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Abstrakt  

Wikner, E. (2015). Förutsättningar för vuxnas lärande: En observationsstudie influerad 

av ramfaktorteorin. Högskolan i Gävle.  

 

Detta arbete är en observationsstudie med syfte att undersöka vilka förutsättningar för 

lärande är vid tre specifika lärandesituationer i samhället samt att undersöka hur 

förutsättningarna varierar beroende på vad det är man ska lära sig. Observationerna som 

gjordes var semi-strukturerade och genomfördes utifrån en observationsguide vid tre 

icke-formella lärandesituationer. Resultatet visade att de förutsättningar för lärande som 

fanns vid observationstillfällena var tidsbegränsningar, lokalens begränsningar, 

styrgruppsfenomen, förförståelse och ledarnas agerande. De skillnader när det gäller 

förutsättningar för lärande som fanns mellan lärandesituationerna visade sig inte bero på 

vad man skulle lära sig. Istället varierade förutsättningarna på grund av mer praktiska 

saker som vilket utbud på lokaler som fanns, hur lokalen såg ut och hur mycket tid som 

fanns. Studien använder sig genomgående av Urban Dahllöfs ramfaktorteori och denna 

teori används även när resultatet presenteras och analyseras. 

 

Nyckelord: förutsättningar för lärande, icke-formellt lärande, vuxnas lärande, 

ramfaktorteori, observationsstudie. 

 

Keywords: conditions for learning, non-formal learning, adult learning, 

framefactortheory, observational study. 
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1. Inledning  

Mycket i vår vardag handlar om resultat och prestation. Om du missar bussen eller 

försover dig spelar ingen roll, det viktigaste är att komma i tid. Att hoppa över frukosten 

är allmänt accepterat om det är för att hinna med att kasta ihop en presentation innan 

jobbet. 

När det handlar om lärande spelar resultatet än ännu större roll. Redan från att vi är små 

lär vi oss att det är bättre at vinna än att förlora. Vid vissa tillfällen får vi höra orden 

”det viktigaste är att ha roligt”, då spelar det inte längre roll vem som vinner utan 

resultatet som ska uppnås är att ha roligt. När vi blir äldre introduceras betyg i skolan 

och det viktigaste blir inte längre vad du gör under lektionstid utan att du kan lyckas när 

det är provtillfälle. Om du har dyslexi eller glömt boken i skolan spelar ingen roll 

huvudsaken är att du kan läxan tills nästa gång.  Inom idrottens värld är det snabbheten 

under hundrametersloppen och höjden över ribban som spelar roll, inte hur du tar dig 

dit. Lärandet har blivit framtungt, dagens inställning är gör vad du vill bara du kommer 

till målet. 

I det här arbetet byter jag perspektiv och ger förutsättningarna för lärande största fokus. 

I ett samhälle där resultat spelar så pass stor roll är det viktigt att fokusera på 

förutsättningarna som finns då det är de som avgör hur resultatet blir. Genom 

observationer undersöker jag dessa förutsättningar och ser hur de varierar beroende på 

vad det är man ska lära sig. Det lärande jag undersöker är icke formella 

lärandesituationer som sker utanför skolans miljöer (Granberg, 2004).  

 

1.1 Problemformulering 

Tidigare forskning om förutsättningar för lärande fokuserar främst på barn och 

ungdomar som går i skolan (Granberg, 2004). Detta gör att kunskapen om hur vuxnas 

lärande och deras förutsättningar ser ut är bristfälliga. Med detta som bakgrund valde 

jag att genomföra denna studie då forskning med vuxna människor som 

undersökningsgrupp bevisligen behövs.  
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar för lärande är vid tre 

specifika lärandesituationer i samhället samt att undersöka hur förutsättningarna varierar 

beroende på vad man ska lära sig.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka förutsättningar för lärande går att påvisa vid observationerna?  

Varierar förutsättningarna för lärande vid de olika observationerna? 

 

2. Bakgrund 

För att kunna lära sig något krävs det vissa förutsättningar, här presenterar jag vad 

tidigare forskning kommit fram till inom ämnet. De texter jag använt mig av berör olika 

typer av lärsituationer som jag senare kommer applicera på de lärandesituationer jag 

observerat. Inledningsvis presenteras Urban Dahllöfs ramfaktorteori som fokuserar 

lärandesituationer och dess ramar. Denna teori har tagits fram av Urban Dahllöf som 

senare har utvecklat den ihop med Ulf P Lundgren.  

 

2.1 Ramfaktorteorin 

En teori som inriktar sig på förutsättningar för lärande är Urban Dahllöfs 

ramfaktorteori. Det är en teori som förklarar sambandet mellan de ramar en 

lärandesituation har att förhålla sig till och dess resultat, alltså hur de förutsättningar 

som finns vid en lärandesituation påverkar hur resultatet blir (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999). Grundmodellen är uppbyggd så att grundförutsättningarna, 

ramfaktorerna, leder till en process som mynnar ut i ett resultat. Resultatet är de 

kunskaper, attityder, färdigheter eller liknande som processerna leder till (Dahllöf, 

1999).  

Ramarna är sådant som styr hur undervisningen blir, exempelvis hur lång tid man har på 

sig vid lärandetillfället, innehållet och hur gruppen som ska lära sig ser ut, är, agerar och 

så vidare (Dahllöf, 1999). Dahllöf (1967) som studerat skolklasser har undersökt 

ramfaktorer som elevgrupperingar, den tid som fanns tillgänglig att lära sig olika 

moment, bristen på läromedel och han diskuterar även om hur lärarnas färdigheter ska 

anses vara en ramfaktor. Han motiverar att det kan vara det med att visa på att lärares 

ibland bristfälliga kompetens gjorde att majoriteten av alla använde sig av klassisk 
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klassrumsundervisning som bidrog till styrgruppsfenomenet som jag tar upp senare 

(Dahllöf, 1967).   

Att det finns vissa grundförutsättningar eller ramar är inte alltid något positivt, vissa 

ramar kan begränsa undervisningen, som exempelvis tid. Vid för lite tid vid 

undervisning påverkas resultat negativt och de som ska lära sig något lär sig mindre 

(Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Detta är inte helt ovanligt på arbetsplatser som då 

och då genomför vidareutbildningar. Där vill ledningen på företaget försöka pressa in 

utbildningstimmar under ordinarie arbetstid medan personalen upplever att det inte 

finns tid. Personalen blir då både missnöjd och inlärningen uteblir på grund av 

tidsbristen (Millak, 1998). 

 

2.2 Innehållstäckning 

Under sina klassrumsobservationer där Dahllöf (1967) studerade olika ramfaktorer såg 

han att de som gick i realklass nådde generellt bättre resultat än vanliga klasser. Detta 

visade sig bero på att de i realklass fick för lätta prov i jämförelse till vad de lärt sig 

under sina undervisningstimmar. Med bakgrund av detta skriver Dahllöf (1999) om 

samspelet mellan metod, progression och innehållstäckning. Detta innebär att man vid 

lärande använder av sig en metod som leder till utveckling av lärandet och sedan kollar 

man upp att individerna lärt sig något genom att använda tester som verkligen speglar 

det man lärt sig under exempelvis ett moment. Att använda sig av tester och prov som 

återger den undervisning som bedrivits är det Dahllöf kallar för innehållstäckning. Ett 

modernare exempel på detta är dagens nationella prov som täcker ett större område som 

eleverna tränat på en längre tid inför proven (Dahllöf, 1999). 

 

2.3 Styrgrupp  

Då Dahllöf (1967) gjorde sina studier på skolklasser skedde undervisningen främst 

genom katederundervisning i grupp med hela klassen vilket gav utrymme för det 

Dahllöf kallar för styrgruppsfenomenet. Detta innebär att när man är en grupp som ska 

lära sig något kommer utvecklingstakten anpassas efter de som lär sig långsammast. 

Dahllöf menar att styrgruppen, när eleverna i hans studie (Dahllöf, 1967) lärde sig något 

grundläggande, var de som befann sig mellan de långsammaste 10-25 % av gruppen. 

Denna styrgrupp kommer därför att påverka utvecklingen för hela gruppen oavsett om 

ledaren anpassar sig efter denna grupp omedvetet eller medvetet (Dahllöf, 1999).  
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Det finns två huvudsakliga problem med styrgruppsfenomenet enligt Dahllöf (1999), 

det första är att den hämmar gruppens utvecklingstakt, detta innebär att går du i en klass 

där majoriteten lär sig långsamt kommer även du lära dig färre moment än om du gick i 

en klass där majoriteten lärde sig snabbare. Detta är utgångspunkten för tankar med ”A- 

och B-grupper” samt skolor utan åldersindelning (Ibid.). Det andra stora problemet är 

att de snabbaste i en grupp utsätts för överinlärning. Med detta menas att denna grupp 

under tiden de väntar på den resterande gruppen får de fortsätta med samma sak, till slut 

får de en minskande prestationsökning för att de helt enkelt kan de som de lär in så bra 

som det bara går att kunna det (Dahllöf, 1999).  

 

2.4 Praktisk tillämpning 

Det kan låta som ett uttjatat citat att övning ger färdighet men forskningen visar att 

desto mer man gör något desto större är chanserna att man blir bra på det. Då man 

studerat barn som lär sig läsa kunde man se att de som läste mest hemma och i skolan 

även var de som blev bäst på att läsa (Skolverket, 2007). Även då man ser på barn som 

kan läsa innan de börjar skolan ser man att de barnen kommer från familjer där man 

läser mycket böcker hemma för barnen. I de familjer där man inte läser för barnen eller 

inte gör det särskilt ofta har barnen oftast inte läst sig läsa innan de börjar skolan (ibid.).  

Langer (2004) framhåller att det är viktigt att se det man lär sig i ett sammanhang och 

Granberg (2004) anser att man bäst gör det genom att just förena teori med praktik. Ett 

lärande som blir allt vanligare där man har sammanflätat dessa två typer av lärande är 

det problembaserade lärandet. För att lära sig det man ska använder man 

verklighetsbaserade fall eller problem. Det finns motsättningar mellan om teorin eller 

praktiken ska dominera och därför har det problembaserade lärandet blivit en 

välfungerade kompromiss som både används inom skolan och inom vuxenpedagogiken 

(ibid.).  

2.5 Variation 

Genom att blanda teori och praktik som vid det problembaserade lärande uppstår 

variation. Ference Marton är en forskare som anser att just variation är mycket viktigt 

då vi ska lära oss och han har utvecklat variationsteorin (Marton & Booth, 2000). 

Grunden inom denna är att allt lärande kräver variation. I och med denna utgångspunkt 

finns det ingenting som är den ultimata undervisningsformen utan att blanda kommer 

bli mest framgångsrikt i slutändan (Holmqvist, 2004). För att kunna lära sig något krävs 
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att den rätta variationen finns tillgänglig vid den tidpunkt en individ är i en viss 

undervisningssituation. Ett exempel på det är om en person joggar när det är vindstilla 

en dag och sedan springer dagen efter då det är en stark motvind. Hade personen enbart 

joggat dag ett hade hen inte reflekterat över vinden men hjälp av variationen blir 

personen uppmärksam på vinden omkring sig. För att kunna uppmärksamma 

förändringar måste vi även ha något att kunna jämföra med, så som personen som 

joggar två dagar i rad kan jämföra dem med varandra. Om en målarstudent ska lära sig 

hur gräddvit ser ut måste personen veta hur kritvit ser ut för att kunna lära in den nya 

nyansen. Variation sker alltså genom förändring av någon del omkring den som ska lära 

sig, detta kan då göra så att individen ändrar sig och då har lärande skett (Marton & 

Booth, 2004).  

Ibland kan för många variationer vid ett tillfälle även motverka inlärning. Exempelvis 

om samma person som tidigare även sprang en tredje dag med ont i knät och motvind så 

kommer denne inte reflektera nämnvärt över vinden utan istället fokusera på sitt onda 

knä. Hade denne person inte sprungit dag två finns en risk att hen aldrig lärt sig att 

vinden är en faktor att ta hänsyn till då man springer (Holmqvist, 2004).  

En grundregel är att desto mer nytt vi utsätts för desto mer konstanta faktorer måste 

finnas för att vi ska kunna lära oss. Om man kör bil i en ny stad är det vanligt att man 

fokuserar mycket på vilka skyltar man kör förbi, hur många trafikljus som passerat och 

så vidare. Detta för att vi behöver hitta saker i det nya som är bekant för oss. Åker vi 

däremot i samma stad i ett år reflekterar vi inte längre över om vi åkt förbi en eller två 

rondeller eftersom vi inte utsätts för lika stora förändringar som vi gjorde allra första 

gången. Ska vi däremot utöka vår kunskap om stadskörning måste vi utsättas för en 

större variation exempelvis genom att åka i en ny stad (Holmqvist, 2004).  

2.6 Förståelsestrategier 

De Temple och Snow (2001) visar på ett antal förslag på hur man kan bredda det man 

lär sig så att man får en ökad förståelse. För det första är det viktigt att bygga upp en så 

kallad förförståelse, så att den som ska lära sig förstår varför den aktuella kunskapen 

behövs. När man sedan påbörjar inlärningen är det viktigt att den nya kunskapen kan 

kopplas till sådant man vet sedan tidigare för att kunna sätta in den nya kunskapen i en 

kontext man känner till. Om det exempelvis är läsning man övar ökar läsförståelsen om 

man kan dra paralleller mellan den nya texten och texter man läst tidigare (ibid.) Det här 
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uppmärksammar jag i mitt arbete då vuxenpedagogiken utgår mycket utifrån detta 

eftersom vuxna har en så pass stor erfarenhets- och kunskapsbank att dra kopplingar till 

(Wenestam & Lendahls Rosendahl, 2011).  

I vissa amerikanska skolor används en metod som kallas för high-literacy undervisning 

(Langer, 2004). Denna undervisningsform har fått de skolor som använder den att 

prestera bättre än vad de gjort tidigare. Grundpelaren i undervisningen är att kunna se 

kunskapen i ett sammanhang. Kunskapen som ska läras in studeras både separat och 

anpassad i en helhet. Om inlärningen, som i det här fallet, sker i skolan görs starka 

kopplingar till samhället och egna erfarenheter för att kunna sätta kunskapen i ett större 

perspektiv. Även mellan olika ämnen i skolan görs kopplingar och samarbeten för att 

bredda kunskapen (Ibid.).  

Genom att ta hjälp av andra kan man också öka förståelsen för ny kunskap. De Temple 

och Snow (2001) menar att genom att använda sig av exempelvis gruppdiskussioner 

breddar man sitt tänkande och får fler perspektiv när man tar del av andras tankar och 

idéer. Ledarens roll i denna typ av diskussioner blir då att komma med ytterligare 

infallsvinklar som kan utveckla diskussionen och på så sätt bidra till ökad förståelse 

kring ämnet. På så sätt blir ledaren en i gruppen men som tar på sig ledarrollen om 

diskussionen stannar upp (Ibid.).  

De metoder De Temple och Snow (2001) beskriver är nästintill detsamma som 

tillämpas när vi talar om vuxenpedagogik. Lärandet utgår då i stor grad från deltagarnas 

erfarenhet, värderingar och tidigare kunskaper. För att få en större förståelse och se en 

helhet inom det ämne man studerar bygger undervisningen på befintliga problem tagna 

ur verkligheten. Dessa problem löses med hjälp av diskussioner i grupp där man kan 

dela med sig av sina åsikter och dra lärdom av varandra. När det gäller undervisningens 

innehåll och struktur har deltagarna stor möjlighet att påverka och i och med det får de 

även ett större ansvar över sitt lärande (Läroplanskommittén, 1992).  

2.7 Förebilder 

De Temple och Snow (2001) beskriver en mer tillbakadragen ledare som ger gruppen 

mycket plats men vid vissa tillfällen måste ledaren även ta plats och gå före gruppen, 

framförallt om gruppen är i början av en inlärningsprocess. För att en grupp eller individ 

ska kunna lära sig krävs att man vet eller får se hur det man ska lära sig faktiskt ska gå 

till och att man har någon som kan vägleda och visa under inlärningens gång. Ett sätt att 
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uppnå detta är att ledaren i fråga agerar förebild (Snow & Ninio, 1986). Vid lärande 

genom förebild ställs det stora krav på ledaren eftersom den avgör till stor grad hur 

inlärningen hos de som ska lära sig blir. Därför är det av största vikt att man hittar rätt 

instruktör, utbildare, handledare eller liknande när lärandet är strukturerat och inte sker 

spontant (Millak, 1998).  

Vi använder oss ständigt av förebilder för att lära oss saker, personen vi tar efter 

behöver inte vara proffs eller jättebra på det han eller hon gör det viktigaste är att denne 

person kan mer än oss själva. Det kan exempelvis vara en kollega som visar hur 

skrivaren fungerar eller en partner som instruerarar man kavlar ut en pajdeg (Granberg, 

2004).  

Från början av en inlärningsprocess är motivationen ofta stark men den kan lätt 

påverkas om vi stöter på problem under lärandets gång (Liberg, 1990). Det är inte 

ovanligt att det i början av en inlärningsprocess kan uppstå en del problem, motgångar 

och rena fel. För den som lär ut och kan det som ska läras in är det viktigt att tygla sina 

impulser att rätta till vartenda litet fel för att inte sänka lärandepersonens motivation och 

självförtroende. Istället ska nyfikenhet uppmuntras och misslyckande ska vändas till 

något positivt, genom att välja denna strategi kommer en positiv utveckling ske naturligt 

(ibid.).  

2.8 Vuxnas lärande 

Den målgrupp som främst omnämns i litteratur när det gäller lärande är barn i skolålder 

men de finns även ett antal författare som skriver om vuxna människor som lär sig nya 

saker i sin vardag, en av dessa är Granberg (2004) som ser lärandet ur ett 

miljöpedagogiskt perspektiv. Det Granberg (2004) ser som extra viktigt inom 

miljöpedagogiken är att varje individ handlingsinriktat själv bygger sin kunskap om 

världen och att alla personer gör detta i ett ständigt samspel med den kontext de 

befinner sig i. Som vuxen är lärandet inte alltid lika tydligt som då man går i skolan, 

ibland är lärandet inte ens medvetet men vi lär oss nya saker nästan varje gång vi utför 

en handling (ibid.).  

Enligt Granberg påverkas vi av den kontext vi befinner oss i men vi kan även påverka 

kontexten. Oavsett hur oberoende av omvärlden man ser sig själv speglas man av den 

omgivning man befinner sig i och umgås med. Hör du exempelvis på TV att pulled-pork 

är den senaste mat trenden är det inte helt otänkbart att du provar det inom en snar 
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framtid. Tar du med dig en matlåda till jobbet finns det även en chans att du influerar 

andra till att prova maträtten. När det handlar om lärande kan vi inte komma ifrån det 

faktum att vi samverkar med en kontext. Granberg (2004) delar upp kontexten i 

meningssammanhang och miljö där meningssammanhanget är de tankar, föreställningar, 

idéer, uppfattningar och den förståelse individen har av den miljö han eller hon befinner 

sig i. Miljön är det sammanhang som individen verkar i, exempelvis en arbetsplats 

(ibid.).  

En av de främsta delar som skiljer barn och vuxna åt när de kommer till lärande är att 

vuxna har fler erfarenheter än barn (Granberg, 2004). Det är dessa erfarenheter som 

avgör hur vi tar till oss nya kunskaper och ny information. Utifrån våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter tolkar vi vår omgivning, vad som händer, sägs, inte sägs, 

hur andra beter sig och så vidare. Dessa typer av processer kallas perceptionsprocesser. 

Detta kan både ske automatiskt exempelvis då vi reflekterar varför en kollega inte hälsar 

men det kan också krävas stor uppmärksamhet, ofta i sammanhang som är nya för oss 

(Ibid.).  

3. Metod 

Efter att ha läst om olika typer av metoder och ansatser har jag kommit fram till att 

etnografin är den som har störst kopplingar till mitt eget arbete. Johansson (2009) 

skriver att den som arbetar på ett etnografiskt vis samlar intryck och bygger utifrån det 

stegvis upp en skapligt rättvis och realistisk bild av det som studeras (ibid.). Detta är 

något jag själv strävar efter i detta arbete då resultatet i min studie är beskrivande och 

syftar till at beskriva hur den verklighet jag observerat ser ut.  

3.1 Datainsamlingsmetod  

Att välja observation som metod var ett självklart val för mig då jag ville se med egna 

ögon det jag skulle undersöka. Mina tidigare erfarenheter av exempelvis enkäter, där 

man frågar andra personer som varit med om något, är att det kan vara svårt att förstå 

vad andra menar när de formulerar sig via en text. Detta styrks av Trost (2012) som 

menar att detta kan bero på att enkätsvar sällan är särskilt långa eller väl detaljerade 

(ibid.). I och med detta var kvalitativa intervjuer ett alternativ där jag skulle få chansen 

att fråga igen eller omformulera mig om något var oklart av det som intervjupersonen 

sa. Intervju skulle fungera relativt bra om jag frågade om hur personer uppfattade 

ledaren i en lärandesituation eller om lokalen kändes anpassad efter ändamålet. Däremot 
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var jag osäker på om det skulle bli lika lätt att intervjua personer om mer diffusa saker. 

Exempelvis som att fråga om intervjupersonen upplevde att hästhoppningsträningen 

hade en tydlig verklighetsförankring. Detta ansåg jag skulle bli väl förvirrande för en 

intervjuperson om vi inte lägger samma innebörd i ordet (Kvale & Brinkmann, 2013). 

Hade jag trots detta valt intervju hade det varit otroligt viktigt att försäkra mig om att 

jag och den jag intervjuade förstod varandra helt. I och med att jag studerar ett antal 

begrepp som inte är alltför vanliga i alldagligt språk, exempelvis ramfaktorteori. Risken 

fanns att jag skulle missförstå mina studiepersoner, och de mig (ibid.). Därför valde jag 

bort intervju och tog istället observation som metod där jag då utgick från mina 

definitioner av begreppen och på så sätt undersökte samma fenomen vid de olika 

lärandesituationerna. Med detta menar jag att om jag intervjuade ett antal olika personer 

vid lärandesituationerna hade begreppet förebild haft en definition vid tillfälle ett och ett 

helt annat vid det tredje då alla uppfattar olika saker på olika sätt och jag hade inte 

studerat samma sak vid de tre tillfällena.  

 Med intervju som datainsamlingsmetod hade jag också behövt valt mina frågor i förväg 

och därigenom mitt fokus direkt. Genom att välja observation kunde jag istället ha en 

bild av vad som kunde vara intressant att studera men även ta med sådant som dök upp 

som jag inte tänkt på tidigare. Vid en intervjusituation hade jag som intervjuare behövt 

varit kunnig inom området för att kunna ställa relevanta frågor (Kvale & Brinkmann, 

2013) men genom att istället välja observation fick jag denna kunskap under tiden jag 

samlade in data till mitt resultat och känner i efterhand att det var ett klokt beslut då det 

fanns mycket i en lärandesituation som inte går att förutsäga i förväg.  

Som Cohen, Manion & Morris (2011) skriver är observation en bra metod då man vill 

undersöka saker som är icke-verbalt. Lärandeförutsättningar anser jag efter att ha skrivit 

min bakgrund är ett sådant ämne. Saker som positiv inställning, en förlåtande stämning 

där det är okej att göra fel och pedagogik är inte sådant som är helt uttalat utan det 

förekommer samtidigt som lärandesituationen pågår. Genom att välja observation kunde 

jag då se både det konkreta, vad som faktiskt hände, men också det som fanns dolt 

bland händelserna såsom pedagogiken, ledarskapet och stämningen.  

Genom att använda mig av andra personer och ställa frågor till dem hade den data jag 

fått från intervju eller enkät troligtvis berört mer vad som faktiskt hände än den mer 

dolda bilden som jag även är intresserad av vilket styrks av Trost (2012) som menar att 
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åtminstone enkäter lämpar sig bäst för att få fram konkret fakta såsom händelseförlopp 

(ibid.).  

Inom etnografin kombineras ofta observationer med intervjuer (Johansson, 2009) på 

grund av tidsramen valde jag att hålla mig till enbart en datainsamlingsmetod däremot 

valde jag att skriva ner anteckningar över samtal och diskussioner som uppkom i 

samband med vissa av mina observationer. På så sätt fick jag reda på vad andra tyckte 

om situationen vi upplevt utan att behöva intervjua dem. Denna typ av anteckningar är 

vanliga att använda inom etnografin som ett komplement till observationerna när inte 

”regelrätta” intervjuer kan användas (ibid.).  

När jag väl bestämt mig för att utföra observationer som datainsamlingsmetod stod valet 

om vilken typ av observation som skulle användas som nästa fråga. Eftersom jag hade 

min bakgrund med olika typer av lärandeförutsättningar som bas visste jag delvis vad 

jag skulle titta efter. Att göra en strukturerad observation där jag fyllde i ett schema när 

något hände var aldrig aktuellt för mig då det skulle ha varit omöjligt att genomföra 

eftersom jag var en deltagande observatör som gjorde precis samma saker som resten av 

gruppen och hade därför inte tid att anteckna. Därför valde jag att göra en semi-

strukturerad observation där man delvis vet vad man letar efter men även är öppen för 

andra spontana saker som kan uppkomma under tillfället (Cohen, Manion & Morris, 

2011). För att veta ungefär vad jag letade efter utformades en observationsguide (se 

bilaga 1) innan den första observationen genomfördes. Innan samtliga observationer 

gick jag igenom denna mall för att ha färskt i minnet vad som kunde vara intressant att 

observera.  

3.2 Genomförande 

Mitt arbete syftade till att undersöka vilka förutsättningar för lärande i samhället är och 

jag undersökte även hur förutsättningarna varierar beroende på vad det är man ska lära 

sig. För att kunna undersöka detta behövde jag först ha någon form av grund så att jag 

visste vad jag skulle titta efter då jag observerade. I och med detta utformades min 

observationsguide, den uppkom efter att ha läst tidigare forskning och litteratur inom 

ämnet som gjorde att jag fick en tydligare bild av vad som kunde vara intressanta 

förutsättningar för lärande att studera. Dock struntade jag inte i andra förutsättningar 

och händelser som uppkom vid observationerna som jag inte räknat med.  
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Med min observationsguide i bakhuvudet genomfördes observationerna där jag deltog i, 

för mig, tre nya lärandesituationer. Vid de tillfällen jag hade möjlighet att välja plats i 

lokalen vi befann oss i placerade jag mig långt bak så att jag skulle kunna iaktta både 

ledaren och de andra i gruppen utan att behöva vända mig om och riskera att saker 

hände bakom min rygg.  

Den första lärandesituationen jag medverkade vid var en hästhoppningsträning. Jag har 

både sett och medverkat vid liknande träningar tidigare men tränaren var helt ny för mig 

vilket gör att jag klassar det som en ny upplevelse. Träningen pågick i cirka en och en 

halv timme och förutom mig själv deltog fem andra personer. Den andra situationen var 

en ekonomiföreläsning med en föreläsare och drygt fyrtio personer som åhörare. Denna 

föreläsning pågick i cirka en timme och hölls i en restauranglokal. Den tredje 

observationen genomfördes under en gymnastikträning med en ledare och cirka hundra 

utövare. Träningen var femtiofem minuter lång och hölls i en klassisk gymnastikhall. 

Vid varje observation deltog jag som de andra deltagarna och berättade inte för någon 

att jag observerade det vi var med om. Efter varje tillfälle skrev jag ner så detaljerat jag 

kunde vad som skett under observationen i kronologisk ordning. Sådana händelser jag 

reagerade extra på skrev jag även ner varför jag reagerade på det och hur andra 

reagerade i situationen för att kunna komma ihåg situationen bättre i efterhand. 

Självklart har jag ingen aning om hur andra kände sig och upplevde vissa situationer 

men med ”hur andra reagerade” menar jag uppenbara reaktioner såsom skratt, gråt, 

kommentarer och liknande. Även ett antal citat och ordväxlingar som uppkom under 

observationerna valde jag att anteckna då de på olika sätt styrker eller förklarar hur en 

situation var eller hur personer uppfattades eller agerade. Valda delar av dessa tre 

fältanteckningar var senare det som jag byggde min resultatdel på.  

3.3 Urval 

När jag valde lärandesituationer hade jag några kriterier att anpassa mig efter, ett av 

dem var att jag inte skulle ha upplevt exakt den situationen förut så att jag redan kunde 

det som skulle läras in, däremot tog jag inte heller aktiviteter där jag inte hade någon 

som helst erfarenhet. Det hade däremot kunnat vara intressant för att jag skulle ha varit 

helt ”nollställd” inför situationen men det hade även kunnat bli så att jag skulle bli 

tvungen att lägga så stort fokus på den aktivitet jag skulle lära mig att jag inte skulle 

hinna med att observera ordentligt. 
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För att inte gå in i lärandesituation med negativa tankar som skulle kunna påverka 

resultatet negativt (att jag uppfattade saker som sämre än vad det var) valde jag 

aktiviteter som jag kände mig någorlunda motiverad till att genomföra. Hade jag valt 

aktiviteter jag känt mig omotiverad till att genomföra menar jag detta skulle kunna ha 

påverkat resultatet för mycket då motivationen är en väldigt viktig del vid inlärning 

(Skolverket, 2007).  

Ytterligare ett kriterium när jag valde lärandesituation var att jag skulle vara en del av 

grupp som försökte lära sig något. Detta dels för att jag skulle kunna se hur andra 

reagerade i situationen men även för att kunna iaktta utan att lärandet ”pausades” då jag 

flyttade fokus från inlärningen till observationen. Med detta menar jag att hade jag 

observerat en situation där bara jag och en ledare medverkade hade mitt fokus på 

inlärningen troligtvis varit så stort att observerandet skulle påverkas på så sätt att det 

glömdes bort. Hade inte observerandet fått tillräckligt med tid hade jag inte haft någon 

möjlighet att ge en rättvis och realistisk bild av det jag observerade vilket är en 

målsättning vid observationer och inom etnografin (Johansson, 2009).  

Dessa var de huvudkriterier jag hade ihop med ekonomiska- och distansbegränsningar. 

Ingen av lärandetillfällena skulle finnas längre bort än en timmes bilfärd och inte kosta 

mer än 500 kronor. Sedan valdes situationerna ut genom en typ av bekvämlighetsurval 

(Eliasson, 2012) där jag bestämde mig att jag från och med en dag skulle ta de tre första 

lärandesituationerna som dök upp för mig naturligt och som passade in på mina 

urvalskriterier. De tre första lärandesituationerna som erbjöds mig passade in på mina 

kriterier och jag tvingades därför inte välja bort någon lärandesituation. Det första 

tillfället fick jag mailreklam om att delta på, det andra hade en i min omgivning blivit 

inbjuden till och bjöd med mig och den tredje lärandesituationen blev jag tillfrågad av 

en familjemedlem att delta i.  

3.4 Etiska överväganden 

Då jag övervägt etiska aspekter i detta arbete har jag utgått från Vetenskapsrådet (2011) 

och deras fyra huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och samtyckeskravet. I min studie blev ingen av de som medverkade vid de 

lärandesituationer jag observerade informerade om detta. Valet att inte informera om 

detta grundar jag på att deltagarna som medverkade vid observationerna inte var aktiva i 

min studie som om de exempelvis blivit intervjuade. Även det faktum att studien är 
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mycket liten i relation till annan forskning gör att risken att deltagare kommer hängas ut 

i media är nästintill obefintlig. Hade jag haft aktiva deltagare i min studie hade 

information om studien och samtycke till deltagande varit ett krav men när de 

medverkande inte är de som i huvudsak observeras är detta inte längre ett krav (ibid.).  

Självklart kan man informera om studien trots att det inte krävs. Mitt främsta argument 

till varför jag valde att inte göra det var att jag såg att det fanns en risk att ledaren skulle 

ha kunnat ändra sitt ledarskap till något som han eller hon trodde att jag ansåg var 

önskvärt. Samtliga ledare livnär sig på det dem lär ut och hade de vetat att de blev 

observerade tror jag samtliga hade ”skärpt till sig” då det är dålig PR om deras ledarstil 

framstår och framställs på ett negativt sätt. Jag motiverar även detta beslut med att det är 

lärandeförutsättningarna jag studerar och därför får ledare och grupper som medverkat i 

studien ingen större plats i mitt arbete. De gånger jag beskriver ledarna är det inte hur de 

är utan vad de gör och blir därför även svåra för utomstående att identifiera 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

Då personerna som medverkat i studien (om än passivt) inte kunde välja sitt deltagande 

var det extra viktigt att de inte skulle kunna identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2011).  Varken ledare eller utövare har benämnts med namn vare sig i 

detta arbete eller i de sammanställningar av observationerna som finns. Trots att 

namnen på de medverkande inte framgår kan detaljer avslöja identiteten på personerna 

(ibid.) därför redogörs aldrig plats eller datum för observationerna i detta arbete.  Något 

som ytterligare säkrar att de medverkandes identiteter inte kommer exponeras är att jag 

själv inte vet vad deltagarna heter eller vilka de är, vilket gör det svårt för mig att 

avslöja dessa uppgifter. Ingen av de medverkande ska heller vara under arton år då de 

situationer jag observerat riktar sig till vuxna.  

De data som framkom från observationerna kommer endast användas till denna studie 

och materialet kommer sedan att behandlas konfidentiellt (ibid.).  

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Det finns ett antal faktorer som spelar roll när det gäller arbetets precision. För det första 

valde jag som tidigare sagt att inte anteckna under observationens gång, detta gör att de 

anteckningar jag har om varje observation baserar sig på vad jag minns från varje 

tillfälle. Däremot skrev jag ner dessa anteckningar direkt efter varje tillfälle vilket gör 

att jag hade lärandesituationen så pass färskt i minnet som det bara var möjligt utan att 
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genomföra en strukturerad observation. Det finns även fördelar med att jag valde att inte 

skriva under observationens gång då jag hela tiden kunde se vad som hände utan att 

behöva titta ner i ett anteckningsblock och på så sätt missa händelser (Johansson, 2009).  

Då jag genomförde observationerna ensam speglas endast mina upplevelser i vad jag ser 

under observationstillfället och hur jag uppfattar det. Därför blir observationen bitvis 

mycket mer subjektiv än om en hel grupp hade observerat och sedan diskuterat vad de 

sett. Däremot ser jag även positiva bitar i denna subjektivitet, nämligen att jag har 

samma erfarenheter och tankesätt vid samtliga tre tillfällen. I och med detta kan de tre 

situationerna jämföras med varandra, då det är jag som genomfört alla observationer, 

med samma erfarenhetsbas, alla observationerna är genomförda på samma sätt och 

arbetet efter observationerna har skett på exakt samma sätt (se under rubriken 

databearbetning). Eftersom alla observationer skett på samma sätt och i den mån det gått 

utifrån samma förutsättningar blir det lätt att jämföra dem med varandra och det är 

dessutom samma fenomen man jämför. 

3.6 Databearbetning 

De data som finns från observationerna är de anteckningar jag skrev efter att varje 

observation hade genomförts. Anteckningarna var till en början ett utkast med olika 

händelser som uppstod under observationerna och tankar kring dessa. Detta har sedan 

renskrivits i omgångar för att kunna förstås av utomstående, dock har ingenting lagts till 

eller tagits bort utan enbart omformulerats till begripliga meningar. Jag valde att göra på 

detta sätt då Johansson (2009) skriver att en etnograf samlar intryck under exempelvis 

en observation för att sedan använda sitt material till att beskriva en rättvis bild av det 

som studerats (ibid.). Genom att bearbeta min rådata flera gånger kunde jag formulera 

texten på ett sådant sätt att läsaren skulle få en ärlig bild av de tre lärandesituationerna. 

Alla observationsanteckningar består av dels en sammanfattning där jag beskriver hur 

omständigheterna kring lärandesituationen såg ut, exempelvis i vilken typ av lokal vi 

befann oss, vilken tidsram som fanns med mera. Den andra delen är händelseförloppet 

där jag beskriver i kronologisk ordning vad som händer under tillfället. Specifika 

händelser tas upp och hur jag upplever att gruppen reagerar på dessa.  

4. Resultat och analys 

Här presenteras och analyseras resultatet från de tre observationerna. Det resultat som 

presenteras har valts ut från rådata med hjälp av etnografisk metod (Johansson, 2009) 
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för att spegla hur de olika lärandetillfällena var och för att ge dem en så rättvis bild som 

möjligt. Sedan har dessa tre observationstillfällen jämförts med varandra med hjälp av 

ramfaktorteorin (Dahllöf, 1967).  

4.1 Ramar under observationerna 

4.1.1 Tidsspann och styrgrupp 

Vid hästhoppningsträningen fanns det ingen stress överhuvudtaget, allt fick ta den tid 

som behövdes och om någon stötte på problem fick det ta den tid tog för att lära sig hur 

man skulle hantera problemet. I och med detta fanns det alltid tid om det behövdes för 

att öva in nya moment. 

Den avsatta tiden visade sig vara en av de ramar som spelade stor roll i hur lärandet 

upplevdes. Vid hoppträningen valde tränaren att ignorera denna ram, han drog över 

tiden med gruppen innan och även med vår grupp. Hade han inte gjort hade vi aldrig 

hunnit med allt övande och träningen hade nog upplevts som stressad och ”virrig”. Vid 

ekonomiföreläsningen märktes det hur det blir när tiden är för knapp, föreläsaren blev 

vid slutet avbruten för att tiden var slut vilket gjorde att det kändes som att en bit i 

presentationen fattades, vilket det självklart gjorde men i och med att det inte heller 

hanns med någon avrundning blev detta extra tydligt. Instruktören för 

gruppträningspasset höll tiden som var avsatt och det märktes att den knappa timmen 

var väl genomtänkt där låtarna avslöjade hur mycket på varje moment som var kvar. 

Detta gjorde även att det inte fanns plats för avvikelser eftersom man då skulle komma i 

otakt och inte hinna med alla rörelser. Hon var även den enda av de tre ledarna som 

valde att använda tiden som en vägvisare av hur långt man kommit och hur mycket som 

var kvar. Hon använde sig av uttryck som ”nu kör vi sista låten”, ”bara fem minuter 

kvar”, ”nu är det tio minuters nedvarvning”. Vid de andra lärandetillfällena fanns inga 

sådana kommentarer. 

Styrgruppsfenomenet var en ram som jag märkte av vid samtliga lärandesituationer.  

När Dahllöf (1967) beskriver detta fenomen är det i klassrumssammanhang och därför 

vore det troligt att fenomenet skulle vara starkast vid ekonomiföreläsningen som var 

övervägande teoretisk. Vem av de tre olika tillfällena som har det tydligaste 

styrgruppsfenomenet är svårt att avgöra då alla visar på detta på olika sätt.  

Vid hoppträningen skulle man kunna säga att tränaren undvek fenomenet delvis genom 

att individualisera träningen mera. Vi red en i taget vilket gjorde det möjligt att 



 

16 

 

exempelvis ändra höjden på hindren och göra olika långa banor. En annan infallsvinkel 

är att tränaren tillämpade en extrem form av styrgruppsfenomen då vi som grupp aldrig 

gick vidare förens alla klarade av ett moment, fokus låg på just övandet. Detta gjorde att 

vi inte hann med allt som var tänkt men momenten vi hann genomföra klarade vi av och 

kunde efter tillfället var slut. Vid dessa tillfällen tillämpas fenomenet i ännu större grad 

än när Dahllöf (1967) beskriver det i sina studier eftersom tränaren för hoppträningen 

anpassar sig efter hela gruppen och inte bara de 10-25 procenten som har det svårast.  

Något som alla observationer hade gemensamt var att de hade en tidsgräns att hålla sig 

till vilket gör tiden för övning begränsad. De tre ledarna valde dock att hantera detta på 

olika sätt. Vid ekonomiföreläsningen bortprioriterades övandet helt och istället lades 

fokus på att förmedla information och kunskap. Detta gjorde att föreläsaren hann med 

allt han skulle men vissa delar upplevde jag att de berördes för flyktigt. Vid vissa 

tillfällen frågar föreläsaren sin publik om de hänger med och liknande och han fortsätter 

när han får respons. Dock ser jag inte detta som styrgruppsfenomenet då det inte 

nödvändigtvis är de som förstår minst som säger att de förstår. Istället kan det tvärtom 

vara de som hänger med bäst som uppger att de förstår vad som sägs och då anpassas 

föreläsningen istället av de som bäst förstår bäst istället för de som förstår sämst 

(Dahllöf, 1999). Dock skymtas styrgruppsfenomenet bitvis under föreläsningen. 

Exempelvis då föreläsaren inte får respons från sin publik omformulerar han sig tills 

han får en respons som visar att publiken förstår vad han menar och att de hänger med. 

Föreläsaren var norrman och talade norska som modersmål och kunde enstaka ord på 

svenska, detta var något som bitvis öppnade för missförstånd och vid dessa tillfällen såg 

man extra tydligt styrgruppsfenomenet. För att förklara ord som vi svenskar inte förstod 

använde han sig av kroppsspråk, engelska och förklaringar och när en majoritet av 

publiken verkade förstå vad han sa fortsatte han.  

Huruvida instruktören för gruppträningspasset anpassade sig efter styrgruppsfenomenet 

är svårt att säga. Hennes pass var så pass planerat i minsta detalj att det inte fanns rum 

för avvikelser eller avbrott däremot ”sökte hon upp” personer som såg ut att ha det 

svårare med att hänga med och gav dem feedback exempelvis ”lyft knäna” eller ”spänn 

magen”. Fortsatte dessa personer då att göra ”fel” så lämnade hon dem och de fick inte 

öva extra på detta. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den enda av dessa tre 

ledare som använde sig av klassiskt styrgruppsfenomen var hästhoppningstränaren, 

däremot hade även ekonomiföreläsaren och gruppträningsinstruktören styrgrupper de 
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anpassade sig efter men för att komma vidare fortare valde(?) de att ha de bästa i 

respektive grupp som styrgrupp. Dahllöf (1999) skriver själv att alla ledare anpassar sig 

efter styrgruppsfenomenet omedvetet eller medvetet, dock skriver inte Dahllöf om att 

styrgruppen alltid är de 10-25 % sämsta i gruppen och om detta spann kan variera är 

även ekonomiföreläsningen och gruppträningspasset vara typiska exempel av 

styrgruppsfenomen.  

Det första stora problem som uppstår i och med styrgruppsfenomenet är att gruppens 

utvecklingstakt hämmas. Detta märktes tydligt vid hästhoppningsträningen då endast en 

person hade problem med en specifik övning, trots att de andra i gruppen behärskade 

detta moment gick vi inte vidare till nästa till dess alla klarade av den aktuella punkten. 

Ekonomiföreläsningen och gruppträningen som inte hade lika tydliga 

styrgruppsfenomen stötte inte på detta problem däremot kunde tendenser av detta synas 

när gruppträningsinstruktören försökte hjälpa personer som utförde rörelser fel. På 

grund av att hennes träning byggde på musiken kunde hon inte avvika från detta och 

försökte enbart att rätta till personers fel några enstaka sekunder innan hon återgick till 

att leda hela gruppen.  

Överinlärningen är det andra problemet som styrgruppsfenomenet kan medföra. 

Eftersom ekonomiföreläsaren och gruppträningsinstruktören inte anpassar sig efter de 

med minst kunskap under sina lärandetillfällen hinner inte heller den bättre gruppen 

utsättas för överinlärning. Vid hoppträningen fanns förutsättningar för överinlärning 

men tränaren valde att då man klarade av en övning fick man vila, på detta sätt utsattes 

ingen för överinlärning och de som hade svårast fick fortsätta öva.  

4.1.2 Lokaler 

Den ram som skiljde de tre tillfällena åt mest var lokalerna vi befann oss i. Vid 

hästhoppningsträningen hölls träningen i ett stort, ljust, modernt ridhus, det var någon 

enstaka minusgrader och mycket bra förutsättningar för att hålla en hoppträning. Under 

tiden träningen pågick tänkte jag inte nämnvärt på lokalen vilket visar på att den aldrig 

hindrade lärandet i sig. I efterhand hade jag bara positiva egenskaper att skriva om 

lokalen och den främjade lärandesituationen istället för att hämma den. 

Ekonomiföreläsningen däremot hölls i en ganska trång restauranglokal med runda bord 

som rymde sex personer vid varje bord. De runda borden gjorde att vissa hade 

föreläsaren bakom sig medan andra fick kolla 90 grader åt sidan för att kunna se honom. 
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Det var en enklare typ av stol vi alla satt på och mot slutet fick man ”träsmak i rumpan”. 

Vid detta tillfälle uppmärksammade jag lokalen flertalet gånger, det var obekvämt att 

sitta, trångt med benutrymme under bordet och jag hade föreläsaren nittio grader åt 

höger så att jag fick vrida på mig för att kunna se honom. Även personer runt om kring 

mig satt och skruvade på sig och tittade på klockan när föreläsningen hade gått över 

halvtid.  

Gymnastikhallen där gruppträningen hölls var väldigt stor med stötdämpande golv och 

mycket högt i tak, en typisk gymnastikhall. Temperaturen upplevdes som lite väl sval i 

början men blev optimal när alla människor värmde upp hallen. Det fanns egentligen 

optimala förhållanden för att ha denna typ av träningar. Däremot blev det väldigt trångt 

då vi var så pass många som medverkade vilket gjorde att lokalen begränsade träningen. 

Personer sprang in i varandra eller råkade vifta till varandra med armarna, vid ett 

tillfälle ramlade även en kvinna på grund av trängseln.  

4.1.3 Förförståelse och verklighetskoppling  

Personer som valt att delta i de lärandesituationer jag observerade utgår jag ifrån att de 

har någon form av intresse för det vi gjorde. I och med detta finns antagligen också en 

liten eller stor förförståelse till varför den kunskapen som lärs ut kan vara användbar i 

framtiden och i verkliga livet. När jag observerade kollade jag på om ledarna gjorde 

något för att förstärka denna förståelse.  

Vid hästhoppningsträningen upplevde jag inte att någon fick någon slags förklaring till 

varför vi gjorde specifika moment mer än förklaringar som ”ska man klara av att hoppa 

en bana och komma rätt på alla hinder måste man först kunna komma rätt på en bom”. 

Däremot när vi väl hade börjat träningen upplevde jag att många fick små ”aha-

upplevelser” genom att genomföra moment och på så sätt förstod varför de gjorde det. 

Det fanns ingen tydlig förklaring innan men när vi väl tagit oss igenom med- och 

motgångar under träningen så märkte man på humöret och kommentarer från deltagarna 

att de förstod varför man gjort som man gjort. Någon som var snäppet sämre på att 

förmedla förståelse var instruktören för gruppträningspasset, hon förklarade inte vid ett 

enda tillfälle varför vi gjorde vissa övningar eller vad det var bra för (detta märktes 

däremot dagen efter när träningsvärken dök upp). När vi utförde svårare rörelser eller 

lite mer avancerade styrkeövningar märktes bristen av förståelse tydligt. Det var många 

som gjorde övningarna fel och på så vis inte tränade de muskelgrupper som skulle 
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tränas. Efter passet upplevde jag inte att gruppen fått samma aha-upplevelser som vid 

hästhoppningsträning utan istället hördes uttryck som ”jag blev ju i alla fall svettig”. 

Personligen kände jag inte heller att träningen hade gett mig varken mer eller mindre 

utan det kändes mer som att träningen enbart var ämnad för de som redan kunde 

koreografin. Variationen i passet blev för stor och när fler och fler nya rörelser kastades 

in fästes de inte vid sådant vi redan kände igen vilket gjorde att inlärningen av dessa nya 

steg uteblev.  

Föreläsaren vid ekonomiföreläsningen däremot gav en mycket tydlig bild till varför den 

kunskapen han skulle förmedla var viktigt. Detta gjorde han genom att presentera sig 

själv och berätta om hur han lyckats tjäna pengar genom den kunskapen han hade. Han 

förmedlade genom sin nedkortade livshistoria i princip att ”om ni ska tjäna pengar gör 

som mig”. Förförståelsen till hans ämne blev väldigt stark och gjorde att man orkade 

lyssna även när det blev lite svårt att förstå och hänga med. 

Han var även duktig på att koppla det han pratade om till verkligheten. Han pratade 

delvis om dagens ekonomiska läge som är ”verkligheten” men han förenklade det till en 

basnivå genom att använda sig av liknelser, historier och exempel. Han sa inte att USAs 

ekonomi ser ut såhär utan beskrev detaljerat ett fantasiland och jämförde det med andra 

och frågade sen ”i vilket land skulle ni placera era pengar?” På detta sätt målades en 

tydligare bild upp av hur landet faktiskt såg ut än om han från början hade sagt att det 

var USA han beskrev.  

Vid hoppträningen kom tränaren med mycket nya tips, idéer och konkreta övningar för 

att kunna bli bättre men det var svårt att se det som lärdes ut i ett större perspektiv. Man 

lärde sig knep för att ta sig igenom de övningar man övade på under träningens gång 

men fick inte särskilt mycket tips att ta med sig hem som skulle vara användbara när 

man rider själv. Hade tränaren delat konkreta ”hemläxor” hade det blivit lättare att se 

träningen i ett större perspektiv och på så sett hade det funnits en större 

verklighetskoppling. Detta var något som även saknades vid gruppträningspasset och 

där kändes det mer som att tanken var att detta skulle bli en del av ens vardag mer än att 

man skulle kunna tillämpa det i vardagen.  

4.1.4 Ledarna  

Både tränaren på hästhoppningsträningen och föreläsaren för ekonomiföreläsningen 

byggde, omedvetet eller medvetet upp en bild av sig själva som det ultimata och på så 
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sätt visade de grupperna att de var förebilder att se upp till. Föreläsaren gjorde detta 

genom att det första han gjorde beskriva sig själv, bitar av sitt liv och berätta hur han 

lyckats tjäna pengar genom att vara kunnig inom fondsparande och statsobligationer.  

Hästhoppningstränaren gjorde det inte lika tydligt men han kunde säga uttryck som 

exempelvis ”hur mycket ni än tränar kommer jag vara bättre nästa gång vi ses”. Hur det 

här uppfattades av respektive grupp har jag svårt att avgöra men generellt så ser jag att 

det kan uppfattas på två sätt. Alternativ ett är att man ser hur bra förebilden är och bara 

av det ger upp hoppet på att lära sig något för att det känns så övermäktigt när man ser 

hur mycket man har kvar att lära. Alternativ två är att det blir en sporre till att kämpa 

allt vad man kan och utvecklas fortare än vad man skulle gjort annars. Personligen 

kunde jag känna båda dessa känslor under observationen och jag upplevde att 

uppgivenhetskänslan var större under ekonomiföreläsningen då han målade upp sig 

själv nästan som ett helgon. Däremot anser jag inte att det enbart var negativt då 

berättelserna om honom själv ledde till en starkare förförståelse än vad hopptränaren 

kunde förmedla.  

Instruktören för gruppträningspasset däremot gjorde tvärtom och var det De Temple och 

Snow (2001) kallar för en tillbakadragen ledare. Hon försökte till så stor del det bara 

gick att bli en del av gruppen och ge dem stor plats. Detta gjorde hon genom att förflytta 

sig så att hon ibland stod bredvid oss som medverkade men också genom att använda 

sig av uttryck som visade att hon tänkte och kände som oss. Hon kunde säga saker som 

”jag vet att det här är jobbigt”, ”kom igen, vi orkar lite mer” eller ”nu känns det i 

benen”.  

4.2 Processer 

Hur ledarna valde att ta sig från de ramar de hade till det resultat lärandet mynnade ut i 

är processen och alla tre ledare valde olika vägar. Ekonomiföreläsaren visste exakt vad 

han ville få med under det tidsspann han hade och höll därför högt tempo och slopade 

all form av övande. Han använde sig av det som kallas klassisk klassrumsundervisning 

som innebär att föreläsaren, läraren eller liknande förmedlar information och kunskap. 

Eftersom föreläsaren inte kollade av i särskilt stor grad om publiken hängde med 

behövde han heller inte anpassa sig efter styrgruppsfenomenet eftersom han inte var ute 

efter att nå inlärning utan fokuserade istället på utlärning. Motsatsen till denna teknik 

ägnade sig tränaren för hästhoppningsträningen åt. Han hade inlärningen som fokus och 



 

21 

 

utlärningen fick här komma i andra hand. Detta innebar att lärandet inte gick vidare 

förens steg 1 var ”inlärt”. Detta innebar att viss kunskap inte hann förmedlas för att 

inlärningen inte höll det tempo som var planerat (detta kunde jag se genom att jämföra 

med andra grupper som tränade samma dag och som kom längre på samma tid). När han 

väl gick vidare till ett nytt moment inkluderade han moment och kunskaper som vi 

tidigare arbetat med och på så sätt gick det att koppla den nya kunskapen till ”gammal” 

enligt variationsteorin.  

Instruktören på gruppträningspasset valde en mellanväg men hade mest likheter med 

ekonomiföreläsaren. De båda hade ett färdigt koncept som de skulle få plats med under 

den avsatta tiden, på grund av detta hade de båda svårt att avvika från ursprungsplanen. 

Vid vissa tillfällen när många hade svårt med specifika rörelser borde kanske 

instruktören ha avvikit från hennes koncept om målet var att uppnå inlärning vid dessa 

tillfällen försökte hon istället att komma med snabb feedback något som gav blandat 

resultat.  

Vid jämförelse av hur de som deltog på hoppträningen red i början och i slutet såg jag 

stora skillnader vilket betyder att samtliga ändrade saker i sin ridning under ridpasset. 

Från början gjorde de mer fel än rätt och i slutet mer rätt än fel. Jag själv var inget 

undantag men märkte inte när jag gjorde fel och inte, utan helt plötsligt hade man tagit 

sig till det som var rätt. Tränaren gav hela tiden tydliga instruktioner och tips vilket 

gjorde att det inte fanns tid att tänka på vad som gjordes fel utan enbart på hur man 

skulle göra för att göra rätt.  

Vid ekonomiföreläsningen ingick inga praktiska övningar eller liknande, ibland ställde 

han däremot frågor till publiken. Frågorna kom ibland ganska plötsligt och därför var 

det få som svarade tillbaka men de som gjorde det blev inte ”dömda” utan föreläsaren 

spånade alltid vidare på svaret vilket gjorde att det var svårt att avgöra om personen från 

publiken som svarade hade svarat rätt eller fel.  Inte heller gruppträningsinstruktören 

pekade ut personer som inte gjorde övningar och rörelser helt optimalt, däremot kunde 

hon komma med tips för att få ut max av det vi höll på med.   

4.3 Resultatet av lärandesituationernas ramar och processer  

Ingen av de situationer jag observerade avslutades med något konkret prov eller 

liknande så det exakta resultatet av hur många som lärde sig det varje lärandetillfälle 

fokuserade på är svårt att säga. Däremot finns det andra resultat som lärandet mynnade 
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ut i, exempelvis om man ändrat sin attityd, om någon lärt in sig en konkret färdighet 

eller vad man upplever att lärande gav för resultat. I denna punkt blir även 

innehållstäckningen aktuell, även om ingen som sagt använde sig av prov kollade ändå 

de olika ledarna av att kunskapen de förmedlade kom fram hyfsat.  

Den ledare som upplevdes vara minst resultatinriktad var ekonomiföreläsaren, han 

förmedlade mycket kunskap och kollade ibland av med sin publik om de hängde med, 

dock spelade inte gensvaret så stor roll då han alltid fortsatte med något även om det 

bara var ett fåtal som svarade. Han lade heller ingen tid på att repetera in kunskap för att 

göra det lättare för publiken att lära in utan han fokuserade på att förmedla all sin 

kunskap istället. Med denna metod är det svårt att avgöra vad han uppnådde för resultat 

rent faktamässigt då han inte gjorde några tydliga avstämningar. Däremot bidrog 

föreläsaren med inspiration och nya tankesätt då man kunde höra lite skämtsamma 

uttryck som ”nu går vi hem och blir miljonärer då” bland vissa åhörare.  

Vid hästhoppningsträningen däremot var kunskapsavstämningen tydligare och mer 

utökad, efter varje övning kontrollerades att alla hade förstått och kunde genomföra 

övningen, man såg då att alla hade lärt sig den aktuella färdigheten som efterfrågades. 

Vid slutet av passet gick tränaren även igenom med varje gruppdeltagare hur passet gått, 

vad som gått bra och vad som var huvudproblemet hos varje ekipage. Under denna tid 

kunde man ställa frågor om något var oklart och på så sätt kunde man se vad de olika 

personerna förstått och inte under passets gång. Det resultatet man kunde se av dessa 

samtal och genom de små avstämningarna efter varje övning var att samtliga deltagare 

hade genomgått en attitydförändring. De dom från början ansåg var lösningen på sina 

problem hade de ändrat vid slutet av träningen och de flesta i gruppen hade också ändrat 

på hur de red. Den andra delen av resultatet var att alla lärt sig nya färdigheter vilket 

visade sig när alla i gruppen gick från att inte klara övningar till att klara dem.  

Vid gruppträningspasset var repetition inte särskilt vanligt förekommande och därför 

var det svårt att se om gruppen i stort blev bättre på det vi gjorde eller inte. Upplägget 

var sådant att vi började med enkla, fortsatte med lite svårare och sedan återgick till 

lättare på detta sätt blev upplevelsen att man hade lärt sig något eftersom man blev 

bättre men i själva verket hade svårighetsgraden enbart sänkts vid slutet av passet. 

Något konkret som träningen mynnade ut i var att gruppen blev mer sammansvetsad. I 

början stod alla på varsin kant och i slutet pratade främlingar med varandra och 
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majoriteten log mot varandra. Hur instruktören uppnådde detta kan bero på flera saker 

men en stor del anser jag ligger i att hon själv försökte bli en del av gruppen och peppa 

gruppen på så sätt men även genom att få träningen att bli ett hinder som vi klarade av 

tillsammans. En präst sa till mig en gång att ”om man vill få två fiender att bli sams ska 

man introducera dem för en gemensam fiende” och i det här fallet var det 

träningspasset.  

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Vid samtliga observationer kunde jag identifiera ramar eller förutsättningar för lärande 

däremot varierade dem beroende på lärandetillfälle. De ramfaktorer jag kunde uppfatta 

var tidsspannet som avgjorde vad i lärandet som hann ges utrymme. Denna ram 

innefattar om det finns tid för repetition och övning men genom ett fast tidsspann kan 

man även se hur fördelning mellan teori och praktik ser ut. Nästa ram som också är 

mycket tydlig är hur lokalen var utformad och anpassad efter lärandet. Hur ledaren beter 

sig är nästa ram jag iakttagit och även hur denne anpassar sig efter ramen som kallas 

styrgruppsfenomenet. Slutligen har jag även kunnat observerat inslag av förförståelse 

vid alla observationer och under denna ram går även verklighetskopplingen in.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Att använda observation som datainsamlingsmetod har fungerat bra, observationerna 

har gett mig data som varit användbart för att kunna besvara mitt syfte. Däremot har jag 

även fått mycket data som inte har varit relevant för mitt syfte men som varit mycket 

intressant. För att undvika detta borde jag ha snävat in mig mer inför observationerna 

och bestämt mer exakt vad jag skulle leta efter och vad som inte var intressant. Många 

intressanta händelser uppkom vid de olika lärandetillfällena men som inte hade någon 

koppling till förutsättningar för lärande. 

Det hade också varit intressant att se vad andra som medverkade under lärandetillfällena 

jag observerade tyckte om dem. Delar av åsikter har jag kunnat höra genom att personer 

pratat innan, under och efter tillfällena men med hjälp av intervjuer hade jag fått ännu 

mer av den informationen. Som studien ser ut idag bygger den mycket på hur jag 

upplevde och såg saker men den hade varit ännu intressantare om man fick flera 

personers bild av samma ämne.  
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Det val av observationer jag indirekt gjorde innebar att jag fick en spridning på mina 

observationer som kanske inte hade funnits om de inte valdes slumpvis. Detta gör att 

resultatet blir mer intressant då det finns spridningar mellan de olika observationerna 

men det påverkar inte resultatet i sig, samma resultat hade kunnat uppstå med en annan 

typ av urval. Att välja bekvämlighetsurval underlättade min studie då det hade krävts 

mer arbete att få fram en urvalsgrupp som representerade samhället i stort, däremot hade 

det gjort att det skulle gå att dra mer slutsatser av studien än det gör i dagsläget 

(Eliasson, 2012).  En annan faktor som gör att resultatet inte går att dra några slutsatser 

av är att undersökningen är så pass liten. Med fler observationer hade studien blivit mer 

tillförlitlig och i större grad spegla samhället i stort (ibid.).  

5.2 Resultatdiskussion 

I mitt resultat har jag lyckats svara på mitt syfte att undersöka vilka förutsättningar för 

lärande är vid tre lärandesituationer och hur de varierar beroende på vad mans ska lära 

sig. Den första delen av mitt syfte vilka förutsättningar som fanns var ganska enkelt att 

se vid mina observationer. Många av de förutsättningar jag har beskrivit har varit 

mycket konkreta och kan inte ifrågasättas som exempelvis tid och lokaler. Däremot 

förutsättningar som styrgruppsfenomenet kan jag ha tolkat på sätt som inte andra skulle 

göra. För att inte dra förhastade slutsatser valde jag i mitt resultat att förklara mycket 

noga hur jag såg och inte såg styrgruppsfenomenet vid de olika tillfällena. Jag valde 

också genom hela mitt arbete att förhålla mig till en definition av detta fenomen och jag 

valde Dahllöfs (1967). Den andra delen av mitt syfte var svårare att besvara. Hur 

varierade förutsättningarna beroende på vad man skulle lära sig? Efter att ha 

sammanställt rådata och jämfört de tre observationerna med varandra är jag inte säker 

på att alla förutsättningarna varierade på grund av vad man skulle lära sig. Tiden som 

var avsatt visade sig vid både hoppträningen och ekonomiföreläsningen vara för kort 

och inte anpassad efter vad man skulle lära sig. Lokalerna varierade i utformningen 

mellan alla tillfällen men jag är inte säker på att de varierade på grund av vad man 

skulle lära sig. Ekonomiföreläsningen exempelvis borde haft en mer klassrumsliknande 

lokal och gruppträningspasset en större, lokalerna varierade men inte på grund av vad 

man lärde sig utan mer på grund av vilket utbud av lokaler som fanns.  

Hur uppdelningen av teori och praktik såg ut varierade också mellan 

lärandesituationerna. I stort hade de praktiska tillfällena mest praktik och den teoretiska 

mest teori. Var detta anpassat efter vad som skulle läras? Vid gruppträningspasset 
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gjorde ett flertal av de medverkande fel när de utförde styrkeövningar bland annat, här 

hade det kunnat behövas någon form av teoretisk genomgång. Vid 

ekonomiföreläsningen proppades vi i publiken med fakta och någon form av praktisk 

tillämpning av den informationen hade underlättat inlärningen. Berodde dessa 

variationer på vad man skulle lära sig? Kanske, men mest troligt på grund av att det 

hade varit svårt att hinna med även teori vid gruppträningspasset och ännu svårare att 

utöva praktik i den trånga restauranglokalen föreläsningen hölls i.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

Efter att ha observerat dessa tre lärandesituationer har jag fått uppfattningen om att 

desto fler ramar en lärandesituation har desto tydligare blir det för de som ska lära in 

vad som kommer hända, hur man ska förhålla sig till lärandet och vad som är målet för 

lärande. Däremot är det inte säkert att det är det bästa. Vid utvecklande av denna studie 

skulle man kunna undersöka vilka förutsättningar som är avgörande för att nå ett 

framgångsrikt resultat. Genom att exempelvis komplettera denna studie med intervjuer 

av medverkande kan man se vad de lärt sig av respektive lärandetillfälle och på så sätt 

se inlärningen varierar beroende av förutsättningarna för lärande som fanns. Med hjälp 

av kontrollgrupper skulle man även kunna studera specifika förutsättningar och se hur 

inlärningen påverkas när det enbart skiljer en förutsättning mellan kontroll- och 

testgrupp.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Observationsguide 

 

TID:  

- Börjar/slutar vi i tid? 

- Upplevs situationen som stressig/utdragen? 

- Hinner vi med allt? Är det mycket dötid? 

- Känns tiden genomtänkt? 

 

LOKAL: 

- Hör/ser man bra? 

- Är det trångt/rymligt? 

 

ÖVNING:  

- Hinner vi repetera? 

- Går det för fort fram? 

 

FÖRSTÅELSE:  

- Varför gör vi detta? 

- Varför ska man kunna detta? 

 

FÖREBILDER:  

- Vågar jag göra fel/prova? 

- Är stämningen positiv/negativ? 

- Kommer det feedback? 

- Ses gruppen som individer eller ett kollektiv?



 

1 

 

 


