insamling, t ex enkätundersökning genererar numerisk 
data som sedan kan prövas statistiskt, vanligt vid attitydundersökningar. Ja, vem fyller 
egentligen i enkäten och var finns i så fall utrymme för originalitet och komplexa 
resonemang? Nej, genom enkät fångas inte fenomen och upplevelser djupgående och framför 
allt inte känsliga och personliga upplevelser. Genom en halvstrukturerad intervju där en 
gemensam förtrolig bas skapats mellan mig som intervjuare och respondenten som svarade 
etableras ett bra klimat. Förutsättningen för att respondenten ska känna sig trygg och sedan 
våga uttrycka sin egen upplevelse av fenomenet i sig är därmed god. Dock är intervjun som 
metod en flerkanalsmetod där verbal och icke verbal samt uttalad och uppfattad 
kommunikation sker. Eftersom de flesta intervjuer skedde i icke- fysisk form, genom telefon 
och Skype och av ämnets känsliga art gjordes inga bandupptagningar. Därav kom det icke-
verbala i kommunikationen inte att bli så framträdande som respondenternas uttalade utsagor. 
Under intervjun antecknade och stenograferade jag växelvis samt använde symboler för 
tonläge, skratt och suckar under intervjun (Cohen, Manion & Morrisson 2009, s. 350-363). 
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Telefonintervjun har fördelar som att de skyddar anonymiteten hos respondenten och är bra 
insamlingsmetod vid data av känslig natur (Cohen, Manion & Morrisson 2009, s. 380).  
Tolkning av resultat har skett utifrån Lave & Wenger (1991) situerade lärande. Just i en social 
interaktion som sker i en arbetsgrupp finns relationen mellan det informella lärandet och den 
mänskliga förståelse som en medarbetare bidrar med i kommunikationen. Det icke-
förberedda, just nu pågående lärandet då medarbetare berikar varandra improviserat, det 
matchar väl samspelet i det informella lärandet (Lave & Wenger 1991). Denna teori 
intresserar sig för hur personer interagerar och påverkar varandra i en social kontext. Vilka 
lärandevillkor är mest fruksamma i olika sammanhang? Ellström (2004) har tagit upp olika 
lärandedimensioner för utvecklingsinrikat lärande och reproduktivt lärande som bl a omfattar 
individens lärandevillkor utifrån personlighet, sätt att omsätta kompetens eller omdaning av 
arbetsrutiner och föreställningar om sin omvärld. Genom att låta teorin om det situerade 
lärandet och Ellströms lärandedimensioner komplettera varandra täcks många aspekter av 
informellt lärande upp, rörande informellt lärande i samspel (Ellström 2004). Här kan frågan 
väckas angående varför Vygotskijs Zone of Proximal Developent inte kommer ifråga! Denna 
ryske socialpsykolog som tolkats pedagogiskt ur lärandet i samspelsaspekt. Social samverkan 
utgör en stark grundbult i aspekten för lärande, där individer i sampel får nya intryck och 
sedan gör dessa till sina och i sin tur berikar andra i en internaliseringsprocess (Dysthe & 
Ingland et al. 2003, s. 75-81). Visst, via Vygotskij kommer fenomenet samspelet i en 
interaktion med, men inte de olika lärandevillkoren som syftet med studien är att öka kunskap 
om är. 

3. Resultat 
 

Resultatet i denna studie visar på att arbetsplatsens ”medarbetare” övergick till att upplevas 
mer som ”motarbetare” och att få fick uppleva lärandevillkor i något samspelsperspektiv. 
Resultatet, essensen av fenomenet samspel så som respondenterna upplevt det. I en del fall 
uteblev kunskapsutbytet och i andra fall skedde kunskapsuppdateringen externt. Ofta förekom 
fokusering på arbetsuppgiften i sig och tilltron till medarbetarens kapacitet var inte så hög.  
 

3.1 Avsaknad av kunskapsutbyte 

 
Här är respondenternas egna upplevelser av fenomenet samspel och dess frånvaro av 
kunskapsutbyte.  
 
Viveka, en datatekniker som arbetat i 9 år vid en högskola i Sverige. Här har Viveka inte 
upplevt något lärande i samspel alls.  

”Jag kan nog sammanfatta det hela som att jag inte möttes av någon förståelse alls. 
Möjligen en hel del missförståelse. Fast bäst var de som inte visste något utan bara 
tyckte att man var ”konstig”. ”Jag blev utsugen på kunskap men fick ingenting tillbaka.” 
 

Hon upplevde inte alls något informellt kunskapsutbyte mellan sig och sina kollegor. 
 
Märta, en autistpedagog som arbetar som lärare sedan 7 år. Hon upplevde inget samspel som 
stöd för lärande.  

”Jag hade ett givande samspel med eleverna. Gjorde inte som de andra och blev utfryst 
av kollegorna, var inte social men presterade mycket bra resultat i jobbet. Det fanns 
inget utrymme för pedagogisk diskussion kollegor emellan. Specialskola i små grupper 
och ingen fortlöpande diskussion dessa grupper emellan. ” 
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Här fanns det inget utrymme för pedagogiska diskussioner mellan arbetsgrupper över lag. 
Märta hade ett givande samspel med sina elever och presterade bra, men lärande villkoren 
med kollegorna var dåliga.  
 
Petra är boendeassistent inom vården 8 år sammanlagt, 6 år var ok medan 2 år var dåliga år.  
För Petras del ändrades det upplevda lärandets villkor ur samspelsperspektiv, innan och efter 
medarbetarnas kännedom om hennes aspergerdiagnos.  

”Då fanns det ett fungerande lärande och en gemenskap på arbetsplatsen. Lärde sig att 
prova på saker och imitera hur kollegor gör. Då fanns det stöttande kollegor vid nya 
situationer och hjälp till att växa.” 

Sedan Petra berättat om sin egen aspergerdiagnos har kollegorna ändrat attityd gentemot 
henne. Efter det så har kollegor börjat att väga in och värdera det hon säger på ett annat sätt.  

”Om han ser glad ut, det kan du inte se Petra” och ”Det där säger du bara för att du har 
aspergers….” 

Petra fick verkligen känna av hur samspel för lärande kunde förändras. I början, före 
kollegornas kännedom om diagnosen fungerade det informella lärandet bra. Efter så 
ändrades kollegornas attityd och blev mycket mer avvaktande och värderande inför allt 
Petra sa och gjorde. 

 
Amelia upplevde inget lärande ur något samspelsperspektiv, då hon praktiserade och utförde 
administrativa sysslor.  

”Ingen positiv erfarenhet av kollegor.” ”Trots att jag ville vara så bra och i samspelet 
upplevdes jag som ”störig”. ”Hela praktiktiden, arbetsprövningen som var den sista 
stödinsatsen som arbetsförmedlingen kunde ge. Jag gjorde mitt bästa och gjorde det jag 
skulle men fick inget stöd från arbetsplatsen eller från Arbetsförmedlingen. Upplevde 
att det var ett krig mellan mig och arbetskamraterna och jag kämpade för att bli en av 
dem.” 

Denna praktiktid som för Amelia, var den sista stödinsatsen, fick motsatt verkan. I stället 
för öppningar för informellt lärande så välkomnades inte Amelias ambitiösa försök i 
arbetsgruppen på det sätt hon önskat.  

 

3.2 Enskild återkoppling 

 
När fortlöpande stöd och återkoppling kommer från en person i en dualistisk interaktion sker 
enskild återkoppling. Susanne och Märta fick återkoppling och stöd av sina chefer eftersom 
de gjorde bra prestationer i sitt arbete samt behövde skydd då de var ifrågasatta.  
 
Isabell, har tidigare arbetat som timanställd skötare i 11 månader vid en äldrepsykiatrisk 
avdelning och har en fil kand. Här finns det inslag av lärandevillkor i samspelsperspektiv.  

”Ja, i början, men hon tog förtidspension senare. Alla tyckte hon var grinig men jag 
tyckte hon var rak och ärlig. Denna äldre kollega iakttog och vid vår gemensamma 
rökpaus kunde hon ge praktiska tips. Ibland hände det att hon vinkade på mig och gav 
mig små praktiska tips på vägen i mitt yrkesutövande då. Det var främst vid rökpausen 
som jag fick feedback på det hon hade sett.” 

Isabell hade en frivillig och välvillig kollega som tog på sig rollen som hennes handledare i 
sitt arbete, som stödde upp och gav fortlöpande feedback vid gemensam rökpaus.  
 
Susanne, jobbar idag som webbredaktör och slår personligt rekord i att ha varit kvar på 
samma jobb i 4 år och hon är 48 år.  
Nej, hon upplevde inte något samspel men hon berättar vidare:  
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”Utbyte, nej inte från mina kollegor (skratt).” Ett tidigare jobb vid en vårdanstalt. 
Ambitionen i arbetet uppfattades inte positivt, kollegor tyckte hon var dryg. Fick 
kommentarer som: ”Du tröttnar nog snart.”  

Susanne berättade att ”Chefen, skyddade mig eftersom jag var ifrågasatt”.  
Lärande i samspel har Susanne upplevt i en studiesituation.  

”För 7 år sedan fick jag en aha-upplevelse i en studiesituation. Läste då på distans vid 
en högskola och blev snabbt bekant med en tjej. Jag var van att göra saker effektivt och 
koncentrerat. Nu fick jag en kompis i grupparbetet, där uppstod trassel och splittring. 
Jag såg hennes sätt att hantera uppgifter och hon såg till att det sociala skulle fungera. 
Jag var effektiv i studierna och hon bidrog med sin sociala kompetens vilket var ett 
uppskattat utbyte från bådas håll. För första gången kunde jag acceptera att hon inte 
hade 100% fokus på studierna. Hon hittade mig och var ”smart på att vara lat” men 
aktiv på det sociala viset.” 

Något upplevt lärande i samspel i arbetslivet har Susanne inte upplevt. Däremot i en 
studiesituation där hon och en kurskamrat hade utbyte av olika begåvningar som kunde ge 
ett givande utbyte för lärandevillkor i samspel.’ 
  

3.3 Svag tillit 

 
Petra hade ett fungerande samspel med sina kollegor. Efter det att hon offentliggjort sin 
diagnos på sin arbetsplats ändrades klimatet. Inför allt som Petra uttryckte och gjorde blev 
hon nu hela tiden ifrågasatt och kollegorna intog ett avvaktande förhållningssätt. Bristande 
social kompetens har lett till att många samspelssituationer stagnerat då Susanne i sin höga 
ambition inte lyckats smälta in i befintliga gemenskaper. Då när Susanne arbetade vid en 
vårdanstalt bemöttes hennes arbetsnit av kollegornas avvisande kommentarer som oftast 
var nedlåtande. 
 
Samspelet sattes ur spel mellan Petra och hennes kollegor i och med tillkännagivandet av 
diagnosen och Petras egen insikt om att stå upp för sina egna rättigheter. Petra berättade att 
hon i och med diagnosen börjat stå upp för vad hon vill och kan.  

”När jag försöker stå upp för mina villkor bemöts jag av att de anser att de inte ska 
behöva ta hänsyn till min diagnos.”  
Petra står upp för sin rätt nu men arbetskamraterna svarar med moteld: ”Du är avig för att 
du har asperger.”  

Arbetsplatsens chef är livrädd, berättade Petra (suck), som inte ser obalans i maktstrukturen. 
Chefen ser att Petra har asperger och försöker ta hänsyn, tror att tydligt budskap är att prata 
tydligt och långsamt. Petra säger att det hela tiden finns en underton hos sina kollegor ”har 
Petra tolkat detta rätt” och ifrågasätter henne pga hennes funktionsnedsättning.  
Från att ha varit med i ett givande samspel till att bli en ifrågasatt medarbetare har 
arbetsdagarna blivit mycket tunga för Petra.  
 

 
3.4 Fokus på arbetsinsatsen 

 

Märta berättade att i sitt yrke som autistpedagog hade hon ett givande samspel med eleverna 
men ingen givande dialog med sina kollegor. Susanne och Isabell fokuserade på sina 
patienter, då de arbetade inom vården och hade inte heller något givande utbyte med sina 
kollegor i sin helhet.  
Även om lärandevillkoren inte var så gynnsamma så ledde samspelet i sig till insikt angående 
förhållningssättet till patienterna.  
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Isabell: ”Alldeles för aspig för att ändra på mitt tänkande, kunde ändra på vissa 
småpunkter men inte på grunden (skratt). Kan ändra på angreppssätt om situationen 
kräver det. Mer arbetsuppgiften i sig än kollegorna. Jag har förhållit mig till patienternas 
behov i första hand och inte till kollegorna.” ”Kollegornas utgångspunkt var att: ”Så här 
har vi alltid gjort, jag har jobbat här i 40 år.” Jag delade inte den inställningen, inte när 
man jobbar med människor.” 

Isabell delade inte sina kollegors förhållningssätt till patienterna utan satte patienternas behov 
i första rummet.  
 

3.5 Söker information utanför arbetsplatsen 

 
Under sin tid som datatekniker fick Viveka hela tiden söka ny kunskap på egen hand utanför 
kollegial gemenskap på arbetsplatsen. Precis på samma sätt som Märta fick göra för sin egen 
kunskapsutveckling.  
Hon fick söka expertis utifrån, utanför arbetet och kollegorna.  

”Ja, ja Mandre ja, den avhandlingen har jag också läst, Eric Schopler på 60-talet och 
framför allt Attwood som jag också träffat personligen” sa Märta.  

Hon fick söka expertis utanför jobbet och kollegorna. När jag berättade att jag hade Eve 
Mandres arbeten i tidigare forskning sa Märta att hon läst de texterna också.  
 

3.6 Lärande i samspel som ledde till förändring 

 
Lärdomen av ett illa fungerande sampel och en insikt om att finna det rätta kugghjulet som 
ska få lärandevillkoren ur ett samspelsperspektiv att fungera igen. Amelia ville studera och 
skaffa akademisk examen.  

Amelia: ”Erfarenheten från praktiken gav mig den insikten. Nu vill jag ändra på hela den 
här biten! Arbetsförmedlingen skrev i sin slutrapport att jag inte hade någon social 
kompetens och föreslog då förtidspensionering. Den rapporten har jag inte skrivit under 
och inte medgivit till deras beslut. AF bedömningen, slutrapporten och den sista insatsen 
hände för 3 år sedan.” Ändring, studier och ett utbildningsprogram som ledde till filosofie 
kandidatexamen. Genom utbildningen och examen önskar jag mig jobb inom rekrytering 
av personer med funktionshinder.” 

Nu när Amelia upplevt Arbetsförmedlingens klumpiga hantering och bemötande av henne 
med diagnostiserad funktionsnedsättning inser hon hur mycket okunskap om diagnosen det 
finns.  
 
Erfarenheten av icke-existerande samspel och en negativ utveckling som ständigt återkom i 
arbetslivet vilket gav en insikt och en ny öppning att hitta rätt plats för anställning.  
Susanne: Hon arbetar idag som webbredaktör och jobbet består i att hon jobbar själv hemma. 
Det finns en arbetsgrupp och en chef men med dom har Susanne sporadiska kontakter ett par 
timmar varje månad. Sammanfattningsvis säger Susanne om sin arbetslivserfarenhet och 
samspel i arbetsgrupper, hon klev in på nya arbetsplatser ambitiös och duktig. Initialt var hon 
alltid uppskattad och omtyckt för sin arbetsinsats. Det som varje gång urholkade det hela var 
bristande social kompetens, då hon uttryckte sig lite för mycket ibland, pinsam stämning 
infann sig. Resultatet av det blev att hon fick sluta, självmant eller ofrivilligt på alla sina 
tidigare jobb.  

Så som Susanne uttryckte det om sitt jobb som webbredaktör ”slår personligt rekord i att 
ha varit kvar på samma jobb i 4 år och jag är idag 58 år.” 
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Via IT-teknikens infrastruktur och distansarbete gav det en öppning för Susanne att jobba på 
distans från hemmet och ha så omfattande kontakt med sina medarbetare som hon anser själv 
att hon behöver utifrån arbetets behov och krav.  
 
De undermåliga villkoren för lärande i sampel gav dock nya insikter för Märta.  

Märta: Ifrågasatte erfaren personals förklaringar som bestod av ”ja, det beteendet beror på 
autismen. ”Insåg att kollegor gjorde si eller så för att det ska vara så. Inte så populär när 
hon gick in och frågade efter teoretisk grund och resultat och sökande efter vad som ”är” 
och inte endast tolkningar.”  

Styrkan kom ifrån att hon presterade bra resultat och fick stöd i sin chef. Hon hade bra, 
mycket bra kommunikation med barnen. Genom alla år har hon stått stark, blivit 
idiotförklarad av sina kollegor i början och är idag handledare åt dessa. Under de 7 åren som 
autistpedagog fick hon sin egen diagnos samt att forskning stött hennes sätt att arbeta.  
 

3.7  Resultatsammanfattning 

 

Essensen av fenomenet samspel så som respondenterna upplevt det förklaras genom dessa 6 
olika aspekter: 
Avsaknad av kunskapsutbyte: Här framkom att dessa respondenter inte upplevt något 
kollegialt informellt kunskapsutbyte. Autism pedagogen Märta upplevde ett givande samspel 
med eleverna men inte med kollegorna. Petra hade initialt ett givande samspel med sina 
arbetskamrater vilket upphörde då kollegorna fick kännedom om hennes diagnos. Amelia 
försökte få ett givande samspel till stånd under sin praktiktid men det lyckades inte. 
Enskild återkoppling: I sitt yrkesutövande agerade Susanne och Märta under chefens 
beskyddande vinge, då båda dessa var hårt ifrågasatta av sina kollegor. Isabell hade en 
arbetskamrat som gav tips och förbättringsförslag under arbetets gång. Under en studieperiod 
hade Susanne en studiekamrat där ett samspel på tu man hand utvecklades.  
Svag tillit: Efter det att Petras kollegor ändrat sitt förhållningssätt till ett mer distanserat och 
ifrågasättande, fanns inte längre det samspel som tidigare var. Det engagemang och den 
arbetsnit som Susanne visade, var inte välkommmet hos kollegorna och hon fick ett kyligt 
bemötande.  
Fokus på arbetsinsatsen: Märta som autistpedagog fokuserade på eleverna i första hand. 
Susanne och Isabell placerade patienternas behov i första rummet och hade inget stöd för 
något samspel med sina kollegor. Deras åsikter stämde inte överens med kollegorna angående 
patienterna.  
Söker information utanför arbetsplatsen: Viveka i sin yrkesroll som datatekniker berikade 
andra med sitt kunnande och fick inget åter. Själv fick hon söka kunskap utanför kollegor och 
arbetet. Autistpedagogen Märta sökte expertis utanför jobbet och arbetskamraterna via 
databaser och tidigare forskning som t ex Mandre och Attwood.  
Lärande i samspel som ledde till förändring: Petra står upp för sig själv på ett annat sätt efter 
diagnosen som gav henne nya insikter. Amelia, praktiktidens dåliga resultat och 
arbetsförmedlingens lösning med förtidspensionering p.g.a. bristande social kompetens ledde 
till nya val i livet, en satsning på akademisk utbildning. Märta, som hade sin styrka i att 
prestera bra resultat och ha bra kommunikation med barnen i sitt jobb som autistpedagog. Nu 
är hon handledare åt de kollegor som tidigare ifrågasatte henne.  
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4. Tolkning 
4.1 Reproduktivt lärande 
Avsaknad av kunskapsutbyte 

Respondenterna förväntade sig ett kunskapsutbyte vilket uteblev. De rutiner och kollektiva 
föreställningar som var väl förankrade hindrade det önskade samspelet och kunskapsutbytet. 
För en respondent förändrades de sociala villkoren från det bättre till det sämre trots att denna 
då försökt att anpassa sig till omgivningen. I det fall där samspelet uteblev förhöll sig 
respondenten fast till sin uppgift och såg förbi de kollektiva föreställningarna som förvärrade 
lärandevillkoren (Ellström & Hultman 2004).  
Enskild återkoppling 

De två respondenter som behövde få vägledning för att förstå och kunna bemästra nya 
uppgifter inom vårdsektorn och i en studie situation, fick det. Respondenten som arbetade 
inom vården fick lära ett nytt sätt att agera i olika situationer utav en kollega. 
Arbetsuppgifterna i sig hade inte så hög lärandepotential men alla dessa yrkesmässiga 
färdigheter som gjorde vissa arbetsmoment säkrare var mycket värdefulla att få (Ellström & 
Hultman 2004).  
Svag tillit 

På det sätt som en av respondenterna blev tvingad till en form av underordning och 
passivisering främjade inte lärande i samspelssituation i positiv riktning. De kollektiva 
föreställningarnas negativa förändring ledde till ett tvingande anpassningsinriktat lärande 
(Ellström & Hultman 2004, s. 23). Trots att viljan till att lära fanns så hindrades den av 
kollegornas kollektiva föreställningar som ledde till oönskad anpassning.  
Fokus på arbetsinsatsen 

I två skilda vårdmiljöer förekom standardiserade arbetsuppgifter och angreppssätt. 
Arbetsuppgifterna i sig erbjöd inget utrymme för handlingsfrihet, dessutom förekom det ett 
trångsynt perspektiv och en rigid syn på arbetet. Standardiserade arbetsuppgifter ger stabilitet 
och säkerhet men en snäv möjlighet till variation. Dessa respondenter som försökte få ett 
samspel och ett lärande insåg att vårdtagarna som hanterades på rutin och inte utifrån deras 
egna olika personliga behov. De valde att sätta vårdtagarnas behov framför de stelbenta, 
standardiserade arbetsmetoder som rådde.  
Söker information utanför arbetsplatsen 

Respondenterna hade inte så givande samspel och kunskapsutbyte med sina kollegor och fick 
förvärva sin kompetensuppdatering externt. De fick förändra sitt arbetssätt beträffande 
informationssökandet. Det reproduktiva lärandet hade stark förankring i låg flexibilitet och att 
dessutom stå utanför det samspel som rådde krävde att kunskapsuppdateringen fick ske 
externt. Här valdes andra informationskällor än kollegorna, dels pga respondenternas 
exkludering ur gemenskapen, dels för att den information de fick inte gav något nytt samt att 
dessa respondenter ofta fick bidra till kollegornas kunskapsuppdatering utan att själva få 
något i retur.  
Lärande i samspel som ledde till förändring 

Dessa respondenter hade en hög ambition till att vilja lyckas, att få lärande i samspel att 
fungera i sin arbetskontext. Eftersom många hade svårigheter med det sociala samspelet och 
bristande förståelse om den sociala kod och därav svårigheter i att snabbt anpassa sig naturligt 
till ”vad som gäller”, skedde ofta att de exkluderades ur gemenskaper av kollegors kollektiva 
negativa attityd (Ellström & Hultman 2004, s. 35). När arbetsuppgifter gynnas av det 
reproduktiva lärandet och en liten möjlighet till ifrågasättande och flexibilitet fanns, vilket 
många av respondenterna sökte. Då var det glädjande att finna de som sökte andra vägar för 
att hitta en mer passande arbetssituation.  
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4.2 Utvecklingsinriktad lärande 
 
Avsaknad av kunskapsutbyte 

Flera av respondenterna har trätt in i pågående samspel i sin arbetsmiljö med ett 
ifrågasättande och utvecklingsinriktat tänk. Det har inte passat in i homogena gemenskaper 
där genuin standardiserad konsensus råder. Framför allt en respondent tillämpade kritisk 
reflektion och ifrågasatte redan invanda arbetssätt vilket ökade klyftan till kollegorna och det 
förväntade kunskapsutbytet uteblev (Ellström & Hultman 2004).  
Enskild återkoppling 

En respondent ifrågasatte sitt eget förhållningssätt till en kurskamrat och fick genom det ett 
bra samarbete på tu man hand. Genom kritisk reflektion kunde hon ha acceptans för 
kurskamratens olikheter och låta bådas bästa förmågor hjälpas åt i deras samarbete. I 
relationen skapades förutsättningar för att få vara olika och det utvecklingsinriktade tänkandet 
gynnas av motsättningar och likheter (Ellström & Hultman 2004).  
Svag tillit 

I en homogen miljö dör alla följer invanda arbetsrutiner och det är låg autonomi störs 
balansen om någon med alternativt tänkande träder fram. Dessa respondenter upplevde att 
deras arbetsnit och ambitiösa förhållningssätt nedvärderades och ville återställa 
harmonibalansen genom att antingen förena eller frysa ut den individ som inte harmonierade.  
Trots respondenternas goda kunskaper och färdigheter sågs dessa mer som störande inslag än 
som lärande resurs på arbetsplatsen.  
Fokus på arbetsinsatsen 

Respondenternas förhållningssätt till arbetsinsatsen var väldigt högt värderad och de hade en 
hög motivation till att lära och lösa problemen för patienterna i första hand. I många fall 
tillämpades kreativ problemlösning i en miljö där låg autonomi rådde. I den standardiserade 
miljön där kollegial samstämmighet värderades högt prioriterade dessa respondenter 
arbetsuppgiften och dess prestation framför samvaro med kollegor. I en miljö med låg 
acceptans för olikheter uppfattads respondenternas val och förhållningssätt inte positivt 
(Ellström & Hultman 2004).  
Söker information utanför arbetsplatsen 

Många av respondenterna kände sig begränsade av sina kollegor, dels av utanförskapet och 
dels att mycket följde invanda tankemönster. De såg sig själva som en lärande resurs som hela 
tiden reflekterade kritiskt och ville lära mer. Genom att söka information utanför kollegor och 
arbetsplatsen så skapade de nya förutsättningar för variation och ett kreativt lärande (Ellström 
& Hultman 2004).  
Lärande i samspel som ledde till förändring 

Respondenterna hade både kunskaper och ett förhållningssätt till att utvecklas som inte lät sig 
hämmas. När samspel i en arbetskontext inte fungerade så prövades andra möjligheter. En 
respondent fick stärkt självförtroende genom egen insikt och började kritiskt ifrågasätta, en 
annan prövade ett utbildningsprogram vid ett universitet och ännu en blev handledare för sina 
gamla kollegor. De såg sig själva som resurser, trots att det inte hade varit ett fruktbart utbyte 
i samspel fann de andra vägar i stället. De hade motivation till att lära, mod till att ta en risk 
för att få förväntat utbyte på nya satsningar på andra fronter.  
 
4.3 Situerat lärande 
 
Avsaknad av kunskapsutbyte 

Den variant av situerat lärande där överlappande expertis i ett uppgifts och problemlösnings 
scenario skulle passat väl in är för den respondent som var datatekniker. Där sammanstrålar 
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liknande kunskapsprofiler och delger varandra sitt kunnande. Detta samspelsperspektiv inbjöd 
datateknikern till men fick inget i retur ( Lave & Wenger 1991, s. 68).  
Enskild återkoppling 

Relationsinriktad variant av situerat lärande där den nye respondenten fick fortlöpande 
feedback och tog del av specifik kunskap från en kollega hon följde. I studiesituationen 
uppkom ett annat situerat lärande då respondenten och kurskamraten hade helt olika 
beteenden utifrån deras olika sätt att identifiera sig inför varandra och omgivningen. 
Studiesituationen gav möjlighet att stödja och lära av den andre men samtidigt skapa en 
förståelse för den andres agerande i sammanhanget (Lave & Wenger 1991, s. 81).  
Svag tillit 

En respondent försökte självbiografiskt berätta om sin diagnos för kollegorna för hon ville 
skapa förståelse. Hon trodde att hennes självutlämnade berättelse skulle leda till bättre 
förståelse och bemöttes med en ifrågasättande attityd istället (Lave & Wenger 1991, s. 81).  
Fokus på arbetsinsatsen 

Framför allt tre respondenter berättade att när de inte fick så mycket enskild handledning, 
inget kunskapsutbyte i samspel med kollegorna i övrigt fokuserade de på arbetsinsatsen. De 
prioriterade de arbetsuppgifter och de patienter de skulle ta hand om i sitt yrke, och försökte 
göra bästa möjliga insats.  
Söker information utanför arbetsplatsen:  

De respondenter som sökte experits utanför jobbet valde internet och andra källor och dess 
vetenskapliga utbud av tidigare forskning.  
Lärande i samspel som ledde till förändring:  

De som insåg att de inte hade fungerande lärandevillkor i samspel valde att försöka ändra på 
sin situation. Dessa respondenter hade förstått hur de själva profilerade sig och att det inte 
stämde med det samspel i arbetsmiljön där de försökte ingå (Lave & Wenger 1991, s. 81). 
 
 

5. Diskussion 
 
Det upplevda samspelet hade olika hög grad av utdelning beträffande lärandevillkor. 
Resultatet visade på att ett fåtal av respondenterna upplevt ett givande samspel och 
lärandevillkor då det skett i form av enskild återkoppling. I många fall har avsaknad av 
kunskapsutbyte skett då det varit en homogen grupp och massiva kollektiva föreställningar 
som inte givit svängrum och plats för lite annorlundaskap. Enskild återkoppling har skett 
främst i de yrkeskategorier där reproduktivt lärande varit vanligast och en kollega har tagit sig 
an och handlett i yrkesutövandet. Alla hade tyvärr inte sådan tur att de hade en van kollega 
som lärde upp, utan de kollektiva föreställningarna tvingade dessa nykomlingar till 
anpassningsinriktat lärande där de blev utfrysta och ifrågasatta istället för introducerade och 
upplärda i arbetssituationen. I de arbetsmiljöer där reproduktivt lärande råder, kollektiva 
föreställningar om ”hur det ska vara” samt väl intrampade handlingsmönster harmonierar inte 
utvecklingsinriktat, kreativt ifrågasättande in. Så långt är allt väl, men datateknikern som då 
var yrkesverksam i en it-miljö där utvecklingsinriktat tänk borde passat väl in. Även i den 
miljön förekom homogena gemenskaper och ingen generositet. Trots att datateknikern 
berikade sina kollegor med sitt kunnande så fick hon inget åter. I en uppgiftsrelaterad och 
utvecklingsinriktad miljö agerade datateknikern enligt det kritiska tänkande och med hög 
utvecklingsmotivation vilket inte kollegorna bemötte henne med. Autism pedagogen Märta lät 
sig inte hindras heller av de kollektiva föreställningarna utan skaffade sig 
kunskapsuppdatering utanför arbetet. Hon agerade med det utvecklingsinriktade tänket i en 
miljö där det reproduktiva tänket rådde. Tack vare hennes inneboende drivkraft, motivation 
och kunskapstörst är hon i dag handledare åt de kollegor som en gång kollektivt fryst ut 
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henne. Märta hade turen att få stöd i sin chef och i tidigare forskning samt att hon presterade 
bra i sitt yrke och besitter som person en beundransvärd drivkraft att nå dit hon är idag. 
Datateknikerns kollegor verkar ha tillämpat reproduktivt lärande i sitt manér i en 
utvecklingsinriktad miljö där öppenhet för nya tankebanor ska finnas för att utveckling ska 
ske. Det som framträder i ljuset av denna undersökning är att det är en sak att det 
utvecklingsinriktade tänket inte harmonierar i en miljö där låg autonomi råder och få 
utvecklingsmöjligheter finns. Det är en helt annan när en kunnig och flitig medarbetare som 
samvetsgrant utför sina arbetsuppgifter blir exkluderad ur arbetsgemenskapen och inte får 
tillgång till samspelet och dess rådande lärandevillkor.  
Samspel och olika kompetensprofiler skulle kunna vara en fin grogrund för överlappande 
expertis i ett situerat lärande. Förutsättningen för detta är att alla släpps in i gemenskapen och 
att acceptans råder. Avsaknad av kunskapsutbyte och utanförskap har varit det stora hindret 
för gynnsamma lärandevillkor. Dock i studiesituationen skedde ett givande utbyte av 
förmågor då två studeranden insåg att de kunde dra nytta av varandras olika personliga 
läggning och på så sätt få en ”vinna -  vinna effekt”.  Dessa båda hade självinsikt inför sina 
egna förmågor och acceptans för varandras olikheter. Däremot försökte Petra självbiografiskt 
berätta för sina kollegor om sin diagnos för att få förståelse, vilket blev helt motsatt effekt. 
Efter att Petra berättat möttes hon av de massiva, negativa och kollektiva föreställningarna 
och blev ifrågasatt. Alla respondenterna har gjort tappra försök att komma in i samspelet, att 
bli en i gruppen. En del av respondenterna har haft förutsättningar att ändra på sin situation 
och ta sig vidare i sin utveckling, men fått göra det på egen hand. Oavsett om det skett i en 
reproduktiv miljö med låg autonomi eller i en miljö där utvecklingsinriktat lärande sker med 
förutsättningar för hög autonomi har förutsättningarna i inte varit goda.  
Tidigare forskning återgav hur en storsatsning av AMS med projektet Latitud, för de som så 
väl behövde en insats, kämpade men fick ingen utdelning (Ax Mossberg 2008). Amelia ingick 
i ett projekt, en praktiktid som Arbetsförmedlingen hade erbjudit henne. Hon kämpade och 
försökte på alla vis att bli en av de andra i arbetsgruppen, men det gick inte. Dels bemöttes 
Amelia av de kollektiva negativa föreställningarna i den grupp hon försökte bli en del av samt 
att Arbetsförmedlingen inte gav det stöd hon behövde. Collin (2004) beskrev i sin forskning 
om de två it-företagen och hur viktigt de medarbetarnas såg det informella lärandet kollegor 
emellan. Genom att teamen för diskussioner över gränserna sker kunskapsuppdateringar 
fortlöpande bland teknikerna. Dock kan mänsklig interaktion leda till stress och negativ 
känslodynamik som påverkar det informella lärandet negativt. Viveka lyckades inte, trots 
idoga försök och en välvilja att bjuda på sin kompetens och få ta del av samspelet. Hon fick 
känna av de negativa föreställningarna och den negativa känslodynamiken på arbetsplatsen. 
Mandre (1991) ville försöka skapa förståelse för att olika svårigheter kan finnas hos personer 
med samma diagnos, och att samspelet kunde bli bättre om svårigheter blev förstådda. Fokus i 
undersökningen var att förstå vad som är problemet och sedan försöka underlätta. Märta 
försöker i sitt arbete som autistpedagog och nu som handledare åt sina tidigare kollegor, att 
skapa förståelse för de barn som har autismspectrum-störningar. Det gäller att tänka och 
försöka förstå lite utöver gränserna samt att se till individens behov. Mandre (2002) 
undersökte möjligheterna för att få ett mer individualiserat och personligt bemötande 
gentemot vårdtagarna och ökad förståelse hos vårdpersonalen. Kunskapsuppdatering som 
ledde till förnyat arbetssätt och därefter fortlöpande feedback. Detta ledde till positiv 
utveckling. Isabell hade under sin anställning inom vården en kollega som gav henne 
fortlöpande återkoppling och visade på bättre arbetssätt. Genom att hon fick individuell 
kunskapsuppdatering och återkoppling skedde en positiv kompetensutveckling.  
Ghasala (2010) presenterade i sin studie att de nytillkomna lärarna som skulle undervisa i 
fängelset, var väldigt beroende av de erfarnas inskolning. Det var viktigt att de nya 
fortlöpande fick ha de erfarna lärarna som bollplank i sitt förhållningssätt till internerna och 
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förstå deras problematik. Då när Susanne jobbade inom vården med vårdtagare inom sluten 
avdelning, behövde hon också de erfarnas inskolning. Hon gick in för arbetet och vårdtagarna 
och ställdes utanför gemenskapen med kollegorna, eftersom hon hade initiativförmåga och 
var ambitiös i överkant. Eftersom kollegorna inte erbjöd något lärande i samspel, i en 
arbetsmiljö där det kunde krävas av säkerhetsskäl är det ytterst beklagligt. Cambell, Vereikina 
och Herrington (2009) visade på i sin studie hur en nyutexaminerad kvinnlig polisofficier 
kunde ta sig in i gemenskapen på arbetsplatsen. Här var det en erfaren sjuksköterska som 
omskolat sig och blev egentligen inte accepterad av sina kollegor förrän efter hon fått sin 
första gradering som polisofficier. I Petras fall där hon hade ett fungerande samspel med sina 
kollegor som stödde och hjälpte. När Petra sedan kom till ny insikt om sig själv och sin 
omgivning via sin diagnostisering, samt att hon berättade för kollegorna om den för att få 
förståelse. Då blev hon exkluderad ur gemenskapen och ifrågasatt. I stället för att förstå och 
försöka underlätta för Petra gjorde de raka motsatsen. Poliskåren som tog emot nyanställd 
välkomnade inte i inledningsfasen utan väntade tills hon klarat sin förstagradring.  
 
Slutsatsen som kan dras i denna undersökning är att oavsett utbildningsnivå på den som vill in 
i en arbetsgrupp och kompetensprofilen i arbetsmiljön är det ingen skillnad. Det spelar ingen 
roll var den nye försöker komma in i samspelet eftersom bemötandet verkar vara det samma 
oavsett om det är en miljö där låg versus hög autonomi råder. De kollektiva orubbliga 
föreställningarna verkar råda oavsett vilken miljö denna undersökning har berört. Dessutom 
har inte hjälpande insatser från Arbetsförmedlingen heller hjälpt, oavsett projektet Latitud 
eller det som skulle vara till hjälp för Amelia. Det som varit fruktbart är de respondenter som 
haft den möjlighet och drivkraft själv att ändra sina omständigheter i positiv riktning.  
 
Insamlingsmetoden för studien var halvstrukturerad intervju, vilket är bra för att skapa en viss 
struktur när känsliga ämnen ska få träda fram. Fenomenologin tematiserar, och ger mig som 
forskare bättre tillgång till det som är medvetet uppmärksammat, förstått och återgivet av 
respondenterna (Giorgi, 1997). En annan metod skulle kunna vara att en fallstudie, som också 
passar för en småskalig studie. Fallstudien är likväl som en studie med fenomenologisk 
ansats, en djupgående studie, men i fallstudien beaktas även förhållanden och processer som 
skärskådas i detalj. I det fallet så uppmärksammas sociala relationer och vilka 
påverkansprocesser som kan ske t ex i en samspelssituation. I stället för som fenomenologin, 
som endast fokuserar på respondenternas egen upplevelse av ett fenomen så omfattar 
fallstudien mer en helhet av en situation. Fallstudien ger en möjlighet till del och 
helhetstänkande medan fenomenologin framhäver essensen just i respondenternas egen 
upplevelse av något (Denscombe 2009). Fenomenologin är utmärkt när respondenternas egna 
upplevelser av deras sociala livsvärldar skulle skildras. Det visade sig att dessa respondenter 
inte fick en positiv upplevelse av bemötandet och samspelet i deras arbetsliv. Olika personer 
sammanstrålar alltid i arbetsgrupper och alla har något givande att ge alla. Det är beklagligt 
att det berikande kunskapsutbytet uteblivit för många av respondenterna oavsett vilken social 
konstruerad situation som beskrivits.  
 

5.1 Förslag till framtida forskning 

 
Utveckla kunskap om lärandevillkor där personer med diagnosen autism ingår. Att använda 
fallstudie som metod för att nå påverkansprocesser i sin helhet i gruppen och se hur de sociala 
relationerna påverkar lärandevillkoren. Är det egentligen personer med autismdiagnos som 
skapar störningar i den sociala interaktionen, eller är det andras fördomar och attityder som 
hindrar välkomnandet in i gemenskaper? 
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Intervjuguide 

Hur ser din arbetssituation ut? 
- Arbetsbefattning i organisationen, Hur länge har du arbetat? 
- tidigare utbildning 

Vilka är de mest ”viktiga” kollegorna för dig i ditt arbete? 
- vad är det de tillför dig 
- hur är ert sampel i lärande 

Hur upplever du ditt lärande i arbetslivet efter X antal års anställning? 

Besitter du någon speciell kompetens om ingen annan i organisationen har? Vilken kompetens 
är det? 

- hur har du lärt dig denna kunskap 

Beskriv en utmanande situation i ditt arbetsliv. 
- fick du då stöd av omgivningen? 
- I så fall hur? 

Har det funnits situationer som lett till att du ändrat tankebana i ditt arbete? 
- angreppssätt i arbetet 
- åsikt inför något.  

Vad är det som lett till den ändrade tankebanan? 
- kollegor 
- via arbetsuppgiften i sig 

Från vad, kommer inspirationen och lusten till innovativa idéer ifrån? 
- kollegor i samspel 
- litteratur 

Finner du arbetsplatsen och arbetsgruppen som en god plattform för lärande?  
- Ge exempel. 
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