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SAMMANFATTNING 
I den här studien görs ett försök att förstå och visa hur människor lär. Angreppssättet är 
holistiskt och genomförs med öppna intervjuer som transkriberas och analyseras. Metod och 
verktyg som används, Grounded Theory och Atlas TI, ger forskaren möjlighet att tolka och 
finna ny kunskap i det insamlade materialet och att forma en egen teori utifrån det. 

I slutet av arbetet presenteras en teori för lärande som ger några råd för platsens och metodens 
utformande. För att veta vad jag letar efter görs en genomgång av vad lärande är och hur 
några andra forskare tänker kring företeelsen. 

Analysen av det insamlade materialet visar att platsen, metoden och motivationen är viktiga 
delar för att skapa en bra miljö för lärande. 

 

ABSTRACT 
The study is an attempt at understanding and showing how humans learn. The approach is 
holistic and I use open interviews which are transcribed and analyzed. Other methods and 
tools for interpreting the data are Grounded Theory and Atlas TI. Eventually the researcher 
interprets data, constructs new knowledge and creates a theory of his own. 

At the end of the study there is a theory about learning. I provide some pieces of advice about 
how “productive” place and method qualities for learning can be constructed. Learning is 
defined and some researchers’ thoughts about it are presented. 

My analysis shows that place, method and motivation are important influences on a 
supporting learning environment.  
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1 INLEDNING 
Som trettonåring tog jag mina första stapplande steg som hjälpledare inom Skid- och 
Friluftsfrämjandet som det hette då. Att få vara en av dem som ledde andra i något jag själv 
kunde var både spännande och tillfredsställande. Senare gjorde jag den spännande resan in i 
styrelsen och hade förmånen att som både ledamot och ordförande få utveckla en 
lokalavdelning med drygt tusen medlemmar. 

Jag gjorde en liknande resa i Scoutrörelsen med en tidig start som ledare, lägerchef och 
styrelseledamot. En reflektion jag kan göra efter att ha varit aktiv i båda organisationerna 
under lång tid är att Friluftsfrämjandet är väldigt duktiga på att utbilda instruktörer medan 
scoutrörelsen vinner i ledarskap. Vad det beror på kan jag bara gissa. De är båda skapade av 
män med militär bakgrund. Scoutrörelsens Baden Powell kom hem med erfarenheter från 
Boerkriget och hade ett socialt engagemang som drivkraft. För pojkar... Det blev så 
småningom en parallellrörelse för flickor och i Sverige har man slagit samman rörelserna.  

Herrarna som bildade föreningen för skidlöpningens främjande hade andra ideal som stödde 
nationalstatsutvecklingen och försvaret av densamma. Starka, vältränade män som skulle 
försvara det svenska i en sann nationalromantisk anda. Så småningom delades föreningen i en 
tävlingsdel som idag är Svenska skidförbundet och en turistisk del som blev 
Friluftsfrämjandet. En möjlig orsak till skillnaden är finansieringen av barn och 
ungdomsverksamhet som under en period gick på "tio-systemet" det vill säga föreningarna 
fick ett bidrag som utgick från att man hade minst tio möten á ett antal timmar. Bäst 
lönsamhet var att begränsa omfattningen till tio gånger vilket gav kortare terminer/färre träffar 
för de aktiva. Friluftsfrämjandet byggde sin verksamhet utifrån detta medan scouterna 
jobbade efter skolårets indelning. Det tror jag ledde till att scoutrörelsen var tvungen att arbeta 
mer medvetet med ledarskapet för att få grupperna att fungera under längre tid. 

Varför gör jag då denna utvikning? Jag tror att det har påverkat mitt sätt att utbilda och att se 
på ledarskap för lärande. Är du duktig på att själv göra något betyder inte det att du per 
automatik är duktig på att lära ut detsamma. Under årens lopp har jag mött många duktiga 
instruktörer och utbildare, på alla nivåer. Vad som slår mig är att det sällan de med den bästa 
personliga färdigheten eller högsta utbildningen som ger bäst resultat och utveckling av 
deltagaren, det vill säga att deltagaren lär sig något. De som får bäst resultat är de som är 
duktiga på att jobba med gruppen. Naturligtvis kan du inte gå in och köra en utbildning om du 
inte har den tekniska och teoretiska färdigheten men utan båda delar blir resultatet "så där". 

I min roll som ledare och instruktör har jag lärt mig mycket av kollegor som jag kunnat "låna" 
från och som också varit generösa med feedback. I min metod för den egna utvecklingen och 
lärande ingår en stor del reflektion, för att försöka se och förstå vad som fungerat och varför. 
Efter nära 35 års verksamhet som instruktör, pedagog och ledare söker jag fortfarande svaret. 
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1.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Frågan om hur människan lär har förmodligen följt alla som på något sätt försökt lära ut något 
till någon under alla tider. John Dewey, Lev Vygotsky, Ellen Key, René Descartes, Maria 
Montessori; du har säkert hört namnen. Listan med mer eller mindre kända namn inom 
utbildning och pedagogik är lång och ändå har vi "bara" teorier och övertygelser om hur vi lär 
in och ut. Det vore förmätet att försöka hitta det slutgiltiga svaret på frågan i den här studien 
men ambitionen är att skrapa på ytan. 

Att man utgår från sitt eget sätt lära in för att lära ut är ett trovärdigt ställningstagande som 
bottnar i en övertygelse om vilket sätt som är bäst och rätt. Det är lätt att tro att det som 
fungerar bäst för mig är den bästa metoden för alla. Stig Järrels tolkning av läraren Caligula i 
filmen Hets visar ett sätt att skrämma till lydnad men knappast exempel på effektivt lärande. 
Karikatyren visar lärarens frustration över att inte nå fram med budskapet. Den frustrationen 
tror jag att många pedagoger känner igen och den ligger delvis till grund för undersökningen. 

Den övergripande vetenskapliga frågeställningen syftar till att besvara frågan hur människor 
lär. Det är en fråga som bearbetats under mycket lång tid av många, forskare, filosofer och 
pedagoger. Undersökningen kommer sannolikt inte att visa på något revolutionerande svar 
men resultatet är nytt och sant för den här undersökningen. 

För att motverka pedagogens frustration kring hur lärande fungerar behövs fler verktyg för 
kunskapsförmedling och de verktygen kan bara skapas om vi vet något om generella strategier 
för lärande. 

Syftet med undersökningen är att upptäcka och försöka förstå olika lärstilar (Gardner, 1994) 
för att därigenom kunna möta dem i en utbildningssituation. Undersökningen syftar till att 
kartlägga eventuella, medvetna strategier för lärande.  

1.2 FORSKNINGSFRÅGA 
”Hur lär människor?” är den övergripande frågeställningen som brutits ner till ”Hur lär du” 
för att begränsa tydliggöra att det förväntade resultatet gäller undersökningens informanter i 
deras respektive kontext. 

2 TIDIGARE FORSKNING 
Jag har använt de i undersökningen identifierade huvudkategorierna och slutsatserna för att 
söka efter tidigare forskning och litteratur. För att avgränsa undersökningen söker jag E-
publicerat material från 2000-talet på svenska. Undantag görs för litteratur i den egna 
bokhyllan och referenser i funnet material. 

Man måste lära genom att göra, för även om du vet, kan du inte vara säker förrän 
du prövat. 
Aristoteles i (Beard, 2006, s. 239) Egen översättning 

Ovanstående citat har omtolkats många gånger under årens lopp och många är de tänkare som 
förknippas med dem. Inte minst har det fått genomslag tack vare en av världens största 
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ungdomsrörelser, Scoutrörelsen. Dess grundare, Baden-Powell, byggde mycket av rörelsens 
idéer kring just learning by doing. 

John Dewey representerar en teoribilning man förknippar med begreppet men vad som ofta 
faller bort är att det krävs en reflektion för att synliggöra lärande. I Experiential Learning: A 
Handbook of Best Practice for Educators and Trainers (Beard, 2006) beskriver Dewey sin syn 
på reflektion: 

[Ett]aktivt, ihärdigt och noggrant övervägande/värderande av varje tro/övertygelse 
eller antagande i ljuset av de grunder/orsaker/skäl som stödjer dem och de djupare 
slutsatser de leder till… det innebär ett frivilligt och medvetet försök att skapa 
övertygelse/tilltro [kunskap] på en stabil grund av bevis och rationalitet. 
(Dewey, 1938, s. 9) Egen översättning. 

Dewey ser reflektionen som en viktig del av lärandeprocessen. Freire i (Beard, 2006) menar 
att en gemensam reflektion efter ett utfört arbete ger bättre lärande än att komma med färdiga 
lösningar till sina deltagare. Kollektiv reflektion ställer andra krav på lärare och deltagare men 
gör dem till medupptäckare istället för kunskapssändare och -mottagare. Detta synsätt 
stämmer väl med hur Brügge och Szczepanski (2011) beskiver en ledare/pedagog som arbetar 
effektivt i uterummet. De menar att resultatet av att involvera deltagarna i lärprocessen fullt ut 
gör dem aktivare, mer fokuserade och skapar energi i aktiviteten. För att synliggöra 
handlingar och lärande föreslår författarna medveten reflektion. (Brügge, Glantz, & Sandell, 
2011). 

Upptäckandet av ny kunskap eller färdighet är i sig motiverande och energiskapande enligt 
Gärdenfors (2010) Han drar det till och med så långt att en yttre belöning som betyg i skolan 
eller ersättning för att man gjort något kan vara kontraproduktivt ur ett lärandeperspektiv. 
Tillfredsställelsen över att ha genomfört eller lärt och förstått något nytt är en tillräcklig 
drivkraft för att motivera framtida lärande. Lärprocessen kräver motstånd, det ska vara 
utmanande att lära nytt. Samma sak men med ett annat syfte säger Fogdö (Fogdö & Plate, 
1999); framgång kräver motgång. Rätt hanterat genererar motståndet energi och lust att gå 
vidare. Med ”rätt hanterat” menar jag att man reflekterar över och drar lärdom ur resultatet 
inför nästa omgång. 

Ett annat sätt att skapa energi och riktning ur kollektivt samspel är att använda det 
spänningsfält som bildas mellan nuvarande och önskat kunskapsläge. Lärande bottnar i någon 
form av en önskan att komma vidare. Beard (2006) har en bild där han visar nuvarande 
kunskapsläge och det önskade som en öppen trappa. Att ta steget är ofarligt men du kan 
behöva hjälp och stöd för att nå nästa steg. Den bilden går hand i hand med Moxnes (1991) 
beskrivning av det lilla steget ut i det okända. En lagom dos av ångest är energiskapande men 
är steget för stort blir det mentalt övermäktigt. Motsatt gäller om det är för litet. Finns det 
ingen utmaning tappar aktören intresse och fokus. Att ta sig till nästa kunskapsnivå ska vara 
mer spännande än skrämmande. 

Begreppet ”flow” används ofta inom idrotten men kan också ses som en illustration av ovan-
stående. Csíkszentmihály (1999) beskriver flow som en kanal där allt fokus ligger på den 
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optimala upplevelsen, just nu. Du balanserar på eggen av din kompetens men känner ändå att 
du har kontroll över de höga utmaningar som ställs. Motsatsen till flow, apati, uppstår när du 
inte utmanas att använda din skicklighet. Har man upplevt flow vill man tillbaka och det kan 
vara en drivkraft för utveckling och lärande.  

Att hamna i flow händer inom idrott och fysisk aktivitet och i andra, utmanande situationer. 
Du känner säkert igen känslan från när du gör något och tiden bara försvinner, du har varit 
helt uppslukad och presterat på toppen av din kapacitet. Det kan lika gärna handla om att du 
fastnar i en text som handlar om ditt specialämne som kräver en uppmärksam, analytisk 
koncentration, när du sitter sitter och skriver eller när du tar en löprunda.  

Andersson (2000) är inne på samma spår när han menar att en förutsättning för lärande är att 
lämna trygghetszonen, det invanda sättet att göra något på. Man använder gamla rutiner som 
har fungerat tidigare men därigenom utvecklas inget nytt, det vill säga att inget lärande sker. 
Han menar att lärande förutsätter att göra och att lärande innebär förändring. 

Sammanfattningsvis behövs det en utmaning och vilja för att lära. Utmaningen skall vara 
hanterbar och som pedagog/ledare är det min roll att stödja och utmana under processen. För 
att befästa och relatera nyvunnen kunskap till gammal krävs reflektion, gärna tillsammans 
med andra som varit involverade i lärprocessen, även pedagogen/ledaren deltar. De ovan 
nämnda författarna återfinns både inom organisation och utbildning/skola men jag ser ingen 
skillnad för lärande. Oavsett var deras forskning utförts är det alltid människor som lär sig 
något. 

3 TEORI 

3.1 LÄRANDETEORIER 
Lärande är studiens bärande begrepp. Lärande är en process som leder till en varaktig 
kapacitetsförändring. Lärande innebär aktiv anpassning till omgivningens resurser och 
utmaningar. På ett liknande sätt menar Andersson (2000) att lärande förutsätter görande som 
leder till förändring. 

Lärande kan inte bara ses som en kognitiv process eller en social process utan måste ses som 
en blandning av dem (Johansson, 2011). Den kognitiva processen kan ses som lärande av 
kunskap och färdighet som kan lagras och plockas fram. Den sociala processen är det som 
sker mellan individer, i viss mån lärmiljön och som påverkar vad vi lär. Illeris citerad i 
(Johansson, 2011) hävdar att ett sökande efter önskad kunskap måste samspela med kognitiva 
och sociala processer. 

Genom det sociala samspelet mellan individen och hans eller hennes omgivning, 
får individen många influenser eller impulser som han eller hon tar till sig genom 
inre psykologiska tolknings- och förvärvsprocesser. Endast när både samspels- och 
förvärvsprocesserna är aktiva sker ett lärande. 
(Illeris, 2004b, s. 434) i (Johansson, 2011, s. 25) Egen översättning 
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Illeris (ibid) menar att både handling och reflektion måste ske parallellt för att ett lärande ska 
bli bestående. Med andra ord måste flera sinnen aktiveras och man måste vara motiverad för 
att lära. Ett sätt att nå dit kan vara metoden utomhuspedagogik. Anledningen till att jag lyfter 
en specifik metod som exempel är att den stöder Illeris (ibid) tanke om att flera sinnen bör 
aktiveras och att reflektion är en förutsättning för att stärka individens lärande. 

Både Illeris (ibid) och Dewey (1938) hävdar att reflektion krävs för ett uthålligt lärande. 
Reflektion är ett sätt att synliggöra sådant som är osynligt under utövandet av en process. 
Under reflektionen ges en möjlighet att se sådant som varit dolt under görandet, en metanivå. 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt till lärande som bland annat lyfter fram platsens 
betydelse för lärande. Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings 
universitet definierar metoden som: ”... ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”.  

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings och utbildningsområde som 
bl.a. innebär: 
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 
(NCU, Linköpings universitet, 2012) 

Det framgår inte klart i definitionen att ett involverande och stöttande ledarskap med ett stort 
inslag av reflektion är utmärkande för utomhuspedagogik. Tack vare ledarskapet och 
förhållningssättet till kunskap bygger man vidare på ett befintligt eller skapat intresse för det 
som ska läras. Dahlgren och Szczepanski (1997) sammanfattar det på ett bra sätt i titeln på sin 
skrift om utomhuspedagogik; Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig erfarenhet. 
Titeln visar att man inte skiljer på praktisk och teoretisk kunskap utan att delarna samverkar 
med varandra. Reflektion är en förutsättning för att lyfta fram lärande ur görande. 

När man läser definitionen kan man uppleva att utomhus faller bort och att det mer handlar 
om att göra rätt sak på rätt plats. Ska man följa pappersprocessen från skog till tryckeri så 
kanske ett besök på ett pappersbruk är rätt ställe likaväl som en föryngringsyta i skogen kan 
vara det. Den ena platsen har tak, den andra inte. En tolkning av definitionen är att man byter 
ut det formella klassrummet mot andra rum för lärande. Rummet blir då synonymt med 
platsen där lärandet sker, oavsett om det är inne eller ute. 

En tolkning av ovanstående är att deltagaren bör hamna i ett tillstånd av att vara här och nu, 
på rätt plats med rätt och lagom utmanade innehåll. Innehållet handlar om att möta deltagaren 
på rätt nivå för att leda in i en känsla av flow under lärandet. En grupp eller enskild deltagare 
som hamnar i flowkanalen presterar maximalt, helt fokuserat på den pedagogiska uppgiften 
och har möjlighet att utveckla kunskap och kompetens. Rätt nivå för deltagaren är att mycket 
är känt men att det finns en liten del som ligger utanför trygghetszonen som skapar en 
utmaning, en spänningsfaktor. En gemensam reflektion efteråt gör, enligt Freire att lärandet 
synliggörs och att det befästs (Beard, 2006) 
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Ett återkommande sätt att beskriva lärande är olika typer av cykler där göra, 
reflektera/utvärdera, justera och göra igen ingår. Argyris och Schön (1974) presenterar i  
(Beard, 2006) enkel- och dubbelloopslärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1 ENKELLOOPSLÄRANDE 

Figur 1 visar enkelloopslärande som kan ses som en modell för att uppnå perfektion på ett 
moment eller en aktivitet. Ett exempel på enkelloopslärande är till exempel den stora 
mängden likadana uppgifter i matematikens skolundervisning för att nöta in addition eller 
något annat räknesätt. Repetition behövs för den mekaniska räkningens skull men den hjälper 
inte studenten till förståelse. Gör jag si får jag det, förväntade, resultatet. Den stora 
begränsningen är att man inte ställer sig frågan om jag gör rätt sak i förhållande till omvärlden 
eller om det finns andra metoder för att lösa det jag gör. Reflektionen som krävs för ett 
djupare lärande saknas i enkelloopslärandet. 
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FIGUR 2 DUBBELLOOPSLÄRANDE 

I dubbelloopen, figur 2, ställs frågan om jag gör rätt sak som en reflektion innan nästa fas, 
genomförande. I ett organisationsperspektiv kan den extra rundan göra att man slipper lära på 
det sätt som Facit och Åkerman gjorde när räknemaskinen blev digital respektive att 
grävmaskiner drivs bättre med hydraulkraft än med linor och spel.  

För att fortsätta referera till matematiken kan man se den extra reflektionen som en väg till 
förståelse. Att lösa matematiska additionsuppgifter kanske inte har så många alternativ men 
en ekvation kan lösas på många sätt. Att lösa en uppgift på många sätt istället för många 
uppgifter på samma sätt ger förutsättningar för ett djupare lärande och större förståelse. 

Sammanfattningsvis bygger lärande på att göra, att reflektera och att sätta in resultatet i ett 
sammanhang. 

När bilden av lärande klarnat väcks tanken på att hitta en modell för att visa hur lärande sker. 
Göra, reflektera, värdera, förbättra är gott nog men kan man hitta andra sanningar i ett 
insamlat intervjumaterial med figur 1 och figur 2 som grund?  

3.2 GROUNDED THEORY 
Grounded Theory (GT) är studiens metod. Med GT kan man ta ett steg i riktning mot att lära 
nytt på en generell (meta) nivå utan att först ha skapat en arbetshypotes. Hartman (2001) 
beskriver GT. Originalet (Glaser & Strauss, 1967) växte fram under 1960-talet. Författarna 
har bland annat skrivit huvudkällan The Discovery of Grounded Theory. Strategies for 
Qualitavie Research. Hartman (ibid), granskar kritiskt utvecklingen av metoden. Den kan 
beskrivas som livet självt. När du ska göra något men inte vet vad eller hur pratar du med 
människor i din omgivning. Ur de ostrukturerade samtalen kommer någon form av svar som 
kan omvandlas till handling. Svaret kommer när samtalets innehåll är mättat det vill säga att 
det inte kommer fram mer information inom ett område. I Grounded Theory kallas det 
området kategori. Under samtalet kommer flera kategorier till exempel reflektion att 
avhandlas och så småningom kan man urskilja en huvudkategori till exempel lärande som de 
övriga förhåller sig till på något sätt.  I ett undersökande sammanhang omvandlas resultatet av 
samtalet till en teori. Teorin som skapas är sann utifrån insamlad data men inte nödvändigtvis 
generell eller repeterbar. I ett vetenskapligt sammanhang kan detta naturligtvis ses som en 
svaghet då det inte är självklart att teorin går att testa. Styrkan är att information och kunskap 
som man inte väntat sig kan upptäckas. Detta är en väsentlig skillnad gentemot både 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar som utgår från en formulerad teori med en klar 
arbetshypotes över vad man kan styrka eller avslå. 
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FIGUR 3 PROCESSEN I GROUNDED THEORY, A JOHANSSON 

Figur 3 visar min bild av Grounded Theory. Spiralen i mitten av bilden kan ses som en rad 
intervjuer. Är det flera korta har mättnad uppnåtts i varje loop och jag som forskare har fått 
något att förhålla mig till. Inför nästa intervju har jag möjlighet att justera och vidareutveckla 
lärdomar från föregående intervju. Är det en gruppintervju eller längre enskild kan man se 
looparna som avverkade ämnen eller kategorier som exempelvis platsens betydelse för 
lärande eller strategi för lärande. Att de hänger ihop får symbolisera att de påverkas av 
varandra tills en slutlig mättnad har uppnåtts, det vill säga när inget nytt framkommer i 
intervjun. Det visar sig ofta i att det blir tyst eller att samma saker sägs igen. 

När mättnad uppnåtts tar analysfasen vid. Troligen inte helt spikrak utan en lite vinglande färd 
mot den teori som kan förklara materialet på ett generellt sätt. Som sagts tidigare är teorin 
sann utifrån materialet men inte okritiskt applicerbar på andra, liknande grupper. 

I intervjuerna kan ett mönster för när mättnad infaller urskiljas. När ämnet börjar bli uttömt då 
kommer det ofta någon fråga som ”var det allt” eller ”har du fler frågor”. Det ger mig som 
intervjuare en möjlighet att bedöma om mättnad är uppnådd eller följa upp med ytterligare 
frågor. I ett fritt samtal runt kaffebordet kommer inte en sådan fråga men ofta en paus eller 
tystnad i samtalet innan ett nytt ämne tar fart. 

4 METOD 
Jag vill motivera mitt val av Grounded Theory. Tidigt i metodstudierna blev jag nyfiken på 
kvalitativ forskning gärna med hermeneutisk ansats, det vill säga ett öppet förhållningssätt till 
insamlad data. I små korta stycken nämndes Grounded Theory av flera författare (Patel & 
Davidson, 2003; Bell, 2000). Men jag saknade en ordentlig genomgång av hur man gör.  
Detta tillsammans med en holistisk syn på kunskap skapade min nyfikenhet kring en metod 
som skapar sin egen teori ur insamlat material. 
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Metodens syfte är att beskriva verkligheten som den upplevs av informanterna och att tolka 
deras intervjusvar. Grounded Theory är en empirinära metod vars bakomliggande kunskaps-
syn, epistemologi är att kunskap och fakta finns i det insamlade materialet. Genom tolkning 
formuleras en teori ur de kategorier som kunnat urskiljas i materialet. Teorin skapas ur det 
insamlade materialet med hjälp av bearbetningen utan att beskriva innehållet i insamlad data. 
Kategorier är de sammanhang som dyker upp med en viss regelbundenhet i materialet, ju 
oftare desto mer relevant. Detta är en skillnad mot andra kvalitativa metoder där man i förväg 
valt ut vad som söks och format undersökningen utifrån det. I en sådan undersökning får 
forskaren veta om man tänkt rätt men riskerar att missa sådant som ligger vid sidan av 
huvudspåret. 

Grounded Theory används för att skapa mellanteorier (Middle Theories), de hamnar mellan 
stora teorier (Grand Theories) och arbetshypoteser. De stora teorierna ger en allmän förklaring 
av samhällets utveckling och form, till exempel Marxismen (Hartman, 2001). Den lilla teorin, 
eller arbetshypotesen beskriver i enstaka satser samband mellan ett par, tre egenskaper. En 
enkel, vardaglig hypotes är att trycka på strömbrytaren för att tända lampan över 
frukostbordet. Tänds den får lampan ström och vi får ett bevis för att ledningsnätet är 
strömförande. Får vi inget ljus skapas minst två nya arbetshypoteser: är säkringen hel? eller är 
lampan trasig?. I Grounded Theory ligger fokus på skapande av teori istället för testning av 
befintlig teori. Den skapade teorin har lokal relevans det vill säga att den är sann i förhållande 
till det insamlade materialet (Davidsson, 2012) 

4.1 FORSKNINGSANSATS 
Min forskningsansats för att söka svaret eller åtminstone mer kunskap om människors lärande 
är holistisk, kvalitativ och hermeneutisk. 

Hermeneutik – läran om tolkning kommer från en önskan att förstå förutsättningarna för 
mänsklig existens. Den uppstår under 1600-talet som en metod att utläsa bibeltexters dolda 
budskap. Mot slutet av 1700-talet börjar man använda metoden på andra texter för att förstå 
författarens tankar på ett djupare plan. Metoden börjar vid mitten/slutet av 1800-talet att 
användas för att vetenskapligt studera sociala och kulturella fenomen som ligger dolda i texter 
och samspel. En text överlever författaren och blir därmed något som författaren inte kunde 
förutse när texten skrevs. Texten ska tolkas mer för sitt innehåll, än för att man ska försöka 
förstå författarens person. (Davidsson, 2012) 

I ett undersökningssammanhang handlar tolkningen om att se samband mellan delar och 
helheter i det insamlade materialet och dra slutsatser ur det. Tack vare forskarens förförståelse 
för det som skall studeras och analyseras kan man växla mellan att tolka ur olika perspektiv. 
Genom att kunna växla mellan att se delar och hur de påverkar helheten kan man ur helheten 
också se delarna och hur de påverkar helheten. Ett exempel kan vara bilen som består av 
många delar som tillsammans kan förflytta oss på ett bekvämt sätt. Motor, växellåda och hjul 
kan studeras var för sig men det är först i sammanhanget bil som de blir begripliga som ett 
transportmedel. Tas en del bort slutar helheten att fungera. Beroende på vilken del som ändras 
påverkas utfallet i helheten mer eller mindre. 



13 
 

Den holistiska grundsynen innebär att man ser tillvaron som en helhet där summan är större 
än de ingående delarna. Till exempel är samhället något större än mängden invånare (Åsberg, 
2001), ”samhället består inte av individer utan uttrycker summan av relationer och 
förhållanden, i vilka individerna står till varandra.” Marx i (Åsberg, 2001, s. 8). I 
undersökningen handlar det om att hitta samband mellan delarna till exempel platsen för 
lärande och reflektion som tillsammans bildar helheten lärande. 

Det stämmer väl med min egen kunskapssyn, att kunskapen finns överallt men behöver 
synliggöras. Ett exempel på varför jag ser kunskap i ett holistiskt perspektiv är mina 
erfarenheter från utvecklings- och utbildningsarbete med grupper. När jag ställer en öppen 
fråga eller ger en uppgift att lösa blir resultatet alltid bättre när gruppen gemensamt löser 
uppgiften än om varje deltagare skulle göra det individuellt. Är gruppen stor låter jag 
deltagarna arbeta i mindre grupper vilket leder fram till flera olika lösningar på samma 
problem vilket gynnar det kollektiva lärandet. 

4.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Fördelen med kvalitativa metoder som bygger på teser och intervjumallar är att det är 
repeterbart och att man kan göra samma undersökning på flera grupper. De undersökningarna 
kan i sin tur jämföras och tolkas för att skapa en ny teori. Repeterbarheten är svårslagen med 
enkäter och stora informantgrupper men det är svårt att se vad som ligger vid sidan av. När 
enkäten eller intervjumallen är fastställd har man låst undersökningen för att kunna analysera 
materialet i nästa steg. Svar som inte finns med som alternativ från start faller bort och orsakar 
fel i resultatet istället för att ge en vidare kunskap. 

Grounded Theory bygger på tolkning av ett ostrukturerat intervjumaterial för att hitta 
sammanhang som är okända. GT kan å ena sidan inte ha hög reliabilitet eftersom det inte 
finns en repeterbar mall att förhålla sig till. Å andra sidan är underlaget att tolka detsamma om 
två forskare tolkar det var för sig och då blir reliabiliteten hög. 

Validitet, frågan om undersökningen finner det som söks är omöjlig att besvara. Metoden 
bygger på en grundläggande idé om att finna det okända vilket leder till att resultatet inte kan 
värderas mot en arbetshypotes eller ett kontrollmaterial. Den här studien är sann och grundad i 
sina egna data och tolkningar. 

4.3 METOD FÖR ATT SAMLA DATA 
Metoden för att samla data är öppna intervjuer. Som framgår av beskrivningen av Grounded 
Theory och figur 3 ska intervjun löpa fritt. Det får inte "bara" bli ett samtal utan det ska vara 
en avgränsad intervju, både vad gäller omfång och innehåll/tema. I Kvalitativa intervjuer 
(Trost, 2001) beskriver författaren den kvalitativa intervjun ungefär så här; Frågorna ska var 
öppna, gärna i kategorier men inte som variabler. Vidare gäller det att hitta en metod som 
hjälper intervjuaren att se mönster och, i ett Grounded Theory-perspektiv, kategorier när 
analysen tar vid. Den kvalitativa intervjun har ofta en hög grad av struktur men låg grad av 
standardisering. Strukturen kan vara intervjuns tema och avsaknaden av standardisering är att 
ett formaliserat frågebatteri med styrt innehåll och ordning saknas. 
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Att ha några förberedda och genomtänkta frågor eller teman hjälper forskaren att undgå fällan 
med ledande eller provocerande frågor. I bakhuvudet ligger också tanken att försöka förstå 
och att sätta sig in i den intervjuades situation för att på det sättet komma närmare i samtalet. 
Initierade följdfrågor är ett sätt att visa respekt för den man intervjuar. Informanten kanske 
öppnar sig lite mer om man känner att man pratar med en jämlike eller kollega. Detta är en 
styrka med den öppna, kvalitativa intervjun jämfört med ett i förväg uppgjort frågebatteri som 
ligger till grund för den kvantitativa intervjun. 

Kvale i (Trost, 2001) använder ett antal steg som en första plan för hela arbetet men jag har 
valt att använda ett par av dem för att styra intervjun. Kvale (ibid) kallar sitt första steg för 
Tematisering och innebär att ställa sig frågan "vad vill jag veta". Ur mitt svar får jag temat för 
intervjun eller, som i Kvales fall, temat för hela undersökningen med tillhörande syfte. Om 
intervjun skriver han i sitt tredje steg att man som intervjuare ska vara uppmärksam på alla 
svar och relationen mellan forskaren och informanten (ibid). 

Temat för hela undersökningen är "Hur lär du?" och det är också temat för intervjun. För att 
ge en plattform att utgå från inleder jag med en kort information om undersökningen och att 
definiera lärande som något mer än det styrda som sker i en utbildningssituation. Detta för att 
motverka min subjektiva bild av att "folk i gemen" inte ser sitt vardagliga lärande/utvecklande 
som lärande. Samtalet kommer att bottna i de didaktiska grundfrågorna. 
 
Intervjuns huvudfråga och inledning är ”Hur lär du?”. Den öppna frågan blir början av ett 
samtal kring lärande. Ett svar som dök upp under intervjuerna är vem man lär sig av vilket 
gjort att frågebatteriet utökats med ”Vem lär du dig av?” under arbetets gång. I tabellen nedan 
finns de i förväg uttänkta frågorna. De står utan inbördes ordning och syftar till att vara ett 
verktyg för att komma vidare i intervjun om samtalet kärvar. 

 Hur lär du dig? 
 När lär du dig? 
 Vad lär du dig? 
 Var lär du dig? 
 Varför lär du dig? 
 Ser platsen/rummet ut på något speciellt sätt? 
 Har du en medveten strategi för att befästa lärandet? 
 Vem lär du av? 

Kvale i (Trost, 2001) skriver att det är i samspelet mellan intervjuns parter som intervjun ges 
djup och värde. Ett sätt att understödja samspelet är att forskaren har några förberedda frågor i 
bakhuvudet. Förberedelsen att ha en strategi för samtalet/intervjun ger trygghet att 
improvisera som är ett kännetecken för ett bra samtal. Vågar man inte improvisera och ta 
samtalet i nya riktningar för att senare återvända till huvudspåret finns en stor risk att 
intervjun inte ger den information som den skulle kunna göra. 
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Samspelet under intervjun leder fram till andra följdfrågor än de som kan tänkas ut i förväg 
och de finns med i intervjuerna (bilagorna) men redovisas inte vidare i rapporten om det inte 
är en fråga som har stor relevans för kommande intervjuer. 

4.4 METOD FÖR ATT TOLKA DATA 
Inspelningarna transkriberas ord för ord för att kunna göra flera tolkningar, oberoende av 
varandra. Om jag väljer att tolka redan under renskrivandet finns det en uppenbar risk att 
information av intresse lämnas obemärkt. Vid det första påseendet kan det vara ointressant 
men det kan senare visa sig vara en meningsbärande enhet sett ur ett annat perspektiv eller 
tolkat med idéer födda under analysen av intervjumaterialet. I den ursprungliga beskrivningen 
av intervjuernas genomförande i Grounded Theory rekommenderas ett aktivt lyssnade. De 
föredrar att göra anteckningar efter intervjun för påverka samtalets utfall så lite som möjligt 
(Hartman, 2001).  

I ett första steg läses allt transkriberat intervjumaterial och koder/kategorier antecknas. 
Forskaren letar efter ord eller sammanhang i texten som är av betydelse och, helst dyker upp 
flera gånger. Ju oftare ett ord eller sammanhang dyker upp desto större relevans för 
undersökningen. Koder och kategorier antecknas enklast i ett första steg direkt i utskrifterna 
om materialet inte är för stort. Nästa steg blir att föra över dem på lappar eller i ett 
Excelldokument så att det blir möjligt att sortera och kategorisera dem på ett logiskt sätt. 
Sorteringens syfte är att hitta samband mellan olika kategorier och att finna de övergripande 
sambanden, huvudkategorin/ -kategorierna. 
 
I stora material kan med fördel ett analysverktyg användas, till exempel programmet Atlas TI. 
Fördelen med ett sådant verktyg är att man får hjälp med att sortera och även att skapa en 
nätverksbild som synliggör sammanhangen mellan olika kategorier. I det här arbetet används 
programmet som ett analysverktyg för att underlätta forskarens sökande efter kategorier och 
sammanhang. Möjligen blir resultatet objektivare då forskaren inte kan göra omedvetna 
tolkningar under processen på samma sätt som när man läser och antecknar. 

Parallellt med allt arbete antecknas, separat, idéer knutna till teoribildning. När en idé dyker 
upp gäller det att fånga den med några ord eller meningar. Alla teoriutkast sparas för sig och 
bearbetas även de genom sortering för att hitta det unika i materialet för att skapa en generell 
teori. 

4.5 URVAL 
Trost (2001) talar om cirka fem väl genomförda intervjuer för att ha ett tillräckligt underlag 
för bearbetning och tolkning. Den här undersökningen landar på fyra då tiden och 
undersökningens/uppgiftens omfattning sätter begränsningar. Mitt material ger en 
ögonblicksbild över informanternas lärande. Informanterna väljs slumpmässigt enligt 
bekvämlighetsprincipen vilket innebär människor i min omgivning. Detta förhållande ger 
naturligtvis avtryck i intervjun då det kan finnas en förförståelse för både svar och följdfrågor. 
Detta kan påverka djupinnehållet i intervjun då en del förblir osagt när båda parter vet mycket 
om den andre. För att undvika detta väljer jag personer som jag inte träffar regelbundet. 
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Forskningsfrågan är så generell att vem som helst kan ingå som informant i studien. Med den 
helt öppna frågan ”Hur lär du?” finns det en vinst i att informanterna kommer från olika 
kontexter. Även i denna studie ges möjlighet att urskilja likheter i strategier för lärande. Jag 
har valt att välja informanterna i min närhet. Det är tre kollegor och en lärare på dotterns 
skola. Som jag skrev ovan kan detta förenklade urval påverka resultatet men med den 
generella frågeställningen bedöms intervjuresultaten som ärliga. Även om båda parter har en 
förförståelse för vem den andre är så är både frågeställningen och situationen ny. Mina 
kollegor är förvisso sådana jag träffar genom och i uppdrag men inte dagligen. Läraren träffar 
jag sporadiskt i samband med hämtning och lämning på skolan.  

4.6 GENOMFÖRANDE 
Under arbetets gång har omfattningen av undersökningen krympt från ”Hur använder du ditt 
sätt att lära in i ditt sätt att lära ut” till ”Hur lär du?”. Det stod snart klart för mig att det var en 
alldeles för bred forskningsfråga för uppsatsens omfång. När området smalnades av till "Hur 
lär du" blev det möjligt att göra fler, lite kortare intervjuer. Med den öppna frågan "Hur lär 
du?" kan man nå en mättnad i intervjun på 10-20 minuter. Det är naturligtvis en tunn mättnad 
som bara rör ett ämne (lärande) men är ändå möjlig att reflektera utifrån. 

Fyra intervjuer genomfördes på tre olika platser. Två av dem inne på mitt kontor, en vid 
lunchbordet och den sista i lärarens klassrum. I samtliga fall var det bara vi två närvarande. 
Intervjuerna spelades in med en bandspelare på bordet.  

I Hartmans (2001) beskrivning av Grounded Theory i Glaser och Strauss (1967) ursprungliga 
version, menar de att man ska avstå från att anteckna under intervjun för att inte tappa fokus 
på informanten. Om jag ska våga dra en slutsats från mina egna upplevelser kring inspelning i 
mitten av 1970-talet och nu tror jag att de skulle förorda att använda ett inspelningsverktyg 
och inte lita till sina minnen av intervjun för att skriva ner dem direkt efter. Tekniken 
utvecklas och likaså vår bekvämlighet med den. Ett hinder då kan mycket väl ha vänts till en 
fördel idag. 

Grounded Theory bygger på att gå in i arbetet så ren som möjligt från förförståelse. Detta är 
något som kan ses som en svaghet i metoden. Jag tror inte ens att det är möjligt att gå in i 
arbetet som ett blankt papper. Att söka bygger ju på någon form av förståelse för vad man kan 
hitta även om ambitionen är att släppa förförståelsen för att ge sig själv möjlighet att upptäcka 
anda saker än de förväntade. 

I mitt fall handlar undersökningen om lärande och i förlängningen hur man som pedagog eller 
ledare kan skapa förutsättningar för att underlätta deltagarens lärande. Sedan 10 år arbetar jag 
tillsammans med Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet med 
utbildning i ledarskap och utomhuspedagogik vilket påverkar mitt tolkande av intervjuerna.  
Att helt släppa den medvetna och omedvetna kunskapen för att undvika reflektion och 
tolkning under och efter intervjun tror jag är svårt. Kanske är det inte ens önskvärt då 
följdfrågor bottnar i nyfikenhet som bottnar i tidigare erfarenhet och kompetens. Lärande 
grundar sig i tidigare erfarenhet och i vilken kontext man befinner sig. Det handlar om att 
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lyssna aktivt och att ställa följdfrågor när det behövs. Följdfrågorna ger riktning och struktur 
åt samtalet så att det blir en intervju. 

4.7 METODDISKUSSION 
Jag har i en andra tolkningsomgång använt programvaran Atlas TI och egen läsning där jag 
fört nyckelordsanteckningar. Programvaran ger en objektiv tolkning av innehållet men min 
upplevelse av att själv läsa är att det ger mig en möjlighet att tolka direkt. Det är möjligt att 
göra i denna studie men skulle vara omöjligt med ett stort material. Jag valde att göra ett 
försök att tolka direkt och det finns naturligtvis en svaghet i det då det är lätt att läsa in egna 
värderingar i svaren. Det kanske till och med är sannolikt att man gör det. 

Den stora skillnaden mellan de båda angreppssätten, Atlas TI och Grounded Theory, är att 
programmet är neutralt att arbeta med. Som forskare undviker jag att tolka in mina egna 
erfarenheter och värderingar. För en vetenskaplig studie är det att föredra. Min upplevelse är 
dock att båda metoderna behövs parallellt för att få ett tolkningsbart resultat. Att orden dyker 
upp i analysen med Atlas TI betyder inte att de är nyckelbegrepp eller ens har ett värde för 
studien. Kvantifieringen av ord hjälper mig dock att hitta möjliga kategorier som jag kan 
använda vid en genomläsning av intervjumaterialet. 

Nästa gång jag använder mig av Grounded Theory kommer jag att börja med en genomgång 
med Atlas TI för att hitta möjliga kategorier innan jag läser texten. Det kommer att falla bort 
några och några andra kommer till men jag tror att resultatet blir objektivare på det sättet. 
Även med ett stort material behöver allt läsas för att få en känsla för delarnas påverkan på 
helheten och vad som finns i intervjuerna. Från den här studien lyfter jag gärna kategorin 
platsen som exempel. Med Atlas TI syns inte begreppet men vid genomläsning av texterna 
finns platsens betydelse med, underförstått och i exempel. Det skulle man missa om man inte 
arbetar holistiskt både med ett mekaniskt verktyg och med manuell läsning.  

5 ETIK  
Etik i samband med forskning kan beskrivas som en metod för att undvika att någon skadas 
av att insamlad data sprids på ett otillbörligt sätt, att informanten är identifierbar och därmed 
kan vara utsatt för risk (Bell, 2000). Inför studien arbetar jag som forskare igenom frågorna; 
Kan någon skadas?, Hur undviker jag det?, Hur och om materialet ska anonymiseras? Svaren 
på de frågorna ger grunden till mina etiska ställningstaganden. 

I den här undersökningen hanteras knappast information som skulle kunna skada individen 
men för att vara helt på den säkra sidan följs dessa regler:  

 Informanterna deltar av egen fri vilja och kan om så önskas avbryta intervjun.  
 Intervjuerna spelas in och transkriberas för vidare bearbetning. 
 Utskrifterna är anonyma. 
 Inspelningarna raderas senast när studien är genomförd och godkänd. 
 Listan över informanter som deltagit makuleras efter studiens genomförande. 
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Arbetssättet garanterar informantens anonymitet. Som forskare har jag ett ansvar att de 
uppsatta reglerna följs samtidigt som det kan finnas behov under arbetet att veta vem som är 
vem. Ljudfilerna är numrerade och vem som döljer sig bakom vilket nummer finns på en 
separat lista som förvaras åtskiljt från övrigt material. Det ger mig möjlighet att hitta tillbaka 
till informanten för eventuella förtydliganden under arbetet, om så skulle behövas. 

6 RESULTAT OCH TOLKNING 
Mitt arbetssätt leder till att tolkning och analys av materialet växer fram parallellt med 
litteratur-sökningen. Det första steget i tolkningsarbetet av intervjumaterialet var att läsa all 
text och anteckna kategorier. Här följer en genomgång av de som jag ser som huvudkategorier 
vid genomläsningen. Jag arbetade också med ett datorstött verktyg som resulterade i ett något 
mer objektivt resultat. Den stora skillnaden mellan metoderna är att programmet skapar en 
nätverksbild över de inbördes sambanden och förhållandena. I den följande texten är de 
kursiverade blocken citat från intervjuerna. De är inte refererade till respektive informant utan 
jag har försökt hålla dem så anonyma som möjligt. Respondenterna har olika professioner och 
bakgrunder men jag vill att det ska påverka tolkning och analys så lite som möjligt för att 
hålla fokus på deras lärande. 

6.1 KUNSKAPSSÖKNING 
Genomgående för informanterna är att de använder sin omgivning, såväl vänner och kollegor 
som internet, litteratur och andra källor för lärande och informationssökande. Det handlar 
bland annat om att se på när andra arbetar för att få inspiration men också för att utveckla sin 
egen profession. Som exempel kan nämnas informanten som under sin utbildning arbetade i 
en verkstad där många var aktiva samtidigt. Den aktiva verkstaden kan ses både som en 
kunskapsbank och som ett rum för lärande. I sammanhanget i intervjun hamnar det i kategorin 
kunskapssökning. 

För du kan ju stå själv och harva i din egna ateljé eller egen smedja, men du 
kommer ju ändå till en gräns när du känner att man behöver få mer, måste lära sig 
sig mer, och det får man ju lättare om man är i en verkstad med flera andra som 
kan olika saker.  

Man kan tolka processen som sker i rummet, görandet, som en praktisk dialog där man gör, 
reflekterar och utvecklar tillsammans. I processen kan en känsla av flow uppstå som ger 
energi till lärandet. Flow (Csíkszentmihályi, 1999) är ett begrepp för den optimala 
prestationen som balanserar på gränsen för ens kapacitet. I stödet från andra kan de egna 
gränserna tänjas och kompetensområde utvidgas. Just att sträcka sig ut i det okända för att 
våga lite mer är något som flera författare är inne på bland andra Moxnes (1991) och 
Andersson (2000). Att lära nytt kräver energi och mod att gå utanför det trygga och invanda, 
gärna med någon form av stöd som i exemplet ovan. 

I det här exemplet blir rummets betydelse tydlig även om det inte är det som informanten 
medvetet lyfter fram. Rummets eller platsens betydelse för lärande är något som betonas i 
definitionen för utomhuspedagogik (NCU, Linköpings universitet, 2012). 



19 
 

En annan av informanterna har under det senaste halvåret gjort studiebesök hos kollegor och 
haft dem hos sig den egna verksamheten för att därefter reflektera gemensamt över arbets-
sättet. På det sättet har de lärt sig både genom att iaktta när andra arbetar men också att ta 
konstruktiv kritik och vidareutveckla bådas kunnande i de gemensamma reflektionerna.  

Oavsett vilken profession man har använder man sitt befintliga nätverk som förstahandskälla. 
Det sker med frågor som ger svar av typen "gör si, gör så" men också i dialog där svaren söks 
gemensamt. Möten är ett nyckelbegrepp men de behöver inte nödvändigtvis vara fysiska. 
Dagens teknik ger möjlighet till möten via telefon, internet, litteratur och andra tekniska 
verktyg. 

Ett begrepp som dyker upp regelbundet i intervjuerna är "learning by doing". 

För man kan, om man har kunskapen så ser man bredden på samma sätt, om man 
inte har kunskapen då ser man bara det problemet just nu, men sen kan det komma 
så att det är just detta här jag jämför då med en reparation då att när tiden går så 
man tar längre tid, learning by doing s.a.s. 

Inom svensk utbildning, i såväl skola som fortbildning inom företag och föreningsliv är 
begreppet väl förankrat. En intressant vinkling har ovanstående informant som menar att det 
ger en ytlig kunskap, det vill säga praktik (kompetens) utan teoretisk förankring (kunskap). I 
kapitlet 6.5 belyses skillnaden mellan kunskap och kompetens. Informanten utvecklar det 
vidare med att erfarenhet är omedveten kompetens som kan minska möjligheterna att "tänka 
utanför boxen". 

…du har svårt att tänka utanför ramen om du har gått den långa vägen.. så 
learning by doing, då gör du med hjälp av din erfarenhet för den är i regel starkare 
än det du har blivit utbildad till, därför kan det vara svårt för en som har varit ute i 
yrkeslivet och jobbat och gjort samma sak i 40 år, så sätter den sig på skolbänken 
och säger, ja nu måste vi göra enligt det schemat. Ja vad fan resultatet blir ju 
samma, kanske säger han då som sitter där och ska lära sig detta, så det är olika 
sätt att se det här liksom såna som är självlärda, såna som har gått den långa 
vägen med utbildning, kompetensutbildning och har gått.. de har lättare att 
komplettera sedan teorin med sin praktik. Det tror jag. 

 Informanten ser utbildning som ett skellett att hänga erfarenheten på och när de samverkar är 
det enklare att både tänka och lära nytt. Detta stämmer väl med Gärdenfors (2010) när han 
beskriver mästare–lärlingssystemet som innebär utbildning under arbete tillsammans med en 
expert/mästare. För att uppnå expertis krävs reflektion för att se mönster och sammanhang. 
Uppnås inte den förmågan har man bara kompetens för att lösa repetitiva uppgifter, inte 
liknande. Det stämmer också väl med tankarna kring enkel- och dubbel-loopslärande. 

Reflektionens betydelse lyfts fram av, bland andra, Dewey (1938), Freire (Beard, 2006) och 
Illeris  (Johansson, 2011) som ett kraftfullt och centralt verktyg i lärandeprocessen. 
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Hur man lär är en ganska självklar kategori som delvis besvaras med möten av olika typer. 
Möten som leder till dialog med andra eller möten med kunskap via internet eller litteratur 
som båda leder till lärande.  Att göra/pröva är en tydlig underkategori.  

By doing ha ha! Jag lär, eller det sättet jag tycker som jag kan lära mig är genom 
människor, möten med människor, och blanda teori med praktik, det är viktigt. 

Citatet visar på ett tydligt sätt hur teori, praktik och möten påverka förutsättningarna för 
respondentens lärande. Ett görande tillsammans med andra och blandande av teori och praktik 
är för honom en förutsättning för lärande. Andersson (2000) är inne på samma spår och menar 
att lärande kräver ett görande. Möten kan ses som ett uttryck för samtal men kan också vara 
reflektion i grupp på det som Freire menar ger ett djuplärande (Beard, 2006). 

6.2 PLATSEN 
Platsen för lärande omnämns på olika sätt, så här säger en av informanterna om platsens 
betydelse:  

Ja. Och så som jag pratade om förut att man lär ju, t.ex. om naturen, då går man ju 
ut i naturen (…) den svampen är där, där kan man med sina barn prata om mossor 
och lavar, jag tycker det är... då blir det en annan dimension, du får en annan lukt, 
du får en annan formkänsla, du kan ta på mossan i princip så att den är lättare 
kanske att tycka att det är kul sen när man läser i en bok än att...  

Det här exemplet kan appliceras på definitionen för utomhuspedagogik (NCU, Linköpings 
universitet, 2012). Kategorin platsen dyker upp på lite olika sätt i intervjuerna, ofta 
underförstått eller i en bisats. Några gånger har platsen lyfts fram av naturliga följdfrågor i 
intervjun. Min tolkning är att platsen spelar en viktig roll för lärandet. Förmodligen är det så 
att platsen aktiverar flera sinnen som i sin tur påverkar lärandet. 

Många av mina utbildande kollegor har länge hävdat att ju fler sinnen som involveras i 
lärandeprocessen desto starkare spår i hjärnan och därmed lättare att hitta tillbaka till minnet. 
Nu finns det forskning som stärker tesen! (Gärdenfors, 2010) 

Informantens exempel belyser värdet av att använda flera sinnen för att lära om svampar, 
mossor och lavar. Vid besöket i skogen aktiveras både syn, lukt och känsel på ett sätt som inte 
kan uppnås vid bokliga studier på kammaren. Inte nog med att det förmodligen upplevs 
positivt att gå ut i rätt miljö, det har effekt på lärandet också. 

Platsen beskrivs tydligast av en av informanterna som vill ha ordning med rätt sak på rätt 
plats. Det behöver inte vara så under hela processen men för att maximera möjligheten för 
lärande/utveckling ska rummet vara välkomnande och inbjudande att starta direkt. 

Jag försöker skärma av med grejerna så att det störde, alla verktyg och allting 
bara, för det störde mig omedvetet också. Jag kan ha stökigt omkring mig, jag är 
inte så där jättepetnoga men jag vill gärna ha ordning när jag sätter igång och gör 
något 
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Citatet är hämtat från en informants tankar om sin verkstad. Verkstaden är både en plats för 
produktion och för lärande. Jag tolkar verkstadsexemplet som universellt då det är ett sätt att 
korta ner startsträckan eller ställtiden som man säger inom industrin. Ställtid är den tid som 
krävs för att förbereda för det som ska göras. Det kan handla om att starta en maskin, hämta 
rätt verktyg eller att få tankarna på rätt spår. 

En annan underkategori av intresse är när man lär. Även här är det en informant som sticker 
ut lite och menar att man lär hela tiden;  

Jag tänker att det pågår hela tiden en process som... jag tror inte jag kan säga 
att idag har jag inte lärt mig något...  

Omedvetet sker alltid ett lärande och reflekterande men det är inte alltid man ser det. För att 
det skall bli ett fullödigt lärande krävs att man synliggör det som lärts på något sätt. Man kan 
tänka sig enkelloopslärande (Beard, 2006) som det undermedvetna och dubbelloopslärande 
(ibid) som ett mer medvetet lärande. Modellerna finns utförligt beskrivna i kapitlet om 
lärande. 

Det stämmer också väl med Illeris i (Johansson, 2011) tankar om att handling och reflektion 
måste gå hand i hand för att skapa ett varaktigt lärande. 

6.3 MINNESFÖRSTÄRKNING 
Kategorin minnesförstärkning kan kanske låta lite vag men är en viktig komponent i lärandet. 
Informanterna har lite olika strategier för att minnas vad man gjort. De flesta har någon form 
av reflektion för att synliggöra och i flera fall även anteckningar. En reflektion över hur 
minnet förstärkts ges i ett exempel under intervju 2 där det beskrivs hur förlagan till en 
skulptur har gjorts i en liten ateljé men där den slutgiltiga skulle framställas i ett annat 
rum/verkstad. Innan informanten kunde börja var hon tvungen att fundera hur hon stod i 
förhållande till både förlagan och rummet i övrigt. Hon beskriver det som att det var en 
blockering innan hon "kände sig hemma" i det andra rummet och kunde slutföra arbetet. Med 
andra ord påverkar rummet hennes möjligheter att hitta tillbaka till minnet och det som lärts 
eller gjorts på en viss plats i en annan kontext. 

Ytterligare ett exempel för att synliggöra miljöns betydelse för lärande ges i nedanstående 
beskrivning över repetition inför ett teaterstycke. 

Sen en grej, när jag gick teaterutbildning, för att träna in texten där, jag gjorde 
Ofelia i Hamlet, då gick hon upp och man spelade emot och man hade en dialog 
och så gick man och tränade in texten genom att viska den i den andras öra 
samtidigt som man gick en promenad eller gjorde någonting, framför allt man 
rörde på kroppen fysiskt och så viskade man istället för att tala normalt, det vart en 
annan grej, då fick man in det, då gick det att plugga in den där texten, det är 
väldigt märkligt. 

Här används olika sinnen i en medveten strategi för att minnas en text. För att hämta ut den 
igen gör man en mental promenad för att hitta orden igen.  Under inlärningen använder 
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informanten fysisk aktivitet i form av promenad och rösten på ett medvetet sätt för att tvinga 
hjärnan att arbeta lite mer. Att lära in utantill är kanske inte typen av lärande som under-
sökningen fokuserar på men principen är den samma – ju fler sinnen som aktiveras desto 
större förutsättningar för att minnas och att kunna hämta fram kunskapen. 

6.4 RESULTAT MED PROGRAMMET ATLAS TI 
Som ett komplement till det manuella läsandet och sorterandet har Atlas TI använts och här 
beskrivs hur det gjordes och vilket resultat det blev. 

Jag började med att låta programmet gå igenom hela materialet för att göra en lista över 
samtliga uttalade ord och hur frekvent de användes. Totalt var det en bit över 900 ord varav 
knappt hälften hade används mer än en gång. Av naturliga skäl är det många bindeord och 
liknande som används mest frekvent. De är viktiga och kan ingå i en meningsbärande enhet 
men har inget egenvärde i analysen. Nästa steg var att i en Excellfil gå igenom och manuellt 
kategorisera dem. I första steget var det sexton kategorier men de kan krympas ner till fyra 
kanske fem i nästa steg för att göra en lite grövre men mer lätthanterlig kategorisering. Jag 
valde att inte göra det utan använde alla sexton vid analysen med Atlas TI. Värt att notera är 
att kategorierna motivator och orsak som syntes tydligt i listan över använda ord inte 
användes överhuvudtaget vid kategoriseringen i textmaterialet. 

 

 

FIGUR 4 NÄTVERKSBILD ÖVER SAMBAND I STUDIEN 

 

6.5  STRATEGI OCH DIALOG 
Av de sexton kategorierna hamnade tolv i en nätverksbild, figur 4, över det lärande som 
beskrivs i intervjuerna. Centrala begrepp är Strategi och Dialog, åtminstone i förhållande till 
antalet kopplingar. Dialog kräver en motpart till skillnad från kunskapssökning som kan göras 
i litteratur, internet med flera källor. I dialogen hittar man lösningar gemensamt och troligen 
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också sådana som inte finns beskrivna i text. Dialogen ger både fakta och bearbetning på ett 
sätt som inte kan göras på egen hand. Detta stöds av Gärdenfors citat av Säljö att "samtalet 
har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande." (Gärdenfors, 2010, 
s. 217) I dialogen skapas ny kunskap ur tidigare erfarenhet, kunskap och kompetens.  

Strategi är centralt för hur man hittar information och i förlängningen tillägnar sig kunskap. 
Strategin påverkas av tidigare erfarenheter, kunskap och kompetens. Både kunskap och 
kompetens har en koppling till strategi men i övrigt bara sig emellan. Kompetens och kunskap 
kan tas för samma sak men har en liten skillnad. Kunskap kan liknas vid fakta medan 
kompetens är fakta satt i ett sammanhang. Ett exempel på kunskap skulle kunna vara att du 
vet att spik och hammare används för att sammanfoga två brädbitar. Kompetens är när du 
också vet hur du gör och hur mycket kraft som behövs i hammarslaget för att driva in spiken. 
Det är med andra ord skillnad på att veta (kunskap) och att kunna (kompetens). 

Hur är en kategori som bara har en koppling direkt till strategi. Hur är en underrubrik för 
strategin och skulle kunna plockas bort från bilden vid vidareutveckling av analysen och 
nätverksbilden av lärandeprocessen. 

Det som startar hela processen är Problemet som kräver en lösning. Problemet finns inte som 
en kategori men är en förutsättning för att någon form av problemlösning och därmed lärande 
ska ske. I definitionen för lärande såg vi att lärande är en process för anpassning till 
omgivningen och dess krav. Problem eller orsak för utveckling finns med andra ord hela tiden 
även om vi inte ser dem som en orsak för ständigt lärande. Som vi kan se i figur 4 finns det 
kopplingar till både Dialog och Strategi från Problemslösning där dialog kan ses som ett 
resultat av strategin.  

Platsen har bara kopplingar till kunskapssökning och kunskapsförmedling men påverkar med 
stor sannolikhet även strategin. Är platsen en verkstad eller ett kontor ges olika 
förutsättningar för att söka kunskap vilket påverkar strategin. 

6.6 LÄRANDE 
Lärande är det som eftersöks i studien. Kategorin lärande har också föga förvånande många 
interna kopplingar i nätverksbilden. Som vi sett bygger lärande på någon form av strategi för 
kunskapsinhämtning. Den kan göras i dialog med andra eller med andra tekniker. En tolkning 
av bilden visar att reflektion också är ett användbart verktyg som omnämns både för att 
befästa lärande men också för att skapa kunskap. Reflektion kan göras enskilt eller i grupp. 
Freire i (Beard, 2006) menar att ett starkare lärande uppstår när man reflekterar i grupp efter 
en gemensam upplevelse. 

Kategorin reflektion har direkta kopplingar till strategi, dialog, minnas och lärande. Min 
tolkning av bilden är att reflektion är en central del i de processer som ingår i lärandet. Det 
stämmer också väl överrens med Illeris i (Johansson, 2011) som menar att görande och 
reflektion måste gå hand i hand för att ett varaktigt lärande skall uppstå. Dewey (1938) menar 
dessutom att det kräver envishet och energi för att lära nytt. 
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7 RESULTATDISKUSSION 
För att lära krävs en orsak för att satsa den tid och energi som krävs. Helst ska det vara 
förankrat hos mig själv, gärna så väl att jag själv har skapat orsaken. I intervjuerna och i 
litteraturen finner vi stöd för detta. De exempel som ges handlar om att utveckla den 
personliga färdigheten inom de skilda områden där informanterna verkar. 

När det finns en inre motivation gäller det att hitta en strategi för lärandet. Det kan skilja 
beroende på vad som eftersträvas, platsen mm. Något som går igen är att det handlar om 
någon form av kunskapssamlande genom dialog. Det kan handla såväl om fysiska möten 
människor emellan men likaväl om sökningar i litteratur eller via Internet. Oavsett metod är 
det ett förväntat resultat som är drivkraften. Detta stämmer väl både med Experiential 
Learning och problembaserat lärande som båda utgår från en problemformulering för att hitta 
svaret. Metoden gör att man jobbar fokuserat. Möjligen blir det ännu tydligare i en grupp då 
deltagarna "peppar" varandra för att prestera bättre. 

Lärande är som vi sett ett komplext fält. Alla informanterna har på olika sätt använt egna 
strategier för att befästa att ett lärande sker. Även om individen inte sätter en etikett på vare 
sig strategi för lärande eller för reflektionen så är det något som görs per automatik. Att 
anteckna lite i en manual, viska under en promenad för att repetera teatermanus är olika sätt 
att använda fler sinnen för att befästa lärandet. Fler aktiverade sinnen ger fler möjliga 
synapser i cortex. (Gärdenfors, 2010) De starkaste och äldsta minnen vi har handlar om doft 
följt av smak, som egentligen är samma sinne. Ju fler sinnen vi aktiverar under lärprocessen 
desto fler ”triggers” skapas för att hitta tillbaka till kunskapen. 

Idag är man inom hjärnforskningen enligt Gärdenfors (2010) enig om att vi har ett arbets- 
eller korttidsminne och ett långtidsminne. För de flesta av oss hanterar arbetsminnet cirka 7 
minnesbitar. Vad som är relativt nytt är att om man aktiverar flera sinnen, till exempel syn 
och hörsel samtidigt hanteras dubbelt så många minnesbitar. Något som börjar framträda är 
att varje sinne har ett lika stort arbetsminne, alltså cirka 7 minnesbitar per sinne. 
Långtidsminnet är det minne som lagrar kunskap över tid medan korttidsminnet är det som i 
första hand arbetar under arbetets gång. Det är korttidsminnet som hjälper dig att komma ihåg 
att ta med kaffemuggen från köket när du går dit för att hämta den. 

För att återknyta till studiens syfte så har några saker synliggjorts. Vikten av att motivera 
deltagarna kan inte överskattas. Motiverade deltagare ger bra resultat! Platsen har betydelse. 
Någon form av reflektion för att synliggöra vad som lärts. Varje individ lär något helt unikt 
och exklusivt men jag kan som kursledare ge förutsättningar för att befästa ett generellt 
lärande och synliggöra utbildningens intentioner. 

Oavsett vilken väg jag går för att nå förståelse så kommer mina tidigare erfarenheter och 
värderingar att lysa igenom vid tolkningen. Att se underliggande budskap kräver att jag 
använder mig av tidigare erfarenheter. En slutsats skulle kunna vara att Grounded Theory 
kräver erfarenhet av området som ska studeras för att kunna tolka resultatet. Teorin bygger på 
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insamlad information men tolkningen av informationen görs av forskaren som, medvetet eller 
omedvetet, färgar av sig i teoriformuleringen. 

7.1 TEORI OM LÄRANDE FÖR STUDIEN 
Teorin gäller bara för den föreliggande studien det vill säga fyra informanter. Detta är 
resultatet av min tolkning av intervjumaterialet tillsammans med det stöd som jag funnit i 
tidigare forskning. Med stor sannolikhet kan den användas som grund i ett framtida 
pedagogiskt arbete men både omfånget av studien och metoden talar mot en generaliserbar 
teori.  

Värt att notera är att Grounded Theory ger forskaren rätten att vara naiv och därmed upptäcka 
en gammal teori men ändå presentera resultatet som nytt. Många har forskat och skapat mer 
eller mindre kompletta teorier kring lärande så nedanstående hittas helt säkert i många 
tappningar. 

Jag har valt att bara sätta rubriker med korta förtydliganden i teorin som kan härledas i 
resultatdelen. Då teorin inte kan ses som generell vill jag bara visa exempel under respektive 
rubrik. Använd som en vägledning kan teorin användas som en bas för planering av, till 
exempel en fortbildningsdag. 

 Platsen: stimulerande och tillåtande men inte rörig 
 Metoden: involverande, problembaserad 
 Motivationen: någon form av problemlösning, ett skäl för att lära – helst skapat av 

deltagaren själv 

7.2 NÅGRA FUNDERINGAR KRING FORTSATT FORSKNING 
En fortsatt forskning med utgång från studiens resultat kan vara att se hur yrkesverksamma 
utbildare/pedagoger medvetet använder de tre funna nyckelbegreppen; Platsen, Metoden, 
Motivationen i sin verksamhet. Är det möjligt att förändra rummet, kanske byta plats för vissa 
moment för att få flera parametrar att samverka? Resultatet av studien är nytt utifrån insamlat 
material men är redan upptäckt och beforskat i ett större perspektiv. 

Ett annat spår vore att koppla ihop forskningen vid SLU/Alnarp kring platsers betydelse för 
rehabilitering efter utmattningsdepression. Kan man använda platser med genomtänkta 
kvaliteter för att stimulera lärande och kreativitet, också för utvecklande möten inom 
företagsvärlden? Jag har tillsammans med några konsulter inom mötesledning och ledarskap 
prövat att söka svar på samma fråga i olika miljöer. Vi upplever att svaren blir olika beroende 
på om man är i ett öppet eller slutet landskap, agrart eller urbant. Det vore spännande att 
undersöka hur stor inverkan platsen har och om man kan styra processen med hjälp av den.  

7.4 AVSLUTANDE REFLEKTION 

Ovanstående teori låter ju väldigt enkel vilket gör den både tilltalande och oroande. 
Tilltalande för att den känns hanterbar men oroande då den förmodligen drar för långtgående 
slutsatser. Lärande är som studien visar både komplext och personligt. Något som slår mig är 
att alla informanterna använder någon form av praktiskt lärande där många sinnen och 
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metoder ingår. De har en stor spridning i professioner men ändå finns det strategispår för 
lärande som är likartade. Att deras strategier liknar varandras betyder inte att alla lär på 
samma sätt och lika fort. Den slutsats jag drar av detta är att man måste variera och arbeta 
med flera metoder för att skapa förutsättningar för lärande i en grupp. Som pedagog behöver 
jag många verktyg för att skapa förutsättningar för lärande. Klassrummet med dess interiör 
och tekniska hjälpmedel är bara en plats av många möjliga. På samma sätt är teori och praktik 
olika vägar till samma mål.  

En skicklig pedagog har modet att använda olika metoder och platser för lärande samtidigt 
som gruppen görs delaktig. Att bjuda in gruppen kräver ett stort mod, på gränsen till 
dumdristighet. Min erfarenhet är att delaktighet alltid ger ett bättre resultat än om jag håller en 
föreläsning. Medupptäckande deltagare skapar ett effektivt lärande. 
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BILAGOR 

INTERVJU 1 
Lärande, det är jag väldigt nyfiken på och hur lär du? Eller vad, när lär du? 

När jag behöver ha min kunskap förbättrad, om jag vill gå in i ett projekt och jag inte har 
tillräckligt med kunskap, då får jag ju söka efter kunskapen. 

Hur söker du eller vad söker du? 

Då söker jag först grund.. vad ska jag säga typ (…) sen så söker jag i min närhet i 
människor som jag har kommit i kontakt med genom åren. 

.. kollegor och..? 

Kollegor och sånt ja inom branschen då som är inom den branschen jag är i, som jag jobbar 
i, då tar jag kontakt med personer som har den kunskapen och har den erfarenheten. 

Åker du dit eller är det per telefon eller hur? 

Oftast telefon. 

Jajamän. Och du hittar lösningar på problem och de bitarna, hur behåller du den 
kunskapen? Det är ju nyare kunskap på något sätt, hur gör du för att behålla den? 

Ja dels så kan det ju vara så att jag skriver ner den ibland om det är en kunskap som jag tror 
att jag kan ha användning för i framtiden och jag  

0:01:58 brukar i regel skriva lite anteckningar i samband med att jag gör ett projekt som 
exempelvis Johan då. Sen kan det vara så att när jag har gjort ett  projekt så gör man en viss 
dokumentation.. 

.. ja just det.. 

.. och då brukar jag skriva i kanten att det här var ett problem och nu ska vi se om vi kan 
göra det bättre nästa gång eller också så det här var en bra grej, det här gör vi nästa gång 
eller också det här var inte bra, det gör vi inte nästa gång utan då gör vi på det här sättet och  
det kan ju vara att man hittar lösningar efter gång.. 

.. jajamän.. 

Och det är samma som när jag satt och lagade TV:n så, det kunde ta väldigt lång tid innan 
jag hittade själva problemet , felet, i en TV och det kan ha varit ett väldigt ovanligt fel och 
då skrev jag i manualens marginal att på den här TV:n där och där är det väldigt ofta när det 
blir den här typen av fel att det är den och den komponenten. 

Ja just det. 

Så att man  arkiverar det ihop med schemat då. 

Ja precis, så det hade du hemma på din egen verkstad.. 
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Ja så att när det händer då ett liknande fel, ja då tittar jag i mina memoarar där någonstans 
då kunde jag (…) ja just det, det var den konasatorn som ställde till strulet den gången och 
då gick det betydligt mycket fortare att lösa problemet. Men det var ju samma sak där, t.ex. 
när man körde pass då med problemsökning att nu har jag inte kunskapen, nu kan jag inte 
komma på varför det inte funkar. Då ringde man till kanske en erfaren tevetekniker  

0:03:45 eller teletekniker då (…) Håkansson exempelvis och då satt man och resonerade 
om problemet och kunde inte han hjälpa då hade vi hjälptelefoner så att jag kunde ringa då 
till Luxor eller Philips eller sånt då. Och sen naturligtvis, hade man hållit på i många år så 
byggde man upp en kunskapsbank och när man ser ett visst problem, i synnerhet då en TV 
om man ser att det är en viss typ av symtom, då kan man härröra det till en viss typ av TV:n 
och på så sätt så kan man resonera sig fram, vad är problemet. 

Jajamän. 

Sen kan man när det gäller felsökningstillvägagångsättet så har jag väl överfört det lite 
grand över till andra saker som jag har grejat då som kanske inte har med just reparation av 
TV utan det kan vara en problemlösning att det ringer en elektriker och säger att du får en 
travers som inte funkar som ett exempel att man inte har schema, man har ingen kunskap, 
det är en gammal maskin, det finns ingenting och då måste man börja göra det (…) ett 
logiskt tänkande i en process s.a.s. och då brukar en börja liksom att försöka med den 
kunskapen, antingen får han ström? Är det någon givare? O.s.v. så att man på så sätt kan 
liksom lösa problemet. 

Ja just det, där har du en medveten strategi för att hitta svaret. 

Ja precis. 

Ja just det. 

Och sen kan det vara en nykonstruktion att man har fått i uppgift att man nu ska göra det 
här, då brukar jag vara väldigt (…) hur vill jag att det ska funka? Alltså input och sen 
kommer jag med en idé och sen så kanske inte jag har den kunskapen och då söker jag på 
internet, jag söker hos leverantörer som har kunskapen och personer som har kunskapen. 
Det är lite munmotmunmetoden känns det som. Sen så kan det ju vara bra t.ex. om man ser 
då som.. i enskilda fall liksom att jag skulle vilja bli bättre på PRC programmering där det 
är inte lätt att bara.. ja det kanske kan lösa just  

0:06:25 detta projektet, just detta problemet men för att utveckla mig själv då ser jag det att 
man kan gå en utbildning på just det området för att lära mig PRC programmering.. 

.. för att få bredden då..? 

.. för att få bredden ja.. 

.. just det ja, precis. 

För man kan, om man har kunskapen så ser man bredden på samma sätt, om man inte har 
kunskapen då ser man bara det problemet just nu, men sen kan det komma så att det är just 
detta här jag jämför då med en reparation då att när tiden går så man tar längre tid, learning 
by doing s.a.s. 

.. jajamän.. 
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Men om du har en utbildning och du får en kompetensutbildning så går det mycket fortare, 
du kan lösa det själv och du vet det att det här kan jag göra med hjälp av de.. med den 
kunskapen jag har och med hjälp av det material du har. 

Ja just det, du kortar startsträckan skulle man kunna säga. 

Ja. Men samtidigt så kan man komma att när man har gjort learning by doing då hittar man 
hela tiden genvägar på ett annat sätt så att när du lär på ett visst sätt, då går du efter det du 
har blivit lärd och det blir mer som ett schema men när du blir självlärd, learning by doing 
då har du lärt dig av misstagen på ett annat sätt för det kan du inte lära ut på det sättet utan 
du liksom, du vet att gör jag så så blir det fel, men du kanske inte teoretiskt kan förklara det 
att du bara vet att det blir så. 

0:08:11 Ja just det, du har en omedveten kompetens kan man säga, en 
yrkesskicklighet egentligen. 

Ja det kan man säga, så att man tänker inte på det sättet och då kan det bli farligt på det 
sättet att du har svårt att tänka utanför ramen om du har gått den långa vägen.. så learning 
by doing, då gör du med hjälp av din erfarenhet för den är i regel starkare än det du har 
blivit utbildad till, därför kan det vara svårt för en som har varit ute i yrkeslivet och jobbat 
och gjort samma sak i 40 år, så sätter den sig på skolbänken och säger, ja nu måste vi göra 
enligt det schemat. Ja vad fan resultatet blir ju samma, kanske säger han då som sitter där 
och ska lära sig detta, så det är olika sätt att se det här liksom såna som är självlärda, såna 
som har gått den långa vägen med utbildning, kompetensutbildning och har gått.. de har 
lättare att komplettera sedan teorin med sin praktik. Det tror jag. Men just det här med att 
om man ser det som ett arbetslag så är det väldigt bra att ha bägge delarna också för då har 
man en teoretiker och en praktiker, om man sammanför de här i en grupp.. 

.. ja just det.. 

.. men som individ så tror jag att utbildningen i första hand är en genväg och du får en mer 
tro på framtiden, du har lättare för att hitta på nya idéer och lättare för att ta åt dig saker och 
ting som förändrar sig under tiden. 

Mm. Man skulle kunna säga att du får ett skelett att hänga upp ny kunskap på.. 

.. ja precis.. 

.. bygga vidare från. Mm.  

0:10:08 Var det ungefär så du tänkte? 

Ja. Jättebra. Tack! 

 

 

 

INTERVJU 2 
Jo lärande, det kan man ju fundera på på många sätt. Min fråga till dig är hur lär du? 
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By doing ha ha! Jag lär, eller det sättet jag tycker som jag kan lära mig är genom 
människor, möten med människor, och blanda teori med praktik, det är viktigt. 

Mm. Hur brukar du göra det? 

Nu är det ju ganska mycket teori och praktik här på jobbet. På jobb eller på sko.. jag har 
gått (…) skolan med mycket järn och stål och (…) då.. Det tyckte jag var en bra läroform 
för att då fick man mycket input av assistenterna på grejerna, man kan alltid fråga. 

Ja precis så att man bollar och leker fram lite grand. 

Ja och så kunde man titta också jaha så kan man göra, så att man tog till sig att vara i 
rummet där alla höll på. 

Ja just det. 

Det var ett sätt att lära och sen dialogen var viktig, det konstnärliga då, att köra den då med 
studenterna och även med lärarna då men studenterna eller kompisarna var lika viktiga som 
lärarens kritik. 

Är det någon skillnad på lärandet som sker mellan lärare, student, eller mellan 
deltagare? 

0:01:49 Hur menar du? Hur skillnad? 

Nja.. Är det samma strategi, är det samma typ av lärande om du har  en dialog med 
en lärare kring någonting du gör jämfört med om du har.. 

.. man är lite friare i sitt sätt att prata med kompisar, med studentkompisarna kan man ju 
vara lite friare och lite.. 

Lite mer samma nivå så..? 

Ja. Och med läraren så.. ja man kan ju skämta med läraren också, det beror på hur läraren 
var,  hur den har att göra med människor, tycker den inte om att ha att göra med människor 
få fick man inte (…) Men om den är folkkär eller folkbildande lärare som jag har gått på 
folkhögskolor och den där konsthögskolan då är det bra, då känner jag att det inspirerar mig 
att gå vidare och söka vidare efter kunskap. Det sätter igång en liksom. 

Ja. Hur går du vidare till nästa steg sen då? 

Ja.. Jag (…) inte riktigt.. heh.. Jag försöker tänka om jag läser eller om jag.. jag jobbar med 
konst.. alltså.. När vi slutade skolan kan jag säga som exempel så var jag quite(?) för att 
hålla dialogen vid liv för att vi hade gått ungefär samma utbildning, samma uppgifter och 
samma tänk, vi skulle liksom fortsätta med dialogen och ja.. stå på egna ben och göra sina 
egna försök det kan jag säga. 

Mm så quite(?) var egentligen en strategi för att hålla igång den..? 

Ja om man (…) 

Mm för att hålla igång dialogen och för att fortsätta lära också eller? 

0:03:51 .. ja.. Det tycker jag. För du kan ju stå själv och harva i din egna ateljé eller egen 
smedja, men du kommer ju ändå till en gräns när du känner att man behöver få mer, måste 
lära sig sig mer, och det får man ju lättare om man är i en verkstad med flera andra som kan 
olika saker. 
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Jajamän så man triggar varandra lite.. 

Ja, de kan fråga mig om saker som de inte är så bra på eller som de inte har kläm på, då 
tycker jag det lär man ju sig, så går man ju till skolan men det är ju som en sorts skola, fri 
skola, men du får inte poäng och sånt då. 

Nä..  

Men man kan ändå prestera högt om du vill, i alla fall om man tänker konst. 

Ja lärandet är ju ingenting som är monopoliterat i skolans värld, lärande är väl för 
hela livet.. 

Ja. Och så som jag pratade om förut att man lär ju, t.ex. om naturen, då går man ju ut i 
naturen (…) den svampen är där, där kan man med sina barn prata om mossor och lavar, jag 
tycker det är.. då blir det en annan dimension, du får en annan lukt, du får en annan 
formkänsla, du kan ta på mossan i princip så att den är lättare kanske att  tycka att det är kul 
sen när man läser i en bok än att.. 

..mm.. när du kan koppla det här handfasta till det teoretiska.. mm.. 

Ja jag tror att det är rätt viktigt, i alla fall för min del, min hjärna funkar så. 

0:05:28 Ja precis.. 

Tänk på datorns upplägg, eller datorns.. ja jag kan bli frustrerade för  den har alla 
möjligheter och är fantastisk så, men samtidigt så är den väldigt dum på något sätt. Jag 
menar den lägger upp, alltså min hjärna.. det funkar inte att man kan lägga alla grejer 
bakom varandra, vad heter det alla.. 

.. ja som i lager tänker du.. 

.. ja, det är ju bra, det kanske (…) sanningsgrej, fast jag kände som jag som jag (…) innan 
jag vill ha två (…) man kan flytta dem till den, det blir fysiskt liksom på något sätt då 
funkar det, ja men så, det kan jag förstå bättre, men när det är så här bakom bakom bakom 
någonstans, var har du sparat den? Sa en kompis till mig i (…) skolan, en yngre kille (…) 
med dator hur bra som helst.. Men då är det den där frågan igen! Jag är som en guldfisk i en 
rund skål.. ja visst.. jag skrattade för jag tycker inte jag är dum, jag tycker det är datorn som 
inte kan ta mitt kommando.. Faktiskt, jag tycker inte den har kommit så långt ännu, den har 
kommit långt men den.. det finns potential att utveckla det. 

Det är fortfarande en gräns mellan människa och maskin, så är det ju. 

Mm.  

Vad gör du för att.. du får ihop en massa kunskap och delad erfarenhet och utvecklar 
nya erfarenheter i samtalet, hur gör du för att tillgodogöra dig eller spara den 
kunskapen för vidare bruk sen? 

Om man säger så.. Vi säger att vi utgår från konst, då ha man en anteckningsbok så skriver 
man ner det i den eller tecknad en skiss eller något så att man hittar, så det är ofta så, men 
att jobba så får du många idéer när du jobbar, men de hinner du aldrig göra någonting av 
eller göra, men då skriver man ner det så har du ju en hel bank sen och gå till, öppna  
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0:07:41 den där boken, ja visst, det var det där jag tänkte på för ett halvår sedan eller för tre 
år sedan, jag kanske ska ta upp det nu, det känns fortfarande spännande, eller så tycker man 
inte det. 

Nej just det som idé betraktat..? 

.. mm.. 

Gör du på motsvarande sätt med.. det är ju någon form av teknisk utveckling i oavsett 
vad man håller på med egentligen så blir man ju bättre, tecknar du mycket så blir du 
bättre på att teckna är det så? 

Ja ju mer du håller på ja, än att jag borde sätta igång lite mer med det, det märks när man 
håller upp. 

Ja.. 

Det känns som att (…)  eller du menar som en teknisk lösning att du ritar ner det? 

Ja precis jag tänkte mer så, hur du gör?  

Ja så kan jag säga att jag gjorde också när jag gick i skolan och jag skulle göra min  
examensrapport, då hade jag anteckningsbok och dator, då skrev jag alla kommandon och 
alla klick och alla.. Och då ritade jag så som jag kommer ihåg att man klickar där sen går du 
till höger och sen går pilen ner och så trycker man där, det är bildminne, då kunde jag gå 
tillbaka i boken, ja just det, det gick jättebra. Sen har jag kommit på om jag gjorde den där 
flera gången varje dag, då satte det ju sig, men oftast var det inte så, oftast var man lite i 
konstverkstaden eller så skrev man eller så.. alltså det var väldigt blandat, det var ingen 
riktig regelbundenhet i det tycker jag. 

0:09:17 Nej just det. Betyder det att du använder bilder mycket för att förstärka 
lärandet också? 

Ja, jag gör nog det undermedvetet, bild och lukt, det kan man ju inte gå liksom och spara i 
burkar och.. men lukt är ganska stark.. 

.. det är den starkaste.. 

Ja, i alla fall vad jag känner det är bara.. bing! Då kommer bilden upp jättestarkt, det minnet 
då. 

Ja just det. 

Ja jag använder bilder, men jag kan också bli lite störd av det där flödet, det är så mycket 
hela hela tiden som på TV t.ex. om jag kollar, jag kollar nästan aldrig på de där kanalerna 
som har reklam, jag bara kräks, jag gör inte det, alltså antingen vill jag se en film eller så 
vill jag se ett program och inte ha något break, det klarar jag inte av, det är en slags, det är 
säkert jätteeffektivt , hjärntvättning. 

Då är vi inne på en annan dimension. 

Sen en grej, när jag gick teaterutbildning, för att träna in texten där, jag gjorde Ofelia i 
Hamlet, då gick hon upp och man spelade emot och man hade en dialog och så gick man 
och tränade in texten genom att viska den i den andras öra samtidigt som man gick en 
promenad eller gjorde någonting, framför allt man rörde på kroppen fysiskt och så viskade 
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man istället för att tala normalt, det vart en annan grej, då fick man in det, då gick det att 
plugga in den där texten, det är väldigt märkligt. 

0:11:15 Mm.. när du plockar tillbaka den texten igen för det är ju utantillinlärning, 
gick du den promenaden när du tog fram den texten igen? Inte fysiskt.. 

Ja det gjorde jag nog, det gjorde jag nog, för det har jag också tänkte på, som du säger nu 
när jag skulpterar i lera först, då satt jag i det rummet, sen var det jättejobbigt när jag skulle 
byta rum, för minnet liksom det fanns där när jag gjorde den här grejen, då satt jag och såg 
ut där, såg den björken och det.. ja det ljuset och det lilla rummet, den rumsuppfattningen. 
Sen när jag bytte dit så var det.. Ja hur ska jag ställa mig? Ska jag ställa mig i samma 
riktning som.. alltså jag tänkte.. jag reflekterade över det (…) jag ska ju kolla på den här.. 
jag tog ju med kråkan in här liksom..heh.. Det ska ju inte spela någon roll egentligen, men 
det är också, människor är så man ska sitta där man  alltid har suttit, och man är så där 
vane.. Det kanske har med det att göra, jag vet inte, jag reflekterade över att.. nä jag kanske 
ska börja där inne med frigoliten och sen sakta gå över, så tänkte jag men jag gjorde inte det 
utan jag gick dit.  

Ja just det, ja det är lite spännande för det rummet påverkar ju också naturligtvis 
både hur och vad man gör och hur man minns också.  

Jag försöker skärma av med grejerna så att det störde, alla verktyg och allting bara, för det 
störde mig omedvetet också. Jag kan ha stökigt omkring mig, jag är inte så där jätte petnoga 
men jag vill gärna ha ordning när jag sätter igång och gör något. 

Mm.. ha rent på verkstaden då? 

Ja, då är det roligt också att börja. Då börjar man fräscht igen och så är det fräscht på 
bordet, sen får det bli stökigt någon gång men det är trevligt att man sopar undan och sånt 
till nästa (…) så känns det i alla fall, sen vet jag inte om har (…) ha ha.. (…) 

Det vet man inte i och för sig men sannolikt så har du det. 

0:13:32 Ja för de har ju undersökt människor som har autism, de pallar ju inte , de kan inte 
stänga av  i sin hjärna utan alla intryck de får blir liksom ett sammelsurium, det blir 
jättejobbigt, det bara exploderar i huvudet av information, det måste vara jättejobbigt. Men 
jag tror att alla människor mer eller mindre den att få i sig och få i sig och få i sig… att nu 
är det enough liksom.. 

Det finns en gräns för hur mycket man orkar ta in framför allt.. 

.. ja.. 

.. och i det här fallet med fågeln så du ska bara se den egentligen och nästa.. 

.. ja.. ja.. 

.. och all annan information är ju bara i vägen. 

Ja och det tar energi (…) så.. Och sen det här med plugga och ha musik i lurarna, det har 
jag inte fått in men det kanske funkar, jag kan tycka att det är skönt att det är tyst, eller att 
man har om man skulle sitta i skogen något skogsljud liksom, då var det ju.. Det är en 
annan.. 

Helt neutrala ljud.. 
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Ja det känns det som.  Alltså riktigt så där orytmiska ljud, det är jobbigt, det är irriterande, 
du vet (…) sluta! Ha ha.. 

.. he he.. 

0:15:08 Men de tänker inte på det.. 

De märker det inte.. 

Det gör det inte ens när jag (…) nej det gick inte! 

He he.. Mm.  

Har du inga mer frågor? 

Nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVJU 3 
Då är min lilla enkla fråga till dig, hur lär du? 

Ja.. Det gör man ju på väldigt olika sätt. Jag utgår ifrån att jag lär hela tiden genom att bara 
vara men om man liksom ska tänka mera så där aktivt på att lära sig så sker det genom att jag 
läser och tar reda på saker men också genom att utforska och prova, ja mycket är det ju så, 
mycket lär vi oss genom att göra. 

Är det egna prov eller går du in och jobbar med (…) ? 

Ja det kan ju gälla även alltså.. Nu är jag ju behandlare till yrket och då jobbar jag väldigt 
mycket med learning by doing som det vackert heter, alltså att man helt enkelt gör saker och 
så drar man erfarenhet av det, utvärderar det vad man har gjort. 

Ja just det, du gör någon form av reflektion.. 
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Ja precis och det kan jag göra för min egen del men jag kan göra det tillsammans med andra. 

Jajamän. Så du förstärker ditt lärande kan man säga där med den reflektionen? 

Det tror jag.. mm.. 

När gör du det här? 

0:01:46 Jag tänker att det pågår hela tiden en process som.. jag tror inte jag kan säga att idag 
har jag inte lärt mig något, alltså det handlar ju om att man får ju massor med liksom fakta 
möter man hela tiden, man möter påståenden, man möter… Man måste hålla sig till saker 
som innebär att man måste lära och därför så tänker jag att det är svårt att säga när jag lär mig 
något eller när lärande pågår.. 

Det är någonting som sker hela tiden..? 

Ja jag tror det. 

Så det är ingen direkt medveten strategi att så gör jag..? 

Jo det kan det också vara om det är något specifikt, eller ett problem jag vill lösa eller 
fördjupa mig i , då måste jag ju alltid sätta tänderna i det, och då kan det ju vara att man tar 
fram en bok eller att man går ut på nätet eller (…).  

Ja.  

Men man kan ju inte vara säker på att man lär sig, det är ju någonting med lärande, kunskap 
hör ihop med lärande, jag tänker inte att kunskap är mätbart ens egentligen utan att det är ju 
någonting väldigt privat som var och en har i sig och som är svårt och det är svårt att mäta 
och det är svårt att veta om man verkligen har lärt sig någonting tycker jag. 

Ja det är det. 

Det är väldigt.. det får man nästan bara låta vara på nåt sätt. Men det är ju också viktigt att 
man prövar sitt det man har lärt sig, det är det jag menar med att göra saker, det är ju först då 
du får tillbaka någon slags upplevelse av att det här kan jag. 

0:03:55 Ja just det och du får ett kvitto på att det här har gått in och det här har jag 
utvecklat.  

Ja. Men sen är det inte säkert att det är omsättningsbart i nästa stund och då kan man vara lika 
där igen på något sätt så att det är ett lurigt ämne tycker jag. Jag har tänkt mycket på kunskap, 
visst är det spännande, och vi människor är ju icke triviala män.. maskiner s.a.s. vi har ju.. 
man kan ju plocka isär en banspelare på bordet i dess beståndsdelar och förstå hur, ungefär 
kanske hur den är uppbyggd och  så kan man plocka ihop den igen.  

.. jajamän.. 

Men plockar man isär en människa så det enda man ser då är det ju en död människa, man vet 
ju inte hur processen, man kan ju inte titta in i huvudet.. Så det är mitt förhållande till lärande 
och kunskap tror jag, att man ska inte vara så säker på.. man kan aldrig veta om man kan, om 
vad man kan. 

.. nä.. Är du på någon speciell plats när du lär dig eller är det var som helst? 

Det är var som helst fast det är klart att.. Nej det är nog var som helst.. 
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.. det är var som helst..? 

Ja det tror jag. 

Och ofta i någon form av aktivitet, låter det som också.. 

.. mm.. eller att det är efter en aktivitet då man liksom, ja på något sätt summerar vad jag har 
gjort. 

0:05:42 .. ja just det.. 

Det är något som sker fortlöpande i och för sig men visst, det har med aktivitet att göra, det 
tror jag.  

Ja det lät lite så när du började prata om learning by doing och.. 

Jag kan också sätta mig med en bok och försöka att lära mig något ur en bok, fast det är ett 
lärande som jag har svårare för, jag är inte någon.. alltså det här lärande i termer av att plugga 
någonting, det är inte.. det ligger inte nära mig. 

.. nä.. Det är ju bara en del i lärandet. 

Ja.. mm. 

Det finns ju andra vägar. Mm.. vad bra. 

Det var allt? 

Ja jag tror det. 

 

 

INTERVJU 4 
Min enkla fråga till dig är, hur lär du? 

Hur jag lär? 

..mm.. 

Just nu lär mig mycket genom barnen. 

Ja..? 

Det tror jag. Jag lär mig dels (…) ettåring, där lär jag mig jättemycket. Just nu kör vi (…) 
gympa.  

Ja.. he he.. 

Jag lär mig massor. Och sen lär man ju genom allt precis som du sa där att..  IT världen det 
mesta. Jag bakar en del, jag lär mig massor. 

Genom praktiskt prövande så? 

Praktiskt prövande, absolut. Men det är som privat (…) 
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Ja men lärande är ju bland det mest privata vi kan göra egentligen. 

Ja så där är (…) ja. 

0:01:11 Hur.. har du någon strategi för att hitta ny kunskap eller bara för att lära helt 
enkelt? 

Nja.. Det är klart, här lär vi mycket genom varandra, vi tar och ger av varandra vi som 
jobbar här. 

Kollegor emellan? 

Kollegor emellan så lär vi ju varandra och genom denna skolan så klart, inte bara här på 
fritids. Nu har jag först treor som jag aldrig har haft förut. 

Ja just det..? 

Ja, så då måste jag lära mig mycket nytt igen så klart. 

Ja så är det ju. 

Ja och för dem lär ju en annan hur de vill att det ska vara också, ja men sen de som hade 
treor (…) förut lär man sig också utav, vi får ju ta och ge av varandra så. 

.. ja det är ..? 

.. mina kollegor. 

Kollegor ja precis. 

0:02:10 Och vi har ju praktiskt arbete, PA heter ju våran det jag jobbar i och det är ju 
mycket så man får leta sig fram via nätet och mycket böcker och biblioteket och.. Vi ska ju 
koppla vårat praktiska arbete till skolans mer teoretiska ja (…) möjligheter (…). 

Ja, jajamän. Men det betyder att du går ut för att hitta övningar kan man säga när du 
går ut och bollar och så..? 

Ja det gör jag nog ja. Sen arbetet om samer då fick man ju en hel del, då får man använda 
nätet mycket.  

Jajamän. 

Ja jojk och allt sånt hittade vi där så vi kunde spela upp för barnen så det fick vi mycket 
nyttigt där. 

Jajamän. När du om du tittar till ditt egna lärande, har du någon speciell.. ska 
rummet vara på något speciellt sätt eller är du på något speciellt sätt eller ja.. ? 

Jag kan nog trivas lite bättre hemma i lite lugn miljö hemma där jag känner mig, där jag kan 
vara mig själv helt och hållet på alla plan så, då känner man sig nog bekväm med det mesta 
och då tror jag att jag tar in det mesta och sitter en hel del hemma också och tar del av det 
som jag behöver lära mig och sen ja.. med barnen och.. man lever ju genom dem också 
och.. Det kan jag sitta och titta och lära mig det och.. så hemma känns som en bra miljö. 

Ja.. en trygg plats. 

Ja. 
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0:04:22 Spännande. Jag tänkte på det här, du lär ju ganska mycket praktiskt och du 
hämtar in kunskap och prövar och du finns med barnen här, har du någon strategi att 
ta vara på den praktiska kunskapen, du jobbar ju med teoretiskt in på något sätt och 
så omsätter du i praktiken, tar du in erfarenheterna av det på något medvetet sätt 
eller? 

Ja, det speglar sig så klart vad jag tycker är roligt det jag gör med barnen oftast så mycket. 
Så att det är klart (…) så har jag nog en liten prototyp  färdig så att jag gör nog det praktiska 
innan jag gör det  en gång sen med barnen. 

Ja just det. 

Ja det har jag nog oftast ett färdigt kort som jag redan har gjort och eller en teckning som 
jag tror att så provar vi lite, och så gör jag kanske en (…) också och så får de omvandla den 
sedan och det brukar funka rätt så bra och de ser.. ibland gör jag det i flera led, jag gör 
kortet medans barnen tittar t.ex. jag har mina grejer och så gör jag det, först tar ni den och 
sen limmar man den och den och den så att visar lite steg för steg och det tror jag  även 
barnen lär sig, om man visar kortet färdigt.. så här vill jag att ni gör utan jag visar att man 
limmar den där och så tar vi den sen så..  

Ja just det precis. Gör du någon form av reflektion över din egen roll i den processen? 

Ja.. Det har vi fått gjort lite nu här på jobbet i alla fall. Dels har vi haft det att vi har gått 
runt till varandra och fått med, vi har fått med en annan lärare när hon har haft sin lektion 
och sen har vi diskuterat efter och jag har haft en med mig den här veckan hos mig då får 
man sitta lite med mig och då får man ju lite av det tillbaka. 

Ja just det. 

0:06:36 Ja och det är jätteroligt att man får det. Barn säger ju att det var ju kul, och det var 
inte så roligt men hur jag var det talar de sällan om. 

Det (…) inte gjort en reflektion över eller vågat kanske alla gånger heller.. 

Nej så det har varit jätteroligt att fått gjort det.  

Ja just det, och då gör ni den reflektionen gemensamt sen? 

Ja (…) lite. Sen är vi oftast två, vi är ju två som jobbar här idag t.ex. Och så hade PA två 
stycken tillsammans och så där. Hemma vid bakning då får jag ta den smällen! Ha ha..  

Det är lite skillnad he he.. 

Ja då har jag hundarna, de är alltid (…) för det mesta. 

Mm. Bra.  


