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Sammanfattning: Uppsatsen är en teoretisk genomgång av begrepp och 
begreppsområden som avser vuxnas lärande. Fokus är pro-
gressiv pedagogik där de som lär är aktiva att söka sin egen 
kunskap. Förförståelsen är en lärmodell som har konstruerats 
med ledning av författarens praktiska verksamhet som ansva-
rig för en ledarskapsutbildning och tidigare pedagogisk erfa-
renhet från studier på A- och B-nivån. Begreppsområden i 
lärmodellen vars syfte är att analysera är; formellt lärande, 
motivation, deltagare, pedagog och pedagogisk metod Ett 
grundläggande begrepp i förförståelsen är problembaserat 
lärande, PBL, och andra metoder för grupplärande. Material 
till uppsatsen har erhållits genom artikelsökningar i databasen 
ELIN vid Social- och beteendevetenskapliga biblioteket vid 
Lunds universitet. Innehållet i uppsatsen grundar sig på sök-
ningar i flera steg utifrån den kunskap som ingår i förförståel-
sen och av information som erhållits inledningsvis  och som 
har bedömts som relevanta. I det andra steget har självstyrt 
och självreglerat lärande granskats. Genomgående har 
begreppet lärmiljö utgjort det centrala och däri ingår motiva-
tion, lärmetod, deltagaren och pedagogen som viktiga kom-
ponenter. Uppsatsens slutsats är, att formellt lärande i arbets-
livet är flera komponenter viktiga för ett målinriktat lärande. 
Det är inte bara fråga om grupprocessers betydelse, utan även 
om deltagares förutsättningar för att delta och kunna lära. 

Nyckelord: Grupplärande, Problembaserat lärande, lärande,  pedagogisk 
metod, motivation, kognition, metakognition, pedagog, själv-
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Förord 
Den väg som jag har färdats i egenskap av författare till denna uppsats är kanske sling-
rigare än vad som är vanligt. Efter en akademisk ekonomexamen var jag verksam i 
näringslivet som systemutredare, administratör och ekonom. De erfarenheter som jag 
gjorde under dessa mer än femton år ledde mig in på en önskan om att fördjupa mina 
kunskapar i ledningsfrågor. Jag arbetade en tid som lärare och konsult för att sedan 
genomgå forskarutbildningen i företagsekonomi. Där blev min inriktning organisation 
ledning och strategi. 

Via forskningsprojekt och konsultuppdrag kom jag in på den verksamhet som är 
orsaken till mitt intresse för pedagogik. Det har nu lett mig fram till föreliggande upp-
sats. Förförståelsen till uppsatsen är i grunden min praktiska utbildningsverksamhet som 
omfattar åtta år inbegripet projektering av verksamheten inför dess etablering år 200. 
Naturligtvis är mina tidigare studier i pedagogik det viktigaste. När jag skriver förordet i 
slutet av den resa som uppsatsskrivandet har inneburit har det varit en mycket stark 
upplevelse att få en djupare inblick i pedagogikämnet och pedagogisk forskning.  

Uppsatsarbetet som har en teoretisk inriktning behandlar material ur huvudsakligen 
nyare vetenskapliga artiklar som så gott som uteslutande är skrivna på engelska. Det har 
inneburit vissa svårigheter då översättningen till svenska inte alltid är enkel. I de fall där 
det innebär tvetydigheter har jag tagit med de engelska uttrycken i texten.  

Ett tack till Glen Helmstad för konstruktiv handledning i uppsatsskrivandets slutskede. 
Även ett tack till vännen Bengt T. som under ett par års tid har varit mitt vetenskapliga 
bollplank på hemmaplan och med vilken intressanta tankeutbyten alltid äger rum. 
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Inledning 

Den bakomliggande praktiken 
Berättelsen som följer utgör min bakgrundsinformation till avrapporteringen i denna 
uppsats och avsikten är att läsaren skall få en god introduktion till sin egen läsning för 
att kunna förstå mina tankar och bevekelsegrunder till att skriva den text som nu före-
ligger.    

Det hela började med ett kommunalt projekt som en del i en strategi med att ta fram 
några framtidsorienterade projekt som kunde inrymmes under rubriken kunskap och 
kompetens. Efterhand när en del kontakter hade tagits var flera lokala intressenter eniga 
om att ledarskapsutbildning var ett område lämpligt att undersöka vidare. Det berodde 
på att flera befintliga institutioner i kommunen bedrev sådan utbildning utifrån skilda 
förutsättningar. När jag och övriga som var engagerade i projektet blev ombedda att 
utröna vilken marknad det fanns för en gemensam utbildning kom en professor på hög-
skolan med förslaget att varje intressent skulle utse några personer med ledarskapsupp-
gifter i sitt arbete och låta dessa delta i ett delprojekt för att diskutera fram ett tänkbart 
innehåll.  

En utbildare inom Försvarsmakten, FM, kom till projektets undsättning. Han pratade 
om problembaserat lärande, PBL, som vi väl hade en liten aning om, och att de 18 per-
soner som var uttagna att delta med sina synpunkter och erfarenheter själva skulle 
bestämma hur de ville genomföra delprojektet för att kunna presentera ett resultat. En 
viktig förutsättning för detta var, att deltagarna lärde känna varandra och därför skulle 
den första samlingen med de 18 deltagarna inledas med litet gruppdynamiska övningar. 
Jag, den militäre utbildaren, en högskolelektor i pedagogik och ytterligare en yrkes-
officer blev utvalda att vara resurspersoner i delprojektet där inriktning skulle vara del-
tagarstyrd. Beteckningen resursperson och innebörden i detta sades vara viktig för vi 
skulle inte instruera eller handleda, endast hjälpa till så att de grupper som deltagarna 
blev indelade i kunde genomföra sitt uppdrag. Den uppmaning som vi fick från den i 
gruppdynamik initierade utbildaren var bara att låta grupprocessen fortgå och gruppen 
lösa de problem som kunde uppstå i deras arbete för planering och genomförande. Ett 
tillägg till delprojektets syfte blev även att det skulle ge deltagarna tillfälle till eget 
lärande.     

Inledningsvis samlades deltagare och resurspersoner på en kursgård för att under två 
dagar komma igång med arbetet. Förvirringen bland deltagarna var stor i början då 
endast slutmålet var givet och det stod deltagarna fritt att välja tillvägagångssätt. Efter-
hand insåg deltagarna att det var upp till dom själva att driva processen framåt och när 
vi resurspersoner hjälpte till med en text till ett slutförslag kände dom sig så självstän-
diga att vårt rapportutkast underkändes. Deltagarna själva ville då inte heller ha vår 
inblandning i slutrapporten som underlag till fortsatta beslut av våra uppdragsgivare. 
Resultatet blev att det enda som ändrades i de från starten givna ramarna, bilaga 1, var 



 2

att texten om att ge förslag på utbildning för andra skulle tas bort, för som kurs var 
innehållet i stort sett tillräckligt efter smärre justeringar. Processen tog sex månader.  

Därefter har nu på fem år åtta utbildningar genomförts där något över 150 personer har 
deltagit. Av de som var med från början är i slutet av år 2005, endast jag som skriver 
denna uppsats fortfarande aktiv i den operativa gruppen kring utbildningen och andra 
aktiviteter som har uppstått som en följd av denna. Övriga kollegor och medarbetare har 
ersatt av andra. Det har betytt att nya idéer har tillkommit och justeringar har införts 
efterhand. Även om ramarna för kursen i stort sett är desamma som tidigare styrs inled-
ningen litet mera, beroende på att den tid som står till förfogande, 80 timmar under sex 
månader, är för kort för att deltagarna skall komma varandra tillräckligt nära och känna 
trygghet i sin grupp för att våga ifrågasätta, utmana och ta konflikter. Man hinner helt 
enkelt inte bli tillräckligt nära vänner.  

Ovanan att inte bli tillräckligt styrd av en ledare har flera gånger medfört att deltagarna 
har blivit passiva och inte vågat fatta egna beslut. Man har varit misstänksamma mot 
resurspersonerna, rädda för att bli manipulerade och att det finns ett dolt uppdrag av 
deras chefer att värdera deltagarna. 

En aktiv del i verksamheten utanför de träffar som ingår i utbildningen har utvecklats att 
bli gruppen av resurspersoner som svarar för utbildningens genomförande. Här har 
många kunskaper om ledarskap mötts och många olika uppfattningar om vad utbild-
ning, eller vad det nu skall kallas, innebär. Även hos resurspersonerna finns naturligtvis 
en viss ovana ibland och en vånda över att utbildningsprocessen löper för långsamt. 
Gruppdynamikens förlopp tar överhand i vissa lägen varvid fokuseringen på att utvidga 
ledarskapskunnandet förloras. Det är också en övergripande målsättning att skapa kon-
takter mellan deltagarna som underlag för senare samverkan.  

Det ses som en självklarhet, att den som är med i en utbildning skall lära sig något. Vad 
som lärs tycker en del, att deltagarna inte kan bedöma själva. Det får andra än de 
bestämma och presentera ett kursmaterial för detta. Att vara styrd är ju en vana som alla 
i arbetslivet har. Ungdomens skolgång finns också i minnet med den traditionella kate-
derundervisningen. Frågor och påståenden blir efter en tid ganska många och kommer 
från flera håll: 

- ”När vi skickar Eva på en kurs vill hon ha ett kursmaterial när hon kommer så 
att hon vet vad hon skall lära sig innan veckan är slut.” 

- ”Jag vet inte vad jag skall kalla det här. Det är ju ingen kurs eller utbildning kan-
ske ett program.” 

- ”Kan man låta deltagarna själva bestämma vad dom skall lära sig?” 

- ”Är det här effektivt utnyttjande av tiden?” 

- ”Vi har en egen intern ledarskapsutbildning där vi utnyttjar vår egen personal 
och för att lätta upp det ibland tar vi in någon extern föreläsare som vi vet är 
duktig att föreläsa.” 
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Naturligtvis finns det också en rad positiva reaktioner annars hade verksamheten säker-
ligen inte funnits kvar eller utvecklats på ett helt annat sätt, eftersom de pedagogiska 
grundtankarna fortfarande är desamma: 

- "Det bästa med det här är att dom som är med lär sig ta ansvar för sin egen 
utveckling." 

- "Möjligheten att träffa personer från andra organisationer och därigenom lära av 
varandra är väldigt intressant. " 

- "Äntligen ett lärande så befriat från pretentiös ledarlitteratur, inkompetenta kurs-
ledare och bleka teori-overheads. Det här ger mig den inre styrkan att söka part-
ners i andra organisationer och det hade jag inte haft mod att göra innan."  

- ”Det här är ett andningshål för mig.” 

Min pedagogiska förförståelse 
För fem år sedan då det inledande projektet började var min pedagogiska kunskap helt 
baserad på korta introduktioner med praktisk inriktning. Min utbildning i pedagogik 
inleddes med en kurs för pedagogiska handledare i Försvarsmaktens regi där studie-
materialet bestod av boken ”Pedagogiska Grunder 2001”, (Försvarsmakten ,red., 2000). 
Dessutom ingick planeringen av ett utbildningsprojekt. Till detta har nu tillkommit hög-
skolestudier i pedagogik. Mina samlade erfarenheter från detta är min andra utgångs-
punkt för denna uppsats. Ett teoriområde som däremot har varit av ett mycket stort 
intresse för mig under över tjugo år är vetenskapsteori, vilket jag upplever som en stor 
tillgång i mitt tänkande om pedagogik.   

I tidigare pedagogikstudier är det fyra referenser som, beroende på min praktiska 
erfarenhet, har satt djupa spår. Det är Gustavsson (2002), som behandlar olika former av 
kunskap med avseende på dess djup. Kunskapens fyra ”f”: fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet som olika beteckningar på kunskapsdjup. Det betyder att kunskap kan 
ha olika kvaliteter, vilket egentligen är något ganska självklart rent allmänt sett.  

von Wright (2000) har i en avhandling studerat pedagogens fokus i två dimensioner där 
en elev i den ena ses som ett objekt och i den andra som ett subjekt för att visa på olika 
sätt att se på relationen mellan lärare och elev. Kontexten för den studien är grundskole-
verksamhet och poängen för mig är att det skall finnas en relationen mellan lärare och 
elev. Detta är nödvändigt för att elevens egenskaper skall kunna erfaras av lärare som en 
särskild individ i ett möte mellan dem för att kunna belysa mångfald och intersubjekti-
vitet. Den främsta inspirationen avseende relationen lärare/elev kommer från Marton 
och Booth (2000) som under ”En lärandets pedagogik” beskriver lärares medvetande i 
undervisningen utifrån den roll en lärare har. Här påvisas hur viktig den position läraren 
intar är för elevens studieresultat. Ett bättre studieresultat uppnås om läraren fokuserar 
på elevens situation i lärandet än på att fokusera på ämnesinnehållet. Här berörs från 
litet skilda ingångar de viktiga frågorna om vad kunskap är och hur en människa lär.  

Den sista av de källor som är betydelsefulla för mig är en avhandling av Silèn (2000) 
vars studie avser problembaserat lärande inom vårdutbildning av vuxna studenter. Orsa-
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ken till mitt intresse för detta framgår av inledningen ovan då jag inte var helt övertygad 
om den roll som en resursperson bör ha vid en utbildning. Silèn (2000) gav mig insikt i 
att PBL har utvecklats till att omfatta mycket mer än att, enkelt sagt, lösa problem i 
grupp. Det självstyrda lärandet utgör en andra viktig del enligt henne förutom den 
gruppbaserade problemlösningen. Till detta kommer andra inslag såsom föreläsning, 
seminarier och tid avsatt för de studerandes egen reflektion över utbildningens innehåll. 
Allt detta indikeras av avhandlingens undertitel om eget ansvar och självständighet i 
lärandet. I samband med detta diskuteras även motivation som något av det centrala i att 
vilja lära. De begrepp som Silén (2000) behandlar kommer att utgöra underlaget för att 
ta fram material för analysen i uppsatsen.  

En modell för lärande   
Jag har utifrån ovanstående förutsättningar sammanställt en modell och den är grunden 
för den studie som uppsatsen behandlar. Modellen sammanfattar min förförståelse som 
dels är praktiken om vuxnas lärande i utbildningar och dels min teoretiska allmänpeda-
gogik. Ett av Ellström (1996) använt begrepp för att beteckna lärande i samband med 
utbildning är formellt lärande, vilket förstås som ett lärande som är planerat och målin-
riktat och sker i organiserad form. Motsatsen är informellt lärande som är det vardagliga 
lärande som sker inför ett upplevt behov att lösa ett problem eller vid någon form av 
utbyte mellan människor.  

Av ovanstående är det fyra begrepp som jag finner väsentliga för det formella lärandet 
där jag vill studera hur de förhåller sig till varandra. Viljan att lära och vara motiverad 
till det sätter jag i centrum. Runt detta finns den som lär, som jag väljer att benämna 
deltagaren. Vidare pedagogen och slutligen den metod som väljs i den pedagogiska 
situationen.   

 

PedagogMetod

Formellt lärande

 
Figur 1. Modell för organisation av lärande. 

I såväl praktik som i teoretiska sammanhang förekommer flera olika begrepp som 
ibland kan vara urskiljande för att precisera något särskilt, men ibland är de även helt 
synonyma. Tabellen nedan visar på några vanligen förekommande begrepp som finns i 
min vardagliga praktik och som har sammanställts under de i modellen ingående 
begreppen.  
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Tabell 1. Det formella lärandets  komponenter. 

Begrepp Innebörd Praktikens begrepp 
Deltagare Den som deltar i ett lärande Deltagare  

Kursdeltagare 
Student 

Pedagog Den/de som är ansvariga för 
genomförandet av lärandet 

Lärare 
Handledare 
Instruktör 
Resursperson 

Metod Den pedagogiska metoden Förmedling, föreläsning 
Seminarium 
Aktivt lärande 
(Aktionslärande) 
Problembaserat lärande 
Erfarenhetsbaserat lärande 
Deltagarstyrt lärande 
Grupplärande 
Projekt 

 

Även andra modeller för lärande har uppmärksammats i nordisk pedagogik. Strand och 
Kvernbekk, (2000) redogör för den så kallade RCD-modellen, Rational Curriculum 
Design, vars syfte är att vara ett stöd för att förstå och planera undervisning och visar på 
de faktorer som därvid bör tas i beaktande. RCD-modellen är några år gammal och har 
utvecklats, men kritiken mot den är att läraren, pedagogen, inte ses som en faktor i 
undervisningen, Å andra sidan finns den didaktiska triangeln med elev, lärare och kun-
skap i relation med varandra, (Bengtsson, 2001), men den bortser från den metod som 
används vid lärandet. Med modellen i figur 1 har jag samlat de fyra begrepp som jag 
förstår är viktiga för att fördjupa min kunskap och att delge andra om vuxnas formella 
lärande. Den beteckning jag använder i texten, om inte någon annan precisering krävs, 
för formellt lärande är utbildning och det är synonymt med kurs.  

Problematisering, syfte och avgränsning 
Det som jag upplever vara problematiskt är uppfattningen om hur ett bra lärande åstad-
kommes och hur människor förhåller sig till betydelsen av att känna motivation och 
vilja lära. Jag har mött en rad åsikter om vad som är bra pedagogik och bra pedagoger, 
vad lärande innebär, varför man vill lära, vad utbildning är och annat som är förenat 
därmed. Uppfattningarna är således många och berör mycket.  

Jag har därför givit uppsatsen en teoretisk inriktning för att ligga till grund för en senare 
empirisk analys för att visa på vad det är som uppfattas som viktigt i formell utbildning 
för yrkesverksamma människor. Uppsatsens bidrag är att vidga förståelsen om detta. 
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Syftet med uppsatsen är att utifrån den redovisade förförståelsen,  

- kritiskt analysera de fem begreppsområdena lärande, motivation, deltagare, 
pedagog och metod med avseende på deras vetenskapliga innebörd i formellt 
lärande för yrkesverksamma vuxna.  

Syftet innebär, att analysen avser inte enbart de uppräknade begreppen och eventuella 
synonymer till dessa, utan även begrepp där dessa ingår. Därav uttrycket begreppsom-
råde.   

Av syftet framgår den avgränsningen att begreppens tillämpning och innebörder skall 
omfattas av en vuxenpedagogisk kontext där de som deltar har funktioner som chefer 
och ledare och att lärandet sker genom formellt lärande enligt Ellström (1996), som 
beskrivits tidigare. Vidare finns en annan kontext som också är föremål för studier och 
som inte ligger inom uppsatsens område och det är lärandets fysiska kontext med läro-
salars utformning och tekniska utrustning. Slutligen utesluts området aktionslärande där 
såväl teori som praktik studeras. Detta ingår inte i min förförståelse och medtas därför 
inte. 

Disposition 
Med inledningsavsnittet har jag beskrivit såväl min praktiska som teoretiska förförstå-
else och det har avslutats med att sammanställa en modell som grund för att precisera 
syftet med tillhörande problematisering, precisering och avgränsningar.   

Därefter följer metodavsnittet där den vetenskapsteoretiska grunden för analysernas 
genomförande behandlas. Avsnittet beskriver inte endast det metodologiska tillväga-
gångssättet, utan även det praktiska tillvägagångssättet vid materialinsamlingen, det vill 
säga hur litteratursökningarna har genomförts.  

Analysavsnittet behandlar resultatet av analysen av de fem begreppsområden som anges 
i syftet. Samtidigt finns här en koppling till forskningsmetodiken som beskrivs i metod-
avsnittet. Delavsnitten är motivation, grupprelaterad lärande och självreglerat lärande. 

Avslutningsvis görs några sammanfattande reflektioner med innehållet i analysavsnittet 
som grund tillsammans med några slutsatser. 

Metod 
Innehållet i detta avsnitt grundar sig på de vetenskapsteoretiska tankar som har utveck-
lats hos mig under en följd av år. För mig är de vägledande i mitt sätt att se på forskning 
och hur verkligheten konstrueras för att kunna förstå och acceptera hur individer upple-
ver den verklighet dom lever och verkar i. Mina pedagogikstudier har inneburit att 
ytterligare pusselbitar har fallit på plats, vilket framgår av texten i det följande. 
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Innehållet handlar inte bara om forskning som en process med den valda metodiken, 
utan även vad som ligger till grund för denna och de inleder avsnittet. 

Ett betydelsefullt klargörande som jag ser som viktigare än en fotnot är innebörden i 
diskursbegreppet. Oftast används det som taget för givet, vilket ofta görs i litteraturen. 
Detta diskuterar Winther Jørgensen och Phillips (2000) och visar på den mångtydighet 
som föreligger, vilket är särskilt märkbart inom diskursanalysen. Emellertid är den defi-
nition som Olsson (1999) ger tillämplig för att förstå innebörden i diskursbegreppet: 

En diskurs avgränsar vad som kan sägas och tänkas om ett fenomen, vem som kan tala 
om det samt när och med vilken auktoritet., sid. 223. 

 

Som tillräcklig utvidgning i denna uppsats är att en diskurs kan förstås som en upp-
levd verklighet. 

Den vetenskapsteoretiska förståelsen  
Vetenskap går inte enbart ut på att bevisa, utan även att visa och vara emancipatorisk. 
En avgörande fråga i de senare fallen är hur man uppfattar den omkringliggande världen 
då det är den uppfattningen och antaganden förknippade med den, som ger förutsätt-
ningarna för det som är det vetenskapliga ändamålet.  

Inom samhällsforskningen anser Bryman (2002) inledningsvis, att frågor som rör verk-
lighetsuppfattningen, ontologin, inte kan skiljas från det sätt som forskningen bedrivs 
på. Ontologin påverkar hur de vetenskapliga frågorna ställs, och därmed de kunskaps-
teoretiska utgångspunkterna, epistemologin, och metoden för forskningen. Bryman 
(2002) är emellertid inte konsekvent kategorisk angående denna tredje nivå. Han reser-
verar sig senare och säger: 

De vetenskapliga metoderna är i själva verket mer ”friflytande” när det gäller kunskaps-
teoretiska och ontologiska frågeställningar än man normalt brukar tro – något som kan 
visas genom att citera båda historiska och samhällsvetenskapliga undersökningar. (sid. 
399).  

Innebörden i detta är, att medan kopplingen ontologi – epistemologi är fast inom ganska 
snäva ramar, bestämmer inte detta förhållande ovillkorligt den forskningsmetod som är 
användbar. Avgörande är den forskningsfråga som i varje särskilt fall skall belysas. En 
objektiv verklighetsuppfattning med rötter i den naturvetenskapliga positivismen polari-
seras ofta gentemot en tolkande hermeneutik. Då införlivas även metodnivån varvid till 
positivismen hänförs kvantitativa metoder och till hermeneutiken kvalitativa. Det kan 
emellertid mycket väl tänkas vara möjligt att i en studie visa på exempelvis den språk-
liga användningen i ett sammanhang genom att använda kvantitativ metod. Resultatet 
kan emellertid inte generaliseras till att gälla andra sammanhang än det studerade varvid 
uttalande om dessa varken kan eller bör göras. Bryman (2002) menar att detta dock är 
förekommande, då önskan om att generalisera ligger djupt rotad i forskarsamhället. I 
samband med den vetenskapsteoretiska utvecklingen menar Weick (1996) att det är 
dags att överge de gamla forskningsverktygen och fokusera på det som är problemspe-
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cifikt och inte sträva efter generaliseringar. Samhället är idag så fragmenterat att det inte 
tjänar något syfte att göra generaliseringar. 

Jag ser på vetenskapsteorin med början i ontologin, medan Bryman (2002) utgår från 
metodernas åtskillnad i kvantitativa och kvalitativa metoder. Gioia och Pitre (1990) 
beskriver de tre nivåerna som: 

...the nature of organizational phenomena (ontology), the nature of knowledge about those 
phenomena (epistemology), and the nature of ways of studying those phenomena 
(methodology)., (sid. 585), (kursiverat i originaltexten). 

Ontologin är innehållet i en verklighetsuppfattning och epistemologin är den kunskaps-
teori som är möjlig, det vill säga hur verkligheten kan beskrivas. Synen på metodologin 
som teoretiska redskap sprider förståelse över uppsatsens ansats att gå igenom och ana-
lysera vetenskapliga texter. Blomquist (1996) säger: 

Teorier kan betraktas som redskap i ett vetenskapligt samtal, vilka främjar samtalet 
genom att tvinga fram stabilitet och ge sammanhang åt tolkningar som förhandlas., (sid. 
25). 

Diskurs och ontologi ses här som närliggande begrepp då det en diskurs omfattar är 
beroende av den rådande verklighetsuppfattningen. 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen 
Gränsdragningen mellan positivism och hermeneutik utgör en förenklad syn. Detta har 
uppmärksammats av bland annat Alvesson och Sköldberg (1994) som framhåller att 
forskning alltid utgår från en teoretisk förförståelse och menar att samhällsvetenskap 
bedrivs i ett växelspel mellan teori och empiri, abduktion. I Alvesson och Deetz (2000) 
följs detta upp varvid den nämnda förenklingen både utvidgas, ges andra begrepp och 
ersätts med fyra prototypiska ansatser, diskurser. Dessa benämns normativ, tolkande, 
kritisk och dialogisk. 

Alvesson och Deetz (2000) beskriver syftet med den senare på följande sätt: 

Man söker inte som den kritiska teorin reformera världen utan hoppas kunna demonstrera 
verklighetens partiella (ofullständiga och ensidiga) karaktär och de dolda motstånds-
punkterna. I stället för ett aktivt politiskt program och de ofta utopiska idealen däri söker 
man skapa förutsättningar för en ständigt föränderlig värld genom att återvinna marginali-
serade och undertryckta människor och aspekter av människor., (sid. 43). 

Intressant är härvid den flytande gräns som de säger finnas mellan postmodernismen 
och poststrukturalismen. Alvesson och Deetz (2000) exemplifierar här den dialogiska 
ansatsen med en samhällsvetenskaplig artikel vars teori vilar på Foucaults arbeten och 
särskilt hans så kallade arkeologiska ansats.  

Härefter tar Alvesson och Deetz (2000) delar av den dialogiska ansatsens egenskaper 
och den kritiska teorins och beskriver en kritisk forskningsmetod. Elementen i denna är 
insikt, kritik och transformativ omvärdering. Avsikten med detta är att skapa en annor-
lunda forskningsansats med en mer reflekterande förståelse och en bredare syn hos fors-
karen på forskningsmaterialet. Benämningen som införs i Alvesson och Sköldberg 



 9

(1994) är reflexiv tolkning där forskaren reflekterar över olika tolkningsskikt, som skall 
förstås som skilda forskningsdiskurser, som leder till att antaganden speglas mot var-
andra, och ger större insikt om forskningsmaterialets egenskaper. I detta forskningsideal 
intar forskaren en ödmjuk inställning till sin uppgift och i Alvesson och Deetz (2000) 
redovisas tre element i en kritisk inriktning. Tabellen nedan visar dessa element, deras 
kännetecken och diskursiva förhållningssätt.  

Tabell 2. Kritisk forskningsmetod. 

Element Kännetecken Förhållningssätt 

Insikt Tolkande förståelse Hermeneutik, 

Foucaults arkeologi 

Kritik Avslöjande, ifråga-
sättande 

Postmodernistisk dekonstruktion, 

Foucaults genealogi 

Transformativ 
omvärdering 

Ny förståelse med 
alternativa begrepp 

Re-konstruktion 

 

Alvesson och Deetz (2000) hänvisning till Foucaults arkeologi ger en förståelse om att 
insikt avser att visa på djupliggande strukturer som uttrycks i diskurser, praktiker och 
uppfattningar som en utveckling från strukturalismen. Kritiken avser att avslöja de 
relationer som i  Foucaults genealogi föreligger mellan makt, kunskap och människor i 
olika positioner. Denna kategorisering är dock inte helt vattentät. Foucault utvecklar 
sina resonemang och går från sin arkeologi till genealogi, utan att helt lämna den förra, 
(Dreyfus och Rabinow, 1982).  

Grundläggande för denna vetenskapsteoretiska ansats är att verkligheten är konstruerad, 
konstruktionistisk ansats. Med verkligheten avses den värld som en individ lever i och 
som uppfattas som ”verklig” med en rad egenskaper och kännetecken, (Berger och 
Luckmann, 1979). I dagligt tal bortses från en viktig aspekt på en sådan verklighet, 
nämligen att den är konstruerad och att det språk som människorna inom denna 
verklighet använder är bidragande i konstruktionen.  

Här har diskursbegreppet en funktion. Det vilar på en språkfilosofi med rötter i struktu-
ralismen och poststrukturalismen där verkligheten tilldelas sin betydelsen genom det 
aktuella språkets innehåll, språkdiskursen, (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Med 
ansatsen följer att verkligheten består av olika zoner där exempelvis arbetsplatsen med 
sitt specifika språk med anknytning till arbetets innehåll är en sådan zon. Emellertid 
befinner sig en diskurs alltid i rörelse och Bryman (2002) uttrycker detta som att, 

…sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan att de också 
befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering., (sid. 33). 

 

Denna genomgång visar förhoppningsvis på en ansats som fokuserar på det lokala där 
varje del avgränsas genom specifika diskurser där specifika språkliga betydelser för 
egenskaper och fenomen förekommer. Shotter (1996) menar att användandet av lokala 
begrepp tillhör den tredje ordningens kunskap och den skiljer sig från kulturellt 
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betingad och teoretiskt tillägnad kunskap, som är de två första ordningarna. Den är även 
retoriskt responsiv i kontakten med andra människor inom en diskurs där kommunika-
tionen bidrar till att språket utvecklas.  

Forskningsmetodiken 
Uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod i form av en textanalys där avsikten är att 
tolka innebörden i texter, vad de vill beskriva och vilka begrepp som framförs som vik-
tiga. Detta för att ge insikt och kunna kritiseras. Uppsatsen skall utmynna i en vidgad 
förståelse om de begreppsområden, motivation, deltagare, pedagog och metod samt 
deras relation till formellt lärande, vilket har angivits i syftet.  

Forskningsobjektet för uppsatsen är vetenskapliga texter i en samhällsvetenskaplig 
diskurs där denna sätter ramarna för det som texten avser att förmedla, (Olsson, 1999). 
Med en vetenskaplig text avses i uppsatsens fall av i första hand artiklar som förekom-
mer i vetenskapliga texter med anknytning till pedagogikområdet. Ett krav på en artikel 
avser strukturen med förekomsten av referenser i slutet och att den inleds med ett 
abstract varefter vanligen följer en inledning, metodbeskrivning, diskussion och slutsat-
ser. Ofta anges att artikeln är publicerade efter granskning av fristående ämnesexperter. 
Vidare information om författarens akademiska hemvist, ansvarig utgivare, ibland är 
den försedd med copyright-märkning och datum när artikeln har blivit mottagen 
respektive accepterad.  

Framställningen i Alvesson och Deetz (2000) är mycket allmänt hållen när det gäller det 
metodologiska hantverket att behandla det material som studeras. De förordar sensitivi-
tet för att fånga upp dolda innebörder, inslag av godtycklighet, brist på distans och dis-
kursiv slutenhet. Detta kan påvisas med att ta fram motbilder och negera fenomen, ge 
nya innebörder av begrepp och i dessa sammanhang använda metaforer. Tolkning av ett 
material kräver i den kritiska ansatsen ett brett teoretiskt underlag, en förmåga att gå in i 
olika forskningsdiskursiva fält, och jämföra erhållna resultat för att ge forskaren under-
lag till reflektion över dessa, (Alvesson och Deetz, 2000). 

I Säfström och Östman red. (1999) finns flera uppslag till en något mera detaljerad 
repertoar för en analys av en text som kan sammanfattas i en rad frågor. 

Tabell 2. Frågor i textanalys. 

Vilken styrningsmentalitet framhävs i texten? både vad avser 
andra och sig själv. 

Olsson (1999) 

Hur utövas makt genom texten? Såväl positiv som negativ. Olsson (1999) 

Vilken är språkets allmänna tendens? Olsson (1999) 

Vilka givna föreställningar finns i texten? Olsson (1999) 

Hur är bilden av andra? Olsson (1999) 

Hur används teoretiska begrepp? Olsson (1999) 

Vilken position har författaren i förhållande till texten? Ongstad (1999) 
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Vad kan utläsas av en text? Säfström (1999) 

Bakgrunden till frågorna är denna. Olsson (1999) har ett foucaultianskt perspektiv som 
utgår från ett dennes arkeologiska tänkande om underliggande strukturer hos en text.. 
Ongstad (1999) utgår från positioneringsanalys som i uppsatsens fall är tillräckligt att 
förstå som den diskursiva positionen som maktställning i ett kommunikativt förhål-
lande. Genom att placera en text i ett annat sammanhang än den konventionellt avsedda 
kan en perspektivförskjutning uppnås som visar på en annan mening än den som tas för 
given.  

Avsikten med frågorna ovan är inte att besvara dom bokstavligt för varje text som gås 
igenom, utan att utgöra ett bakomliggande stöd för vad jag vid genomläsningen skall 
observera i texten.  

Forskningsprocessen  
Uppsatsens inledande avsnitt skall förstås som forskningsprocessens utgångspunkt. Där 
illustreras hur begrepp kan användas och definieras i praktikens lokala organisatoriska 
diskurser.  

Berättelsen och analysen av innehållet i den är inte det centrala, utan avsikten med den 
är att visa på förekommande olikheter som underlag för att kunna gå vidare. Många 
berättelser är metaberättelser som med metaforer och allegorier förklarar hur världen är 
och syftar till att bekantgöra fenomen och hålla ihop en kultur för att människorna skall 
ta sin kultur för given, (Bruner, 2004). I det postmoderna tänkandet betecknas denna typ 
av berättelser som ”döda”, men en ny typ dyker upp med en annan form som inte är 
auktoritativ, men ironisk som en anekdot, (Czarniawska, 1997). Jag anser att detta är ett 
sätt att betrakta berättelsen. Samtidigt visar den också att praktiken inte är enhetlig. 
Skillnader finns både mellan och inom verksamheter beroende på individers erfaren-
heter och positioner.  

I processen har berättelsen och lärmodellen växt fram parallellt. Ingendera kan sägas 
föregå den andra. Intrycken till berättelsen är dock av ett något tidigare datum, men har 
efterhand tillsammans med tillbakablickande reflektioner mognat och utvecklats.  

Föremålet för uppsatsens analys är de vetenskapliga texter som har påträffats med led-
ning av lärmodellens innehåll, vilket ger uppsatsen den teoretiska inriktningen. Vanligt-
vis analyseras ett empiriskt material med ändamålsenliga teoretiska verktyg och som har 
insamlats med enkäter, intervjuer eller genom observation. I uppsatsens fall är det teo-
retiska bidrag där innehållet tolkas med den metodik som föregående delavsnitt beskri-
ver. 

Litteratursökning  
Den undersökta populationen är i första hand artiklar som förekommer i artikeldata-
basen ELIN vid Social- och beteendevetenskapliga biblioteket vid Lunds universitet och 
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som uppfyller de kriterier, sökbegrepp, som anges nedan. Tidsmässigt har jag huvud-
sakligen begränsat sökningarna till artiklar från år 2000 och till slutet av år 2005 där 
avsikten är att bidragen skall vara aktuella. Sökbegreppen skall förekomma i artiklarnas 
abstracts. Vid urvalet av erhållna träffar har det vägledande varit att, förutom beakta 
vetenskapligheten enligt ovan, välja artiklar som avser lärande för yrkesverksamma 
vuxna. Detta har dock inte kunnat ske med någon större framgång, utan många träffar 
har fått medtas som avser högre utbildning. Avsteg från den gjorda tidsbegränsningen 
har skett i de fall då ursprunget till ett begrepp eller motsvarande har velat spåras och då 
det finns vissa källor som utgör grunden för ett visst område. Här kan finnas så kallade 
”klassiker”, vilket jag definierar som källor där jag ser att dom är refererade till i andra 
skrifter i ett flertal fall. Vidare medtas relevant litteratur inom samma tidsområde som 
jag har träffat på tidigare. 

Dessutom har vissa tidskrifter gåtts igenom varvid relevanta artiklar har utvalts. Till 
dom hör Pedagogisk forskning i Sverige, Nordisk pedagogik, Teachers College Record, 
Scandinavian Journal of Educational Research, British Journal of Educational Studies. 
Av skrifter utgivna i bokform finns förutom ovan nämnda kända verk även doktors-
avhandlingar. Orsaken till detta är att de inte förekommer i ELIN eller att jag i något fall 
har velat gå grundligare tillväga och därigenom lästa hela abstracts. 

Enkla sökningar 
Sökning har skett i tre huvudsteg. Det inledande utgår från begreppsområdena i lär-
modellen och begrepp som Silén (2000) tar upp i teorikapitlet i sin doktorsavhandling 
som omnämndes i inledningsavsnittet. Dessa begrepp har anknytning till vuxnas lärande 
i en PBL-diskurs. Dessutom har begrepp som förekommer i min praktiska förförståelse 
medtagits i sökningarna. Valda begrepp som dessutom följer lärmodellens begrepp är: 

Tabell 3. Sökbegrepp i inledande sökningen  

Lärmodellen Silén (2000) 

Formellt lärande Lärande (tillägnande av kun-
skap), kognition, metakognition, 
social kognition 

Motivation Inre respektive yttre motivation, 
lust att lära  

Deltagare Lärande som subjektet (den som 
lär) 

Pedagog Lärare, handledare 

Metod Självstyrt lärande, självreglerat 
lärande, problembaserat lärande 

Silén (2000) använder begreppet lärande i de båda betydelser som framgår av tabellen. 
Ett exempel är: ”hänvisningar till pragmatismen har däremot blivit vanligare i flera 
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sammanhang där den lärandes lärande diskuteras på 1990-talet.”, (Silén, 2000, sid.38).  
För att undvika tvetydigheter kommer jag att inte använda begreppet lärande som sub-
jekt, utan väljer deltagare eller ibland student då jag refererar till texter i mitt material. I 
texten som följer redovisas även vilka översättningar från och till engelska som har valts 
i de fall betydelsen kan upplevas som tvetydig. Det förekommer i flera fall att ett 
begrepp på svenska kan ha flera olika engelska lydelser, vilket har resulterat i att sök-
ningarna har fått utökats med flera begrepp. Valen för de utökade sökningarna på grund 
av detta framgår av det följande.  

Begrepp har delvis hämtats ur svensk-engelsk ordbok, men har även påträffats i enstaka 
erhållna träffar och ingått i det andra söksteget för att få bättre bredd på sökningen. 
Totalt har ett 100-tal artiklar och några böcker gåtts igenom efter en första gallring i 
sökningarna inom ELIN där endast artiklar i pedagogiska tidskrifter har valts och där 
studierna har behandlat vuxnas lärande.  

Under formellt lärande har följande begrepp ingått i sökningen. ”cognition”, ”meta-
cognition”, ”meta cognition”, ”socio-cognition”, ”cognitive”, ”meta-cognitive”, meta 
cognitive” och ”socio cognitive”. ”education” och ”learning”. Även begreppen 
”sociocultural” och ”learning environment” har ingått. 

Motivation är ett omfattande begrepp varför begränsningar har gjorts i sökningarna till 
kombinationer med ”internal” och ”external”. Vidare med ”individual”, ”context”, 
”event”, ”emotion”. För lust att lära har sökningarna utförts på följande sätt. ”learn” och 
boolskt ”and” med ”inclination”, ”disposition”, ”delight”, ”liking”, ”fancy”, ”bent”, 
”mood”, ”feel inclined”, ”urge”, ”mind”, ”desire”, ”appetite”, ”pleasure”, ”lust”, ”moti-
vated”, ”engagement” respektive ”passion”.  

Begrepp som ryms under deltagare är ”student” och ”participant”. ”teacher”, ”educator” 
och ”tutor” är begreppen som ingått i sökning på pedagog. Vad avser ”tutor” har 
begränsning gjorts tidsmässigt från år 2002 på grund av stort antal träffar trots uteslut-
ningar med anknytning till datorstöd, som är ett begrepp som kan uttryckas på en rad 
sätt som inte kunde hanteras.  

Sökningar ”problem-based learning” och på erfarenhetsbaserat lärande, ”experience-
based learning”. I båda fallen har sökning skett på begreppet uppdelat och boolskt. I det 
första fallet erhölls 784 träffar och i det andra 66 träffar, vilket visar den stora uppmärk-
samhet som PBL har inom pedagogiken. För att få exempel på deltagarstyrt lärande har 
sökningar utförts på ”empower” och ”participatory”, vilket inte gav några egentliga 
resultat. 

Ett andra steg i sökningarna har utförts på begrepp som ”event”. Sökningar även på 
”teaching” tillsammans med ”learning”, ”method(s)” och ”education(al)”. ”Learning” 
tillsammans med ”active”, ”self-direct-ed(ive) och ”self-regulati-on(ve)”. Sökning har 
även gjorts på ”e(i)nquiry-based learning”, som är ett begrepp som påträffats i Price 
(2003). Motiven till detta steg är två. Det första är några begrepp som finns i praktiken 
och det andra är att att ledtrådar har kunnat hittats i resultaten från det föregående steget.   

Kombinationer där ”adult” ingår har gjorts på en rad begrepp utan att ge några substan-
tiella svar.  



 14

Kombinerade sökningar 
Det jag avser med kombinerade sökningar innebär att begrepp från skilda områden i den 
inledande sökningen och dess komplettering i det andra steget utgör en sökning för att 
få uppgift om gemensam förekomst.  I dessa sökningar har jag begränsat mig till de 
huvudsakliga begreppen ”problem-based learning”, ”group learning”, ”self-directed 
learning”, ”self-regulated learning”, ”active learning”, ”cognition”, ”cognitive”, ”meta-
cognition”, ”metacognitive”, ”motivation”, ”tutor” och ”teacher”. 

Kvalitetsaspekter 
Den kvalitativa studiens forskningskvalitet är ett omdiskuterat fenomen. Kriterierna är 
trubbiga och svåra att formulera som allmänna synpunkter, (Larsson, 2005). 

Larsson (2005) tar upp några punkter att tänka på. Det första är perspektivmedvetenhet 
där det skall framgå i en rapport, att forskaren har reflekterat över sitt forskningsmate-
rial. Detta diskuterar även Alvesson och Deetz (2000) i sin kritiska metod och som har 
nämnts tidigare. Rätt använd ger den kritiska metoden en god kvalitet, vilket har varit 
en strävan. 

Vidare skall det finnas en harmoni mellan forskningsfrågan, antaganden om den, det 
empiriska materialets relevans, datainsamling och analystekniken. Det redovisade 
resultaten skall gestaltas så att nya innebörder uppstår och att rapporten ger ett kun-
skapstillskott. Till detta kan hänföras den transformativa omvärderingen, att visa på 
alternativ, hos Alvesson och Deetz (2000), som bör vara ett framträdande inslag i 
resultatdiskussionen i uppsatsens avslutning. De validitetskriterier som kan anföras är 
att redovisade resultat skall klara sig mot andra påståenden och argument och att ge en 
intersubjektiv förståelse så att de kan användas av andra än författaren. Därvid är det 
viktigt att resultaten verkligen är förankrade i det material som studeras och konsistenta 
så att delarna tillsammans utgör en helhet och inte vissa delar är fristående. 

En annan aspekt är det analyserade materialets karaktär. Genom att analysera veten-
skapliga artiklar tillgodoser deras innehåll en mycket god kvalitet. De är aktuella och 
innehållet är granskat och genomarbetat för att bli godkända för publikation.  En annan 
aspekt är tolkningen av innehållet som underlag för uppsatsens innehåll.  

Analys  
I analysen av det vetenskapliga materialet i form av artiklar och böcker har ett antal 
huvudgrupper utkristalliserats. Jag väljer att strukturera detta med att inleda med ett 
avsnitt om lärandebegreppet för att få insikt om vad ett lärande innebär i allmänhet och 
de uttryck det tar sig i formellt lärande. Därefter följer ett avsnitt om motivation. Två 
begrepp som är nära relaterade till varandra är den pedagogiska metoden och pedago-
gen, eftersom jag tolkar pedagogens roll som beroende av metoden. Dessa två har ett 
nära samband med deltagaren, vilket framgår av lärmodellen i figur 1. Därför väljer jag 
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att i redovisningen lyfta fram metoden och delar upp den i två rubriker. Grupprelaterat 
lärande och Självreglerat lärande. 

Med hänvisning till den kritiska forskningsmetoden, som jag har sammanställt i tabell 2 
ovan omfattar analysen de två första stegen i den. Det innebär att skapa insikt om vad 
som sägs i de texter som analyseras och inta en kritisk hållning till. Det senare gör jag i 
huvudsakligen genom att göra jämförelser mellan olika innehåll. Den transformativa 
omvärderingen sker i uppsatsens avslutande avsnitt.  

Lärande  
I litteraturen förekommer flera begrepp som beskriver olika aspekter på lärande. En ser 
på vilket djup det blir på kunskapen av ett lärande. Från ytlig faktakunskap till förtro-
genhet enligt Gustavssons (2002) fyra ”f”. Detta beskrivs mer ingående av Marton och 
Booth (2000) där resultatet av lärande har olika kvaliteter som ett ytinriktat respektive 
djupinriktad lärande. Ett resultat som redovisas är det som har relevans för min uppsats 
och som även Silén (2000) har som en viktig del i sin studie och det är  ”lärandets fun-
damentala aspekter”, (Marton och Booth, 2000, sid. 123). De två huvuddelarna för 
dessa aspekter är hur man lär och vad man lär. De begrepp som med samma innebörd 
som är ofta förekommande, men där man i regel vänder på ordningsföljden,  är för det 
första kognition, som står för att medvetet införliva ny kunskap till ett tidigare tänkande. 
För det andra och efterhand som det första sker utvecklas även förmågan till att lära 
nytt, som är betydelsen av begreppet metakognition. Om kognition innebär hur en indi-
vid tänker och bedömer situationer, tar till sig erfarenheter och utvecklar dessa så är 
metakognition medvetenheten om hur tänkandet etc. fungerar hos henne, (Granberg, 
2004).  

Motsvarande ansats finns även hos Silén (2000) Som relaterar de två begreppen till var-
andra som att ett kognitivt tillägnande av kunskap kräver en metakognitiv medvetenhet. 
Hon sätter, som nämndes ovan, det kognitiva före det metakognitiva. Definitioner som 
förekommer i det sökta materialet har motsvarande innebörder. Exempelvis definierar 
Cunningham et al. (2005) kognition som ”the base state of cogntion is a set of beliefs on 
the basis of which the world makes sense to us, (sid. 179) och att detta leder oss i våra 
handlingar i det vi vill uppnå. På motsvarande sätt definierar Entwhistle och McCune 
(2004) metakognition som att ”In education ’metacognition’ has been used to 
encompass beleifs and knowledge about learning, as well as monitoring, regulating, and 
reflections on learning.”, (sid. 333). Artikelsökningarna visar en mycket större före-
komst av material där kognition ingår i studier.  

Kognition och metakognition är de begrepp inom lärande som jag fortsättningsvis 
använder i uppsatsen, men även andra begrepp om lärande förekommer. Assimilation 
och adaption är ett begreppspar som har en parallell till de föregående genom att 
assimilation står för ett lärande som anpassas till individers existerande tankemönster, 
medan ackommodation innebär att anpassa tankemönstret till den information som en 
deltagare står inför. Dessa begrepp har sin hemvist inom konstruktionismen och 
utvecklades av Jean Piaget, (Stensmo, 1994). Mycket lika detta är single- och double- 
loop lärande som Argyris och Schön (1996) beskriver lärande i förhållande till hand-
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lingsteorier där det förstnämnda innebär lärande inom existerande teorier och det andra 
ett ifrågasättande av dessa varvid nya teorier utvecklas. Det senare är enligt författarna 
inte helt överensstämmande med metakognition då skiftet från det första till det andra 
kräver deuturolearning, som är en andra ordningens lärande. 

Motivation 
Silén (2000) menar att vuxna har en potential att lära och att drivkraften i det är ”männi-
skans inre motivation”, (sid. 25). Det finns ett intresse hos den vuxne att lära och därför 
har yttre motivation mindre betydelse. Detta motsäger till viss del resultat som artikel-
sökningarna har givit. Lewalter och Krapp (2004) skriver att i senare motivationsforsk-
ning har kontextuella variablers roll rönt ett stigande intresse och Järvelä och Volet 
(2004) anser att det för närvarande finns ett intresse för hur man skall förstå hur person-
liga och kontextuella motiverande faktorer påverkar varandra i vardagslivet. Wolters 
(2004) är inne på samma sak i en studie av måluppfyllelseteori där han skriver att den 
omgivande målstrukturen påverkar motivationen hos studenter. Med målstruktur menas 
här utbildningskontexten med studiekrav och hur studenterna är indelade, vilket ger en 
relation till andra studenter. Även om detta på flera sätt skiljer sig från yrkesverksam-
mas utbildningar där studiekraven i första hand inte består i att erhålla betyg så indikerar 
det att omgivningen har betydelse för motivationen. En viktig faktor för motivationen är 
således hur deltagarna tolkar en given lärkontext och hur detta påverkar målen för 
lärandet och den egna inställningen. Artiklarna behandlar som regel lärande där inte den 
pedagogiska metoden är det centrala utan den sociala och fysiska kontexten. Ett exem-
pel är en studie av Lewalter och Krapp (2004) av yrkesutbildning där motivation och 
känslomässigt engagemang jämförs mellan praktik i verkstadsmiljö och teorilektioner.  

Skillnaden mellan Siléns (2000) antaganden och senare artiklars innehåll är intressant 
att notera. Den förra fäster mindre vikt vid den yttre motivationen, medan senare mate-
rial gör tvärtom.    

Omgivningens betydelse 
Järvelä och Salovaara (2004) drar den slutsatsen att en bidragande orsak till ett ökat 
intresse för omgivningens betydelse som en motiverande faktor vid lärande är den bak-
omliggande samhällsutvecklingen där nya lärformer har uppstått såsom idén om det 
livslånga lärandet för att möta flexibilitet och ett mer komplicerat arbetsliv där en högre 
grad av samverkan föreligger. Författarna är professorer i pedagogik och de står bakom 
en redaktionell artikel i European Psychologist som gästredaktörer. I det aktuella num-
ret har de valt artiklar under temat motivation i vardagslivet och i dynamiska och inter-
aktiva lärkontexter. I dessa kontext måste man ta hänsyn till nya mönster av sociala och 
interaktiva aktiviteter som gynnar uppkomsten av kunskap. De visar på att nya perspek-
tiv på motivation har framkommit genom forskning där begreppsutveckling har skett 
inom måluppfyllelseteori och hur förekomsten av multipla mål hos studenter vidgar 
forskningens förståelse för deras motivation.  

Kommentarerna till det redovisade temanumret är en avlutande artikel i det nämnda 
tidskriftsnumret och en sammanfattande analys av innehållet i samtliga artiklar. En stor 
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del behandlar metodologiska forskningsfrågor och svårigheter med dessa. Vad som kan 
utläsas om synpunkter på motivation är följande. Kommentarerna hos Winne (2004)  
utgår från att se motivation som en tanke på individuell nivå. Denna är skapad genom 
kognitiva processer och de kan därför inte vara fundamentalt sociala. Detta går stick i 
stäv mot temat i tidskriftens artiklar. Kommentatorn menar dock att ursprunget för dessa 
processer är mångfaldigt i egenskap av situationer av sociokulturell och individuell 
natur. Till motivation hör mål, det en individ är motiverad att sträva efter, och de är då 
individuella. En viktig fråga, som ägnas stort utrymme, är var den bästa motivationen 
står att finna för en individ, om den låter sig styras av den sociokulturella miljön eller 
om något helt annat uppstår beroende på individens tänkande och därmed motivation 
(Winne, 2004). Lusten att lära måste förstås som mycket nära sammanhörande med 
deltagaren och dennes förutsättningar och tidigare erfarenhet. Intressant att notera är den 
oenighet som råder där varje inriktning hävdar sin ståndpunkt. Uppenbarligen är fors-
karna inte eniga där tidskriftens temanummer indikerar nya vägar inom motivations-
forskningen och kommentatorns syn är mer individorienterad. Detta kan förstås som en 
mer allmängiltig syn på motivation till skillnad från en syn där motivation är lokalt 
betingad beroende på den kontext som en individ befinner sig i vid ett lärande. Det 
senare kräver en forskningsstrategi där olika perspektiv kombineras i metodologin 
enligt Järvelä och Volet (2004) och motståndet mot detta kan ha sin grund i den veten-
skapliga hemvisten hos forskare.  

Elmholdt (2004) intar den positionen i en studie vikten av att kunskap tillägnas indivi-
duellt, men att lärande sker i ett socialt sammanhang som ett deltagande. Detta ger stöd 
för påståendet att viktiga faktorer i lärande är interaktiva aktiviteter som motiverar indi-
vider att utvecklas metakognitivt. Därför känner jag det motiverat att vidare undersöka 
innebörden i detta. Här pekas på sociokognitiv teori där fokus är individers lärande, men 
i interaktion med en social miljö där den praktiska anknytningen till lärandet ses som 
betydelsefull. Intressant härvid är åsikten hos Järvelä och Volet (2004),  att det veten-
skapliga kunnandet om motivation inte är tillräckligt utforskad. Det torde innebära att 
all den gruppbaserade verksamhet som förekommer inte är självklar som ytterligt effek-
tiv för individuellt lärande. Järvelä och Salovaara (2004) nämner särskilt behovet av 
motivationsforskning i samband med problembaserat och annat självstyrt lärande.  

I en artikel hävdar Walker et al. (2004) att lärande och metakognitiva processer är fun-
damentalt sociala till sin natur och endast i andra hand resultatet av individuella proces-
ser. Diskussionen här känns igen från kunskapssociologins dialektiska socialisations-
processer hos Berger och Luckmann (1979). Walker et al. (2004) menar att individer 
låter sig motiveras av sitt deltagande i en social grupp och att det sker dialektiskt, 
transformatively internalized and externalized, som fallet är med sociala praktiker. 
Lärare stödjer och ger utrymme för lärande i grupp, vilket leder till samarbete. Detta 
leder i sin tur till individuella insatser som resulterar i fortsatt samarbete. De begrepp 
som behandlas i artikeln är coregulation och self-regulation. Det påpekas dock särskilt, 
att processen är selektiv och det som lärs omformas i internaliseringen och blir därför 
externaliserad med ett annorlunda innehåll. Dessa begrepp kommer att behandlas i ett 
senare avsnitt, då jag betecknar självreglering som en metod.  

Ovanstående visar att det inte råder någon enhetlig ståndpunkt bland forskare om vad 
motivation innebär för lärandet och vilka uttryck den kan ta sig. Rekommendationen att 
kombinera perspektiv som inte bortser varken från individuella dispositioner eller kon-
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textuella faktorer tyder på en diskursiv öppenhet, medan de forskare som står fast vid 
motivation som enbart individuella dispositioner synes försvara en traditionell struktur i 
Foucaults anda. Man skulle kunna säga en diskursiv slutenhet att enbart utveckla stånd-
punkterna inom rådande forskningstradition. Sociokognition är uppenbarligen ett 
begrepp som inte är tillräckligt utforskat ännu för det ger nästan inga träffar vid artikel-
sökning även om begreppet omnämns i en del artiklar. Till det kommer även slutsatsen 
att kunskapen om motivationens betydelse i grupplärande inte heller tillräckligt utfors-
kat. Detta bekräftas också av Järvelä och Volet (2004).   

Lärandets mål 
De artiklar som behandlar lärandets mål avser som regel lärande där utomstående ställer 
krav på deltagarna i form av att lärandet bedöms eller betygssätts. Studenters mål och 
därmed motivationen och lärstrategierna påverkas av kravens utformning, (Järvelä och 
Salovaara, 2004 och Wolters, 2004). Innebörden är att motivationen blir starkare ju mer 
ambitiösa målen är. Detta påverkas av kraven som ställs i utbildningen. Vad som är 
intressant för lärmodellen är att kurser i yrkeslivet vanligtvis inte betygssätts varför det i 
lärsituationerna inte finns några krav inbyggda såsom i högskolestudier varför målen 
måste förstås som annorlunda än när det gäller att sträva efter ett betyg. Kraven är de 
som deltagaren har med sig dels utifrån den egna ambitionen att påverka sin yrkeskun-
skap och dels den påverkan deltagaren har med sig från sin egen organisation vad angår 
yrkesutövandet och faktorer i den hierarkiska ordningen. Denna kognitiva inriktning på 
lärandet framhålls av Weiss (2003) som viktig i PBL.  

Vidare träder ytterligare ett begrepp fram med anknytning till motivation och det är 
känslors centrala betydelse. Även i detta fall avser artiklarna studier i klassrumskontext. 
Turner et al. (2003) menar att deras studier inledningsvis förbisåg känslors roll för 
motivationen då de var mer fokuserade på kognitiva faktorer och elevers målstrukturer. 
Här har tidigare studier visat på hur känslan av medgång påverkar deltagares affekt och 
att individer med positiva känslor är mer kreativa än de med negativ inställning. De 
studerade lärardiskurser som kategoriserades som stödjande respektive inte stödjande 
och anser att affekt är en viktig del i en lärardiskurs och att målteorier måste utvidgas 
till att inte bara avse individers uppfattningar utan även ta med klassrumsstrukturen där 
lärandet är en social upplevelse.  

Grupprelaterat lärande  
I det formella lärandet skapar pedagogen med hjälp av en lärmetod betingelserna för att 
de som deltar skall ges tillfälle att lära. Eftersom Silén (2000) i sin studie fokuserar på 
den inre motivationen och deltagares egen drivkraft så menar hon dock att lärandet är 
beroende av sin kontext. Därför blir hennes lösning för PBL en kombination av eget 
självstyrt lärande och problemlösning där det senare sker i grupper, så kallade basgrup-
per. Detta avsnitt behandlar de tre komponenter, deltagare, pedagog och metod, i lärmo-
dellen som omger motivationen. Orsaken är att de i artikelsökningarna att de nästan 
uteslutande behandlas tillsammans. Pedagogens betydelse framhålls av Biesta (2004) 
som ser pedagogens roll som att finnas i ett samspel med deltagaren, vara närvarande 
och ta ansvar för dennes subjektivitet. Bengtsson (2001) ser också  lärandet som en 
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intersubjektiv relation mellan lärare och elever. I dessa två fall behandlas inte metoden 
explicit.  

Resultatet av litteratursökningen visar att det förekommer flera pedagogiska metoder 
med suffixet ”-baserad(t)”. Den gemensamma nämnaren för dessa metoder är lärande-
begreppets införande och att lärande sker i någon form av bildade grupper. Det är all-
mänt accepterat i forskningen att lärarrollen har förändrats från att överföra kunskap till 
att vara ett stöd och en vägvisare för deltagarnas självstyrda lärande, (van Eekelen et al. 
2005). Den metod som har givit mest träffar i litteratursökningen är problembaserat 
lärande, PBL, som funnits i sedan slutet av 1960-talet och tillämpades inledningsvis vid 
ett universitet i Canada (Silén, 2001). De första vetenskapliga artiklarna publicerades 
1987 och den tidigaste referensen som har påträffats är från 1980. Efter 1987 har över 
1100 artiklar intagits i artikeldatabasen ELIN. Kopplingen mellan PBL och självstyrt 
lärande påträffas första gången 1993 i de genomförda artikelsökningarna. PBL ges i det 
följande ett större utrymme på grund av det stora forskningsintresset som fortfarande 
finns för PBL. Andra metoder är lärande som är erfarenhetsbaserat, upplevelsebaserat, 
undersökningsbaserat, projektbaserat, gruppbaserat, diskussionsbaserat etc. Det gemen-
samma för alla metoder är att de innehåller någon form av aktivt agerande hos deltaga-
ren och att det sker i grupper om flera deltagare. Det genomgående temat i avsnittet 
behandlar därför olika studier där grupplärande och aktivt deltagande av deltagarna 
ingår.  

Problembaserat lärande 
I praktisk verksamhet har genom åren PBL-begreppet försetts med olika innehåll där 
fokuseringen på problemlösning i grupp har dominerat. Det område där PBL har 
använts mest torde vara i utbildningar inom vårdområdet. Där används det vid grund-
läggande kurser där deltagarna inte har någon tidigare erfarenhet av ämnesområdet. Ett 
bidrag som belyser detta är Siléns (2000) tidigare nämnda avhandling som visar att det 
inte endast är fråga om att fokusera på vad som sker i en basgrupp. Även i andra yrkes-
relaterade utbildningar används PBL och det genomgående är att under utbildningens 
gång ingår praktik i någon form när det gäller vuxnas lärande. Utgångspunkten för PBL 
är att deltagarna skall ta ansvar för eget lärande och enligt Silén (2004) innebär PBL: 

Begreppet problembaserat lärande betyder att 

A. Lärandet baserar sig på de problem/frågeställningar som studenterna identifierar och 
bedömer vara centrala när det gäller innehållet i den aktuella situation som bearbetas i 
basgruppen. – Problembearbetning 

B. Lärandet baserar sig på de inlärningsbehov/frågor studenterna uppfattar att de behöver 
hantera för att komma vidare i sin förståelse av situationen. – Självstyrt lärande, (sid. 9).  

Regan (2003) menar dock att det självstyrda lärandet är det lärande som sker utanför 
klassrumskontexten och att det är denna som motiverar till ett självstyrt lärande genom 
goda handledare, bra föreläsningar och bra återkoppling till de studerande. Studien kon-
staterar att det är inte självklart att studenter värderar gruppaktiviteter som motiverande 
för lärandet då det fordras en vissa vana för att uppskatta dem.  

Silén (2000) framhåller att bakgrunden till PBL är att metoden skall vara emancipato-
risk och ha en demokratisk inriktning som en motpol till den traditionella förmedlings-
pedagogiken med den makt som förbinds med pedagogens kunskap om ämnesinnehål-
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let. Detta beskrivs som en övergång från lärarkontroll till lärandekontroll och ses som 
ett steg mot en demokratisering av utbildning. Med tiden har innehållet i PBL utveck-
lats, men fortfarande är grupparbetet en viktig del. Studenterna indelas i basgrupper och 
arbetar tillsammans i dessa. På kursnivå varvas numera grupparbete med enskilda litte-
raturstudier, seminarier och föreläsningar. Ett viktigt inslag för deltagarna i lärandet är 
eftertanke och reflektion. Genom variationen i lärmetoden inom en kurs tillgodoses 
deltagarnas skilda sätt att lära, (Silén, 2000).  

När man ser att PBL betecknas som ”flumpedagogik” kan det bero på att deltagarna 
känner sig osäkra under lärandets gång om relevansen hos den kunskap som de själva 
inhämtar. Gray och Gibbons (2002) verifierar detta i en utvärdering då deltagarna kän-
ner sig osäkra på att få de krav som gäller bekräftade. Samtidigt har pedagogerna svå-
righeter med detta och stöder ofta deltagarna med annan information än vad som ges i 
förutsättningarna och delger sina egna kunskaper och synpunkter. Siléns (2000) utvidg-
ning av innehållet i PBL med andra inslag, såsom föreläsningar och seminarier där 
pedagogen är aktiv, tolkas som ett sätt att motverka detta och en strävan att vilja 
utveckla lärande i grupp genom att komplettera med andra metoddelar.  

Annat grupplärande 
Price (2003) gör en jämförelse mellan PBL och Enquiry-Based Learning, som han 
betecknar EBL. Översättningen blir undersökningsbaserat lärande där likheten med tidi-
gare nämnda Kolbs erfarenhetsbaserade lärande är slående eftersom EBL utgår från den 
erfarenhet de som deltar i EBL har. Skillnaden är den, att i Price (2003) fall är yrkeser-
farenhet förutsättningen för EBL, medan det erfarenhetsbaserade lärandet vanligtvis ser 
erfarenheten som en ganska begränsad företeelse, (Granberg, 2004). Price (2003) som 
själv är verksam inom vårdsektorn talar i EBL om uppdatering av kunskap och praktisk 
utveckling för att förstå vårdpraktikens natur djupare och de betydelser som finns inom 
denna. Såväl i PBL som EBL är problemformuleringen mycket viktig, vilket påpekas i 
ett flertal artiklar. Weiss (2003) framhåller, att deltagarna måste uppfatta att de problem 
som ställs är utmanande för att leda till ett tänkande på högre nivå, high-order, vilket 
innebär att problemen antingen kan vara välstrukturerade eller dåligt strukturerade för 
att nå det syftet. Viktigt också skriver Weiss (2003) är att problemen dessutom leder till 
aktivitet i gruppen och att det är verklighetsförankrat. Price (2003) använder begreppet 
lateralt tänkande för att i såväl PBL som EBL uppmuntra till fördjupad kunskap. Nivån 
för den nya kunskapen kan väl här sägas var mera förtrogenhetsinriktad för att tala med 
Gustavssons (2002) terminologi, som berördes tidigare. Det förefaller dock råda en viss 
förvirring kring de begrepp som förekommer i anslutning till PBL. Enquiry-based 
learning och erfarenhetsbaserat lärande är inte detsamma. Andra använder dock beteck-
ningen EBL för erfarenhetsbaserat lärande, men vad som är skillnaden mellan PBL och 
EBL framgår inte. Experience-based används även i andra sammanhang, vilket framgår 
av de gjorda litteratursökningar. Gray och Gibbons (2002) använder beteckningen expe-
rience-based lärande i en studie av utbildning inom socialt arbete där praktik ingår. 
Detta kan bara tolkas som PBL då det inte skiljer sig från betydelsen i Siléns (2000) 
studie, där praktik ingår i vårdutbildningar.  

Vidare visar flera studier att det är gruppaktiviteterna för de som deltar i grupplärande 
som är det intressanta studieobjektet. Draskovics et al. (2004) har genomfört en studie 
av lärande i smågrupper. De har observerat processer inom grupper i medicinsk utbild-
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ning där även pedagogen i egenskap av handledare ingår. Resultatet visar hur lärandet 
störs av sådant som dominans hos deltagare, att handledaren tar över och styr gruppen 
och att gruppens sociala utveckling bestämmer den kognitiva utvecklingen hos delta-
garna. Det senare betyder att grupper där god samhörighet råder når en högre kognitiv 
utveckling. Bäst resultat, menar Draskovics et al. (2004), nås i grupper där handledaren 
är passiv och utgör en resurs för gruppens aktiviteter genom att endast intervenera i de 
fall gruppen inte håller sig till ämnet och uppgiftens lösande. Gruppen får heller inte 
vara för stor och det mest intressanta resultatet är att den metakognitiva utvecklingen är 
större än den faktiska kunskapsutvecklingen hos deltagarna. Betraktas detta relativt den 
åsikt som Graetz och Goliber (2002) för fram är ändå lärandet i grupp effektivare än i 
den traditionella förmedlingspedagogiken. De hävdar även att de socialpsykologiska 
relationerna mellan medlemmarna i en grupp påverkas av den fysiska miljöns utform-
ning. Lokalers lämplighet, möblering, ljus- och ljudförhållanden, tekniska hjälpmedel 
och då främst datorstöd underlättar lärandet. Det innebär att frihet ifrån störningar och 
att en grupp kan fokusera på sin uppgift påverkar lärandet positivt.  

Gruppers utveckling 
Den socialpsykologiska faktorn i lärande behandlar Yorks (2005) utifrån ett vuxenper-
spektiv där vuxnas förutsättningar för lärande är undersökningsobjektet i ett aktions-
forskningsprojekt. Genom att kontexten inte är en specifik utbildning, utan en organisa-
tion där verksamhet bedrivs blir visserligen lärandet annorlunda då själva verksamhe-
tens organisationen är en del av den. Här pekas på behovet av att ett socialt utrymme 
skapas för lärandet inom vilka intensiv dialog och kunskapsskapande kan äga rum. Man 
måste vara medveten, att såväl samhälle som organisationer har barriärer för att lärpro-
cesser skall kunna initieras. Strävan måste vara att alla betraktas som fullvärdiga delta-
gare i sina sociala sfärer. Det påpekas också den betydelse som finns i relationen mellan 
handling och reflektion. Utrymme för reflektion är viktigt för att kunna vända tillbaka 
och tänka igenom sina handlingar för att se vilken betydelse de har för skapandet av ny 
kunskap.  

Yorks (2005) slutsatser om behovet av ett socialt samspel och utrymme för ett bra 
lärande är desamma som i de studier som utförs om individers lärande i grupp i ett lär-
sammanhang. De barriärer som framkommer i studien är uppenbarligen något som del-
tagare i lärande är väl medvetna om och som måste raseras för att ett lärande utifrån 
individers egna upplevda behov skall kunna åstadkommas. Den verklighetszon som den 
dagliga verksamheten utgör verkar ha en stor påverkan på en individ som deltar i ett 
formellt lärande och detta tar man med sig in i lärandekontexten. Det gäller tydligen all 
verksamhetslogik som kännetecknar arbetsplatsen med hierarkiskt tänkande och funk-
tionsuppdelning1. 

                                                 
1 En intressant fråga utifrån detta är vilket pedagogiskt inslag som finns hos ansvariga i 
verksamheter. Begreppet pedagogiskt ledarskap existerar och har behandlats av bland andra 
Thier (1994) och Maltén (2000) och där upplevs pedagogisk vara ett begrepp med positiv 
innebörd. Detta område ligger utanför uppsatsens, eftersom speciella former av innehåll som 
ingår i lärmodellen inte behandlas.  
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På motsvarande sätt framhålls i många artiklar om renodlat grupplärande vikten av att 
de grupper som bildas får tillfälle att utvecklas socialt när en utbildning eller motsva-
rande inleds, exempelvis (Price, 2003) och (Weiss, 2003). Dock skiljer sig frågeställ-
ningarna mellan olika studier. Genomgående är betydelsen av samspelet mellan peda-
gog och lärande såsom Biesta (2004) noterade tidigare och de ingående deltagarnas 
skilda personliga karakteristika. När grupper sammansätts i högre undervisning är det 
viktigt att de skillnader som kan finnas mellan deltagarna tas på allvar och att detta inte 
reduceras till förenklade förklaringar som komplex social interaktion. Det är i stället 
viktigt att skillnader belyses och blir en del av lärandet för att skapa insikt hos delta-
garna. Det är lätt att strukturella skillnader mellan de lärande omsätts till hierarkiska. 
Särskilt i utbildningar för vuxna kan sociala skillnader leda till att gruppmedlemmar 
marginaliseras och utstöts ur en grupp och att individer som känner samhörighet går 
samman i subgrupper, (Reynolds och Trehan, 2003). Flera studier visar på olika slags 
problem inom grupplärande. Hendry et al. (2003) har i en studie visat på problem hos 
grupper vid användningen av PBL i en medicinsk grundutbildning och rangordnat såväl 
handledares som studenters syn på orsaker till att grupper inte fungerar väl. Av tolv rap-
porterade orsaker visade sig tre få den högsta rankingen hos såväl handledare som stu-
denter. Det var passivitet hos deltagare som att inte delta i gruppens diskussioner, från-
varo, och dominans hos deltagare som pratar mycket. De senare försöker medvetet styra 
gruppen och hindra andra från att delta i diskussioner. Handledares hantering av pro-
blem i grupper med dominanta och passiva deltagare är att se till att alla är aktiva till 
exempel genom att låta samtliga i en grupp redovisa och ställa frågor som ”om de 
tycker att alla har bidragit till diskussionen?” eller att rikta frågor särskilt till dom som 
är passiva. Även gruppmedlemmar visade sig på samma sätt kunna bidra till att låta alla 
engagera sig. Uppenbarligen förväntas en stor insats av handledare inledningsvis i 
grundläggande utbildningar. Samtidigt finns det agerande från deras sida som störde 
grupplärandet som att avbryta inlägg inom gruppen.  

En typ av orsaker som rankades därefter i studien av Hendry et al. (2003) var psyko-
sociala problem inom en grupp, men dessa sägs inte ha så stor betydelse för lärandet. En 
viktig faktor är också att inte gå tillräckligt djupt in i vissa frågeställningar utan låta dem 
bero. Detta leder till ett ytligt lärande något som inte är metodernas avsikt, men mer 
därom i nästa avsnitt. Problemet med tystlåtna deltagare i en grupp upplevs av andra 
gruppdeltagare också som störande, men det kan även förklaras av att individer lär på 
skilda sätt. Vissa behöver inte delta med många inlägg i en diskussion, utan är mer 
reflekterande över vad andra deltagare för fram. Emellertid kan det vara så som 
beskrevs tidigare, att vissa deltagare känner sig underlägsna andra. Detta kan särskilt 
uppstå när det finns dominanta personer som inte respekterar andra, utan måste hävda 
sin egen åsikt på bekostnad av andra, ”intellektuellt översitteri”, (Hendry et al. 2003). 
Även andra studier visar att individers sätt att lära, lärstil, inte alltid passar in i ett 
grupplärande med den dynamik som ingår i det. Bahar (2003) visar på att särskilt 
mycket målmedvetna studenter inte tycker om att arbeta i grupp. Det ger dem inte till-
räcklig tävlingskänsla och utmaning att behöva inordna sig i en grupp. En annan svårig-
het är ovanan att delta i ett lärande där grundidén är att söka kunskap på egna initiativ. 
Dochy et al. (2005) har visat på detta och att det krävs vana att frigöra sig från den tra-
ditionella förmedlingspedagogiken.  
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Framgångskriterier 
Ett sätt att vända på frågeställningen är att undersöka vad som gör en grupp framgångs-
rik i ett lärande där gruppaktiviteter ingår. I en studie genomförd av Lindblom-Ylänne et 
al. (2003) av deltagares lärande och gruppdynamik i ett PBL-sammanhang inom rätts-
historia i juridik, jämfördes tre grupper och det konstaterades att med en starkt student-
fokuserad lärare som undvek att leda gruppsammankomster och försökte att hålla sig i 
bakgrunden gav det bästa lärandet. Om de tre grupperna konstaterades inledningsvis att 
de inte skilde sig i fråga om några variabler som ansågs viktiga för studien. Vid analys 
efter genomförd kurs av lärandets resultatet, genom granskning av lärjournaler som 
varje deltagare förde under kurstiden, konstaterades att en signifikant skillnad endast 
förelåg mellan två grupper, medan den tredjes resultat låg mellan de båda andra. Skill-
naden sades kunna bero på att en deltagare i den bättre gruppen hade förkunskaper i 
allmän historia och deltagare i gruppen kände att dessa kunskaper var till hjälp för hela 
gruppens arbete. Vad gäller gruppdynamiken var diskussionerna inom den bättre grup-
pen livligare överlag, medan gruppen med sämst resultat hade deltagare som var ganska 
passiva. En ytterligare orsak till den bättre gruppens resultat var att gruppen upprättade 
en ordning med ett roterande ordförandeskap vars roll bland annat var att se till att alla 
deltog i diskussionerna. Det konstateras att det inte var lärarens roll som var avgörande, 
alla uppskattade dennes agerande i grupperna, utan även om skillnaderna mellan grup-
perna var små så var det den goda kommunikationen inom den bästa gruppen som gav 
utslag tillsammans med hur det första gruppmötet inleddes. Studien ger ännu en indika-
tion på att vid grupplärande är det viktigt hur det första mötet för en grupp genomförs 
för att samspelet i gruppen skall främja lärandet och att ett inslag av gruppdynamik, som 
inte berör ämnet för lärandet ingår, (Lindblom-Ylänne et al., 2003). Att skapa en ord-
ning för arbetet tolkas som att det gav deltagarna en form av struktur, vilket bidrar till 
att deltagarna känner trygghet och vet hur arbetet i gruppen skall genomföras. 

Detta bekräftas även av Hofgaard Lycke (2002) i en studie av handledare för medicin-
studerande som uppenbarligen uppträder mycket aktivt. De ser till att processen följer 
ett visst schema och ställer frågor. Studien är helt inriktad på vad som sker i gruppen när 
den är tillsammans. Detta visar att framgångsfaktorerna vid lärande i grupp är svåra att 
förutse. Samtidigt visar genomgången att handledaren kan utöva sin roll på skilda sätt 
och med olika medel och att dessutom en grupp är beroende av egenskaperna hos del-
tagarna.  

Komplement till gruppaktiviteter 
De pedagogiska metoder vars kärna är någon form av gruppaktivitet har ofta även andra 
inslag. Det visade tidigare Silén (2000) med sin avhandlingsstudie om PBL som ett 
självständigt lärande där studenterna själva uppmanas att ta ansvar för sitt eget lärande 
och bli självstyrande. Gruppaktiviteterna där kan närmast ses som en avstämning och 
fördjupning av kunskap som inhämtas vid andra tillfällen. Proportionerna mellan olika 
aktiviteter framgår inte i något fall. I högre utbildning borde inte de schemalagda grupp-
aktiviteterna vara så avgörande, att huvudpoängen är huruvida en lärande uppskattar 
dessa eller inte. Däremot blir gruppinslaget mer avgörande i kurser för yrkesverksamma 
om en övervägande del av tiden ägnas åt gruppdiskussioner där temat utgår från del-
tagarnas erfarenheter, tidigare kunskaper och material som är bekant från den egna 
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verksamheten. En annan skillnad är målet för kurser för yrkesverksamma och att inne-
hållet inte är lika strikt bestämt som för studenter som skall erhålla ett betyg.  

En annan pedagogisk metod som ofta behandlas är aktivt lärande som även den innebär 
en hög grad av deltagande och aktivitet hos deltagarna. Aktiv ses här som den naturliga 
motpolen till passiv. Aktiv innebär att pedagogen engagerar deltagarna på något sätt i en 
utbildning och passiv är förmedlingspedagogik, (Dorestani, 2005). En fråga som Kane 
(2004) ställer när det gäller vuxna individer är huruvida dom verkligen lär genom att 
vara engagerade i någon form av aktivitet. Om formerna för PBL är någorlunda klart 
specificerat så är fallet inte detta med aktivt lärande för här kan ingå ett flertal typer av 
aktiviteter såsom projekt, diskussioner, rollspel etc. där avsikten är att uppmuntra till 
kritiskt tänkande och ta eget ansvar i lärandet. I detta har pedagogen en viktig roll att 
arrangera aktiviteterna så att de som deltar utvecklar sitt lärande och att hela tiden vara 
vaksam och inte låta metoden ta överhand över lärandet. Kane (2004) påpekar vidare att 
tillvägagångssättet kan vara problematiskt, eftersom aktiviteterna inte alltid tas på allvar 
och de blir en gimmick eller att deltagarna manipulerar pedagogen och spelar med för 
att uppnå sina egna syften som är av annat slag än att avse ett lärande. Aktivt lärande 
betecknar Kane (2004) som både, radikal, populär och frigörande utbildning, men i för-
hållande till PBL har deltagaren inte samma möjlighet till egna val och den aktivitet 
som pedagogen väljer är tvingande för deltagaren att medverka i. På samma sätt som 
PBL betecknades som emancipatorisk tidigare är detta inte självklart vid aktivt lärande 
för den valda inriktningen avgör i vilken grad deltagarna kan välja ett sätt att lära som 
känns mest effektivt.  

Självreglerat lärande 
Tidigare har nämnts att självstyrt lärande sammankopplas med PBL-diskursen. Den 
omedelbara frågan är då vad som skiljer detta från begreppet självreglerat lärande eller 
självreglering i lärandet, som berördes i avsnittet Motivation. Silén (2000) konstaterar 
att metakognition är en viktig del i självstyrt lärande och hon bedömer det motsvara 
självreglerat lärande, då även detta är beroende av metakognitiv kunskap. Medan 
grupplärande har ett fokus på vad som sker i en grupp i samband med lärande utgår det 
självreglerade lärandet från den enskilde individen som deltagare i en utbildning. Peda-
gogens relation i en utbildning blir således här unik som en intersubjektivitet med varje 
enskild deltagare. 

I avsnittet avser jag att jämföra innebörden i de två begreppen självreglering respektive 
självstyrning i lärandet och vidare undersöka vad som kännetecknar det självreglerade 
lärandet. 

Begreppsutredning 
I mitten av 1980-talet myntades begreppet självreglerat lärande, self-regulated learning. 
Den första artikeln är från år 1986 och Zimmerman och Martinez-Pons (1988) beskriver 
självreglerat lärande som en beteckning på ett sätt att lära där metakognition, motivation 
och handling med en lärstrategi ingår. En individ som är självreglerande i sitt lärande 
väljer strategi utifrån sin metakognitiva situation där motivationen ligger till grund för 
val av vad som upplevs som mest effektivt med hänsyn till målet för lärandet. I detta 
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ingår miljö och sociala sammanhang och även åtgärder som att ställa frågor och be om 
handledning av den ansvarige handledaren, pedagogen. Deltagaren betecknas som auto-
nom och ställs inför ett smörgåsbord av metoder som har olika egenskaper beroende på 
vad deltagaren behöver med anledning av sina självreglerande preferenser för att nå sina 
kunskapsmål. Detta ger anledning till att införa en fristående rubrik i uppsatsen då det 
under begreppet inryms aspekter på motivation och där flera andra pedagogiska metoder 
kan ingå och där deltagaren sätts i fokus. Ramarna för självreglering i lärandet är 
mycket vida och en mer talande beskrivning är att rubricera det som ett begreppsområde 
som inrymmer flera skilda metoder beroende på deltagarens mål, som här blir överställt 
motivationen. Med hänvisning till lärmodellen i uppsatsen kan målet för lärandet info-
gas som en inre cirkel som omges av motivationen. Fram till år 2005 finns 257 artiklar 
om själreglerat lärande i ELIN, vilket tyder på att det inte alls rönt samma intresse som 
grupplärande och speciellt PBL.  

Självstyrt lärande, self-directed learning, är enligt van Eekelen et al. (2005) det primärt 
utmärkande för vuxnas lärande i anslutning till en yrkesutövning. Detta begrepp är 
betydligt vanligare i ELIN och förekommer sedan år 1981 med 556 artiklar, men finns 
en gång redan 1975. I självstyrt lärande ingår att sätta mål, välja resurser och avsätta tid 
för lärandet. Detta är ett värderande och reflekterande lärande snarare än att godta 
information okritiskt. Det ses även som ett experimentellt lärande då man ställs inför 
situationer att behöva lösa problem och slutligen framhålls reflektionens betydelse för 
lärandet. Självstyrt lärande betecknas på grund av sin konstruktionistiska natur som 
motsatsen till en traditionell passiv kunskapskonsumtion. Självstyrt lärande förekommer 
såsom tidigare nämnts som bland annat en del i PBL, men där har Silén (2004) en något 
snävare definition eftersom problemformuleringen styr målet för lärandet. Ett begrepp 
som används i svenskt språkbruk för denna typ av lärande kan vara deltagarstyrt 
lärande, men det tolkar jag som en hänvisning till de ramar som ges i en utbildning som 
innebär att deltagare i gruppen avgör vad man önskar lära. Andra motsvarigheter i det 
engelska språket går inte att finna trots ett flertal gjorda sökningar.  

Relationen mellan självreglerande och självstyrt lärande är inte alldeles uppenbar. De 
tre delarna i självstyrt lärande ovan sägs av van Eekelen et al. (2005) visa på att detta är 
detsamma som självreglerat lärande under förutsättning att lärandet leder till en föränd-
ring i agerandet, i sättet att arbeta. Emellertid kan det ifrågasättas om vuxnas lärande 
alltid är medvetet, har en strategi och en metakognitiv inriktning, vilket är en av huvud-
komponenterna i självreglerat lärande. Det visas dessutom att alla inte uppskattar varje 
inslag i detta lärande som exempelvis den planerade reflektionen med tid avsatt för 
detta. Den skillnad som kan konstateras torde vara lärandets målinriktning och att det 
finns en strävan att det självreglerande lärandet kännetecknas som följer: 

On a general level, agreement can be found on what precisely SRL2 encompasses,: i.e. 
”the degreee that students are metacognitivily, motivationally and behaviorally active 
participants in their own learning process” (Zimmerman och Schunk, 2001, p. 5). Self-
regulated learners actively generates thoughts, feelings and actions to attain their learning 
goals. Tillema och Kremer-Hayon (2002), sid. 594.  

                                                 
2 SRL står för Self-Regulated Learning, självreglerat lärande. 
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Såväl de teoretiska grunderna som metoden vid det självreglerade lärandet varierar 
emellertid och det förekommer en rad inriktningar (Tillema och Kremer-Hayon, 2002). 
Denna referens är för övrigt den enda där såväl själstyrt som självreglerat lärande ger 
träff vid sökning på båda begreppen. Anmärkningsvärt är att självstyrt lärande endast 
förekommer i elva fall tillsammans med kognition och i fem fall med metakognition när 
begreppet i övrigt förekommer i ett stort antal fall. Detta tyder på att det föreligger en 
skillnad mellan begreppen självreglerat lärande respektive självstyrt lärande och att 
forskare inte upplever det intressant att se vilka samband som kan råda mellan självstyrt 
lärande som en del av PBL och metakognition. 

Kännetecken 
Det är dock en förenkling att betrakta självreglerat lärande som enbart metakognitivt till 
sin natur såsom avsnittets inledning anger. Genom åren har ett flertal modeller redovi-
sats i olika studier. Puustinen och Pulkkinen (2001) har studerat de fem modeller för 
självreglerat lärande som de anser har utvecklats mest och i störst utsträckning varit 
underlag för studier. Gemensamt för dem alla är att ett självreglerat lärande har tre 
faser: en förberedande, en genomförande och en utvärderande. De olika modellerna 
lägger inte lika stor vikt vid varje fas, men gemensamt är för alla två olika huvudinrikt-
ningar. Den ena är metakognitionen och den andra är målorienteringen mot lärandets 
mål. Vidare framhålls den cykliska karaktären och att det kan förekomma i samtliga tre 
faser. Genomgången av några studier visar att som enskild aktivitet är inslaget av 
reflektion vanligt för att uppnå en metakognitiv förmåga i lärandet, men det hör särskilt 
hemma i den utvärderande fasen.  

Vidare är det svårt att få en generell uppfattning om pedagogrollen vid självreglerat 
lärande och det är sparsamt med studier som visar på denna och frågan är vilka krav 
som ställs på pedagogen. Rozendaal et al. (2005) redovisar emellertid en studie där de 
har studerat skilda pedagogers insats för att åstadkomma ett självreglerat lärande i högre 
utbildning. Bakgrunden är det allmänna påpekandet om vikten av att skapa ett kraftfullt 
lärande inte ger någon djupare insikt i förutsättningarna för ett självreglerat lärande för 
att detta skall leda till en djupare kunskap som inte enbart består i att behärska fakta. 
Deltagaren skall även kunna besitta möjligheten att, som Kuiper och Pesut (2004) för-
ordar, reflektera och ha förmåga till kritiskt tänkande och inte ta till sig information som 
något självklart. Ett känslomässigt engagemang och ett öppet sinne inför det deltagaren 
möter rekommenderas.  

Rozendaal et al. (2005) menar att ett lärande är självreglerande när deltagaren har för-
måga att själv initiera sitt lärande. Pedagogens uppgift härvid är att beakta några princi-
per för en utbildning och dessa grundar sig på gruppaktiviteter. De viktigaste inledande 
beskrivs så här: 

1. inled med att ge gruppuppgifter som visar på vad som kommer att fordras, vilket 
visar på att det finns en plan för lärandet och att deltagarna motiveras genom att 
arbeta på beting,  

2. aktivera förkunskaperna som stöd för konstruktionen av ny kunskap och skapa 
möjlighet att integrera kunskapsmålet med förkunskaperna, 
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3. förbered deltagarna för gruppuppgifterna och visa på lärprocessens innehåll för 
att de skall förstå att de är ansvariga för sitt eget lärande och att de skall reflek-
tera över sitt eget och övriga deltagares utförda arbete, och 

4. bjud in deltagarna att arbeta interaktivt i grupper. Dessa skall vara heterogena 
och representera olika lärstilar för att visa på vad som krävs vid samarbete för att 
ge kvalitet och inte bara samhörighet.  

Gruppuppgifterna skall vidare vara sådana, att de ger upphov till diskussioner och då 
gärna dåligt strukturerade så att tvetydigheter initierar diskussion mellan gruppmed-
lemmarna. Här föreligger en likhet med de problemställningar som förordas i PBL av 
Weiss (2003) ovan. När processen har påbörjats skall pedagogen bara ge återkoppling 
på deltagarnas arbete, inte delge egen kunskap, och bara intervenera då det uppstår pro-
blem i en grupp. Studien visar dock på likartade problem i gruppaktiviteterna här som i 
grupplärandet, (Rozendaal et al. 2005). Denna beskrivning visar på en stark pedagog-
centrerad inriktning inledningsvis i en utbildning med klara instruktioner till deltagarna. 
Hadwin et al. (2005) redovisar en studie som visar på hur dialogen mellan pedagogen 
och deltagaren utvecklas under hela den lärprocess som syftar till att självreglering upp-
nås. Som i den föregående studien visar de på att stödet till deltagare är pedagogcentre-
rat inledningsvis för att därefter mer och mer övergå till att det är deltagaren som är de 
aktiv i dialogen med pedagogen. Den senare nedtonar således sin inledande roll alltefter 
som processen fortskrider och lärandet hos deltagaren utvecklas.  

Salonen et al. (2005) visar i en annan studie hur viktig handledares uppfattning av 
lärandes metakognitiva erfarenhet är. I studien förekommer ett annat begrepp som 
nämndes i samband med omgivningens betydelse för lärande, coregulation, samre-
glering. Innebörden i detta är att i samspel med andra, det behöver inte vara en hel 
grupp, bli medveten om den egna och övrigas metakognitiva erfarenhet och utveckla 
den tillsammans med både det kognitiva, affektiva och motivationen för att i ett lärande 
de som deltar har en gemensam grund. Här visas på betydelsen av medvetenhet om att 
sociala processer förutom att vara sociokognitiva och metakognitiva även består i rela-
tionskontroll mellan deltagarna och att andra utbyten, som både är motiverande och 
känslomässiga, förekommer. Det visas att genom gruppaktiviteter åskådliggöra för del-
tagarna hur andras sätt att reglera sitt lärande bidrar till att utveckla den enskildes för-
måga att bli självreglerande i sitt lärande. Den slutsats som dras i studien är att ofull-
komligheter i handledares kunskap om varje enskild deltagares metakognitiva förutsätt-
ningar kan leda till störningar i det individuella lärandet. Detta kan ske dels beträffande 
lärandets innehåll och dels hur deltagarna interagerar med varandra. Samtidigt påtalas 
betydelsen av att handledaren kan få deltagaren att vidga området för sin kapacitet 
genom att observera hur deltagarna samreglerar lärandet i sitt sociala samspel och det 
innefattar att koordinera såväl kognitiva som metakognitiva, affektiva och motiverande 
processer, (Salonen et al., 2005). Detta visar på stor likhet med synen hos Marton och 
Booth (2000) om lärandets vad och hur, ämnesområdet respektive sättet att lära.  

I förhållande till det föregående visar detta på en annorlunda användning av gruppakti-
viteter där fokus inte är i första hand på grupprocesserna, utan på varje enskild deltaga-
res direkta lärande. Det medför även en annan roll för handledaren där kunskap om 
varje deltagares förutsättningar för att lära är viktig i en utbildning. 
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Resultatdiskussion  
En svårighet med analysernas genomförande har varit att de i allra största utsträckning 
grundar sig på studier i högskolekontext och avser studenters utbildning och högskolelä-
rares praktik. Dock förekommer material som är mer allmängiltigt. Diskussionen i detta 
avsnitt utgör det tredje steget i den tidigare redovisade kritiska forskningsmetoden i 
tabell 2, den transformativa omvärderingen. Avsikten är att genom re-konstruktion ge 
de analyserade begrepp ny förståelse med alternativa begrepp. Emellertid behöver 
resultaten inte alltid sträcka sig så långt så att nya begrepp skapas. I många fall är det 
tillräckligt med komplettera existerande begrepps innebörd och från det vetenskapliga 
fältet ge beskrivningar som såväl aktualiserar som tillför ny kunskap. Bakgrunden till 
det ser jag som att begrepp som används i praktiken med tiden förlorar något av sin 
skärpa genom att innebörden inte alltid ifrågasätts och delar av den går förlorad. Det 
språk som används utvecklas till att innebörden tas för given.  

Mot bakgrunden av uppsatsens syfte att 

- kritiskt analysera de fem begreppsområdena lärande, motivation, deltagare, 
pedagog och metod med avseende på deras vetenskapliga innebörd i formellt 
lärande för yrkesverksamma vuxna,  

har nya insikter förvärvats i flera pedagogiska begrepps betydelse och hur de är relate-
rade till varandra. Lärmodellen känns fortfarande efter begreppsdiskussionen adekvat 
med motivationen som kärnan i den. Det som tillkommit under analysen är deltagarens 
mål med att delta i en utbildning där denne är en integrerad del tillsammans med peda-
gogen och metoden i ett gruppbaserat lärande. 

Vad analysavsnittet visar är hur sammansatt kunskapen om lärande och vad som ingår i 
det i ett formellt lärande. Svårigheten att för tydlighetens skull strukturera innehållet och 
behandla varje begreppsområde för sig har varit påtaglig. Jag har hela tiden varit med-
veten om detta problem, men arbetet med att sammanställa texten har visat på svårig-
heten att behandla varje begreppsområde för sig. Sambanden mellan dem är starkt även 
om de två huvudsakliga lärmetoder som har behandlats har olika fokus, gruppaktiviteter 
respektive enskilda deltagare. Även om PBL-diskursen har andra inslag är intresset för 
studier av den starkt orienterat mot gruppers sätt att fungera.      

Det problembaserade lärandet 
Den praktik som benämns PBL har under hela tiden funnits som ett huvudspår för det 
lärande modellen beskriver. De uppfattningar som har varit knutna till PBL har kretsat 
kring vikten av problems formulering och de ramar som gäller för att kunna lösa dessa. 
Då detta därutöver har varit kopplat till begreppet deltagarstyrning kan efter den teore-
tiska genomgången en hel del ifrågasättas för analysen i uppsatsen visar på ett större 
djup än vad min praktiska erfarenhet visar. Jag anser att det inte bara är ett resultat att 
hänföra till min egen utökade insikt, utan även ett kunskapstillskott för andra.  
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Det som visas ett stort intresse i grupplärande är som jag uppfattar det vänt mot grup-
pers sätt att verka där den sociala aspekten ses som drivkraften för lärandet. Påfallande 
är den lilla andelen av omkring fem procent av alla studier om grupplärande, inklusive 
PBL, där motivation, kognition och metakognition behandlas. De två sistnämnde till-
sammans utgör där mindre än två procentenheter. Silén (2004) som har studerat PBL 
ingående framför det meningsfulla i verklighetsanknytningen som en drivkraft för moti-
vationen hos individen. En drivkraft som redovisas redan av henne i Silén (2000). 
Andra inslag i PBL beskrivs som led i lärprocessen där resultatet blir en form av kom-
plement till gruppverksamheten för att vara motiverande för deltagaren att vilja lära 
själv. I PBL är det den kognitiva aspekten som framhålls. Frågan är om inte detta 
bekräftar PBL som ett resultat av den demokratiserade samhällsutvecklingen som har 
omnämnts tidigare i uppsatsen, vilken jag vill kalla sociokulturell och som har en stark 
anknytning till praktisk verksamhet. Dock fanns en tid då PBL skulle appliceras på allt 
lärande och innebar att utifrån pedagogens ställda problem lösa detta. Det övriga i PBL 
lämnades därhän som mindre viktigt enligt en uppfattning som jag uppenbarligen delar 
med många.  

Olika former av interaktion mellan deltagare utgör den yttre motivation som avser att 
stödja deltagarnas inre motivation. Det är på gruppnivå som pedagogen har till uppgift 
att skapa de rätta yttre betingelserna för lärandet såväl fysiskt som socialt genom att det 
uppstår aktivitet i en grupp. Jag har förståelse för de farhågor Biesta (2004) framför om 
lärandebegreppets utvidgning, som han tolkar som att det inkräktar på utbildningsbe-
greppet. Med lärande som det huvudsakliga begreppet ser han att pedagogen fjärmar sig 
från deltagaren där det samspel mellan dessa som han förordar saknas och att lärandet är 
den enskilde individens ansvar. Denna åsikt syns dock något extrem, eftersom i grupp-
lärandet pedagogen har att ta ansvar för gruppens utveckling och lärandet där dock en 
del individer inte uppfattar den yttre motivationen som det stöd den är avsedd att vara. I 
detta ser jag en svaghet då grupprocessen kan ta överhand och inte tillgodoser varje 
deltagares personliga mål med lärandet. Det skall den deltagaren själv ansvara för och 
vara självstyrande.  

Annat grupplärande 
PBL har blivit ett samlingsnamn för fler lärmetoder med gruppaktiviteter som en viktig 
del. Studier av PBL har som studieobjekt lärande med deltagare utan grundläggande 
kunskap i lärandets innehåll, ämnesområdet. Att därför använda beteckningen PBL på 
utbildning som skall vara fördjupande eller som benämns fortbildning känner jag inte 
som adekvat. Detta bekräftas också av Price (2003) som använder begreppet Enquiry-
Based Learning, och betecknar det EBL för att fördjupa och utöka förståelsen av en 
befintlig yrkeskunskap. Även IBL förekommer och på svenska blir översättningen i 
båda fallen undersökningsbaserat lärande. Förutsättningarna för detta lärande är annor-
lunda då deltagarna kan ha varierande erfarenheter från sin yrkespraktik utvecklad i 
skilda diskurser. Salonen et al. (2005) påpekar vikten av att hänsyn tas till den meta-
kognitiva erfarenheten hos varje deltagare i en utbildning. Därför kan inte denna aspekt 
uteslutas i gruppbaserat formellt lärande där deltagarna har en erfarenhet av det som en 
utbildning avser.  
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Ett rättvisande svenskt begrepp ligger inte när till hands när det är fråga om att som 
deltagare med sina yrkeserfarenheter som grund delta i en utbildning för att utöka sin 
förståelse inom ett område. Försvarsmakten red. (2000) har infört begreppet helhets-
baserat lärande, HBL, som illustreras med en triangel i vars hörn finns (1) deltagarens 
egen erfarenhet, (2) kunskap om andras erfarenhet och om teori (våga och vilja låta sig 
påverkas), samt (3) utveckla eget handlande (våga och vilja pröva). Benämningen HBL 
för detta anser jag något djärv då helhet är något som omöjligen kan uppfyllas i ett 
lärande. Vidare leder begreppet erfarenhetsbaserat lärande tankarna till Kolbs tolkning 
av hur upplevelser leder till utökad erfarenhet, (Försvarsmakten red. 2000). 

En mycket trolig förklaring till att gruppaktiviteter i lärandet inte alltid ses som själv-
klara eller intressanta för att motivera till lärande är bristen på pedagogens uppmärk-
samhet på enskilda deltagares förutsättningar. Detta har framkommit i flera fall i ana-
lysen. En ensidig inriktning på grupprocessens utveckling ger inget bra resultat för 
samtliga deltagares lärande och det är inte tillräckligt att vara social och allmänt upp-
märksam mot varje deltagare. Intersubjektiviteten skall vara riktad mot lärandet hos 
varje deltagare och de metakognitiva förutsättningar beaktade.  

Det självreglerade lärandet 
Diskursen för självreglerat lärande kan ses som en kontrast mot grupplärandets med sin 
grund  i ett utbildningspsykologiskt perspektiv med individers förutsättningar för att lära 
där Zimmerman och Martinez (1988) framhåller: ”There is a growing research literature 
indicating the importance of students’ use of self-regulated learning strategies.” (sid. 
284). Här bortses inte från kontextens betydelse, men det är den deltagarens egna beslut 
utifrån mål och kognitiva förutsättningar som räknas. Det begrepp som är viktigt i själv-
reglerat lärande är målorientering, metakognition och utvecklingen av dessa för att leda 
till effektiva lärstrategier.  

Som framgår i genomgången tidigare är det något av en paradox att gruppaktiviteter 
framhålls som modell för att individer skall lära sig att utveckla ett självreglerat lärande. 
Ett viktigt begrepp enligt Salonen et al. (2005) i dessa gruppaktiviteter är samreglering, 
co-regulation, som benämns sociokognitiv till sin karaktär. Samreglering innebär att 
deltagare i ett lärande skall ha en gemensam grund för sitt lärande och ha förståelse för 
varandra i alla de aspekter som berör lärandet.   

Det självreglerade lärandet förefaller vara mer handledarkrävande då varje lärande skall 
bemötas utifrån individuella förutsättningar och utveckling under lärandeprocessen. 
Även om deltagaren förutsätts bli alltmer aktiv och ta egna initiativ finns en dialog med 
pedagogen. Trots detta visar det sig att även detta lärande har sina problem och det är att 
hänföra till agerandet hos pedagog och lärande.  

Trots allt tal om självstyrning, självreglering och deltagarnas eget sökande efter kun-
skap tycks det vara så att pedagogens förtrogenhet med sin uppgift har en avgörande 
betydelse, (Rozendaal et al., 2005). Det är inte bara en fråga om metod, utan även om 
att utveckla ett samspel med deltagarna och skapa förståelse för deras situation i läran-
det. Detta har även framkommit hos Kane (2004). van Eekelen et al. (2005) visar även 
på att pedagogers eget lärande inte följer principerna för självreglerat lärande fastän de 
utbildar blivande lärare i detta, vilket .  
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Lärandets drivkraft 
Jag uppfattar motivation som den viktigaste aspekten i allt lärande. Det framgår inte 
entydigt av genomgångna studier att grupplärande i sig är motiverande och att 
grup??processer är ett sätt att påverka detta. I ett fall, Weiss (2003) ses aktivitet i en 
grupp som ändamålet med problemlösningen i PBL. I några studier som jag har 
refererat till har även det känslomässiga engagemangets betydelse framhållits, Turner et 
al. ( 2003),  och att lärande i grupp inleds med någon form av gruppdynamisk övning 
för att deltagare skall känna trygghet och våga vara aktiva, Lindblom-Ylänne et al. 
(2003). Ett sätt är att betrakta lärande som en begivenhet vilket innebär, att det är en 
upplevelse som enligt O’Dell (2002) avviker från det vardagliga, är underhållande och 
som helhet är en tilltalande upplevelse. Han är dock tveksam om hur lärandet i en 
begivenhet skall struktureras, men ser komponenterna som något av nödvändiga delar i 
en social konstruktion av en gruppaktivitet. En viktig aspekt är att det avvikande är 
annorlunda. Ett exempel som anförs är bowlingspel där förmågan att slå ner käglor inte 
är avgörande som ett tävlingsmoment, utan även mindre skickliga deltagare kan av 
slumpen tilldelas extraslag och att det är lotten som avgör vem som får pris. O’Dell 
(2002) framhåller begivenheten som en gåva i en utbytesrelation med inslag av 
utvecklade sociala relationer som äger rum bortom vardagliga relationer. Det viktiga är 
inte att kora den bästa, utan att sammansvetsa gruppen genom att deltagarna har utbyte 
av varandra, vilket å andra sidan skall vara motiverande i grupprelationer.  

Motsvarigheter till tävlingsmoment och utfall av dessa kan infogas i gruppaktiviteter 
genom pedagogens försorg i syfte att påverka deltagarnas motivation. Detta har en 
sociokognitiv aspekt som enligt Salonen et al. (2005) inte enbart består av metakogni-
tiva processer, utan ”there are also relational control processes and interpersonal 
exchanges of affect and motivation.”, (sid. 199). Detta är ett upprepande av vad som 
tidigare har påpekats. Pedagogen har inte bara att följa den använda lärmetodens inten-
tioner, utan även vara observant på deltagarnas sociala interaktion.  

Förutom motivationens betydelse är deltagarens mål med en utbildning viktig. Målteori 
diskuteras i samband med lärande, Järvelä, S. och H. Salovaara. (2004). En aspekt att ta 
hänsyn till vid all utbildning anser jag vara pedagogens kunskap om deltagarnas mål 
med att delta. Wolters, C. A. (2004) påpekande om att studenter har flera mål  i sin 
utbildning beroende på olika faktorer och det finns ingen anledning, anser jag, att detta 
är annorlunda vid formellt lärande i utbildningar inom arbetslivet. Yorks (2005) iaktta-
gelser att den organisatoriska kontexten hämmar individer vid lärande är värd att beakta. 

Sammanfattning  
Vilka aspekter på lärande som än förs fram kvarstår den viktiga roll som pedagogen har 
även om innehållet i den har olika inriktningar beroende på vilken lärmetod som avses. 
Det är inte möjligt att ersätta pedagogens uppgift med någon av de andra komponen-
terna i lärmodellen som till exempel en helt passiv pedagog som låter lärmetoden styra 
lärandeprocessen. Någon form av balans måste råda mellan pedagog, lärande, lärmetod 
och ämnesinnehållet i lärandet för att motivationen skall bli den bästa möjliga med hän-
syn till målet för lärandet hos varje individ som deltar. Biestas (2004) farhågor för att 
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pedagogers profession urvattnas i lärandediskurser där ett djupare lärande där för-
trogenhet skall nås syns vara något överdrivet.  

Uppsatsens bidrag är en utvidgad förståelse för ett formellt lärande inom arbetslivet där 
gruppaktiviteter ingår. Att de senare är betydelsefulla har jag inte funnit några mot-
sägande indikationer på. Det är uppenbart att lärmetoder som utgår från PBL och annat 
grupplärande, men där även andra typer av aktiviteter kan förekomma och där delta-
garna initialt agerar tillsammans, vilar på en annan diskurs än vad det självreglerade 
lärandet gör. Ändå förenas de båda lärmetoderna i gruppaktiviteter som en gemensam 
nämnare.  

Förutsättningarna för detta lärande ser jag som att pedagogen skall vara medveten om 
varje deltagares mål med lärandet, kognitiva grunden och metakognitiva förutsättningar. 
En utbildning skall inledas med ett gruppdynamiskt inslag för att deltagarna skall kunna 
agera i en grupp så att en kognitiv utveckling, ett lärande, äger rum. Gruppdynamiken 
får inte ta överhand, vilket leder till att den kognitiva utveckling hindras till förmån för 
den metakognitiva utvecklingen hos deltagarna. Det är en fråga att skapa balans mellan 
det kognitiva och det metakognitiva och där det är en fråga om att säkerställa varje del-
tagares motivation att utvecklas i båda avseendena.  

För pedagogens egen trygghet att ansvara för en utbildning med alla dessa komponenter 
ser jag det som en fråga om att vara såväl ämneskompetent som pedagogiskt kompetent 
och ha uppmärksamheten riktat mot varje enskild deltagare och den enhet som en grupp 
utgör. 

Avslutning 
Syntesen av uppsatsens resultat är att lärande kan inte ske med renodlad PBL då 
kontexten är formellt lärande för yrkesverksamma individer med avsikt at bibringa  
fördjupad kunskap inom ett område som de är verksamma inom  

En adekvat lärmetod skall innehålla processaktiviteter för den sociala utvecklingen 
mellan deltagarna så att de kan interagera på ett för utbildningen ändamålsenligt sätt och 
där alla deltar på samma villkor.  

Pedagogen skall ha förmåga att balansera den sociala utvecklingen mellan deltagarna 
med deras individuella lärande. Annorlunda uttryckt skall strävan vara att förhållandet 
mellan det kognitiva och det metakognitiva blir optimalt där varje deltagare utvecklas i 
båda avseendena.  Pedagogen skall vidare vara medveten om varje deltagares 
metakognitiva erfarenhet för att uppnå samreglering mellan deltagarna så att alla får en 
gemensam grund för lärandet.  

Deltagare skall vara medveten om att ta eget ansvar för sitt lärande, veta målet med 
lärandet och att använda pedagogen och gruppen som stöd för sitt lärande. De avsnitt 
som ingår i en utbildning skall vara kända och avsikten med dom förklarade. Det gäller 
till exempel enskild tid för reflektion som ett hjälpmedel att få insikt i det egna lärandet. 
Vetskapen om skillnaden mellan det som lärs i en utbildning och det egna sättet att lära 
skall finnas.  
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För en kommande studie ger uppsatsen underlag för frågeställningar till en empirisk 
undersökning av deltagares och pedagogers syn på formellt lärande i arbetslivet. En 
viktig del i detta är den roll som pedagogen har i form av formellt ansvarig och 
handledare för en utbildning.  
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Bilaga 
1. Grunder är instruktionen för kursdeltagare. (Ändringar har gjorts i originaltexten 

i anonymiseringssyfte. Rubriksättning, punkter och innehållet i övrigt följer ori-
ginalet.) 

Grunder- Ledarskap     Copyright © 
      
Anvisningar för deltagare 

Syfte med deltagandet 
- ökad personlig kompetens i ledarskap och lärande genom utbyte av erfarenheter 

och lära av varandra 
- att denna kompetens bidrar till att utveckla ledarskapet och lärandet inom den 

egna organisationen  
- att bidra till gränsöverskridande samverkan genom ökad förståelse för andra verk-

samheter och goda personliga relationer  

Huvudmål 
- att utveckla er själva att leda och ingå i en effektiv arbetsgrupp och att bli ”en av 

de” som skapar förtroende och vågar visa handlingskraft. 

-        att utveckla verktyg inom ledarskap och lärande för partnerskapets fortsatta verk-
samhet 

Metod 
Deltagarstyrd och erfarenhetsbaserad. Det innebär, att ni själva med den erfarenhet och 
det intresse var och en har, fokuserar på de områden som ni gemensamt inom ramen för 
deltagandets syfte kan utveckla. Här utgör de föreberedda frågorna ett hjälpmedel. Varje 
deltagare tar ansvar för sin egen utveckling i linje med syftet. 

Deltagarna en storgrupp. Den indelas i basgrupper om cirka 7 deltagare. Gruppsamman-
sättning och storlek fastställs av resurspersonerna. Triader innebär 3 deltagare från 
skilda basgrupper och dessa kan användas vid olika tillfällen för informationsutbyte och 
samverkan.  

Basgruppen används som ”motor” i kunskapsinhämtning. 

Resurser 
Basresursen är i första hand deltagarna själva. Till detta kommer: 

- de tre internaten  
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- resurspersonerna  

- utdelat material eller litteratur och kompendier som bidrar till kompetensutveck-
lingen  

- alla deltagare tillsammans 

Önskemål utöver detta, förs fram till gruppens resursperson, som tillsammans med 
övriga resurspersoner avgör om det är möjligt att tillmötesgå dem. Enskilt bär ni det 
fulla ansvaret för måluppfyllelsen. 

Tillgänglig tid för deltagandet är 80 timmar, fördelat på tre internat om 1 ½ dagar. Tid-
punkterna för internaten är fastställda på förhand enligt inbjudan. Övrig tid, 32 timmar, 
är avsatt till samlingar i storgrupp eller basgrupp mellan internaten.  

Riktlinjer 
- arbete skall ske i basgrupp med hänsyn till individens behov 

- den grundläggande förutsättningen är utnyttjandet av deltagarnas interna resurser 

- samling i storgrupp och andra tillfälliga gruppbildningar för erfarenhetsutbyte kan 
ske  

- närvaro är obligatorisk, resurspersonerna planerar mötena i storgrupp, ni själva i 
basgrupp. Önskemål, frågor etc. som någon vill ta upp i storgrupp är välkommet 

- enskild basgrupp kan, efter samråd med övriga basgrupper, begära möte i stor-
grupp, tvärgrupp eller triader 

- tiden utöver internaten, totalt 32 timmar, skall planeras vid första internatet 

- varje deltagare svarar för sin egen reflektion över vunna erfarenheter. Tid för detta 
är avsatt under internaten 

- varje basgrupp gör en kortfattad gemensam dokumentation efter varje träff för 
uppföljning av deltagandet  

- basgruppen är fri att göra en sammanfattande slutdokumentation. Den görs då 
tillgänglig för alla i genom att den läggs ut på den interna hemsidan  

Riktlinjer beträffande resurspersonerna 
- resurspersonernas uppgift är att skapa ett bra utvecklingsklimat. Hamnar gruppen 

vid sidan om spåret som leder mot målet kommer resurspersonerna at endast att 
träda in för att uppmärksamma detta 

- Resurspersonerna kan utnyttjas som pedagogisk resurs om deltagarna så önskar 
- Resurspersonernas strävan är att finnas tillgängliga vid alla träffar 

Egen dokumentation 
Varje deltagare får en personlig anteckningsbok och en pärm att samla utdelade doku-
ment i. Om reflektionens betydelse för det personliga lärandet hänvisas till dokumentet 
med rubriken Om reflektion.  


